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Den bok, som härmed lemnas ät allmänheten, är frukten af
en resa, som jag tillsammans med härwarande tysta församlings
pastor, D:r G. v. Rohden, under waren 1890 gjorde i Palestina,
Syrien och Egypten. Bokens namn är waldt med hänsyn till dess
hufwudsakligaste innehall, som utgöres af anteckningar frän wära

resor i Palestina, „det heliga landet." Den i flutet intagna korta
redogörelsen för min wistelse ä nägra orter i Europa, hwilken wis-
serligen icke kan erbjuda något af allmännare intresse, har tillkom-
mit af den anledning, att boken är afsedd att göra tjenst jemwäl
säsom offtciel reseberättelse, den jag är skyldig att afgifwa till Dom-
kapitlet i Borga, emedan jag för min resa ätnjöt stipendium.

Förord.

Öfwer det ämne, hwarom denna bok handlar, finnas pä frem-
mande spräk mänga stora och i wetenstapligt afseende wärdefulla
arbeten, i jemförelse med hwilka detta framträder utan alla anspräk.
För mina landsmän torde denna bok dock hafwa ett särstildt in-
tresse tillföljd deraf, att dess författare är den förste ftnste prest-
man, som efter reformationstiden weterligen rest i Palestina.

Att jag i sammanhang med resebestrifningen ofta citerat de
bibliska utsagorna rörande de ställen wi besökte, härleder sig af det
syfte, jag wid bokens författande haft för ögonen. Pä samma gäng
jag sökt gifwa en sä trogen bild som möjligt af landet, folket, se-
derna och bruken, byggnadsstilen o. s. w., har jag nemligen önskat
att leda mina läsare in i den heliga skrifts fanningar och sålunda
höja deras blick frän det jordiska, förgängliga till det ewiga, oförgäng-
liga. Huruwida jag deri lyckats, tillkommer det icke mig att bedöma.



Wid skildringens utarbetande har jag följt mina under resan
gjorda dagboksanteckningar samt med hänsyn till geografiska och
historiska detaljer rädfrägat en mängd författare i samma ämne.
Bland dem mä här nämnas: Meyers „Reisehandbuch" af ar 1889,
„Durch's Heilige Land" af professor C. v. Orelli, „Real-Encyklo-
pädie", utgifwen af D:r Herzog, „Reseminnen frän Egypten, Sinai
och Palestina" af G. E. Beskow och „lesu lif" af D:r F. W.
Farrar. Bestrifningen om Damaskus, Baalbek och Libanon är med
författarens benägna tillåtelse öfwersatt ur en pä tysta utgifwen
reseskildring af min käre wän och reskamrat D:r G. v. Rohden,
fom under de twä mänader, hwilka wi tillbragte pä wär orientresa,
troget delade med mig resans fröjder, bekymmer och strapatser och
hwars wänstap jag städse stall bewara i tacksamt minne.

Slutligen tilläter jag mig uttala den förhoppning, att äfwen
detta i mänga afseenden bristfälliga arbete, hwilket blifwit nedstrif-
wet under de lediga stunder, jag kunnat undandraga den stränga
presterliga tjenstgöringen i hufwudftaden, mätte lända till Guds ära
och wäcka kärlek till Honom, Jesus Kristus, om hwars jordiska fot-
spär jag pä sä mänga ställen här sätt erinra.

Helsingfors den 9 Juni 1891.
K. Aug. Hilden.
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I.

Frän Helsingfors till Jerusalem.
Wid läsandet af den hel. Skrift händer det otwifwelaktigt all-

tid, att hwarje mennista skapar sig föreställningar om det land och
de ställen, om hwilka den heliga historien talar. När man under
barndomens dagar läser t. ex. den befallning och det löfte, som
Gud gas ät troshjelten Abraham, medan han ännu bodde i Meso-
potamien: „Gä utur ditt land och ifrän din födelsebygd och ifrän
din faders hus till det land, fom jag will wisa dig! Och jag will
göra dig till ett stort folk, och jag will walsigna dig och göra ditt
namn stort och du stall warda en wälsignelse" (1 Mos. b. 12: 1, 2),
och när man sedermera följer hans och hans efterkommandes hi-
storiska utweckling, — hwilka tankar, hwilka bilder och föreställningar
uppstä icke da i ens själ! Dessa bilder och föreställningar äro olika hos
olika indiwider, beroende af hwar och en mennistas olika inbillnings-
kraft och begafning. Oftast framträda för wär själs öga detta land och
dessa ställen i den mest idealista skönhet och med den utomordent-
ligaste tjusningskraft. Sä war fallet ätminstone med mig allt ifrän
min tidigaste barndom. Och det är ju icke heller nägonting att
undra öfwer; ty Kanaans land war ju det „förlofwade landet", det
„heliga landet", som Guds utmalda Israel fick till arf efter mänga
swära pröfningar, stiften, strider och nederlag, ett land, der „mjölk
och honung dröp", der de sutto i skuggan af sitt winträd och
fikonträd och njöto af den högsta jordiska sällhet.



2 Frän Helsingfors till Jerusalem.

Men wi skapa hos oss icke allenast föreställningar om detta
land, om de heliga ställena, utan i mänget hjerta uppstär äfwen,
ätminstone under ungdomsdagarna, ofta en längtan, ett hopp att
engäng fä med egna ögon se de ställen, med egna fötter trampa den
jord, der egendomsfolket framlefde sitt egendomliga, underbara lif,
kämpade under Herrens ledning lifwets swära kamp och bewarade
den dyrbara kunskapen om den ende sanne Guden, omgifwet af
hednafolk, bland hwilka polyteismen (mängguderiet), mörkret och
osanningen woro rädande; der de heliga, af Herren med ewighetens
ljus upplysta profeterne förkunnade de sanningar, hwilka ännu i
deu dag, som är, äro mäktiga att bringa ät oss tröst och lärdom,
tuktan, förmaning och bestraffning; der Lifsfurften, den mennisto-
wordne Gudasonen Jesus Kristus föddes, lefde, lärde, gjorde under-
werk och slutligen wandrade sin mödosamma wäg till Golgatha
kors säsom Guds lam för att bära werldens synd; der han dog,
uppstod ifrän grafwen och for upp till himmelen; der sedermera
hans apostlar lefde, wandrade omkring och lärde de sanningar,
hwilka de inhemtat i hans efterföljd. Palestina eller det förlofwade
landet är undrens land, der man icke kan taga ett steg utan att
päminnas om nägon stor händelse, som pä det närmaste berör
hwarje mennista. Derföre flyger tanken sa ofta dit, derföre uppstär
en längtan, ett hopp att se det, att trampa denna jord, i de ungas
hjertan, som beherrstas af framtidsdrömmar. Ännu i älderdomen
har mängen, säsom jag hört, yttrat: „när jag war ung, tänkte jag
ofta: o, om jag engäng finge göra en resa till Palestina för att
med egna ögon se de ställen, der Jesus wandrade, lärde och gjorde
sina stora underwerk"! Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Genezareth
o. s. w. äro namn, hwilkas blotta nämnande förorsakar en dallring
i wära hjertans innersta strängar, de äro ställen, hwilka alltid draga
wär häg till sig, när wi läsa eller höra om dem.

Redan mänga, mänga är hade äfwen jag i mitt hjerta tannt
en brinnande längtan att engäng fä göra en resa till Palestina; men
förwerkligandet af denna önstan tycktes ligga utom möjlighetens
gräns. Mänga och mångahanda hinder ställde sig ständigt i wägen.
Det största bland dem war likwäl, att en passande reskamrat icke



Afresan. 3

Men i medlet af Mars manad sistlidne är fick jag tillfälligtwis
höra, att min embetsbroder, pastorn i tysta församlingen härstädes,
D:r Gustaf von Rohden, hade för afsigt att i början af derpa
följande April anträda en resa till Syrien, Palestina och Egypten.
Den länge närda lusten waknade äter till lifs och med sädan styrka att
jag ej kunde motstä den. Det hufwudsakliga hindret war ju nu
undanrödjadt. Mitt beslut att resa tillsamman med D:r von Rohden
war derför genast fattadt. Till förberedelserna för resan hade jag,
beklagligtwis, icke läng tid, emedan han hade bestämt affärden till
den 4 April, och ärstiden icke heller medgaf att längre uppskjuta
dermed. Wi skulle afresa med nattäget till S:t Petersburg och der-
ifran widare öfwer Buda-Pesth och Konstantinopel.

yppade sig. Och att ensam företaga färden till dessa obekanta och i
mänga afseenden farliga trakter syntes mig för öfwerdädigt och wägadt.

Den bestämda dagen nalkades och reseeffekterna moro iordning-
ställda. Klar och skön steg wärsolen upp pä österns himmel den 4
April, som i är war långfredag för den protestantiska och romerst-
katollka kristenheten. Herrens församling begick fäledes minnet af
wär dyre Frälsares lidande, korsfästelse, död och begrafning. Äf-
wen jag war sälunda i tillfälle att ännu engäng jemte mina kära för-
samlingsmedlemmar fira denna minnesrika dag genom att gä i Guds
hus för att höra ordet om den „korsfäste", äkalla och tacka Herren
samt utbedja mig Guds wälsignelse för resan. Rätt underligt
kändes det att weta, det jag icke pä mänga mänader. Herren allena
wiste om nägonsin, skulle fä fira gudstjenst med dessa församlings-
medlemmar, bland hwilka jag har mänga kära wänner, dem jag
djupt saknade.

Aftonen kom; klockan närmade sig nio, den för afresan bestämda
timmen. Åtföljd af nägra mina närmaste wänner anlände jag till
jernwägsstationen i Helsingfors, der redan mänga wänner hade fam-
lats för att säga sitt farwäl. En af dessa wänner hwistade i mitt
öra till tröste ord pä den länga färden följande kraftiga bibelspråk:
„Frukta dig icke, ty jag är med dig! Sök icke hjelp hos andra, ty
jag är din Gud! Jag stärker dig och hjelper dig och stödjer dig med
min rättfärdighets högra hand." (Es. 41: 10). Efter en kort stund



4 En ekonomist swärighet.

Den nägra timmar länga wistelsen i den rysta metropolen war
för mig allt annat än angenäm, emedan det i början säg ut som
om jag skulle blifwa twungen att här afbryta min resa och stiljas
frän min reskamrat. Orsaken war af ekonomist natur. Efter att
a alla banker i wär goda hufwudstad, pä min fräga, huruwida
jag kunde fä guldfrancs, dem jag behöfde pä min resa, hafwa er-
hällit ett nekande swar, reste jag med en wexel, som war betalbar
i Buda-Pesth. I sista ögonblicket blef dock reseplanen sätillwida för-
ändrad, att wi ej alls skulle passera den sistnämnda staden, utan
resa en direktare wäg genom Ryssland. Härom underrättade jag
direktören i den bank, derifran jag tagit wexeln. Han lofwade
wälwilligt följande morgon tidigt telegrafera till en bankfirma i
Petersburg, att jag kunde lyfta penningarne derstädes. Men
nägot telegram hade icke kommit, och kom icke heller under den tid
jag wäntade ä banken. Efter mänga om och men, fick jag slutligen
bankdirektören böjd att tro det jag war den rätta personen och pä
ärliga wägar, hwaraf följden war att han till mig utbetalade we-
xelns belopp. Underhandlingarna hade emellertid dragit ut fä länge
att jag med njuggan nöd hann till jernwägsstationen till tagets as-
gäng. Reskamraten, som ingenting wiste om mina swärigheter, hade
wäntat pä mig med stor oro och under tiden ställt allt i ordning.
Biljett köptes direkte till Odessa. Det gällde alltså nu att anträda
den länga resan genom hela det widsträckta Ryssland. Under sin
oroliga wäntan hade reskamraten redan fätt sig plats anwisad i
en kupé, der det icke mera fanns rum för mig. Wi måste sälunda
wam skilda pä wägen mellan S:t Petersburg och Mostwa. Endast
pä de stora stationerna fingo wi träffa hwarandra. Folk fyllde till

anlände min reskamrat, ätföljd äfwen han as sina wänner. Ännu
nägra minuter, händerna trycktes till afsted, och nu hördes den
korta wisslingen, tecknet till tagets afgäng, „Herren ware med eder;
adieu, adieu", hördes frän wära wänners läppar. Och säkert är, att
äfwen mängen bön höjdes frän deras hjertan till den Allsmäktigcs thron,
att han wille skydda oss pä den länga, farliga färden och lata oss
lyckligen äterwända hem. Sä woro wi pä wäg mot Rysslands
hufwudstad, S:t Petersburg, dit wi anlände följande förmiddag kl. 11.



Pä wägen till Mostwa. 5

trängsel alla wagnar; pä den anwisade platsen fick man sitta säsom
fastspikad. Omgifwen af mennistor, hwilkas spräk jag hwarken för-
stod eller kunde tala, hade jag god tid att försjunka i mina egna
tankar, hwilka för en stund helt och hället uvptogo mig. De se-
naste dagarnas händelser, sjelfwa resans mäl o. s. w. stodo klart
för mitt inre öga. Framtiden trädde obekant, men ston och härlig

för mig; jag wäntade ju sä mycket af denna resa. Min längtan,

att dock engäng fä se det heliga landet, undrens land, skulle ju nu

gä i fullbordan. Men resan syntes sä läng och beswärlig, full af
mänga och mångahanda faror och umbäranden. Det war derföre
jag i brinnande bön wände mig till Herren, som förstår wära
hjertans tysta suckar: „Herre, gif mig kraft att öfwerwinna alla
swärigheter och skydda mig i alla mötande faror; styrk och stöd mig
till kropp och själ med din allmaktshand!" Och genom denna bön
fann min själ en underbar frid; jag war öfwertygad, att Herren
fkulle följa mig pä de wägar fom lägo framför mig.

De utsigter, som pä wägen mellan S:t Petersburg och Mostwa
öppnade sig för ögat, woro wisserligen widsträckta, men i högsta grad
enformiga: sä löngt ögat kunde nä widsträckta, ofta oodlade fält
eller stepper. Här och der fäg man usla byar och gärdar samt
grekisk-katolska kyrkor, hwilka i någon mon afbröto enformigheten.
Sä ofta taget passerade förbi en kyrka gjorde mina reskamrater
korstecknet. Isynnerhet tycktes en midtemot mig sittande halfherre,
som hade ett fromt, ja t. o. m. astetistt utseende, wara mycket ange-
lägen om att flitigt uppfylla denna pligt.

Smäningom började solen närma sig sin nedgäng och skug-
gorna blefwo allt längre. Natten bröt in, en natt, som uti en
jernwägskupe i ett främmande land och bland mennistor hwilkas
spräk man icke förstär eller kan tala, är allt annat än efterlängtad
och angenäm. Utom att man swärligen kan lata bli att känna en
wiss oro för sin lilla egendom och reskassa, war det för mig omöj-
ligt att sofwa. Timmarna förflöto derför mycket längsamt. Mor-
gonen war, säsom alltid wid sädana tillfällen, högst efterlängtad.
Östern begynte ock omsider att purpras och snart gick solen upp
härlig och klar och hemtade med sig en skön dag. Det war den



6 Tre timmar i Mostwa.

6:te April. I hemmet, dit tanken ofriwilligt ilade, begynte man

förbereda sig till att gä i Guds hus för att wärdigt fira den da-
gen. Det war ju pästmorgonen i hela den protestantiska kristenhe-
ten. Genast erinrade jag mig den stora händelse, wär dyre Fräl-
sares uppständelse, som pä denna dag utgör ämnet för den kristnes
betraktelser. Jag läste dagens predikotext och de ewangelista berät-
telserna, som behandla detta härliga ämne, hwilket äter och äter upp-
lifwar och styrker den kristne under wandringen här nere, ä hwilket
rum och i hwilka förhällanden han än befinner sig. I tankarna wan-
drade jag med qwinnorna och lärjungarna till Jesu graf, och gladde
mig mycket öfwer, att just mälet för min resa war att se äfwen
det ställe, der denna stora, underbara händelse engäng timat. Mitt
hjerta uppfylldes af fröjd och jag prisade Lifsfursten, som ät syn-
dare wunnit en ewig seger öfwer synden, döden och mörkrets makt,
samt kände mig trygg wid tanken pä det kommande i den wisshet,
att en lefwande Frälsare, syndens och dödens öfwerwinnare, alla
dagar är när, enligt sitt ord och löfte. Sädana tankar pä resan
i en ödslig trakt utgöra en synnerlig wederqwickelse för sinnet och
ingifwa glädje och frimodighet.

Kl. 9. anlände wi till Mostwa, Rysslands hjerta och forna
hufwudstad. Der hade wi tre timmars tid pä oss. Dagen war
skön och härlig, till och med mild, ehuru snön ännu lag qwar här
och der pä fälten och nägra kalla windpustar tillkännagäswo att
wären ännu icke war synnerligen längt framskriden. Intet moln
fördysttade den klara himmelen. Allt i naturen badade godt och
uppfriskade det af nattwak och trötthet nedslagna sinnet. Genast
wid ankomsten till stationen togo wi en droschka för att desto snab-
bare komma fram och bese staden, hwarom wi hört sä mycket talas.
Man hade sagt oss: „Skall man helst nägot lära sig att känna
Ryssland, sä mäste man se Mostwa." Timmarna anwändes huf-
wudsakligast för det widtberyktade Kreml. Det är ju i Ryssarnes
ögon det heligaste stället i hela riket, och dessutom Mostwas pryd-
nad. Kreml ligger pä en höjd och utgör en samling eller komplex
af kyrkor och kejserliga palatser, skild frän den öfriga staden me-
delst en ringmur. Wid inträdet till stället genom den „heliga
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porten", mäste hwar och en redan i porten blotta sitt hufwud.
Ryssen gör dessutom korstecknet pä sitt bröst; en helig känsla be-
mäktigar sig honom; han känner sig mara pä ett heligt rum.
Äfwen wi mäste taga hatten af oss wid inträdet genom porten.
Bland kyrkor, af hwilka wi besökte nägra, är „Usv en ski katedralen,,
den största och skönaste. I den krönes de rysta Zarerna, och redan

derför står den främst i helighet och wardighet. I arkitektoniskt
hänseende skiljer den sig icke frän de manliga rysta kyrkorna. Sjelfwa
inredningen är dyrbar och prydlig. Tre mycket tjocka och dyrbara
pelare draga genast wid inträdet ästädarens uppmärksamhet till sig.
Pä gudabilderna ach öfriga prydnader, hwilka öfwerallt möta ögat,

har man icke sparat nägon kostnad för att kunna framställa detta
tempel i den högsta skönhet. — Ryssarna, som följa den gamla
tidräkningen, firade under wärt besök sin palmsöndag, och wid wär
ankomst pägick gudstjensten som bäst. Uspensti katedralen war till
trängsel fylld med folk och talrika skaror stodo utanför, wäntande pä
tillträde till helgedomen. Äfwen wi Made oss till mängden och fingo
wänta närmare en half timme förrän wi kunde komma in. Om-
kring femhundra personer, förnämligast män, höga och laga, utträdde
under denna wäntetid frän kyrkan. Det lyckades oss omsider att
jemte massan tränga oss in i det öfwerfyllda templet. Rökelse
uppfylde dess hwalf, en utomordentligt ston körsäng manade de
närwarande till Guds tillbedjan och en skara i dyrbara messhakar
klädda prester förrättade messan. Mängdens förhällande bäde innan
och utanför bewifade, att ryssen har en stor wördnad för det he-
liga, för templet och gudstjensten. Öfwerallt rädde stillhet och
ordning.

Länge hade wi dock ej tid att stanna i detta tempel, emedan
minuterna woro räknade. Klockan närmade sig '/212, och det
gällde alltsä att hinna till jernwägsstationen för att följa med det
kl. 12 afgäende taget till Kiew —Odessa. Mostwa gjorde för-
öfrigt ingalunda nägot storartad! intryck, sedan wi härförinnan
sett S:t Petersburg. Husen woro löga och det hela saknade den
renlighet och snygghet, som wi hade wäntat. Utan saknad lem-
nade wi staden för att fortsätta resan söderut. För oss förestod
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twä dygn läng färd, under hwilken wi stulle hafwa endast ett 2 a
3 timmars uppehöll i Kiew.

Äter war trängseln pä jernwägen mycket stor; swärt war det
att finna en dräglig plats i kupén. Den första tanke, sedan wi
intagit wära platser, war äter: huru stall man i denna trängsel fä
natten till ända, dä det ej kan bli fräga om att sofwa. Det stod
dock intet annat att göra än nöja sig med hwad man erhöll.
Wägen gick äter öfwer ofantligt stora flätter, hwilka pä de flesta
ställen woro oodlade. En enformigare refa torde man knappast
kunna göra än denna. Isynnerhet för en Finne, som blifwit wan
att se berg, dalar, sjöar och stöder, kännes den outsägligt oangenäm.
Derföre längtar hans öga efter nägon förändring, ehuru timme efter
timme förgäfwes. Sa längt blicken kan nä idel stepper, pä hwilka
ännu under denna ärstid här och der ett tjockt snötäcke hwilade. Först
kort förrän wi kommo till Kiew, förändrades landstapet i betydlig
grad. Man säg pä afständ berg, eller rättare sagt höjder, ja t. o.
m. watten. Ju mera wi nalkades, desto mera ökades längtan att
se denna Rysslands första hufwudstad. Omsider, när det redan war
lidet fram pä eftermiddagen den 7:de April, sade en af wära med-
resande, som war tyst till börden, men wistats flere är i Mostwa,
med glädjesträlande ögon: „Se der är ändtligen Kiew; der sen
I kyrkorna; der äro höjderna; der sen I stöden." Ja, Kiew syntes
werkligen; wi nalkades Dniepr floden, pä hwars strand staden med
sina wackra kyrkor och ärewördiga kloster ligger.

Wi hade pä oss tre timmar, som mäste troget anwändas för
att i nägon mon lära känna staden. Wi skyndade oss direkte till der-
warande tysta församlings pastor, hwilken wi ock ganska riktigt funno
hemma. Pastor W., en man af omkring 45 ärs älder, har warit själa-
sörjare pä platsen under 16 ärs tid och känner derför förhällandena
och staden mycket wäl. Han tog hjertligt emot oss och uttalade sin
listiga önskan att följa med pä resan till det heliga landet, men
nämnde tillika att han af fin tjenstgörning för tillfället war hindrad
att företaga en sä läng resa. Och ehuru t. o. m. hans fru upp-
manade honom att göra oss sällskap pä den „intressanta färden",
mäste han dock lemna sin afsigt beroende pä framtiden. Han sade
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Efter ett kort uppehöll hos pastor W., kom han med oss för
att wisa oss staden, som har ett inwänare antal af 200,000.
Med ett wackert ekipage, draget af twenne präktiga hästar, förde
han oss frän det ena stället till det andra, sä länge den utmätta
tiden medgaf, pä det wi helst till nägon del mätte fä se stadens
märkwärdigheter. Bland dessa mä nämnas, utom stadens stöna
omgifningar och de wackra, härliga trädgärdar, som öfwerallt päträf-
fas, S:t Andreas kyrkan, hwilken majestätisk höjer sig i midten af sta-
den, och Sofia kyrkan. Nägra minnesstoder finnas äfwen, säsom t.
ex. en upprest ät Furst Gmilitzky. För öfrigt äro gatorna i staden
breda och regelbundna, husen moderna och pä mänga ställen palats-
lika. Pastor W. nämnde, att staden under de sexton är, han warit
stationerad derstädes, i hög grad gätt framåt inom alla omräden.
lernwägen har mycket bidragit till detta framatstridande.

sig wara rätt beläten med sin församling, som bestar af 2,500 ä.
2,800 medlemmar, till största delen lutheraner. Äfwen finnas refor-
merta och herrnhutare, ät hwilka han jemte sin embetsbroder pa-
stor I. lemnar nödig själawärd. Församlingen har egen wacker
kyrka och skola samt prestgärd.

Efter att hafwa erhållit rekommendation till tysta församlingens
pastor i Odessa togo wi ett hjertligt afsted af wär wänliga led-
jagare, som under wär korta wistelse i Kiew beredt oss sä mycket
nöje, och fortsatte äter wär resa. Ännu en natt och en del af den
följande dagen hade wi att resa pä jernwäg. Slätter, oöfwer-
städliga slätter, lägo äter pä denna wäg för wärt öga. Trötta af
den länga jernwägsresan, under hwilkeu wi icke hade haft uägon
nämnwärd hwila, anlände wi tisdagen den 8 April kl. 11 f. m. till
jernwägsstationen i Odessa, hwarifrän wi genast begäfwo oss till
ängbätsstranden för att efterfräga hwilken bät stulle afga till Kon-
stantinopel, dit wi ernade oss öfwer Smarta hafwet. Enligt wär
beräkning träffade wi derstädes ängbäten „Asof", hwilken samma
dag kl. 4 e. m. sades befordra passagerare till Turkiets hufwud-
stad öfwer Swarta hafwets bölja. Sedan reseeffekterna woro
förda till nämnda angbät och biljetten köpt, begäfwo wi oss till
tysta församlingens pastor, som med utmärkt wänlighet mottog oss.
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Under wär wistelse hos past. B. ombesörjdes att wära rese-
pass blefwo wiserade af den turkiska konsuln. Sädan wisering
war nödwändig, emedan wi derförutan icke sätt gä ombord pä
fartyget, ej heller komma in till Konstantinopel.

Äfwen han förde oss omkring den stora staden, som är en af Ryss-
lands största handelsstäder med ett inwänareantal as 300,000
och ligger ganska wackert pä en höjd wid Swarta hafwets kust.
Den derwarande tysta församlingen, som har egen kyrka och
skola, räknar emellan 5 och 6 tusen medlemmar, hwilka till sin be-
kännelse äro lutheraner. Utom den lutherska församlingen finnes
i staden äfwen en reformert, som räknar omkring 300 medlemmar
och har egen prest.

Wi togo afsted af wär wärd, som följde oss till angbäten, och
anträdde pä den bestämda tiden den 36 timmar länga färden öfwer
Swarta hafwet till det för sitt utmärkta läge berömda Konstanti-
nopel. Wädret, som under de föregäende dagarna warit klart och
wärlikt, förändrade sig plötsligt och blef regnigt och dystert. Mörkt
och dystert läg derföre Swarta hafwet för wär blick. Och det war
icke utan en inre bäfwan wi anträdde resan öfwer detta haf, der
stormen mängen gäng gjort stora förödelser. Fartyget, som war
ganska beqwämt inredt, rullade ock mycket starkt wid mörkrets in-
brott och under hela uatten. Hela natten regnade det ocksä betyd-
ligt; men redan kl. 8 om morgonen begynte wärsolens strälar ge-
nombryta det dystra molntäcket och kl. 11 f. m. hade wi det skö-
naste wäder och endast en sakta wind. — Sällskapet ombord war
mycket blandadt bäde till nationalitet och spräk. Midstepps säg
man en stor skara tatarer, män och qwinnor, bewakade af sin
„mollah" eller prest. Qwinnorna buro slöjor öfwer ansigtet, män-
nen woro klädda i temmeligen trasiga tunna kläder af färstinn.
Mähända hade de för afsigt att färdas till Mekka, för att der i
Muhamedanernas förnämsta helgedom Kaba dyrka Allah. Ä säwäl
för- som akterdäcket säg man äter fransmän, herrar och damer, hwilka
glada och uppsluppna utbytte artighetsbetygelser pä sitt utmärkt för-
bindliga fatt. Widare fanns der ätstilliga turkar, hwilka ifrigt -sam-
talade med hwarandra. De woro igenkänliga pä sina röda fezer.
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Den 9:de April, skön och angenäm, förflöt gansta snabbt, och
lemnade oss nödig hwila efter den mödosamma jernwägsresan. Om
aftonen woro wi i tillfälle att beundra solnedgängen, som hade
warit utomordentligt härlig, om icke nägra obetydliga moln i sista
ögonblicket höljt den sjunkande solen. Denna sistnämnda omständig-
het ingas oss en farhäga, att följande morgon, dä wi stulle pasfera
den för sin utomordentliga skönhet widtberyktade Bosporen, inloppet
till Konstantinopel, komme att blifwa regnig och att wi sälunda
skulle gä miste om en i mänga afseenden njutningsrik stund. Ännu
en natt — och nästa morgon skulle wi säledes befinna oss i porten
till Orienten, den efterlängtade.

Förutom den stora skara mennistor af flere stilda nationali-
teter fanns ombord en mängd nötkreatur, hwilka äfwen ernade sig
till hafwets motsatta strand, och hwem wet sedan hwarthän. Deras
antal uppgick till ätminstone etthundra. Dessutom hörde ännu till
sällskapet en oräknelig skara fjäderfän, hwilka tacklade natt och dag,
och fmä grisar, som streko pä det ohyggligaste. Sälunda liknade
ängbäten i mänga afseenden mer ett kreatursstall än en passagerarebät.

hwilkas swarta tofsar woro i liflig rörelfe under samtalet. Dessutom
funos ännu nägra engelsmän, hwilka man igenkände pä deras lugna
hällning och gentlemannalika wäsen.

Redan tidigt, kl. V23, pä torsdags morgon den 10 April
wäcktes wi frän wär ljufwa sömn af ett starkt buller ä däcket; an-
karet hissades ned. Deras kunde wi tydligt första, att wi redan
woro wid Bosporens mynning. Der mäste wi wänta pä solupp-
gången, emedan intet fartyg fär pasfera Bosporen före solupp-
gängen. Detta förbud, intaget i nägot fredsfördrag, mäste alla
utan undantag efterkomma. Under den wäntan som nu följde,
hade wi god tid att bereda oss till wärdigt bestädande af det
panorama, som efter nägra timmar skulle öppna sig för wära blickar.
Uppmärkfamheten war ständigt riktad pä det som komma skulle.
Under wäntan hände det min reskamrat en liten malheur, da han
sökte att samla sina reseeffekter pä ett ställe, att han i största hast
stjelpte omkull en turks appelsinkorg, hwars innehall rullade öfwer
hela salongens golf. Derigenom fingo wi ett drygt arbete att samla
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upp dem och fä haus korg äter i ordning. Turken blef först nägot
illtyckt öfwer saken; men tycktes efter en stund mara blidkad och
icke mera sätta pä sinnet den skedda olyckan. Klockan närmade sig
sex, östern purprades och solen gick upp härlig och klar. Ännu en
stund, under hwilken nägra turkista postkarlar kommo ombord, och
angbäten satte sig i sakta rörelse. Morgonen war kylig; en kall wind
bläste och gjorde wistelsen ä däcket nägot oangenäm. De utomor-
dentligt stöna utsigterna öfwer Bosporens stränder, som prunkade
i warsommarens fulla grönsta, qwarhöllo oss dock a däcket. Och
när wi en stund hade betraktat dem, kände wi icke mer af kylan
och blasten. Sinnet blef upptaget af de tastor, som framträdde
för ögat, att känflan af kylan drog sig tillbaka. Det är omöjligt
för mig att här skildra all den skönhet, som utbredde sig för ögat
under de twä timmar, under hwilka ängbäten med sakta fart gled
framät emellan de höga stränderna. En mätares pensel borde jag
hafwa haft för att helst i nägon mon kunna ätergifwa de utsigter,
som i wärens fägring och friskhet och i morgonsolens belysning
stilla framträdde för wära ögon. Pä hwardera sidan af sundet, pä
den asiatiska och den europeiska, höja sig de skönaste willor af wex-
lande arkitektur. De flesta af dem hafwa platta tak, som städse
päminna en om att man inträdt i Orienten. Omgifna af de
yppigaste trädgärdar med sina tusende och äter tusende frukt- och
andra träd och blomsterparterrer, göra de pä ästädaren ett intryck,
som sent förswinner. Jag wägar ej försöka med en bestrifning,
emedan jag pä förhand inser min oförmäga dertill. En sädan
skulle icke i ringaste mon motswara werkligheten. Man mäste med
egna ögon se detta landskap, för att kunna fä en bild deras; en
sädan läter ej stava sig med penna pä papper. Jag har färdats
pä Rbein floden och fett dess härliga stränder med wingärdar och
flott; men Bosporen öfwergick all denna härlighet.

Men äfwen de skönaste stunder i mennistans lif störas alltid
af nägot oangenämt, som likt ett gift smyger sig in för att för<
derfwa och förstöra. En oblandad njutning finnes icke pä denna
syndfulla jord, i denna jemmerdal. Sä war fallet äfwen nu för
oss. Wi önskade i stillhet fä njuta af allt det härliga, som Ska-



Bosporn.





Ankomsten till Konstantinopel. 13

paren med ymnig hand nedlagt i naturen; men wi blefwo snart
wäckta till hägkomft af att wi ännu lefde i syndens och ondstans
werld. När wi nalkades det widtberömda och af stormakterna
omtwisto.de Konstantinopel, hufwudstaden för det turkista wäldet,
under hwars godtycke och grymhet de skönaste länder och mänga folk
sucka, sägo wi pä afständ en mörk rad af bätar eller s. k. „kaiker",
hwilkas besättning utgjordes af strilande och stojande mennistor,
som ganska snart skulle komma för att pläga ofs genom fin allt
annat än angenäma närgängenhet. Och redan innan ängbäten stan-
nade klängde de sig fast wid dess sidor och klefwo med en oerhörd
wighet upp pä dess däck frän alla häll. Inom nägra ögonblick
woro wi omgifna af dessa plågoandar, hwilka trängde pä frän alla
sidor. Med wäld wille de rycka wärt resegods ifrän oss. Alla
erbjödo sig till wära bärare och förare. I denna täflan war det
nödigt att anwända all sin förmäga för att helst litet kunna hälla
dem pä afständ och slippa undan deras rofgirighet, som icke tycktes
hafwa nägra gränser. Här fingo wi sälunda taga wär första lektion
i Orientens hamn-seder med dessa wilda söner af ett folk, till hwil-
ket ciwilisationen ännu fatt mycket litet intränga och bland hwilket
den raa styrkan gör största effekt. Samma städespel förnyades se-
dermera i hwarje kommande hamn. Derför war det icke heller utan
en inre bäfwan man nalkades hamnarna; man misste ju pä för-
hand de stora swärigheter, som alltid woro förenade med landstig-
ningen.

Slutligen lyckades det oss att fä en öfwerenskommelse i ständ
med en sörare eller „dragoman", som kunde litet tysta och säg
nägot ärligare ut än de andra. Han åtog sig att mot en bestämd
betalning föra oss till den ängbät, som samma dag pä eftermidda-
gen skulle gä till Smyrna, och föröfrigt wara wär ledsagare i
staden. I hans „kaik" bars wärt resegods, och wi lemnade sälunda
„Asof" med turkar, tatarer, fjäderfän och grisar, pä hwilken wi
redan kände oss ganska hemmastadda och trifdes wäl, oaktadt det
brokiga sällskapet. „Diana", den för fortsättningen af resan bestämda
Österrikiska ängaren, läg helt nära intill, hwarför wi efter nägra
minuter woro wid dess sida. Innan wi likwäl hade rättighet att
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föra wära reseeffekter ombord pä densamma, hade wi att passera
tullen. Med afseende ä den mä här anföras en komist scen för
att karakterisera tullförhällandena i det turkiska riket. När wi hade
för afsigt att läta lyfta wärt resegods ombord pä Diana, sägo wi,
huru en liten bät eller „kaik", der twä karlar sutto, skyndade efter
oss. Wär förare upplyste oss om att de woro tulltjenstemän, hwilka
wille undersöka wära saker; men han tillade: „om herrarna gifwa
dem 5 piaster (ungefär 1 mark 10 vi.), sä äro de nog nöjda och
gä sin wäg utan widare". Hellre än att öppna wära effekter,
bland hwilka intet förbjudet gods fanns, till deras ästadande och
derigenom förlora nägot af den äfwen annars knappt afmätta tiden,
gäfwo wi om ock ogerna ät dragomanen ett 5 piasterstycke, hwil-

ket han wisade ät tulltjenstemännen, hällande det emellan sina fingrar.
Till en början wisade den ena af karlarna en låtsad afsty för
detta sätt att tulla, kanske derföre att summan war sä liten; men
dä dragomanen, utan att fästa sig derwid, kastade silfwerstycket i
deras bät, wände de hastigt om och foro sina färde synbarligen
mycket belätna med det de erhällit. Swärigheten med tullen war
för denna gäng öfwerwunnen, om ocksä pä ett sätt, som ingas oss
däliga tankar om tullwäsendet i det turkista riket; och wi kunde i
all ro lemna wära saker pä ängbäten samt fara i land för att
bese staden.

Ä stranden mäste wära resepass uvvwisas för den wakthaf-
wande tjenstemannen. Lyckligtwis woro de wiserade af den turkista
konsuln i Odessa; annars hade wi mähända sätt wända om med
oförrättadt ärende utan att komma in hwarken till Konstantinopel
eller hela turkiska riket. Nu skyndade wi oss, efter att pä drago-
manens uppmaning först hafwa druckit kaffe 3. la turk uti ett gan-
sta oansenligt kaffehus, genom de smutsiga gatorna till Galata
tornet, hwilket i wanliga fall är det första, som fremlingar pläga
besöka, för att beundra de widsträckta stöna utsigterna och fä en all-

*) Sedermera erforo wi mer än engäng, att man alltid måste gifwa
mutor för att slippa genom tullen, om man ock icke har någonting förbjudet.
Gifwer man ej, rada de upp ens saker den ena gängen efter den andra i det
de oafbrutet uttala ordet „bachschis."
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män öfwerblick öfwer staden. Tornet är frän medeltiden och här-
stammar frän det byzantinsta tidehwarfwet; en byggnad benämnd
„Kristustornet" (irup-sa? -nu Xp^iou eller -rou 3'«upou). Den är
till formen rund och liknar medeltida slottstorn, 100 meter hög
frän hafsytan. Pä dess grund kan man ännu märka gamla mu-
rar, som tydligt hört till fästningswerk. Sannolikt har der i tiden
statt en fästning, hwaraf tornet utgör en qwarlefwa. Man kommer
upp till tornet pä branta, gansta obeqwäma trappsteg, 181 till an-
talet, hwarför uppstigandet är ganska ansträngande. Men be-
swäret blir rikligen ersatt; ty har man en gäng hunnit till höjden,
sä öppna sig för blicken de härligaste utsigter. Pä alla sidor
finnas sä beskaffade fönster att de kunna öppnas och den besökande
kan genom dem stiga ut pä den omgifwande werandan och pä denna
wandra omkring hela tornet för att utan hinder se och beundra allt.
Hwad allt ögat ser, hwilka stöna utsigter under denna wandring
öppna sig, är omöjligt för mig att bestrifwa. Dertill stulle fordras
en närmare bekantskap med staden, än jag eger. Hwad som dock
genast drager ästädarens uppmärksamhet till sig, är de stora och
majestätiska mosteerna (Muhamedanernas helgedomar) med sina smala
minareter (torn), som i den del af staden, hwilken kallas Stambul,
öfwerallt höja sig mot himlen. Öfwerallt ser man äfwen frän
den upphöjda platsen skaror af mennistor, hwilka, klädda i de
mest fantastiska drägter, äro i en ständig rörelse. Allt ter sig säsom
ett oroligt, böljande haf. Ifrän denna höjd kan man äfwen först
rätt bedöma storheten och skönheten af det underbart härliga läge,
fom ät denna stad är bestärdt. Längre än ungefär en timme hade
wi dock icke tid att offra för detta ställe, ty wi mäste skynda till
den rysta konsuln för att äter fä wära pafs wiferade för fortsättnin-
gen af war resa. Genom smutsiga, af folk uppfyllda gator, der
trasiga tiggare med den mest energiska oblyghet trängde sig pä oss,
gick wägen till konsulatet, der wi förgäfwes sökte den högtuvpsatte
herren. Han skulle först kl. 10 tiden anträffas pä sitt embetsrum,
som war beläget i en palatslik byggnad. Wäntetiden begagnades
till beseendet af Per a (den andra stadsdelen), fom är nägot snyg-
gare och bättre byggd samt högre belägen än Galata (den I:sta
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stadsdelen). Ända till kl. 12 mäste wi wänta innan wi fingo
wära pass wiserade af konsuln, och icke ens dermed woro de fär-
diga, utan mäste nödwändigt ännu föras till den turkista konsuln.
Efter mänga mödor och swärigheter samt diwerse utgifter ändades
denna gansta prosaiska historie sälunda, att wi fingo i wära händer ett
papper, strifwet pä turkista med de egendomligaste hemlighetsfulla
tecken, som sades innehälla uppgift pä wär älder, wärt utseende och
andra wackra saker. Bland andra märkwärdigheter hette det i vavv-
ret att wi woro ljusletta till utseendet. Och när wi jemfördes
med turkarna och sydlänningarna, som äro swarta och kovvarfcirgade,
mäste man tillstä att uppgiften war riktig. Det war ju med turkiska
ögon wi betraktades, — eller egentligen icke betraktades, ty mannen
som utfärdade passet säg alls icke oss, utan endast dragomanen; men
han antog saken säsom sjelffallen, dä.wi woro hemma frän norden.

Ännu hade wi tma timmar pä oss; dessa skulle anwändas
för den märkwärdigaste delen af staden. Sedan wi gätt öfwer
det gyllene hornet „till Stambul" (den 3:dje stadsdelen), der de
majestätiska mosteerna finnas, togo wi hästar och wagn för att med
större snabbhet kunna färdas emellan de olika ställen, som wi önskade
bese före afresan. Öfwer det „gyllene hornet" — det bugtiga
inloppet till staden, hwilket stär långt in i densamma, — gar en
bro, med hwilken det icke är nägänting annat märkwärdigt, än att
den wanligen, men isynnerhet pä eftermiddagarna, är full af men-
nistor uti allehanda brokiga kostymer. Med stor swärighet kunde
man slä sig igenom denna strilande, stojande massa. Friheten der
är mycket stor, hwarföre oordning och sjelfswäld herrstar bland
denna skara. Nägot förbud hördes icke frän nägot hall; nägon
ordningens upvrätthällare syntes icke till. Enhwar tycktes fä lefwa
säsom honom lyste, efter eget godtycke. Nästan in wid broändan
höjer sig högtidligt och majestätiskt en af de största mosteerna, som
där namnet Sultan Valids. Pä dess höga, wäl bygda trappa
satt för tillfället en ansenlig massa folk, förnämligast män och
barn, hwilka tycktes i all sin sysslolöshet njuta mycket af sin tillwaro.
Alla sago synnerligen glada och nöjda ut. Wi skyndade oss förbi
densamma mot wärt mäl, som war en annan mostee, neml. Hagia
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Sophia, hwilken är Konstantinopels förnämsta helgedom. Den
är ursprungligen en gammal grekisk kyrka, byggd af lustinianus,
men sedermera förändrad till en muhamedanst mostee. När tur-
karna är 1452 eröfrade Konstantinopel, dä sattes pä dess tak half-
mänen till tecken pä det muhamedansta wäldets seger. Kyrkans hi-
storia leder tillbaka till den gräa forntiden. Är 326 grundlade Kon-
stantin den store, som sjelf antog den kristna religionen och upp-
höjde den till statsreligion, ett tempel, hwilket Konstantins ar 360
förstorade och förstönade. Är 404 under kyrkofadren Chrysostomus'
tid blef denna kyrka ett offer för elden; men Theodosius äterstälde
den är 415. Är 532 blef kyrkan för andra gängen förstörd af
wädeld; men Kejsar lustinianus beslöt att äter uppbygga den-
samma; och den byggdes sä storartad och härlig att i skönhet och
högtidlighet icke fanns dess like. Högtidlig och majestätisk är den
äfwen nu; intrycket pä den inträdande är mäktigt. Beundranswärd
är den kolossala midtelkupolen, som i den byzantinsta arkitekturen
alltid gör en mäktig werkan. Öfwerallt i taket och pä wäggarna
sinnes mätningar, hwilka för konstkännaren torde wara af stort in-
tresse och wärde. För öfrigt är byggnaden mycket stor med fyra
minareter.

Wid wärt inträde förrättade muhamedanerna som bäst sin
middagsbön, ett slags gudstjenst. I allmänhet är det icke tillätet
för en kristen att gä in i mosteen under den tid dä nägotslags
gudstjenst firas, emedan derigenom templet och gudstjensten skulle
ohelgas. Wär förare war dock sä bekant med makten, att han
kunde skaffa oss inträde, ehuru middagsbönen som bäst vägick.
Wi kommo sälunda i tillfälle att kasta en inblick i den muhame-
dansta gudstjensten, hwarom mä nämnas nägra ord.

Innan wi fingo beträda helgedomen, mäste wi i förgärden
taga pä oss tofflor, för att wi ej med wära oheliga fötter stulle
trampa dess golf. Midt pä det widsträckta golfmet, som öfwer-
allt war betäckt med tjocka, dyrbara mattor, sutto
med fötterna under sig i en stor ring. Qwinnorna sutto stildt pä
upphöjda werandor, som lägo i Närheten af ringen, sä att de wäl
kunde se och höra hwad som förehades och sades. Ringens midt
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war tom. Bönen försiggick sälunda, att en person föreläste utan-
till med en sorglig, enformig, gäll röst början af en strof, och när
han kom nära slutet af strofen, förenade sig de andra närwarande
i de föresagda orden. Derefter började äter en annan i samma
stil. Wid flutet förenade sig de andra med honom pä förenämdt
sätt. Och sälunda fortsatte de hela tiden, wi woro i mosteen.
Allt tycktes försiggä efter en förutbestämd och inlärd formel. Un-
der wandringen omkring, märkte wi här och der personer, hwilka i
all stillhet förrättade sin andakt pä det förestrifna sättet genom att
kasta sig pä knä och slä pannan mot golfwet. Wi märkte äfwen
en predikstol, der wär dragoman sade, att under wissa tider, tro-
ligen pä stora högtider, kyrkans öfwerhufwud predikar i Sultanens
närwaro. Gudstjensten gjorde föröfrigt ett mycket sorgligt intryck pä
mig. Allwar och andakt samt ifwer tycktes der nog wara; men
lifwet, glädjen och friden woro borta. Och det är intet under, da
de ej känna den sanne, lefwande Guden, uppenbarad i Jesus Kri-
stus säsom den kärleksfulle, försonade Fadren, som icke tjenas med
twäng, utan i kärlek, anda och sanning. Med bedröfwadt hjerta
lemnade jag detta ställe och denna bönestund, som hade wäckt en-
dast sorgsna känslor i mitt sinne. Min bön war: „Herre, lat snart
ditt ewangelii ljus lysa för detta arma folk, att de i sanning ma
känna dig och erfara din frid i sina hjertan!" Mitt hjerta rördes
äfwen till innerlig tacksamhet mot Gud, som lätit mig födas bland
ett folk, der Guds ord tydligt och klart predikas, och uppenbarat för
mig genom sin Hel. Ande sin näds hemlighet och fört mig till
sanningens kunskap.

Ännu begäfwo wi oss till en annan mostee, som läg nära
intill, wid namn Ahmedije, för att kunna anställa en jemförelse
dem emellan. Ankomsten och inträdet dit war fullkomligt lika med
föregäende. För tillfället war der ingen gudstjenst; endast nägra fä
perfoner woro i mosteen och förättade sin andakt. Föröfrigt war
lifwet derstädes egendomligt; allt tillkännagaf att muhamedanerna
sjelfwa icke sä synnerligen högt akta sina helgedomar. Nägra bädo
wisserligen Gud; men för öfrigt sprang der omkring en hel skara
barn som förde ett ohyggligt wäfende. Och dessutom fanns der
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nägra arbetare, som reparerade nägot; desse skämtade med hwaran-
dra och slogo den ena den andra med brädstumpar. I ena ändan
sutto nägra prester (mollah) och läste, mähända i koranen. Wi
fingo det intryck, att presterna och tjenarena bo i moskéerna; åt-
minstone säg det sä ut i deras omgifning. Der fanns kläder, mat,
kärl o. s. w. Allt i denna mostee gjorde intryck af oordning.

Wi lemnade moskéerna och begäfwo oss i förbifarten till
museum", hwarom ma nämnas, att der före-

kommer en stor mängd waxbilder i allehanda olika klädedrägter.
För den, fom will första i den Turkista historien, torde der finnas
mycket lärorikt. Wi hade för wär del icke nägon synnerlig nytta
af detta korta besök.

Den stora bazaren, dit wi derefter anlände, intresserade
oss mera och ingas större beundran och förmaning. Den är en
fullständig labyrinth med sina smala gängar, der man utan förare
lätt förwillas. Renligheten är icke der mer än pä andra ställen i
staden nämnwärdt stor, hwarföre luften är förpestad af de oange-
nämaste angör och föröfrigt tryckande qwalmig. Hundar, af hwilka
i den turkista hufwudstaden finnes ett stort öfweflöd, fofwa öfwer-
allt, hwarför man noga fär wara pä sin watt att man ej trampar
pä dem och stupar i den smuts, som betäcker marken eller golfwet.
Handelswaror af allehanda slag förekommer i mängd. Hwad öster-
landet och westerlandet producera finner här afnämare. Äfwen folk
finnes öfwerallt i dessa smala gängar; men, enligt mitt förmenande,
mera säljare än köpare. När wi trädde in, sökte säljarene, som
genast märkte, att wi woro fremlingar med lock och pock draga oss
till sina försäljningställen, för att kunna bjuda ät oss sina handels-
waror. Härwid fick man ofta anwända handkraft för att kunna
drifwa dem ifrän sig, och med mycken swarighet kunde man arbeta
sig sram genom masfan. Det manliga larmet och stojet war ra-
dande öfwerallt. Wära uppköp woro smä; wi hade alls icke för
deras skull besökt stället. Wi wille blott se, huru en orientalist
bazar skulle te sig för en europé. Min reskamrat köpte sig en
turlist fez, med hwilken han federmera wid mänga tillfällen upp-
trädde för att wara lik de fteste andra, samt nägra nälar, och jag
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Tiden för wärt uvpehäll i Konstantinopel war sä smäningom
tilländalupen. Wi hade nägot sett och förnummit af denna märk-
wärdiga stad, som utgör, sä att säga, porten till Orienten. För
andra gängen wandrade wi öfwer det hornet", frän Stam-
bul till Galata, derifrän wär roddare förde oss med bät till „Diana".
Wi hoppades att slippa äterstoden af dagen utan widare swärigheter,
denna dag, som warit sä rik pä omwexling och minnen. Men wärt
hopp slog felt. När wi kommit ombord pä fartyget, började wi, till
war olycka, fräga roddaren, huru mycket han skulle fordra för sitt
beswär, ehuru wi redan om morgonen öfwerenskommit om betal-
ningen. Dä han förmodade, att wi ej erinrade ofs öfwerenskom-
melsen, bestämde han tio gänger mer än den öfwerenskomna summan.
Och nu gällde det att änyo pruta med honom, hwilket ingalunda
war en lätt sak. Wi woro ännu icke wana wid sederna i österlandet;
wi kände ej till den bedräglighet, som förekommer öfwerallt. Och
derföre mäste wi härwid betala lärpengar. Sex gånger mer än
den öfwerenskomna summan erhöll han, och aflägsnade sig, wisserli-
gen till det yttre missnöjd, men i sitt hjerta beläten att hafwa kun-
nat oförwäntadt staffa sig en sä god dagspenning.

litet tobak för resan. För hwarje mara begärdes att börja med ett
kolossalt pris; men man kunde ock fä för mer än hälften billigare,
om man förstod att prnta. Qwalmet och den ohyggliga stanken
dref oss ganska snart derifrän, och det kändes rätt angenämt att äter
fä andas ute i det fria. Ofta har jag efterät förwänat mig öfwer,
huru desfa arma mennistor kunna lefwa och trifwas i den gräsliga
orenlighet, som öfwerallt omger dem i de pä sätt och wis under-
jordiska gångarna, frän hwilka den friska luften är nästan utestängd.

Pä ängbäten war redan en stor skara resande ifrän mänga
länder och af olika nationaliteter och fpräk. Man kunde säga, att
bland den hwimlande skaran herrstade en fullkomlig spräkförbistring.
Vland de österländska svräken märktes turkiskan, arabiskan och egyptiskan,
och bland de westerländsta italienstan, franskan, tyskan och grekiskan.
Nägon, som skulle talat mitt modersmäl, finskan, fanns icke ombord
pä denna stora orient-ängare. Men deremot sammanträffade min
reskamrat med en tyst juris-doktor H., med hwilken han tidigare
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stätt i brefwexling angående den nu företagna orientresan. Han
slöt sig till oss, hwarför wi nu woro tre under den närmast följande
tiden. Han war en angenäm, gladlynt och svräksam man, som
mängen gäng genom sitt stämt och humoristiska tal samt glada säng
gladde oss hwardera mycket. Ofta hade likwäl jag mycket swärt
att första honom, emedan han talade thyringerdialekten, som för
en fremling torde wara en bland de swäraste att begripa. Den
dagliga öfningen gas mig dock en wiss färdighet äfwen i detta
hänseende. Under namnet „Landrichter" följde han sedan med oss
hela 13 dagar. Wan wid resor och jvräkkunnig, war han i mänga
fall till stor nytta' för oss pä denna färd. Af oss hwardera är
han bewarad i ett kärt minne.

Ängbätens afgängstid war bestämd till kl. 4; men den blef
5 och t. o. m. 6 förrän man började fira upp ankaret. Wäntetiden
begagnades af oss till ett närmare aktgifwande pä det sällskap, i
hwilket wi nu befunno oss och med hwilket wi skulle komma att wara
tillsamman under den 7 dygn länga färden till laffa. För nöt-
kreatur, af hwilka pä ängbaten ä Swarta hafwet fanns en sä stor
mängd, hade man icke lemnat plats ä Dianas" däck.
Endast twenne kor och nägra fjäderfän för resans behof hade blif-
wit dithemtade. Men med hänseende till mennistorna war sällska-
pet sä brokigt som möjligt. Ä midstevvet fanns en stor skara greker
och turkar i brokiga, trasiga drägter, mänga med fez eller turban
till tecken pä deras religion, muhamedanismen, nägra med annan
slags hufwudbonad. Ä fartyget hade man för tillfället ställt i ord-
ning plats för „harem", der muhamedanerna kunde utan swärighet
frambefordra sina hustrur. Sålunda war man under färden i till-
fälle att gifwa akt pä familjelifwet bland Muhameds bekännare.
Ännu funnos ombord nägra judar, män och qwinnor, hwilka lätt
igenkändes pä den israelitiska ansigtstyven. Bäde för- och akter-
salongen woro upptagna af pasfagerare, tillhörande ftere olika
nationaliteter, ehuru deras antal war jemförelsewis litet. Hwart
alla dessa ernade sig, hwilket mäl de hade för sin resa, det war
omöjligt att meta. Att de alla ernade sig bort frän Europa, det
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Före afresan fingo wi ännu wara wittnen till en muhame-
danst „aftonbön", som förrättades af nägra museimän pä det öppna,
stora akterdäcket. Emedan den war egendomlig i sitt slag ach gaf
mig anledning till nägra synnerligen wigtiga betraktelser, will jag
i detta sammanhang förtälja tillgängen derwid. Allraförst togo de
noga reda pä Väderstrecket med tillhjelv af en stor kompass, som
lag pä akterdäcket, pä det de mätte kunna wara med ansigtet wända
ät det häll der den heliga staden Mekka ligger. Derefter utbreddes
„bönetäcken" öfwerallt pä däcket; de rikare och förnämare aftogo
sina öswertangor, de fattiga sina stor. Och nu ställde de sig bred-
wid hwarandra, ständs-ätstillnaden emellan dem hade upyhört, dä
de framträdde inför Gud: rika och förnäma stodo bredwid de fat-
tiga och ringa. Der kunde man se en rik och förnäm pafcha i sin
eleganta, skönt utstyrda klädnad sta inwid sin fattige i trasor höljda
trosförwandt. Först stodo de en kort stund tysta, allwarliga, an-
däktiga med händerna upplyftade till öronen säsom skulle de hafwa
lyssnat till nägot eller wäntat pä nägonslags inspiration frän höj-
den. Derefter begynte de att sakta uttala nägra ord och djupt buga
sig; slutligen föllo de pä sina knän och slogo pannan mot golfwet.
Allt skedde, säsom inan tydligt kunde förnimma, efter ett wifst for-
mulär, efterfom alla kunde fä noga följa med, samtidigt falla pä
knän, flä pannan mot golfwet o. f. w. Huru mänga gänger knäna
stulle böjas och pannan fläs mot golfwet, tycktes wara noga be-
stämdt. Bönen bland muhamedanerna är likwäl icke en bön i den
mening, fom wi kristne fatta den. Muhamedanerna bedja icke egent-
ligen om nägonting af Gud; deras bön bestar endast uti ett er-
kännande af Guds egenskaper, säsom allmakten, wisheten, godheten,
storheten o. s. w. Orsaken dertill, att de ej bedja om nägonting
af Gud ligger i den fatalism, som i muhamedanismen öfwerhuf-
wudtaget är herrstande. Allt beror af ödet, af den blinda stumpen;
allt är underkastadt dess omutliga lag; hwarje mennista mäste med
stoiskt lugn underkasta sig densamma. Om man t. ex. är fattig, sä
mäste man nöja sig dermed och ödmjukt utan knöt böja sig under

war klart; ty snart skulle wi ju lemna den europeiska kusten bakom
oss och med ängans kraft stynda emot den winkande östern.
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När jag betraktade det allwar, den andakt och frimodighet,
som uppenbarligen framträdde i denna böneförrättning, trängde sig
pä mig nägra reflexioner af ganska helsosam natur. Muhamedanen
känner ej den sanne, lefwande Guden, som i kärlek och barmhertig-
het har i Jesus Kristus uppenbarat sig säsom den försonade Fadren,
af hwilken wi fä utbedja oss allt säwäl lekamligt som andligt godt.
Och han beder det oaktadt med allwar och andakt. De kristne känna
eller ätminstone borde känna honom. Men ack, huru litet allwar,
huru liten andakt finnes dock icke ofta i deras bön! De äro oftast
kalla, liknöjda uti sin bön och äkallan. Muhamedanen beder flitigt,
hwarje dag iakttager han de förestrifna bönstunderna; han förrät-
tar sin bön t. o. m. pä resan midt i folkhwimlet. Huru ofta för-
summar ej den kristne de härligaste tillfällen till böneumgänge med
Herren och lider deraf outsäglig skada för sin själ! Muhamedanen
stämmes ej för sin gudstjenst; han anser sig ej hehöfwa sky offent-
ligheten. Derigenom är han wid hwarje tillfälle en bekännare. Huru
ofta stämmes ej den kristne att bekänna sin Herre inför werlden, ti-
ger dä han borde tala om honom, fom har förlossat oss med sitt
blod! Med blygsel öfwer mig fjelf och mina trosbröder och systrar
tänkte jag pä allt detta wid ästädandet af denna bönestund, som
här förrättades af desfa muhamedaner. Och det war med bekläm-
ning och hjerteoro jag bekände min fynd inför Gud och suckade för
mig sjelf: ~Herre gör mig härefter allwarlig och frimodig till bön
och bekännelfe!"

det oblida ödet; om man begätt en ond gerning, är det ödet, som
bär skulden derför o. s. w.

Ännu blickade wi nägra gänger tillbaka pä Konstantinopel
säsom till ett sista farwäl. Wi hade ju sett sä mycket pä en dag;
wi hade sett sä mycket af naturens stönhet, men äfwen af det menst-
liga eländet, hedendom, oärlighet och fynd. Det war med blandade
känslor wi lemnade denna i mänga afseenden sä lyckligt lottade
ort. Ängaren styrde kosan ät Marmora sjön. Äfwen denna wäg
är härlig och skön, men kan dock icke jemföras med Bosporen, som
wi om morgenen sett. Solen kastade sina sista strälar och förgyllde
minareternas toppar, hwilka tedde sig för ofs säsom hade de sim-
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mat i guld. En stilla, härlig afton inbröt med sin stöna swalka,
en afton, sädan man kan hafwa den endast i dessa nejder. Äter
stod mälet för wär refa klart för Mens inre öga; det mängom-
ordo.de Orienten, morgonsolens land, skulle ju snart beträdas af oss.

Wid uppwaknandet fredag morgon den 11 April kl. '/^ 6 woro
wi redan utanför Gal tivoli. Wi hade säledes under natten rest
öfwer Marmora sjön, och nu begynte äter en träng passage, neml.
Hellesponten eller Dardaneller sundet. Ä säwäl den europeiska
som mindre-asiatista sidan finnas höga stränder, och färden erbjuder
äfwen i detta sund för den resande mänga rätt stöna utsigter. Ef-
ter nägra timmars färd, hwarunder wi beundrat dessa härliga ut-
sigter, hwilka upplysta af den klara morgonsolens strälar wisade sig
i wärens fulla stönhet, nalkades wi det forna Tröja, som numera
heter Kum Kaleh,der den widtberyktade fornforstaren Schliemann
och hans medhjelpare som bäst höllo pä med sina gräfningar, ge-
nom hwilka fornkunstapen säkert kommer att winna betydande till-
skott. Hans outtröttliga arbete i denna riktning har redan bragt
mycket ljus öfwer lifwet och federna bland folk, som lefwat i den
gräa forntiden. I Athen sägo wi senare ett helt museum, som bär
hans namn, och utgör en samling af wärderika saker, som blifwit
uppgräfda ifrän platser, der mänga ryktbara städer fordom legat.

Omkring kl. 12 stannade wär ängbät utanför Tenedos- eller
Trinitatis-ön för twä timmar för att lossa och lasta. Denna
ö är ganska wacker med sina höga kullar, oliwlundar, träd- och
blomstergärdar. Exporten derifrän fades utgöras förnämligast af
oliwer och olja. En stor mängd bätar samlade sig kring wär äng-
bät när wi nalkades stranden, för att derifrän forsla transport gods
till stranden. Bland manskapet ä bätarna uppstod ett förfärligt
larm; det hördes skrik och hojtande och man säg dem fakta med
händer och fötter; hwar och en tycktes wilja hafwa nägot i sin bät
för att kunna förtjena; nägon ordning wille de ej weta af. Äter
woro wi i tillfälle att fe det oordnade bullersamma lifwet i Orien-
ten. Wi woro glada öfwer att ej behöfwa wara föremal för dessa
mennistors närgängenhet, hwilket säkert hade warit ganska oange-
nämt; wi fingo blott pä afständ betrakta deras lif och ätbörder.
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Pä den närliggande stranden hade samlat sig en stor folkskara, för-
nämligast qwinnor och barn, hwilka tycktes högeligen njuta af sin
tillwo.ro och af städespelet framför dem. Alla woro högtidsklädda;
ty det war fredag, hwilken muhamedanerna fira säsom sin helgdag.
Staden pä ön war icke stor. Wär uppmärksamhet fästes förnämli-
gast wid de talrika och högst egendomliga wäderqwarnar, som sägos
öfwerallt pä höjderna. Wär „Landrichter" t. o. m. aftecknade de-
ras konturer i sin dagbok, sannolikt för att nägongäng wisa dem
säsom kuriosum ät sina wänner efter hemkomsten. Sädant kan ju
tjena till att i nägon mon karakterisera den lilla ön Tenedos eller
Trinitatis.

Det fom dock mest upptog min reskamrats och min uppmärk-
samhet war den omständigheten, att wi snart för första gängen pä
wär resa skulle wara i närheten af de i bibeln omnämnda orterna.
Den store hedninge av. Paulus hade ju färdats pä desfa ställen,
dä han pä sin 2:dra missionsresa kom frän mindre Asien till den
europeiska sidau, säsom det heter i Ap. Gern. 16: 11: „Wi afseg-
lade ifrän Troas och foro raka wägen till Samotrace." Troas
ligger pä den mindre asiatista och Samotrace pä den europeiska si-
dan. Medwetandet af att ap. Paulus, om hwars missicmsresor jag
sä mänga gänger läst, predikat och underwisat i skolan, hade fär-
dats just pä dessa watten, uppfyllde mitt hjerta med mängahanda
tankar. „Kristi kärlek" hade twungit honom att underkasta sig alla
de beswärligheter och umbäranden, hwilka pä hans tid för wisso
woro förenade med en sädan resa pä dessa obekanta och farliga
watten. Han ställde ewangelii-embete sä högt, att hwarken fara eller
röd, fängelse eller martyrdöd kunde afhälla honom frän att förkunna
Kristi ewangelium, som är en Guds kraft till salighet för allom
dem som tro. (Rom. 1: 16). För detta ewangelium och dess för-
kunnelse offrade han allt i denna werlden. Hwilken lärdom, upp-
muntran och förmaning för hwarje evangelii budbärare ligger icke
i dttta stöna exempel! Härefter kommo wi ofta nära de orter, pä
hwilla den bibliska berättelsen rör sig.

Wid aftonens inbrott samma dag, dä det redan begynte att
stymnu, dä solen hade kastat sina sista gyllene strålar öfwer medel-
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hafwets bläayta,kommo witillMytilini, Mitylene eller Lesbos,
der ängbäten äter stannade i den utomordentligt härliga lilla wiken
utanför staden Midlidi. Hela ön, men förnämligast omgifningen
kring staden, erbjuder de skönaste utsigter. Höga kullar ligga bakom
densamma och förhöja anblicken. Aftonen war ston och warm. En
sakta wind krusade wisserligen wattnets bläa yta; men den lilla
wiken, der ängbäten lag förankrad, war spegellugn. Ljusen frän de
pä stranden liggande husens fönster kastade sitt hemlighetsfulla sten
pä wattnet, och allt gjorde att anblicken war hänförande. — Efter
afresan frän detta förtjusande ställe sutto wi länge pä däcket och
beundrade den klara, underfulla stjernhimmeln, hwilken tedde sig
ju längre, desto skönare för ästädaren. Allt flere och flere stjernor
döko fram, fä att himmelen slutligen war säsom öfwerfällad af fmä,
klartlysande ljus. Äfwen nordstjernan syntes för oss och päminte
om det kära hemmet och wära egna, hwilka mähända just nu hade
sina ögon rigtade mot samma stjerna, ehuru wi woro hundratal
mil skilda frän hwarandra. Bäde forgsna och glada känslor oe-
mäktigade sig mitt hjerta. Under sädana stunder sär man pä
resor känna mer än manligt af hemlängtan, ehuru hägen och
sinnet för det mesta äro rigtade framät. En fädan stjernhimmel,
som man ser i södern, kan man icke nägonsin se här uppe i högan
nord.

Följande morgon, den 12 April, styrde ängbäten in till
Smyrna wiken, och redan kl. emellan 6 och 7 stannade den wid
hamnen utanför staden med famma namn. Wi befunno ofs sälunda
wid mindre Asiens kust. Kaptenen underrättade oss, att uppehället
der skulle räcka ända till följande dag kl. 2 e. m. Denna under-
rättelfe war för ofs ett ljustigt budskap, emedan wi sälunda saties
i tillfälle att göra mindre turer i omgifningen och föröfrigt ttga
reda pä lemningarna af de kristne församlingar, som under kyrkms
första tid hade warit af sä stor betydelse och i hwilka Herrens egna
apostlar under äratal lefwat, werkat och lärt och till hwilka de strif-
wit mänga af sina sändebref, frän hwilka den nädehungrante sjä-
len, ännu den dag som är, kan hemta tröst, tuktan, förmanirg, frid
och glädje pä lifwets mödosamma wäg.





Araber, ridande påkameler.
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Wär ursprungliga plan, som redan i hemmet blifwit uppgjord,
woro wi nu i tillfälle att fullfölja, neml. att göra en tur till det
forna Efesus. För oss war det nog pä förhand bekant, att Efe-
fus icke mera finnes till, att den med all sin storhet och skönhet
gätt helt och hållet under, ja, att icke ens dess namn numera kan
hittas pä kartan; men den jord, det ställe, der denna stad engäng
stätt, fanns ju dock qwar. Efter en kortare spatsertur pä den utom-
ordentligt wackra hafsstranden, stego wi upp pä ett jernwägstäg,
som sades gä till ruinerna af det forna Efesus. Wägen gick ge-
nom de skönaste nejder. Pä hwardera sidan funnos wackra höjder,
yppiga, stöna win- och trädgårdar, här och der byar och emellanät
smä floder, hwilka dock wid denna ärstid redan woro till en del
uttorkade. Icke längt frän Smyrna fägo wi pä en karawanwäg en
mängd kameler, dessa öknens stepp, hwilka, ätföljda af sina drif-
ware, tägade längsamt efter hwarandra, belastade med allehanda
waror, som skulle befordras widare öfwer hafwet med ängans till-
hjelp, mähända till westerlandet. Äfwen detta gaf ofs en inblick i
det orientaliska lifwet, fom i sä mänga afseenden skiljer sig frän
lifwet i westerlandet. Kl. 10,20 anlände wi till mälet för war
jernwägsrefa, neml. till en torftig by wid namn Ayafuluk, med
omkring 300 inwänare, i hwars närhet ruinerna af det forna
Efesus skulle päträffas. Dagen war i början klar och warm; men
himmelen mulnade nägot under senare delen af wär wistelse der-
städes, och det föll t. o. m. nägra regndroppar. Efter wär ankomst
till stationen begynte en 2 '/2 timmars läng swär wandring i den
tryckande hettan. Först gingo wi längs landswägen, som här war
anmärkningswärdt god, sa att man t. o. m. kunnat äka med wagn
pä densamma. (I förbigäende mä nämnas, att wägarna i allmän-
het äro mycket däliga, bestämde förnämligast af gängstigar, pä
hwilka man ej kan färdas annorlunda än till fots eller ridande).
Efter en stund mäste wi dock ställa wär wandring upvät berget,
som lag framför oss, och der wi hoppades finna stadens fornlem-
ningar. Wär förmodan besannades ock ganska snart; ty pä den
höga sluttningen funno wi ruiner, hwilka enligt wär medhafda karta
woro lemningar af den forna staden Efesus. Ett stort marmor-
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block w.rr det första wi päträffade, derifrän wi höggo ät oss min-
nen. Ett litet stycke derifrän funno wi hela stadens ruiner, af hwilka
man kunde fä en nägotsänär fullständig bild af denna märkwärdiga
stad, som engäng hade stätt der trotsande och stolt i all sin skönhet
och prakt. Man kunde fä klart för sig platsen för dess stadion,
theater o. s. w. Kameler betade numera pä dessa platser, der en-
gäng glada mennistor hade offrat pä werldens altare och wandrat
i syndig yra pä fäfängans marknad. Wid äterwändandet till byn
efter en ansträngande wandring i den tryckande hettan, besägo wi
ännu ruinerna af „den stora Dianas tempel", som engäng war
de högmodiga efesiernas stolthet. I närheten as templets numera
mycket obetydliga ruiner stör äfwen ruinen af en gammal turkisk
mostee. Säledes: qwarlefwor af hedendom öfwerallt hwart än ögat
städar. Hwar den forna kristna kyrkan, Jesu lärjungars samlings-
plats, der äfwen ap. Paulus under sin länga wistelse i denna stad
och den af lefus älskade lärjungen Johannes under sin mängariga
werksamhet predikat, hwar den legat, det wet numera ingen, —

äfwen lemningarna deraf hafwa räkat i fullkomlig glömska. Hela
den derwarande församlingen har förswunnit frän jorden. Och lik-
wäl war den engäng blomstrande, ja, man kan wäl säga, en af de
mest blomstrande. Kristi Ande werkade der med större kraft och
fullhet än pä nägon annan ort. Den lärjungen, som Herren äl-
skade och hwilken wid det första nattwardsbordet lutade mot Jesu
bröst, Johannes hade der werkat, mähända under en tiderymd af
trettio är och ap. Paulus under hela tre är. Till denna förfam-
ling har den sistnämnda strifwit en af sina mest djupsinniga epist-
lar, i hwilken han blottar den gudomliga nädens fullhet och hem-
lighet. Till dess äldste talade han engäng i Miletus pä sin resa
till Jerusalem de stöna, anderika afstedsord, som wi ännu kunna
läsa i Ap. G. 20 kap. Johannes har i Uppenbarelseboken frän sin
landsförwisningsort ön Patmos, pä sin Herres befallning strifwit
till denna församlingsängel följande behjertanswärda ord: „Detta
säger han, som häller de sju stjernorno. i sin högra hand, han, som
gär emellan de sju gyllene ljusastakarne: Jag wet dina gerningar
och ditt arbete och ditt tälamod, och att du icke kan fördraga de
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onda; ockfä har du pröfwat dem som gifwa sig ut för apostlar,
utan att wara det, och funnit dem wara lögnare, och du hafwer
tälamod och har fördragit för mitt namns stull, ntan att förtröttas.
Men jag hafwer det emot dig, att du har öfwergifwit din första
kärlek. Kom derföre ihäg hwarifrän du har fallit och bättra dig
och gör de första gerningarna! Annars will jag komma till dig och
bortrycka din ljusastake frän sitt rum, om du icke bättrar dig. Men
detta hafwer du, att du hatar de Nikolaiters werk, hwilka ock jag
hatar. Den som öra hafwer, han höre, hwad Anden säger försam-
lingarna! Den som minner, ät honom will jag gifwa att äta af
lifwets träd, som är i Guds paradis." (Uvv.b. 2: I—7). Det
är sannolikt, att denna församling icke gjorde bättring, icke erinrade
sig sitt fall, icke gjorde de första gerningarna hwartill Herren för-
manade, och derföre blef ljusastaken bortryckt ifrän sitt rum till en
allwarlig väminnelfe för efterkommande, huru stor Herren är uti
kärlek och godhet, men pä samma gäng sträng emot dem, som icke
taga wara pä hans warningar och göra bättring. Omedelbart rann
mig i hägen under stäendet pä Efesus' ruiner dessa genom alla
tider gäende warningens ord: „Den som stär, han mä se till, att
han icke faller." Och pä samma gäng, dä jag tänkte pä Dianas
präktiga tempel, de forne efesiernas stolthet, waknade i mitt hjerta
följande tanke: „hwad är all werldens storhet och härlighet! endast
stoft och aska. Säsom ruin stall den engäng predika för efterwerl-
den: allt är förgängligt, allt är fäfängligt; allt kött är hö och all
dess godhet är säsom ett blomster i marken. Höet torkas bort, blom-
stret förwissnar; ty Herrens Ande blåser derin; ja, folket är höet.
Höet torkas bort, blomstret förwissnar; men wär Guds ord blifwer
ewinnerligen." (Es. 40: 7, 8).

Uppfyllda af sorgsna tankar och betagna af trötthet äterwände
wi till jernirägsstationen, derifrän änghästen förde ofs tillbaka till
Smyrna.

Följande dag war föndag, en „Herrens dag" säsom Johannes
kallar hwilodagen iN. Testamentet. (Upp.b. 1: 10). Dess morgon
war dimmig och regnig. Men det oaktadt begäfwo wi ofs redan
tidigt ut pä wandring i staden. Wi hade ju hittills sett mycket
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litet af denfamma. Wär wäg gick först längsmed den förtjusande
qwain, hwilken mina reskamrater pästodo i mänga afseenden kunna
förliknas wid Neapel. När jag sedermera säg det mangbesjungna,
„bella Napoli", och erinrade mig detta pästäende, mäste äfwen jag
instämma deri. Derefter begynte en läng, swär wandring uppät,
förbi judarnas, muhamedanernas och armeniernas begrafningsplat-
ser, hwilka äro belägna i stadens östra utkant, mot kastellet, som
ligger pä en höjd ä norra sidan nästan säsom en fullkomlig ruin.
När man betraktar staden frän denna höjd, ter den sig rätt täck
och behaglig. Till arealen är den icke stor; men dess gator äro
mycket smala, hwarföre den kan inrymma det stora inwänare
antal, tom der säges wara bosatt. Enligt Meyers resehandbok sin-
nes der 155,000 mennistor, indelade i följande grupper: 75,000
greker, 45,000 turkar, 15,000 judar, 10,000 katoliker, 6,000 arme-
nier och 4,000 fremlingar. För öfrigt mä om det inre af staden
nämnas, att gatorna äro tränga, dystra och smutsiga samt husen
till sitt yttre icke synnerligen inbjudande. Endast wid hamnen före-
komma flere byggnader, hwilka äfwen i afseende ä det yttre kunna
täfla med mänga praktbyggnader i Europa. — Wid återkomsten
frän war wandring, gingo wi in i „bazaren", der fäfom öfwer-
allt i de österländska bazarerna stora mennistomassor woro samlade
för att sälja och köpa. Det manliga, bullersamma lifwet mötte ofs
äfwen här. Nägra obetydliga minnen köptes, för hwilka naturligt-
wis mångdubbelt pris mäste betalas. För öfrigt mä här anmär-
kas, att säljarena wanligen bestämma tre, fyra dubbelt pris för sin
wara; men fremlingen kan i början naturligtwis icke weta detta,
hwarföre han fär betala dryga lärpenningar. Det berättades för
mig, att en säljare engäng hade begärt 75 srancs för en matta,
hwilken han sedermera sälde för 10 fr.

Öfwerallt förekomma wälbesökta kaféer, i hwilka ferweras kaffe
3, la turk och en „nargileh" (turkist wattenpiva) för den fom har
lust att röka en sädan. I länga rader ser man turkar och andra
sitta wid gatorna i öppna rum, som hafwa endast tre wäggar, su-
gande i sig den ädla doft och rök, som kommer af dessa „nargilehs."
Naturligtwis mäste äfwen jag, som war rökare, vröfwa en sädan
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till mina kamraters stora förlustelse. Pä tal härom kan jag ej un-
derlåta att berätta om en f. k. frukost, som wi intogo under denna
wandring i staden. Wi hade gjort en läng och ansträngande pro-
menad, och magens kraf begynte att allt mörtbarare gifwa sig till-
känna. Kommo sä till ett ställe pä en mycket smal och smutsig gata,
oer en man med uvpwikta skjortärmar och swetten i pannan höll
pä att med största ismer och allwar steka de skönaste koteletter, hwilka
med begärlighet förtärdes af förbiwandrande glupska kunder. För-
täringen tycktes wara synnerligen gouterad och stället mycket besökt,
eftersom den ena pannan efter den andra mäste stekas af den ka-
rakteristiska kocken. Wär hunger waknade ännu häftigare wid ästä-
dandet af denna egendomliga förrättning; men stället säg annars
sä litet inbjudande ut som möjligt, emedan rummet eller skjulet och
omgifningen war af det torftigaste och smutsigaste slag. Men det
oaktadt war tillagningen af maten rätt fnygg och ordentlig, hwar-
före wi djerfdes stanna wid hans wäldoftande improwisera.de kök.
Och genast wid wärt inträde torkades stolarna och bordet; ty mä-
hända sägo wi hyggligare ut än ställets wanliga kunder. Till och
med hemtades ät oss knif och gaffel, hwilket ingalunda alltid är
fallet pä sädana ställen, der förtäringen wanligen handteras med
fingrarna. Och nu stäldes för oss en djup tallrik warma Välsma-
kande koteletter sammanblandade med arabiskt bröd. Dertill hemta-
des ät en hwar af oss ett dricksglas godt Smyrna win, som sma-
kade wäl, men war mycket starkt. Sällan har en frukost fmakat
mig sä wäl ens wid ett finare och renare bord/som uti detta usla
skjul bland dessa egendomliga fysionomier. Och dyr war den icke,
— priset war endast ungefär 40 p:i per man. De förbigäende fägo
wisserligen nägot förwänade pä oss; men det rörde oss föga. Om
en fotograf warit i närheten, hade han säkert af ofs fatt ett godt
motiv för sin konst.

Styrkta och wederqwickta gingo wi för att uppsöka „Diako-
nissanstalten", der wi ernade aftägga ett besök. Wid detta sö-
kande, som ingalunda war det lättaste, rakade wi gä förbi den arme-

nista kyrkan, uti hwilken som bäst pästgudstjenst firades. Folk war
ganska mycket tillstädes; wi anslöto oss till den gudstjenstfirande skaran
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och öfwerwarade en stund den högst egendomliga gudstjensten. I
mänga affeenden liknade den de grekist-katolsta gudstjensterna, men war
pä samma gäng dock nägonting helt annat. Sängen, hwilken äfwen
här intog främsta platsen, war fullkomligt annan än i den manliga
grekist-katolsta gudstjensten: ett obehagligt skrikande och hojtande.
Den harmoniska, mjuka, melodiska körsängen, som man alltid hör i
de grekiska kyrkorna, fann man icke här. För öfrigt tycktes bilderna
och de yttre formerna mara af armenierna mycket älskade, säsom
man märker förhällandet mara äfwen hos ryssarna. Sjelfwa guds-
tjenstlokalen war mycket wanlig och förtjenade ej nägon särskild
uppmärksamhet.

Derifrän anlände wi efter mycket letande till Diakoniss-
anstalten, hwilken är en filial till hufwudanstalten i Kaiserswerth.
Föreståndarinnan tog wänligt emot oss och förde ofs omkring i
anstalten. Egendomlig och behaglig kändes den stillhet och frid, som
der rädde öfwerallt, när man just hade kommit ifrän det bullrande,
larmande lifwet pä gatorna. Anstalten har eget stort, beqwämt och
wackert hus med en skön trädgärd, i hwilken citron- och orange-trän
och palmer wöxa. I denna anstalt förekomma endast ett pensio-
nat" och ett „waisenhaus;" nägot sjukhus finnes icke. „Systrarna"
äro till antalet åtta, alla utbildade i Kaiserswerth och hemma ifrän
Tystland. Föreständarinnan klagade öfwer, att arbetet i allmänhet
icke haft sa god framgång, fom man hade önskat och haft skäl att
hoppas. Den rätta orsaken härtill sade hon sig icke säkert meta;
men trodde den hufwudsakligast ligga i den omständigheten att äf-
wen andra dylika barmhertighets-inrättningar, stiftade af andra
kyrkosamfund, finnas sä mänga i staden.

Äfwen i Smyrna war den kristna församlingen engäng blom-
strande, eftersom Herren genom sin apostel Johannes lät tillstrifwa
dess ängel följande ord: „Detta säger den förste och den siste, som
war död och wardt lefwande: Jag wet dina gerningar och din be-
dröfwelse och din fattigdom, ändock du är rik, och den förfmädelse
du lider af dem som säga sig wara judar och icke äro nägot annat
än en satans synagoga. Frukta intet af de lidanden, som wänta
dig! Si, djefwulen stall kasta somliga af eder i fängelfe, pä det att
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I stolen pröfwas; och I stolen utstä bedröfwelfe under tio dagar.
War trofast intill döden, sä stall jag gifwa dig lifwets krona! Den
som öra hafwer, han höre hwad Anden fager församlingarna! Den
som winner, han stall ingen skada fä af den andra döden." I
denna församling war den store kyrkofadren Polycarpus (dog mar-
tyrdöden är 167) engäng biskop och werkade för dess förkofran och
tillwäxt med andens och kraftens bewisning. Det berättas att han
är der begrafwen, ehuru man icke numera wet, hwar hans graf-
kulle är belägen, emedan staden sedan den tiden undergätt mänga
förändringar och ödeläggelfer. Denna församlings ljusastake är
wisserligen icke fullkomligt bortryckt frän sitt rum; men sann guds-
fruktan och lefwande kristendom torde dock wara mycket ringa ä
denna ort. Man berättade oss, att der finnes äfwen en Tyst-pro-
testantisk församling med omkring 70 medlemmar och med egen
prest, som dock under wär wistelse war bortrest. Egen kyrka har
denna församling icke, utan är nödsakad att fira sin gudstjenst till-
sammans med hälländare och fransmän i deras gudstjenstlokal. Nä-
gon protestantist gudstjenst woro wi pä denna söndag icke i till-
fälle att besöka.

Ännu mä nämnas, innan jag stutar min bestrifning öfwer
denna stad, säsom en egendomlighet det oafbrutna skjutandet, som
begynte redan under lördagsnatten. Hwart man än wände sig,
hörde man stött pä skott. Öfwerallt utbjöds ät den kringwandrande
papperspäfor, fom innehöllo pjeser, hwilka man kunde kasta pä ga-
tan eller i wäggen med den päföljd att en stark knall hördes. Här-
med roade sig alla, men isynnerhet smä gossar. Detta tycktes wara
de flestes pastfröjd, om ock för en fremling ganska fremmande och
oangenäm. I öfrigt war högtiden temmeligen lik andra weckans
dagar.

Kl. 2 luftades ankaret äter och wär „Diana" begynte sin färd
efter IV2 dygns hwila mot nya öden och utsigter. Kort före af-
tonens inbrott foro wi förbi Miletus, der Paulus höll sitt redan
nämnda afstedstal till den efesinsta församlingens äldste.

Följande morgon och förmiddag passerade wi öarna Chios
och Samos, hwilka äfwen äro rätt wackra och erbjuda den re-
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sande omwexling. Pä nägot afständ sägo wi den ensliga ön Pat--
mos, som för ofs war af betydelse icke för sin skönhet — nägon
sädan ega icke dessa kala klippor, — utan derföre att den lärjun-
gen som Herren älskade, ap. Johannes, pä denna ö i ensamheten
säsom landsflygtig hade tillbringat äratal och der hade de märk-
wärdiga syner om den kristna församlingens utweckling och stutmäl,
hwilka han lemnat nedstrifna i Uppenbarelseboken. Förbi öar och
holmar gick resan fortsättningswis tills wi omsider pä eftermidda-
gen anlände till Rhodus, der ängbäten äter stannade för nägra
timmar. Emedan dagen war ston och den gamla lohanniter-staden
med sina ruiner, fästningswerk, bastioner och murar frän medeltiden
erbjöd nägonting lockande, bestöto wi att göra en utflygt till den-
samma. Wärt sällskap hade ökats med en Diakonissa frän Smyrna,
fom ernade sig till Beyroth. Staden, som har ett utmärkt läge wid
hafsstmnden, gör ett sorgligt intryck genom den förstöring som öf-
wergatt densamma. De smala, oregelbundna gatorna, som mera
likna bygränder, päminna om dess höga älder. En stor folkstara
war samlad i hamnen; ytterlig försigtighet war af nöden för att
icke blifwa plundrad af ficktjufwar, hwilka ä denna ö västodos wara
wäl inöfwade i sitt yrke. Ett mera efterhängset folk torde man
knappast päträffa nagonstädes. När de se en fremling, wilja de
alla blifwa förare, naturligtwis mot betalning. T. o. m. smä gos-
sar springa efter en och begära „una franca" famt erbjuda sig till
förare. Isynnerhet hade wi att utstå mycken swärighet med en
medelälders, i temmeligen lätt kostym klädd man, som med wäld
wille agera förare ät ofs. Ehuru wi tillkännagäfwo, att wi ej be-
höfde hans hjelp, wandrade han framför oss och nämnde pä sin
brutna franska och tysta det egendomliga han wisste om hwarje ställe.
Mina reskamrater försökte turwis att säga honom med all den kraft
och bestämdhet, de woro mäktiga af, bäde pä fransta och tysta, att
det war alldeles onödigt för honom att flösa sin tid för war stull.
Men allt war färgäfwes; det war säsom om han alls icke hade
lyssnat pä deras ord. Efter att hafwa försökt allt, sade mina kam-
rater, naturligtwis pä stämt, ät mig: „tänk, om du skulle försöka
tilltala honom pä finska; mähända gar han dä sina färde!" Utan
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att lata be mig flere gänger, gick jag till honom och sade med ef-
tertryck: „Mitä tahdotte meistä; mentaä matkoihinne!" Mannen
säg nägot förwänad och frägande pä mig, wände sig om och gick
utau att yttra ett ord, till stor förnöjelse för mitt ressällskap. San-
nolikt hade han aldrig dessförinnan hört ett sädant spräk talas.
Ifrän den stunden hade mina reskamrater mycket roligt häröfwer;
ofta förundrade de sig öfwer kraften i det finska svräket, och när
nägon swärighet förekom, hoppades de att finstan stulle rädda oss.
T. o. m. sjelfwa orden fastnade fä i deras minne, att de mähända
erinra sig dem hela sitt lif igenom. — Aftonen war sedan klar och
mild; längt in pä natten sutto wi pä däcket och sjöngo fosterländska
sänger enhwar pä sitt tungomäl, hänförda af den underbart stöna
stjernhimmelen, som wi hade ofwan oss i all sin prakt och sitt ma-
jestät. Isynnerhet war wär älstwärda „Landrichter" outtröttlig i
att stämma upp den ena sängen efter den andra, ehuru han wis-
serligen icke war en sängars ex professo. En sängbok, som han
medfört frän hemmet, tjenade ofta till att upulifwa i hans minne
de fosterländska tonerna.

Den följande dagen, dä wi färdades mot Cypern, war reg-
nig och stormig, hwarföre de fleste af passagerarena mädde illa och
höllo sig i sina hytter. Höga rullade Medelhafmets böljor, genom
hwilka Diana tungt arbetade sig framät mot det föresätta mälet.
Den 16 April om morgonen nalkades wi Cypern, der ängbäten stan-
nade utanför staden Limasol, hwarifrän mänga passagerare stego
ombord pä fartyget, för att likwäl äter i den följande hamnen pä
samma ö wid staden Larnaca lemna detsamma. Denna ö är icke
i annat hänseende anmärkningswärd i kyrkans äldsta historia, än att
ap. Paulus under sina missionsresor wistades äfwen här och att
Justus war hemma derifrän (Ap. G. 4: 37). Ön, som i skönhet och
fruktbarhet torde täfla med de andra, tillhör numera England,
hwilket äfwen gaf sig tillkänna genom att omkring 20 engelska sol-
dater i sina röda uniformsrockar och hwita mössor i Limasol stego
ombord pä fartyget. Äfwen denna dag regnade det nägot, och me-
dan fartyget läg utanför Larnaca gick öfwer ofs en stark äska, ät-
följd af en häftig, ehuru kortwaraktig regnstur.
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Nu wändes Dianas förstäf direkte mot Beyroth, en kuststad
i Syrien, utanför hwilken wi stannade följande morgon. Wi woro
fälunda wid ingängen till sjelfwa det „heliga landet", dit wi redan
pä wägen sä mängen gäng längtansfullt kastat wära blickar. Äter
gällde det att börja pruta med bätkarlarna, af hwilka en ansenlig
bullrande, skrikande skara war samlad omkring oss. Det war en
werklig auktion om hwem som skulle för det billigaste priset föra
oss till land och derifrän tillbaka till ängbäten. Priset bestämdes,
wi togo afsted af nägra bekanta, hwilka här stulle lemna fartyget
och de hurtiga männen förde oss till den stöna staden, om hwilken
min reskamrat nedstrifwit följande ord, fom skönt och träffande
ätergifwa sanningen"*): „Huru förtjusande omsusades wi icke, ja,
berusades nästan, der af Orienten med dess yppiga rikedom! Hwil-
ken underbar trädgärd deruvve, omgifwande det tysta lohanniter
hospitalets statliga byggnad; hwilken prakt af palmer, oliwer, ---

hwem kan uppräkna dem alla, dessa österlandets dyrbara wäxter!
Wi mäste instämma i Diakonissans uppfattning, hennes som förde oss
omkring i denna härliga trädgärd, att äfwen Beyroth borde räknas
till det heliga landet, dä Herren säkert äfwen wandrat inwid denna
wälsignade sluttning af Libanon, när han gick in i Tyri och Si-
dons gränser" (Mark. 7: 24). Beyroth, som ligger inwid det här-
liga Medelhafwet, med de skönaste omgifningar, är en, stad med
omkring 100,000 inwanare, bestämde af muhamedaner, romersta
och grekista katoliker, maroniter och en liten skara protestanter. Den
är en rik stad, der en stor handel idkas; öster- och westerlandets
produkter samlas derstädes och afsättes snabbt. Inwänarnes an-
tal, som för nägra är sedan uppgick till 120 tusen, har förminskats,
af hwilken orsak, är swärt att säga.

Här gjorde wi genast wid ankomsten bekantskap med en tyst
tandläkare Gl., som wistats ä orten öfwer tjugu ärs tid och hwil-
ken bäde wid fram- och återresan war oss till stor nytta och bewi-
sade den utsöktaste manlighet. Han förde ofs till sin landtegendom,
som läg wid foten af Libanon. Wid denna utflygt fingo wi

5 Se tidningen Finland N:o 148 är 1890.
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Efter en omwexlande dag kommo wi tillbaka till wär angbät,
som efter den nägra timmar länga hwilotiden luftade ankaret för
att begifwa sig till Jassa. Wid afresan fpädde mänga, att land-
stigningen wid laffa följande morgon skulle blifwa swär, emedan
winden tilltog i styrka ju längre dess mer och himlen, som under
större delen af resan warit klar, blef dystrare att äse. Medelhaf-
wets böljor angrepo äter wär Diana med allt större kraft; flingrin-
garna woro ofta rätt oangenäma; men det oaktadt gick den framät
mot det „förlofwade landets" kust. Under natten foro wi förbi
Haifa, som ligger wid foten af det underbara, majestätiska Kar-
mel, pä hwilket prof. Elias engäng inför hela Israel anställde det
märkwärdiga offret under konung Achabs tid (1. Kon. b. 18).
Redan tidigt i morgongryningen läg Sarons slätt för wära blic-
kar. Solen gick upp klar och warm pä österns himmel och winden
mojnade af ju tydligare konturerna af det „förlofwade landet"
framträdde. Frän den tidigaste morgonstunden stodo wi uppe pä
däcket och spejade oafbrutet efter detta land, för hwars feende wi
underkastat oss den länga resans mödor och umbäranden. Wäntan
började t. o. m. kännas läng; wi hade önskat, att Diana nägot
ökat pä farten, men dm förblef lika lugn som hittills. Slutligen
uppdök för wär blick en stad, som wi antogo wara Jassa eller
det forna lovve, utanför hwilken wi stannade kl. 9 pä morgo-
nen. Redan längt innan ängbäten fällde ankaret omgafs densamma
af en oräknelig mängd af båtar bemannade af strilande, hojtande
och bullersamma karlar med mörkbrun, hwit eller swart ansigts-
färg och i temmeligen lätt kostym, de resandes s. k. „vinoandar."
Wid dem hade wi redan härförinnan nägot want oss i Konstanti-
nopel, Smyrna och Beyroth. Med en obegriplig wighet och wana
klättrade de likt aporna frän alla häll längs ängbätens sidor upp
pä fartyget och innan man hann rätt besinna sig, hade man dem
redan omkring sig. För dem, hwilka icke förut rest i Orienten, är

redan i nägon mon kasta en inblick i den underbart härliga natur
med defs yppiga wäxtrikedom, fom af Skaparen är beskärd ät denna
trakt. Ögat tjusades af allt som omgaf en; ja, man kände sig
rentaf som berusad.
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lifwet derstädes fullkomligt fremmande, emedan det helt och hället
stiljer sig frän lifwet i Europa. Det förefaller fäsom wore man
med ens flyttad till en annan werld. I Europa stanna ängbätarna
wanligtwis wid hamnen och resandena fä i all beqwämlighet med
tillhjelp af nägon eller nägra ätminstone i nägon mon stillsamma
bärare taga sig fram. Men i Orienten är det helt annorlunda. I
laffa wore det äfwen alldeles omöjligt att komma till hamnen,
emedan en sädan alls icke finnes och hela stranden är full af far-
liga blindskär. Dm resande är derföre alltid twungm att köpslå
med dessa bätkarlar; ty nägonslags taxa gifwes icke och wanligen
fordra de en ganska stor ersättning för sitt beswär att föra en till
stranden. Allt detta är mycket otrefligt. Och otrefnaden ökas ännn
mer genom den efterhängsenhet, som dessa ociwiliserade, räa men-
nistor bewisa i hela sitt sätt att wara. Medan man afhandlar med
den ena om priset hälla de andra redan pä att med all kraft rycka
till sig ens reseeffekter. Ofta fär man lof att i denna kamp anlita
handkraft, ty orden göra icke alltid en önstwärd och tillbörlig mer-
kan. Den resande är ofta omgifwen af ett tiotal karlar, hwilka
alla söka fä sig förtjenst. Och ehuru man sist och slutligeu lyckas
sä en öfwermskommelse till ständ om ett bestämdt pris, händer det
mycket sällan, eller knappt nägonsin, att de nöja sig dermed när man
anländt till stranden, utan fordra alltid nägon mark mera och söka
att genom wäld och enträgenhet twinga den resande att betala.
Häri, liksom i mängt och mycket annat, framträder bjert den öster-
ländska oärligheten, som tyckes wara djupt inrotad i folklynnet.
Wid fädana tillfällen mäste den resande iakttaga ett fullkomligt
lugn och erlägga den öfwerenskomna fumman utan att det ringaste
lätsa förstä sin „vinoande" eller inläta sig i widare diskussioner.
Nog gär han slutligen sin wäg, sedan han wisserligen utöst de
grymmaste och räaste skymford, hwilka den resande naturligtwis
med tälamod sär uthärda. De arma mennistorna förstä ju icke
bättre. Hellre än att i wredesmod uttala sädana tillbaka, mä man,
isynnerhet om man är en kristen, känna medlidande med dessa i
lekamligt och andligt elände djupt sjunkna warelser.
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Wi lemnade oss och wära effekter ät en af den öfwer hela
werlden kända engelska agenten Cooks utskickade dalkarlar, en neger;
ty sälunda kommo wi bäst undan alla swärigheter, ehuru wi ock
fingo betala nägot drygare. Efter nägra minuter började den sä-
som ytterst farlig bestrifna färden till stranden emellan klipporna
och blindskären. Farlig är i sanning denna färd, emedan der öf-
werallt finnes stenar och blindskär, pä hwilka man under storm och
wägswall lätteligen kan fastna samt i wärsta fall kantra och ohjelp-
ligen gä förlorad. Der förekommer blott en farled genom hwilken
bäten lyckligt tan komma fram. För ofs gick färden wäl, emedan
stormen hade stannat och wägornas brus war stilladt. Nägra hur-
tiga ärtag af de kraftiga männen, och se wi woro förbi alla faror
wid den lugna stranden, der wi mottogos af agentens utstickade,
fom tog wärd om wära reseeffekter, och det sä wäl, att wi ej ens
behöfde öppna wär kappsäck för tullbetjeningm. Förmodligen stack
han nägra plåstrar i tulltjänstemannens hand, och sälunda war affä-
ren uppgjord; ty med piastrar slipper man i Orienten lättast ifrän
sädana herrar. Utan att gifwa nägot kan man icke komma fram,
om man ocksä ingenting förbjudet har med sig. Om man ej sjelf
genast obserwerar eller will gifwa, sä begära de, och om man icke
lyssnar till deras första begäran, sä förnya de den oafbrutet tills
de fä sin dusör. När man gifwer ät dem nägon, om ock en ringa
summa pengar, kan man föra med sig oförtulladt hwad som helst,
om neml. ens eget samwete tilläter det. Allt detta bewisar äter i
sin mon folkets usla moral, och ännu mer den gruftigt devrawerade
regering, som ostraffadt läter sädant passera. Men hwarför stall
jag tala om moral och regering? Af lag, moral, rättwifa, regering
wet man icke mycket under det Ottomaniska wäldet. För flere da-
gar sedan hade wi sätt en tillräcklig erfarenhet i detta afseende.

Wära i Konstantinopel erhällna turkiska pass mäste fram-
wisas innan wi fingo beträda det „heliga landets" jord. I förbi-
gående mä nämnas, att detta pass sedermera mäste allt som oftast
„wiseras" och ersättning derför betalas ät tjmstemännm. I all-
sköns frid fingo wi sedan wandra framät pä de tränga, smutsiga
gatorna i sommarsolens tryckande hetta, ledsagade af agentens ut-
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stickade tjenstepersonal. Wär uppmärksamhet fästes härwid särstildt
wid de skrikande, smutsiga, i trasor höljda mennistorna, allehanda
österländska handelswaror, magra kameler, äsnor, asnedrifware 0.

s. w. Det wanliga bullersamma österländska lifwet rädde öfwerallt.
Den af agenten utskickade tjenstemannen ledsagade oss till den tysta
„kolonims" herberge, der wärden tillredde för oss en enkel, wäl-
smaklig frukost — wär första maltid pä det „heliga landets" jord
— medan wi wäntade pä wärt resegods. Det kändes rätt angenämt
att hwila i detta herberge, der renlighet och stillhet war radande,
sedan wi just lemnat den bullrande, smutsiga folkskaran.

Wär häg stod dock till Jerusalem. Derföre rädfrägade wi
ock genast wärden, huru wi pä bästa sätt kunde sä snart som möj-
ligt komma dit. Till wär synnerliga lycka fanns just pä stället en
tyst kust, wid namn Hahn, bosatt i Jerusalem och tillhörande
„templarsektm", hwilken hade hemtat skjuts till laffa och nu war
i beräd att äterwända. En öfwermskommelse med honom ficks till
ständ utan nägra swärigheter, och han ätog sig att ännu samma
dag föra oss fram. Kl. 12 körde han sin wagn, förefpänd med
tre hästar, utanför herbergets trappa, wi stego uti den, sä primitiw
den ock war, och nu begynte den tio timmar länga färden, hwars
mäl war Jerusalem. Jämt rullade wagnen framåt pä den ut-
märkta wägen, som pä hwardera sidan war omgifwen af en oräk-
nelig mängd kaktus-buskar, hwilka höllo pä att ga i blom. Det
förmanade mig, hwarföre man odlade fä mycket kaktus-wäxter, hwilka
till utseendet äro allt annat än wackra och sälunda misspryda den
annars wackra wägen; men gamla Hahn förklarade, att de gifwa
en god frukt, fikon, som ätes, och derjemte för sina länga hwassa
taggars stnll utgöra utmärkta stängsel för trädgärdarna. Detta war
en omständighet, hwarom jag härförinnan icke haft den ringaste
kunskap. I laffa, som är amfitheatralistt bygd, förekommer en myc-
kenhet trädgärdar, i hwilka orange-, citron- och mängahanda frukt-
träd wäxa. Klimatet här wid Medelhafwets kust är synnerligen
tjenligt för fruktodling. Orangerna woro just nu mogna och säldes
till orimligt billigt pris. För en piaster (-^ 21 V2 finska p:i) kunde
man erhälla 40 stycken stora, saftiga oranger.
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Förut hade jag läst och hört, att wägen emellan laffa och
Jerusalem wore den eländigaste i werlden, sa att man knappt kunde
färdas der annorlunda än ridande pä kamel, äsna eller häst, och
endast med mycken swärighet med wagn, hwarföre jag ock hyste
wissa twifwelsmäl om, huruwida jag skulle kunna uthärda att sitta
tio timmar i wagn, dä den länga och mödosamma resan redan
mycket medtagit krafterna. Denna fruktan war dock fullkomligt öf-
werflödig, emedan wägen war slät och jämn säsom ett golf, en den
utmärktaste chaussewäg, bygd för par är sedan. Hettan, som under
middagstimmarna emellan kl. 12—3 är brännande, war för ofs
mycket pinsam; men den största swärigheten åstadkoms af de miljo-
ner flugor, som samlade sig i wär wagn och gäfwo oss ett för-
twistadt arbete med att flydda wära ansigten och händer.

Sedan wi kommit ett litet stycke frän staden, widtog Sarons
slätt, om hwars utomordentligt stöna liljor det talas äfwen i den
hel. skrift. Bland annat förliknar brudgummen i Salomo's „höga
wifa" sin brud wid Sarons lilja, dä han säger: „lag är en blomma
ifrän Saron, en lilja ifrän dalarne. Som en lilja ibland törnen,
fä är min älstade bland andra jungfrur. (H. W. 2: 1, 2). När
lefus haller sin kraftiga predikan emot detta lifwets omsorger,
hwarmed mennistorna sä ofta läta sitt sinne betungas (Luk. 12: 27),
tager han till exempel „liljorna pä marken", och förmanar menni-
storna att se pä dem, beundra och fröjdas af deras stönhet. Be-
klagligtwis hade liljorna nu för twä eller tre weckor sedan blom-
mat ut, sä att wi ej woro i tillfälle att se deras fägring. När
profeten pä Herrens befallning förutsäger luda folkets olycka, för-
derf och förstöring, förliknar han det wid Sarons torra Ljung-
hed." (Ef. 33: 9; 65: 10). Torra fäsom ljunghedar hafwa ock
Sarons slätter hittills warit, men de begynna äter att grönska.
Pä hwardera sidan om den jämna wägen, längs hwilken wi fär-
dades framät, utbredde sig fruktbara äkrar, der hwete war utsädt,
som just wid denna tid begynte gä i ax. Ärstiden war säledes
med afseende ä wäxtligheten sä längt framskriden som i hemlandet
under Juli manad. Här och der syntes äfwen jordbrukare, hwilka
plöjde med oxar, som „woro under oket." Till wär stora förwä-
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ning sägo wi äfwen en man plöja med kamel, som i manliga fall
är ett lastdjur. Första gängen i mitt lif säg jag en Jude säsom
äkerbrukare. Pä dessa trakter, säsom äfwen ä nägra andra orter i
„det heliga landet", finnas nägra sä kallade „jude-kolonier", i hwilka
Judar uppfostras till jordbrukare.

Omkring en timmes wäg ifrän laffa fer man pä wenstra
handen Lud eller Lyd, som torde wara det forna Lydda, der
ap. Petrus berättas hafwa botat Eneas och wistats dä när lär-
jungarna sände tmenne män för att bedja honom komma till loppe,
der han sedermera uppwäckte Ta bita ifrän de döda och säg sin
märkwärdiga syn pä taket i garfwarm Simons hus, hwaraf för
honom klarnade, att ewangelii predikan mar afsedd icke allenast för
judarne, utan äfwen för hedningarne (Ap. G. 9: 38 o. s. w. 10
kap.). I närheten ligger en liten by wid namn Dedschan, det
är „Dagons tempel", det sista minnesmärket af ftlisteernas hi-
storia, päminnande om en tid dä dessa bortförde Guds ark och
satte den inwid sin gud Dagon i sitt tempel (1 Sam. 5: 2 o. s.
w.). I dess närhet ligga äfwen Gazas och Aschdods palatser,
hwilka erinra om förödelsens styggelse, som öfwergätt dem, säsom
prof. Amos har förutsagt om dem för ärtufendm tillbaka. I Gaza
war det ju fom den för sin stora kroppstyrka bekante Simson, hwil-
ken i 20 är warit domare i Israel, nedstörtade Dagons tempel,
under hwars ruiner han begrof sig sjelf och filisteerna, dä han sä-
som blind fördes dit att fpela, medan ett stort offer offrades ät
guden Dagon. (Dom. b. 16 kap.). Nästan hwarje ögonblick fram-
träda fäledes pä denna wäg ställen, hwilka omtalas i den hel. strift.
Ä dem finnes nnmera dock endast usla arab-byar eller ock idel rui-
ner. Allt wisar, huru Israels land är förhärjadt och förödt, huru
Guds dom och förbannelfe hwilar tung pä detsamma.

Twa timmars wäg frän laffa ligger byn Ramleh, der wi
första gängen stannade, för att lata hästarna hwila och gifwa dem
watten. Den torde hafwa warit en statlig stad innan „korsfararne"
intogo densamma. Nnmera förtjenar dm icke uppmärksamhet för
annat än att den är samma ställe, som uti den hel. skrift kallas
Arimathia. Fördenskull drog den äfwen wär uppmärksamhet sär-
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stildt till sig. Dess omgifning är öfwerallt ganska fruktbar och ä
mänga ställen wäl odlad. I närheten deras sägo wi öfwerallt stora
far- och gethjordar, hwilka fördes i bete af sina herdar. Pä flere
bergsluttningar funnos af dem hundratal. När jag betraktade dessa
hjordar, i hwilka fären och getterna woro blandade, erinrade jag
mig lifligt Kristi liknelse om den yttersta domen (Math. 25). För
mig hade berättats, eller ock hade jag i nägon resebestrifning läst,
att fären i Palestina wore hwita och getterna swarta, hwarföre jag
med noggrann uppmärksamhet betraktade dessa hjordar, och kom
till den uppfattning att förhällandet wäl ofta är fädant, men icke
alltid; ty der förekommo fär, hwilka hade fwarta fläckar och getter,
som woro hwitfläckiga. Medan jag ännu betraktade dessa hjordar
och herdarnes sätt att gä till wäga, framträdde alldeles klart för
mitt inre öga Jesu liknelse om dm gode herden och hans sär i
loh. 10 kap. Herden gär förut, kallar sina far med mänga mycket
warierande, högst egendomliga läten, hwilka kännas af fären, och
fären följa honom efter. Dessa läten äro sädana att ingen kan
efterhärma dem. En fremmande kan icke, om han ock wore huru
inkommen, locka fären ifrän honom. Fären känna alltid sin egen
herdes stämma. Ofta tager herden de smä i sin famn, eller ock de
större pä sin axel. Förhällandet emellan herden och fären tyckes
wara det förtroligaste och innerligaste.

Ramleh eller Arimathia är i den hel. skrift känd säsom bo-
ningsorten för Elkana och Hanna, föräldrar till den fromme
Samuel. Der föddes fäledes Samuel, om hwilken Hanna fä fli-
tigt och innerligt hade bedt Herren, för hwilken hon derefter fä in-
nerligen tackade Herren (1 Sam. 1 och 2 kap.), och hwilken hon
fedan förde till templet i Silo, för att helga honom ät Herren
för hela hans lif. Samuel war sedermera säsom bekant en af de
ädlaste domare i Israel, som skipade rätt ibland folket, medan Is-
rael ännu icke hade konung. — I Ramleh bodde ock den „rike
man", lofef, som jemte Nikodemus hade mod att, efter Jesu smäde-
fulla död pä korset för werldens fynder, hederligt begraswa hans
lekamen. Dm rike Josef hade sannolikt, säsom äfwen mänga andra
rika och förnäma perfoner, en egen grafplats i närheten af den
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heliga staden Jerusalem. Han hade beredt dm för sin egen räk-
ning, lätit hugga den i klippan, och hoppades att engäng fa hwila
der i den sista sömnen. Eller ocksä hade han, utom landtegmdom
i Arimathia (Ramleh), äfwen en willa utanför Jerusalems murar

och inwid densamma en gräskulle. Det war wid den tiden mycket
manligt, att rika personer hade sädana willor och inwid dem graf-
platser, i hwilka familjens medlemmar nedlades efter döden. Derom
kan man ännu blifwa öfwertygad genom att betrakta forntida graf-
war, af hwilka en hel mängd finnes i närheten af Jerusalem. Sä-
dana grafvlatser mäste ännu pä den dag som är wäcka den resan-
des uppmärksamhet, emedan man genom betraktandet af dem kan
erhälla en nägotfänär klar bild af Jesu begrafning. I nästa kapi-
tel, der fräga blir om Jerusalem och dess omgifningar, will jag
närmare framställa deras beskaffenhet. När grafplatsen war belägen
inwid bostaden, war densamma en ständig predikan om detta lif-
wets förgänglighet och obeständighet. Sä äfwen för Josef när han
säg blommorna spira upp, wäxa och äter wissna pä kullen af sin
grafplats. „En mennistas dagar äro säsom gräset; hon blomstrar sä-
som blomstret pä marken. När winden gär deröfwer, sä är det icke
mer, och det känner icke mer sitt rum. Men Herrens näd warar ifrän
ewighet till emighet öfwer dem som frukta honom" (Ps. 103: 15
—17). Säkert päminte blommorna pä den inwid liggande graf-
wen honom oafbrutet om dessa ord, och gjorde att han wäntade
pä det fulländade Guds rike. När Herren lefus, hwilken han äl-
stade, dog pä korset, gaf lofef sin egen graf ät honom, och förut-
sägelsen i les. 53 kap. gick sälunda i fullbordan.

I närheten af Ramleh träffar man wanligen staror af „svet-
älsta", dessa elända, hwilka äro obotligt sjuka, öfwergifna och
skilda frän alla sina egna, lemnade i sitt eget elände, sitt armod
och sin uselhet, och af hwilka Jesus under sin wandring pä jorden
botade mänga. De stä wanligen äfwen nu pä afständ, säsom under
Jesu tid, och bedja med sin hesa, genomträngande stämma om al-
mosor af de förbigämde, i det de framwisa sina förfärligt stympade
lemmar och ropa: „lepros." Jag säg dem ännu icke här; ty jag
stannade utmattad af hettan för att hwila i byn. Men min res-
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I Ramleh dröjde wi blott ungefär en timme; det gällde ju
att samma dag uppnä Jerusalem. Sedan wi färdats ett litet stycke
anlände wi till Ajalons dal, som befinner sig utanför ett bergpass
innan ludabergen widtaga. Mänga gänger hade jag i den hel. skrift
läst den märkwärdiga berättelsen, huru „solen stod stilla i Gibeon och
mänen i Ajalons dal", medan Israel under losua's ledning war
i krig med Amoreerna. (Jos. 10: 12—14). Otroshjeltarna och
atheisterna, hwilka icke kunna eller wilja fatta Guds allmakt, utan
mäta Guds makt och wäsende med sin egen menstliga, kortsynta
mättstock, häna, bespotta och le ofta ät denna berättelse, i hwilken
den allswäldige Gudens makt öfwer naturen, likasom ock Hans näd
uppenbarar sig sä stor och härlig. När wär gamla, wänliga Hahn
ropade, att wi nu woro i Ajalons dal, betraktade jag stället med
den största uppmärksamhet och wördnad, för att inprägla det i mitt
sinne och minne. Berättelsen frän losua boken ingas mig wördnad
för denna plats; Herren hade ju der gjort ett af sina största all-
maktsunder. Dalen är widsträckt och numera rätt fruktbar; unge-
fär en half timme räckte det att färdas genom densamma.

kamrat, hwilken begås sig till ett torn, som höjer sig ett stycke der-
ifrän och torde wara upprest till minne af nägot arabistt helgon,
famt erbjuder en widsträckt utsigt öfwer nejden, sade sig hafwa sett
twenne svetalsta och gifwit dem „bachschisch" (gäfwa).

Slätten tog slut och trakten blef mera bergig. De säkallade
ludabergen togo sin början; öfwer deras stuttningar, hwilka pä
flere ställen äro mycket branta, färdades wi sedan upp och ned.
Men ack huru kala och skoglösa de woro! Endast här och der wäxte
ett oliwträd; till och med gräset war uppätet af de tallösa fär^ och
get-hjordarna. Sand och smä sten war allt hwad man kunde se.
Tratten är ock mycket ödslig och gör ett helt annat intryck än jag
hade wäntat mig. Här och der ser man pä höjderna turkiska wakt-
kojor. Spär af odling finner man fällan. Pä wenstra handen fyn-
tes twenne smä byar, hwilkas namn af kusten sades wara „El-
Kubab" och „Latrun." Frän den sistnämnda berättas den bot-
färdige röfwaren hafwa warit hemma, hwiltm korsfästes med Je-
sus. Sedan wi passerat dem, foro wi förbi den lilla byn Amoas,
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Redan började solen luta till sin nedgång (solen gär ned nä-
got efter kl. 6 >/2) och mörkret inbryta, hwarföre wi icke mera kunde
närmare gifwa akt pä ställen sädana som Kirjat-learim och
Ain-Karim, om hwilken sistnämnda by berättas, att Johannes
Döp aren war född der, och att den fäledes war den fromme
Sakarias' och Elisabeth's boningsort. Den läg till höger om
wägen.

hwilken nägra förmoda wara det forna Emmaus, dit de twenne
lärjungar gingo pä Jesu uvvständelsedag, hwarom Luk. berättar i
sitt 24 kap. Men mycket troligt är, att denna förmodan icke eger
grund, emedan afständet emellan denna by och Jerusalem är myc-
ket längre än 60 stadier eller en sä kallad sabbats-resa.

Efter en kort hwila uti ett litet gästgifweri, som läg inwid
wägen, fortsatte wi färden mot det föresätta mälet. Himmelm war
klar och otaliga ftjernor, liknande klara ljus, upplyste dm med sitt
trollska sten. Allt war tyst och stilla omkring oss, och en egendom-
lig skymning rädde öfwerallt i natureu. En fädan stillhet och skym-
ning föder alltid egendomliga tankar, hwilka aflöfa den ena den
andra. Äfwen wi försjönko helt och hället i wära tankar, hwilka
icke afbrötos af annat än gamla Hahns dä och dä uttalade ord.
Här och der fägo wi ljus glimma ifrän fönstren, af hwilka det
icke finnes mänga i de arabista byarna. Ofta faknas fönster helt
och hället i de af ler hopfmetade husen. Wanligen se byarna myc-
ket eländiga ut, säsom de ock i werklighetm äro. När man pä af-
ständ betraktar en sädan by, ter den sig säsom en lerhop med smä
gluggar här och der, ifrän hwilka solljuset intränger. Wära tan-
kars förnämsta föremal war det underbara faktum, att wi efter nä-
gon timme skulle anlända till Jerusalem. Allt högre och högre gick
det uppät i sakta skritt. Staden ligger ju pä en höjd af omkring
3,000 fot öfwer Medelhafwets wattmyta.

När kl. närmade sig nio, och wi kommit upp pä en höjd
samt passerat en krökning af wägen, ntropo.de gamla Hahn alldeles
oförmodadt: „Se der är Jerusalem!" Ifrän mänga fönster sägos
ljus glimma. Det kändes säsom om wi hade uppwaknat ur ett
domningstillständ, i hwilket wi försjunkit tillfölje af trötthet, och
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utan att yttra ett ord blottade wi wära hufwuden för att helfa det
ställe, wid hwilket sä mänga bäde glada och sorgsna minnen äro fastade.
lerufalem lag säledes inför oss och efter nägra minuter stannade
wagnen utanför laffa-port en. In i staden kan och fär man
icke äka med wagn, ty gatorna inom murarna äro af den beskaf-
fenhet, att man icke kan komma sram pä dem med äkdon. Pä
mänga ställen äro de sä smala att, dä man breder ut sina armar,
man kan widröra wäggarna pä hwardera sidan, mähända nägon-
gäng ännu smalare. Ofta äro de defsutom stenlagda pä sädant
sätt att de bilda längsluttande trappor eller gängar. Ridande kan
man färdas i staden, eller till fots, men ej med äkdon. — Rese-
effekterna tystades derföre pä twenne arabiska bärares rygg, hwilka
begynte att långsamt bära dem framät pä de mörka, orena gatorna
mot wärt herberge. Flere bärare stockade sig äter omkring oss,
hwilka alla sökte efter förtjmst och nästan med wäld försökte rifwa
wärt refegods till sig, hwarföre wi äter woro twungna att anwända
handkraft och härda ord innan wi kommo lös ifrän dem. När wi
följde wära bärare, hwilka woro klädda pä ett färdeles egendomligt
sätt, neml. i en skjorta och öfwer den en läng rock, liknande en
ryst bastmatta i hwilken häl wore skurna för hufwud och armar

och som i tiden måhända warit mycket brokig, wacker och snygg,
men nu bestod endast af ofnygga trasor, tänkte ätminstone jag med
ett grand af bäfwan pä denna wadliga färd uti en fremmande stad
i sällskap med personer, af hwilkas spräk wi icke förstodo ett ord.
De kunde ju föra oss hwart än de behagade. All fruktan war dock
onödig; ty efter en tio minuter stodo wi utanför en trappa, of-
wanpä hwilken wi i stenet af en lampa kunde fe lohanniter-ridda-
renas wälkända kors, hwilket tillkännagaf att wi kommit till rätta
platsen. Ännu blott en ringning pä klockan, och dörren öppnades
och wi mottogos manligt af „hausvatern" pä „lohanniter-hosvitz",
gamle Bayer, hwilken önskade oss wälkomna pä flytande tysta.
Ännu engäng hade wi en liten dust med bärarena. Ehuru wi kom-
mit öfwerms med dem om betalningen, wille de pocka sig till mäng-
dubbelt mera. Gubbm Bayer, som kände förhällanden i landet,
befriade oss likwäl ganska snabbt srän denna swärighet. Wi woro
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sälunda komna i ro. Det kändes rätt angenämt att weta, det wi
nu hade nätt wär resas första mäl, efter att hafwa färdats natt
och dag under twä weckors tid. En liten qwällsward med the och
bayerskt öl stärkte wära medtagna krafter. Kl. närmade sig tio,
hwarföre wi gingo till hwila, för att fofwa wär första natt i Je-
rusalem. Det kändes owanligt angenämt att efter twä weckor fä
taga af sig sina kläder, lägga sig utan fruktan och räta ut sina
trötta lemmar i en ordentlig bädd, hwilket wi ej kunnat göra pä
hela resan, sedan wi lemnade hemmet. Med gladt sinne tackade jag
Gud, som sä underbart hade hulvit genom alla faror och swärig-
heter ända hittills. Han hade hört min bön och skyddat med sin
högra hand samt lätit sin kraft uppenbaras i swagheten.



Jerusalem och dess omgifningar.

n.

I det föregäende har resan frän hemmet till Jerusalem ut-
gjort föremal för min framställning. I det följande stall jag föka
att gifwa en fä trogen bild som möjligt af denna märkwärdiga
stad och dess widsträckta omgifningar. Det förefaller emellertid i
mänga afseenden mycket swärt, emedan ämnet är sä rikt, att man
knappt wet, hwar man stall börja och hwar sluta. Jerusalem är
ju, säsom allom bekant, den centralpunkt, mot hwilken alla som resa
till österlandet, hufwudsakligast rigta sin tanke och sin blick. Det
är ju det ställe, med hwilket de största och wigtigaste tilldragelserna
under wär Frälsares Jesu Kristi jordiska wandring äro närmast
förbundna. Och hwem kan fullständigt skildra dessa tilldragelser;
hwem kan gifwa en fullständig bild af dem och det ställe, der de
hafwa egt rum? Af en reseskildring kan icke heller med fog fordras
nägot sädant, emedan den resande wanligen berättar sädant, han
sjelf med egna ögon sett och uppmärksamt iakttagit. Och att se allt
och iakttaga allt, det är icke för nägon möjligt. Det fmäraste med
assemde ä denna ort är, att ingen med full wifshet wet om alla
de ställen, som wisas ät den resande, äro de rätta, der de stora
händelserna engäng skedde. Man mäste alltid wäl ihägkomma, att
det Jerusalem, som war under Jesu tid, icke mera finnes till. Med
staden och templet gick det, säsom Jesus hade förutsagt: „de (fien-
derna, owännerna) skola icke lata igen i dig sten pä sten, derföre
att du icke känna kunde den tiden, deruti du sökt war." (Luk. 19:



Uppwaknandet i Jerusalem.50

44). Hemsk gick Guds straffdom öfwer denna stad och dess tempel
till ett wittnesbörd för efterwerlden om Guds rättfärdighet. Den
resande mäste derföre alltid wäl ihägkomma, att med fäkerhet intet
annat är qwar, än den jord, fom Jesus engäng trampat med sina
heliga fötter, dä han pä de stora högtiderna wistades i denna stad
och säsom „blodsbrudgum" wandrade sin tunga och mödosamma
wäg till korset.

Ehuru min bestrifning derföre tömmer att wara gansta ofull-
ständig, will jag dock meddela hwad jag säg och hwilka erfarenhe-
ter jag gjorde. Jag stall derwid följa mina under resan gjorda
dagboksanteckningar.

Morgonen till dm 19:de April grydde; solens klara sten
lofwade en härlig dag. Intet moln syntes pä den bläa, härliga,
genomskinliga himmelen. En frist morgonluft flagtade in frän det
öppnade fönstret och wederqwickte hjertat och sinnet. Natten hade
warit lugn och hwilan angenäm. Wära genom refan medtagna
krafter woro äterställda. Klockan war ej mera än 6 dä wi stego
upp frän wära bäddar. (I Orienten stiger man wanligen upp myc-
ket tidigt; ty annars kan man swärligen uträtta hwad man har att
göra, emedan wärmm pä dagen är sä stark, att man icke egentli-
gen kan företaga sig nägot). Egendomligt kändes det att första mor-
gonen wakna upp i denna stad, dit jag fä mängen gäng förut i in-
billningen förflyttat mig, hwarom jag fä mycket läst och predikat.
De derstädes timade händelserna hade ju sä ofta utgjort föremäl
för mina tankar. De uti mitt hjerta waknade frägorna stulle nu
engäng fä ett fwar. Hwar ligger det och det stället; hwar ligger
Golgatha, hwar ligger Gethsemane, hwar är Oljeberget, hwar . .

.

Wärt stora, med twä fönster förfedda sofrum, i hwilket, en-
ligt hwad husfadren berättade oss. Tysta kronprinsen, sedermera
afliden säsom Kejsar Fredrik I, under sin wistelse i Jerusalem
hade bott, läg sä beqwämt, att när man wid uppstigandet frän
bädden blickade ut frän fönstret, hade man framför sig tempel-plat-

hwar .
. .? Huru fe desfa ställen ut? Likna de alls de föreställnin-

gar jag gjort mig om dem? Dessa frägor öfwerwäldigade mitt
hjerta genast wid uppwaknandet.
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sm. Oljoberget och wid dess fot Gethfemane, pä andra sidan om
Kidrondalm. Medan wi betraktade dessa platfer i det ljus, den
klara morgonsolen kastade öfwer dem, antog jag att de woro helt
nära, pä nägra hundra stegs afständ. Tillfölje af luftens klarhet
och genomstinlighet synas afständena sä korta; till och med ställen,
som äro pä flere mils afständ, tycker man wara helt nära.

Efter frukosten, som intogs tl. 7 tiden, begäfwo wi oss ut,
för att bese folklifwet i staden. Wi hade ännu icke uppgjort nägot
särstildt „program" för den dagen, utan wille endast i allmänhet
nägot lära känna staden. Wi wandrade derföre gata upp och gata
ned. Genast blef det under denna wandring klart, att i denna stad
ingen helighet war radande, ehuru den ock under tider, länge sedan
hänswunna, blef kallad för „den heliga staden." Dess helighet är
numera länge sedan förswunnen; defs omräde är trampadt af hed-
ningarnas oheliga fötter; pä densamma hwilar Guds wredes dom
hemsk ach tryckande. Det wanliga, österländska folklifwet, hwarwid
wi redan under resan want oss, mötte ögat öfwerallt: mennistor,
höljda uti egendomliga, wanligen mycket flitna kläder, ofta i trasor,
nägon gäng till och med halfnakna, talande ett i wära öron högst
märkwärdigt spräk (arabiskan, i hwilken förekommer mänga sträfwa
strupljud), strilande, stojande och knuffande hwarandra, samt en stor
mängd tiggare, hwilka redan pä afständ, dä de sägo en person i
bättre kläder, ropade med den mest genomträngande röst: „chawadja,
chawadja", som betyder: Herre, Herre, eller: „seigneur, seigneur"
„bachschis, bachschis" (-^ gäfwa, drickspengar). Oftast äro de till
den grad pähängsna, att man omöjligt kan komma lös ifrän dem
utan att gifwa en slant, huru man än pästyndar sina steg. Om
ej annat hjelper kasta de sig framför en, wisa sina stympade lem-
mar o. s. w. Tiggeriet tycktes blomstra i denna stad i sä hög grad,
som knappt i nägon annan, och det mähända mest derföre, att fäng-
sten ofta är rätt god tillfölje af den mängd fremlingar, son: der
uppehälla sig under nästan hwarje tid af äret, men isynnerhet un-
der de stora högtiderna. För öfrigt finnes ä hwardera sidan af
gatorna allehanda försäljningsställen, öppna skjul, i hwilka bäde
öster- och westerlandets waror bjudes till salu, werkftäder, der handt-
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werkarma i allas äsyn tillwerka sina artiklar, mat- och kaffe-ställen,
ä hwilka man kan stanna och betrakta huru allt tillgär wid tillag-
ningen. Härjemte ligga här och der i solbaddet hundar, de flesta
herrelösa, och kameler, äsnor, hästar, sär och getter wandra i mängd
omkring. Sjelfwa lifwet pä gatorna är sälunda sä brokigt det
gerna kan wara. Gatorna äter äro smutsiga och smala samt pä
flere ställen sälunda stenlagda, att de bilda trappsteg. Derjemte
äro de pä mänga ställen hwälfda, sä att man kan wandra länga
wägar under tak; mennistorna hafwa bygt sina hus ofwanpä ga-
torna ware sig för utrymmets stull eller af annan orsak. Byggna-
derna äro gamla, ruskiga till det yttre, uppförda af nägotstags sol-
brända tegel och lera. De fleste hafwa enligt orientalist sed sina
platta tak, pä hwilka man kan njuta hwila. Här och der ser man

äfwen smä werandor. Det inre af staden förefaller mycket trängt
och instängdt. Staden omgifwes af en 12 meter (38 fot) hög ring-
mur, hwilken är förfedd med 34 torn. Ringmuren har egentligen
sju portar, af hwilka dock för närwarande endast fem äro öppna,
neml. laffa- Damaskus- Stefan- Zion och Mift-portm.
Uti desfa stä natt och dag nägon eller nägra sömniga turkiska sol-
dater och wakta, jag wet icke hwad. Den sjette porten höll man
just pä att öppna, men den war ej ännu tillgänglig.

Genom en wandring in i staden kommo wi underfund med,
att den icke gör nägot angenämt intryck hwarken genom sin bygg-
nadsstil, sina gator eller genom det folk, fom wandrar fram och till-
baka pä dessa gator uti ett wirrwarr, der den owane fremlingen
har swärt att hitta fram och reda sig. Det är derföre icke utan
ett inre betryck man äterwänder frän sin wandring, och längtar ef-
ter att fe de historiska minnen, som gömmas i denna stad.

Efter att hafwa nägra timmar betraktat staden och folklifwet,
beslöto wi att gä till tysta konsuln för att af honom anhälla om
tillstand att fä inträde till „Omar-moskeen." Utan konsulns
tillständ sär ingen kristen träda in i denna muhamedanernas helge-
dom, och det är icke heller rädligt att utan betäckning besöka den,
emedan det kan wara förenadt med lifsfara. I detta afsemde mä
här antecknas nägra påminnelser, hwilka den i Jerusalem bosatta
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historiestrifwarm och byggnadsrädet K. Schick i en af honom frän
trycket utgifwen bok meddelat, och hwilka man bör erinra sig, dä
man will besöka denna helgedom, som i rang torde wara den andra
i ordningen, närmast Kaba templet i Mekka, hwilket ställes främst
af alla i hela den muhamedansta werlden. Herr Schick säger:
„Tidigare, medan Judarnas tempel ännu stod pä denna plats, hade
inga andra än Judarna rättighet att gä in der. När sedermera,
efter Jerusalems sista förstöring af Romarena, dm hednista guds-
tjensten a stället inrättades, hade Judarna ännu dä och dä tillständ
att närma sig detsamma, och sädant war förhällandet äfwen medan
de kristne regerade. Men sedan muhamedanerna efter Saladin äro
innehafware af tempel-platsen, är tillträdet för medlemmar af andra
trossamfund nästan omöjligt, och möjligt endast genom en särskild
rekommendation. Under förklädnad hafwa nägra lyckats fä inträde
derstädes; men det har dock icke alltid lyckats rätt wäl. Är 1506
gick en Maronit in der uti en Sarasenst klädnad; men hans be-
drägeri blef uppdagad: och han mäste omwända sig till Islam. Är
1539 gick en grekisk biskop litande pä en god wän och bekant in
der ledsagad af turkar; men de woro honom otrogna, bedrogo ho-
nom och fordrade att han stulle omwända sig till Istamismm.
Och dä han ej wille lemna sin tro, blef han mördad. Det gifwes
ännu andra liknande fall. Är 1322 erhöll en engelsman Maude-
wille af Sultanen tillständ att ensam gä tillHaram (mostems tur-
kiska namn), och wi hafwa af honom wärdefulla upplysningar.
För en Amerikanare lyckades det äter icke. Äfwen han hade fätt
„Firman" (tillständsbref) af Sultanen för sina förtjenfter i politiskt
afsemde; men när han framwiste det i Jerusalem, sade „mufti:"
„Ni har makt och frihet att pä Sultanens befallning gä in, om ni
will, men om utträde stär i Firmanen intet. Det wore derföre mitt
räd, att Ni blir der för hela lifwet, eller att Ni alls icke gär in."
Han anfäg det senare för fördelaktigare, och pä famma sätt gjorde
senare Hertigen af Ragusa, Konung Ludwig XIlI:s sändebud; äfwen
han lemnade sitt erhällna tillständsbref obegagnadt. Är 1827 gick
en engelsman tre gänger in förklädd; men hans bedrägeri kom wid
tredje gängen i dagen och han blef flagen fä att han war halfdöd.
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Wakten räddade honom frän döden, och mot 3,000 plasters lösen
fick han med lifwet gä ut. Är 1845 kom en engelst läkare Mac-
gowen, när han fördes till en sjuk, att träda nägra steg in pä plat-
sen och fick till belöning hugg och slag; och i stället för att den
anfallande hade bordt fä straff, erhöll han af Sultanen belöning
för sin gerning. Efter Krim-kriget har förhällandet förändrats och
friheten i detta affemde är mycket större." För nägra är sedan fick
man los att besöka mosteen för 20 francs, eller ett engelstt punds
inträdesafgift; men numera behöfwer man ej betala mer än twä
francs, som man ger ät den wakthafwande „Medjidien" wid ut-
trädet.

Konfuln lofwade samma dag kl. 2 sticka ät oss sin „Chawass"
(en sörare) och eir soldat, hwilka skulle wara oss följaktiga till
mosteen. Medan wi ännu hade tillräckligt tid, beslöto wi att an-
wända den för „Syrische Waisenhaus" eller barnoppfostrings-
anstalten, som ligger pä omkring en hals timmes afständ utom sta-
dens murar. Dmua anstalt är känd äfwen hos oss i Finland, och
äfwen mänga Finnar hafwa för defs arbete friwilligt gifwit sin skärs.
För nägra är tillbaka besökte en swenst prest wid namn Hagberg,
som i Swerge war anstaltens agent, Finland och gjorde genom
föredrag i kyrkor och ä andra ställen anstalten och arbetets syftemäl
bekant för allmänheten. Efter hans död har past. H. Wegelius
warit anstaltens agent i Finland. Anstalten har mänga wänner i
de fleste länder i Europa och den förtjenar allt understöd säwäl för
sitt goda syftemäl som dm utmärkta ledning, som i allt ger sig till-
känna. Derföre riktade äfwen wi wära steg dit, emedan det kändes
säsom skulle wi besöka bekanta, arbetare, hwilka hade gemensam sak
med oss. Derjemte fanns ännu ett annat Ml, fom förmädde oss
att sä snart som möjligt besöka anstalten. En wän till anstalten
och dess arbete i Finland, som wille blifwa onämnd, hade med
männen R. fändt en större penningegäfwa, som wi personligen
skulle föra dit. Gamle gubben Schneller, anstaltens 70 är gamla
direktor, hetsade oss hjertligt wälkomna frän den höga norden.
Han har numera för sin höga älders skull delat arbetet mellan sig
och sin son, som under namnet „Inspektor" sköter de yttre göro-
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malm och lemnar underwisning ät barnen i nägra ämnen. Wi
hade nu dock icke för afsigt att närmare taga reda pä anstalten,
hwartill wi ock icke hade tillräckligt tid. Derföre togo wi afsted af
wära hjertliga, wänliga wärdar, och lofwade en annan dag komma
äter, för att göra närmare bekantskap med anstalten, hwars yttre
renlighet och ordning hade gjort pä oss ett godt intryck. I det
följande will jag ännu engäng leda mina läsare till denna anstalt
sör att göra dem bekanta med ätstilligt, som sannolikt kommer att
intressera dem och wäcka wälwilja för inrättningen. — Wi äter-
wände till staden, der den wänliga wärden ä lohanniter-hosvitz
wäntade oss med middagsmältiden.

När kl. hade slagit twä och medan wi ännu sutto till bords,
uppenbarade sig i dörren en man iklädd en mycket brokig och högst
egendomlig klädedrägt, med sabel i bältet och mänga prydnader ä
bröstet, hwilken pä högst bristfällig tysta förklarade, att han war
den äskade „chawassm;" soldaten likasä fösedd med wapm stod
utanför och wäntade pä ofs. Ett fällstap bestämde af fem män be-
gaf sig fäledes mot „tempelberget", mot Mona höjd. Wär wäg
gick till stor del längsmed „via do lorosa" (smärtornas wäg),
säsom en gata kallas, hwilken Jesus säges hafwa wandrat frän
Pontius Pilati palats till Golgatha, sedan han blifwit dömd att
korsfästas. Denna gata är otwifwelaktigt ett af stadens märkligaste
ställen. Flere olika namn, som äro med smart färg tecknade a bygg-
ningarnes wäggar inwid gatan, angifwa olika skeden i denna Jesu
wandring. Om denna wäg är den rätta, om i legenden finnes
nägon sanning, det är omöjligt att med wisshet konstatera efter sä
mänga ärhundradm. Att Jesus nägonstädes i dess närhet wandrade
fram den fmärtefulla färden, det torde man med säkerhet kunna
antaga. Redan sjelfwa namnet wiicker underliga känslor i en kri-
stens hjerta. Händelser frän den första Långfredags morgonen
komma lifligt för ens inre öga, händelser ewigt betydelsefulla för
hwarje mennista. Det kändes säsom skulle man se den wilda, blod-
törstiga hopen, längtande att fä „den milde och saktmodige" Fräl-
saren röjd ur wägen, stockad kring hononi, hwilken likt ett lamm,
som till flagtning ledes, tiger stilla, bärande sitt kors, hwarunder
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han dock af trötthet fjunker ned. I andanom ser man qwinnorna,
hwilka af naturlig medömkan för honom, utgjuta tärar, — ja, det
är säsom skulle man höra honom tala till dem och till alla med sin
milda, genomträngande röst ett sista warningms och domens ord:
„I Jerusalems döttrar! Gräten icke öfwer mig, utan gräten öfwer
eder sjelfwa och edra barn. Ty se, de dagar skola komma, dä man
stall säga: salige äro de ofruktsamma och de qwedar, som icke födt
hafwa, och de fvenar, som ät ingen hafwa di gifwit. Dä stola de
begynna säga till bergen: fallen öfwer oss! Och till höjderna: sky-
len oss! Ty är detta stedt pä det färsta trädet, hwad stall da ste
pä det torra?" Denna scen framträdde åtminstone för mitt inre
öga under den tysta wandringm i middagssolens tryckande hetta
mot den forna „tempel platfen."

Efter nägra minuters wandring weko wi af till höger och
kommo fä till det afsedda stället. Der hade wi säledes framför oss
Moria berg, detta berg, hwarwid sä mänga minnen frän egen-
domsfolkets lif äro fastade. Pä detsamma hade ju det af Sal omo
byggda templet, „Herrens härlighets boning", engäng statt; der
hade ju det gamla Jerusalems andliga medelpunkt, templet, hög-
tidligt och majestätiskt rest sig mot himmelm. Hela gamla förbun-
dets lag och profetia war engäng i den grä forntiden koncentrerad
till denna efter Herrens ord och enligt hans anwisning byggda helge-
dom. Om wetmstapsmännen och forstarma angämde flere wigtiga
ställen haft olika tankar, sä hafwa dock angämde detta ställe menin-
garna warit temmeligen eniga. Man har derföre stora skäl att an-
taga, att Israels tempel engäng stod pä den plats, der Omar mo-
steen nu är upprest. — Wi stego långsamt upp för trapporna till
denna i alla afseenden utan gensägelse högtidliga plats, som utgö-
res af en widsträckt med wackra fläta stenar belagd fyrkantig, reg-
tangelformig yta. Redan sjelfwa platsen gör pä den ankommande
ett mäktigt intryck. Utsigten är widsträckt ät alla häll; men isyn-
nerhet ät Oljoberget pä andra sidan om Kidron dalen, säledes ät
öster. Med häpnad och beundran säg jag omkring mig, öfwerwäl-
digad af en högtidlig känsta. Mänga yttranden med hänsyn till
denna plats, dem jag läst i den heliga skrift, uppwaknade i mitt
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minne i det ögonblick, dä jag stod pä Moria berget. Jag tänkte
wid mig sjelf: „ett märkwärdigt ställe hade Herren walt till sin
„härlighets boning" under gamla förbundets tid; knappt hade nä-
got annat ställe fä wäl lämpat sig för ändamälet." Här stod ju
templet sä fritt, högtidligt och majestätiskt till allas ästädaude och
beundran. Det war icke nägot under att medlemmarna af Israels
folk fä mycket älstade och beundrade detta ställe och längtade att fä
fe det och i templet deltaga uti gudstjensten, om hwars högtidlig-
het man numera ej kan göra sig nägon egentlig föreställning. Isyn-
nerhet har dm kunglige psalmsångaren med mänga ord prisat säwäl
platsen och templet, som gudstjensten. Sä till exempel: „Herre!
jag hafwer ditt hus' boning kär och det rum der din ära bor.
(Ps. 26: 8). „Stor är Herren och högt beprisad i wär Guds stad,
pä hans helgedoms berg. Wi tänka, o Gud, pä din näd i ditt
tempel." (Ps. 48: 2, 10). När Israeliten war längt borta frän
sitt land, frän stadens och templets närhet, hade han en outsäglig
längtan att äter engäng fä komma dit. Äfwen denna längtan har
psalmsängarm klädt i ord: „Deruvpä tänker jag, och utgjuter inom
mig min själ, huru jag gick ibland mängden och tägade med den
till Guds hus, under fröjdeljud och loffäng, med den festliga ska-
ran. Sänd ditt ljus och din sanning, att de leda mig, föra mig
till ditt heliga berg och till dina boningar, att jag mä inga till
Guds altare, till Gud, som är min glädje och fröjd, och tacka dig
pä harpa. Gud, min Gud!" (Ps. 42: 5; 43: 3, 4). Templet och
tempel-berget war Israelitens ära och berömmelse. Derföre lägger
pfalmsängarm äfwen i hans mun dessa ord: „Skönt reser sig all
jordens glädje, berget Zion, längst i norr, en stor konungs stad.
Gän rundt omkring Zion, räknen dess torn! Gifwen akt pä dess
bälwerk, wandren genom dess palatser, att I kunnen förtälja derom
för ett kommande stägte" (Ps. 48: 3, 13, 14). Templet och Jeru-
salem kunde Israeliten icke nägonsin glömma, icke ens under de
swäraste tider af betryck och motgångar. „Om jag förgäter dig,
Jerusalem, sä förgäte mig min högra hand! Min tunga lade wid
min gom, om jag ej minnes dig, om jag ej häller Jerusalem för
min allra högsta glädje!" (Ps 137: 5, 6). Sä sjöng Israeliten
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Innan wi gingo in i mosteen, som befinner sig wid ena än-
dan af detta högtidliga ställe, stannade wi nägra minuter wid dm
s. k. „gyllene porten", frän hwilken man har den bästa utsigt
till Oljoberget pä andra sidan om losaphats-dal, der Kidron bäcken
flyter. När man härifrän blickar ned i dalen, är muren pä detta
ställe swindlande hög och brant. Dalens djup är beräknadt till
150 fot. Det är möjligt, att ewanglistms berättelse om Jesu fre-
stelse afser just detta ställe, dä det heter att djefwulm förde honom
till den heliga staden och satte honom öfwerst pä tinnarna af temp-
let och uppmanade honom att öfwermodigt kasta sig der utföre.
(Math. 4: 5, 6). Utanför muren, just pä detta ställe ser mm: i
dalsluttningen en stor muhamedanst begrafningsplats, der en mycket
stor mängd grafwärdar erinra derom, att stället äfwen för muha-
medanerna är dyrbart. De önsta blifwa der begrafna, i "sluttnin-
gen af denna dal, inwid muren, ofwanpä hwilken den stora helge-
domen hwilar. Bland dem finnes en legend om detta ställe och
dess stora betydelse, att neml. just här den slutliga domen stall
hällas. För mig berättades legenden sälunda, att när den sista da-
gen kommer, dä sitter Kristus pä sin domstol pä Oljoberget och
Muhamed pä den sidan om dalen, der mosteen stär. Emellan dem
sträcker sig en bro, smal som ett härsträ, öfwer hwilken alla men-
nistor mäste wandra. De, som hafwa warit goda, d. w. f. trogna
tjenare ät Allah, och uppfyllt alla bud och förestrifter, hafwa sina
skyddsänglar, hwilka skydda dem sä att de ej falla ned frän den
smala bron, utan lyckligt komma öfwer densamma upp till paradi-
set. Men de onda hafwa icke sina skyddsänglar, hwarföre de ohjelp-
ligt mäste falla till afgrunden. —

äfwen i fängmstapen i Babel och längtade efter den tid, dä han
skulle fä tillständ att äterwända till Jerusalem.

Men stället är dyrbart icke allenast för muhamedanerna, utan
är det äfwen för ludarne ännu i dm dag fom är. Derom witt-
nar den pä andra sidan af dalen, wid foten af Oljoberget midtemot
befintliga begrafningsvlatsen, som tillhör dem och der man äfwen
ser grafwärd wid grafwärd. Äfwen Judarna wilja hafwa sitt sista
hwilorum sä nära som möjligt till „dm heliga staden", Jerusalem.
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Det berättas, att mangen förmögen Jude redan under sin lifstid
köper sig grafplats derstädes och ger ät de sina befallning om hans
jordande der. Äfwen luda folket wantar, att domen stall hällas
just i denna dal. Denna wäntan grunda de sannolikt bland annat
pä följande förutsägelse i den hel. skrift: „Si, i de dagarna och pä
den tiden dä jag äter upprättat luda och Jerusalem, dä stall jag
samla alla hednafolk och föra dem ned till losavhats dal och der
stall jag hälla räfst med dem öfwer mitt solk och min arfwedel
Israel, som de hafwa förskingrat ibland hedningarna." (Joel. 3:
1, 2). Uti dalen wäxer föröfrigt för närwarande en tjock oliwstog,
fom mycket wederqwicker den resande, hwilken wid blicken längre
fram fer idel kala, gräslöfa, steniga sandberg och höjder.

Tempelplatsen finnes således qwar; men templet, Israels
tempel, är borta. Med det gick det, säsom Jesus hade förutsagt,
att icke en sten blef lemnad pä den andra, dä Jerusalems inwä-
nare icke kände den tid, deruti de sökte woro, utan förhärdade sina
hjertan ju längre dess mer, till dess syndamättet blef rägadt. Dä
började följderna af Guds rättfärdighets dom blifwa synliga. Icke
ens sjelfwa det härliga templet blef stonadt, da äfwen wid det-
samma ett ogudaktigt lefwerne fördes. Redan prof. Hezekiel under
sin tid strifwer om de styggelser, som föröfwades alldeles inwid
denna Guds helgedom, om den afgudadyrkan, som sjelfwa „de äldste
i Israels hus" öfwade i mörkret, sägande: „Herren ser oss icke;
Herren har öfwergifwit landet (Hez. 8: 12). Afgudadyrkan och
styggelsen wäxte sedan fortfarande uti olika former. Och ehurn
Herren allt emellanät lät straffdomar komma, förhärdade sig folket
det oaktadt och aflägsnade sig frän Herrens magar. lefus sade
under sin tid om templet dessa beaktanswärda ord, som angifwa
tillståndet uti denna helgedom: „Det är strifwet: mitt hus stall
kallas ett bönehus, men I hafwen gjort det till en röfwaretula."
(Math. 21: 13). Ogudaktighetens gräsligaste frukt mar dock kors-
fästandet af „den rättfärdige", „härlighetens Herre." Straffet för
detta grymma brott och mänga andra himmelstriande synder mäste
komma; det lät icke länge wänta pä sig. Endast ett fätal af är-
tionden hade tilländaluvit, dä „den Heliges" blod kom öfwer detta
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folk och dess barn innan staden och templet förstördes. Derwid
woro eländet och fasorna sä stora, att historien icke wet förtälja
någonting, som kunde liknas wid dem. Templets förstöring stedde
genom eld, hwilken en romersk soldat hade kastat i detsamma. Hi-
storiestrifwarm losefus, som war ögonwittne till denna ödeläggelse,
har derom nedstrifwit följande ord: „När eldpelaren steg mot him-
melen, säg det ut som om hela höjden, hela staden med sina grund-
walar hade brunnit, och litmäl tyckte man att eldens härjning war
ringa i jemförelse med blodströmmarna. Wid betraktelsen häraf
öppnade mänga, hwilkas mun hungern hade tilltäppt, sin mun till
klagolät. Till klagoljuden, som hördes frän templet, gaf wetlagan
frän staden ett genswar; emellan dessa skållade legionernas grymma
krigsrop, sä att Perea bergen gäfwo ett hemstt äterstall. Under de
lugnare ögonblicken hörde man stämmornas prasslande och de döm-
des ängestsuckar och rosslingar, hwilka äter öfwerröstades af nya
utbrott af wetlagan. Numera gafs ingen försköning. Gubbar och
barn, män och qwinnor, prester och folk, de som bädo om näd och
de som gjorde motständ blefwo nedstörtade. Tusenden omkommo i
flammorna." (lud. Krieg. VI, 4, 5). Domen började i Guds
hus till en warnande erinran för alla tider, att Herren är rättfär-
dig och låter icke gäcka sig. —

Medan wi stodo här pä tempelplatsen, der enligt historiestrif-
warens ord engäng sä gräsliga blodströmmar ftöto och de eländas
jämmerrop skållade, mäste jag bekänna, att en kall rysning gick ge-
nom hela min kropp. Till widare tankar war det dock icke tid; ty
„chawassm" och soldaten wäntade oss redan med otälighet till den
muhamedansta mosteen, utanför hwars dörr wi redan nästan stodo.
Sä länge dröjde wi dock ännu, att wi ftygtigt gäfwo akt pä denna
helgedoms yttre utseende. Till det yttre liknar den ingalunda det
gamla förbundets tempel, fädant det är afbildat i gamla testamen-
tets heliga urkunder, och hwaraf wi sägo en modell hos byggnads-
rädet K. Schick. Nej; twärtom är yggnadsstilen byzantinst-kristlig,
sädan jag redan sett i Konstantinopel, isynerhet i Hagia Sophia mo-
steen. Midtelkupolen, som liknar en upp och nedwänd gryta, till
färgen beck fwart, är stor och majestätisk; wäggarna äro af wäl
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mejflade stenar. Man antager att Abd el Melik har byggt mosteen
omkring är 688, och ingalunda Omar, ehuru den bär hans namn.

Och nu wilja wi träda in; wid dörren eller ingången, som är
storartad, stä wäktaren med öfwerkängor^) eller tofflor i handen,
hwilka wi stola draga pä wära stor, pä det wi ej mä ohelga hel-
gedomen. Wid inträdet obserwerar man genast detta hemlighets-
fulla halfdunkel, som naturligtwis tjusar de fleste mennistor. I
wäggarna finnas allehanda mosaik-arbeten, marmor, guld o. s. w.
Dyrbarheter blända ögat öfwerallt. Midt i helgedomen finnes ett
pelar-stängsel, som omger en kolossalt stor ojämn klippa, hwilken
wanligen betäckes af ett grönt förhänge, pä det de oinwigda hwar-
ken mä fä fe eller röra wid den. Förhänget war för tillfället borta,
af hwilken orfak, wet jag icke. Nägra antaga, att detta wore samma
ställe, der Israels forna offeraltare war beläget. Huruwida detta
antagande har nägon grund, torde wäl numera wara fwärt att
leda i sull bewisning. Den hel. skrift talar emellertid ingenting om
nägon klippa, som skulle hafwa funnits inom templet. Men märk-
wärdigt är det i alla fall, huru denna klippa kommit just till samma
plats, der man mäste antaga att templet en gäng statt. Att klippan
för muhamedanerna är dyrbar och i högt anseende, derom torde
jag knappast behöfwa päminna. Stilla, pä fina, dyrbara mattor,
med hwilka hela golfwet är betäckt, wandrade wi här omkring.
Wär „chawass", som war en mycket talför man, afbröt ofs ofta i
wära tankar, när han högt ropade orden: „alte stein", eller: „mo-
saik." Mycket mera tysta kunde han icke heller, ehnru han försökte
efter bästa förmäga begagna sig af sitt lilla ordförräd. Han låtsade
tala tysta; men orden woro sannolikt arabiska, till hwilka han fo-
gade tysta ändelfer. Ett galnare sammelsurium har jag icke nägon-
sin hört. Mina bäda reskamrater, hwilka woro infödda tystar, för-

5) Muhamedanerna sjelfwe gä wanligen med öfwerkängor, hwilka de
taga af sig wid inträdet till mosteen; eller ocksä gä de dit barfota. Wanli-
gen äro Makterna försedda med en mängd till qwaliten mycket underhaltiga
kängor, hwilka de för drikspengar lemna ät fremlingar att begagnas; dc
fastbindas pä stodonen förmedels band.
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stodo deras mycket litet; jag, säsom mindre inkommen i tyskan, na-
turligtwis ännu mindre. Af honom hade wi fäledes icke stor hjelp,
dä det gällde att taga reda pä märkwärdigheterna ä detta ställe.
Med tillhjelp af wär medhafda resehandbok fingo wi reda oss bäst
wi kunde. Utom den redan nämnda klippan, obserwerades en pre-
dikstol, som under missa tider äfwen begagnas för underwisning i
muhamedanismens läror, och en underjordisk gäng, som har ett häl
uppät, genom hwilket Muhamed berättas hafwa farit upp till him-
melen. Att denna legend äfwen tros bland Muhameds bekännare,
behöfwer knappt nämnas. Hwarje religion har sina mysterier, bland
hwilka denna hör till muhamedauismm. Mängahanda andra högst
egendomliga och kuriösa berättelser finnas; men wid dem will jag
ej dröja. — Wid utträdet ifrän hufwudmostem gingo wi in i den
s. k. „Aksa-mosteen", som ursprungligen warit en kristlig basilika
och ligger straxt inwid den forna tempelplatfens yttre kant. Ännu
wisades dm forna dammen wid Bethesda, fom numera ter sig
för ästädaren fäsom en sandgrop. Om denna damm, wid hwilken
ett af lefu stora underwerk, hwilket omtalas i Johannes' ewang.
5: I—9, är sä nära förbundet, har Amerikansta konfuln i Jerusa-
lem Henry Gilman lemnat följande redogörelfe, som torde förtjma
uppmärksamhet, emedan den grundar sig pä forskning i detta syfte.
Han strifwer:

„Bland mera märkliga upptäckter i gamla staden under arets
(1890) lopp är upptäckten af dammen Bethesda af allra största
wigt och intresse. Säsom bekant har „Birket Israel" pä sista tider
betraktats som läget för Bethesda, men de af Algierista munkar
företagna utgräfningarne bakom korsfararekyrkan S:t-Anna (ligger
ät öster, nära Stefans porten) hafwa småningom förändrat all-
männa meningen till förmän för det fenare stället. Denna opinion
stärktes ytterligare genom upptäckten af en i klippan inhuggen, wat-
ten innehällande ihälighet, som sträckte sig genom tre öfwer hwar-
andra liggande byggnadslemningar. Sedermera företagna utgräv-
ningar blottade qwarlefworna af twä rader hwalfbägar, 5 bägar i
hwardera, af hwilka den lägre raden befann sig i wattmsamlingen.
Munkarnas noggranna arbete har blifwit ytterligare belönadt ge-
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Steg, uthuggna i klippan, leda ned i wattnet. En gammal
kristen kyrka i ruiner öfwertäcker det hela. Qwarlefworna af öfre
hwalfbägsraden sträcka sig ofwanför Vattensamlingen i räta winklar
frän norra wäggen till kryptan under kyrkan, hwars kor wid östra
ändan, ehuru förfallet, ännu kan tydligt urstiljas. Wid borttagan-
det af gruset och spillrorna, som fyllde femte hwalfbagen wester om
koret, kulminerade alla dessa upptäckter i uppdagande af qwarlef-
worna utaf en mätning eller fresto pä wäggen bakom. Denna upp-
täckt gjordes före sista väst eller omkring den 18 April. Freston
föreställer en ängel likfom nedstigande uti och upprörande wattnet;
denna senare handling framställes genom passande zig-zag- och wäg-
linier af oliwgrön färg, skuggade med smart, mera påminnande om
egyptiska hieroglyfer än modern konst, och omgiswande gestalten pä
alla sidor. Ängelns högra hand war troligen upplyftas, men dm
har blifwit sorgfälligt utplanad, sannolikt af muhamedanerna, sä-
som de fordom brukade göra under sin makts dagar. Pä samma
sätt har det gätt med ängelns ansigte. Glorian öfwer hufwudet,
mälad i orangegult, finnes ännu qwar, blott föga städad. Kanten
af wattensamlingen tyckes utwisas af en bred, röd linie, inneslu-
tande mätningen och med en rektangulär projektion i wattnet, kanske
föreställande trappsteg eller grundwalarne till hwalfbägarne.

nom den nyligen gjorda npptäckten af en annan wattmsamling we-
ster om den första, hwilket allt öfwerenstämmer med de bestrifnin-
gar pä Bethesda, som gifwas sä tidigt som i fjerde århundradet af
kyrkofäderna samt kristne pilgrimer och författare. Motswarigheten
i antal mellan de nyligen päträffade hwalfbägarne och dem, som
omnämnas i Johannes' ewangelium (5 kap. 2 w.), tan icke undgä
uppmärksamhet.

Pä östra sidan af denna femte bäge finnas qwarlefworna af
en annan figur, likaledes i fresto och som förmodas föreställa Fräl-
saren. Omkring hufwudet, tydligen med afsigt stympadt, finnes en
del af glorian, och i mätningens lägre yttre hörn märkes en del af
en blä drägt. Det är att beklaga, att dessa srefiomälningar, hwil-
kas färger woro ganska klara, sedermera bleknat i hög grad, sä att
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Först kommer gruset, som betäcker ruinerna, och hwarvä upp-
förts mer eller mindre moderna turkista hus; närmast härunder är
den lilla kyrkan med koret; under denna kryptan med fem hwalf-
bägar, hwari mälningarne finnas; och för det fjerde och sista ligger
under allt detta sjelfwa wattenfamlingen, uthuggen i fasta klippan
och med fem hwalfbägar af wäl bewaradt murwerk. Att denna
sista är den werkliga dammen Bethesda, har jag, pä grund af hi-
storiska och andra wittnesbörd, icke ringaste twifwel om."

det blä nu är matt astgrätt. De röda och gula färgerna ha dock
statt sig nägot bättre.

Upptäckterna kunna i korthet sammanfattas fälunda:

Slutligen wisades för oss Pilati palats o. s. w. Wi blefwo
likwäl redan öfwerwäldigade af trötthet wid betraktandet af allt det
märkwärdiga, emedan wärmen defsutom war ytterst stark, hwarföre
wi lemnade hela denna byggnads komplex och äterwände till wärt
fredliga lohanniter-hosvitz, der aftonen sedan tillbragtes under sam-
tal och andliga sänger, hwilka af en bland de resande accomvagne-
rades med harmonium. Wid solnedgängen börjades muhameoaner-
nas stora, en mänad länga fasta, som kallas Ram a dan. Genom
ett starkt skjutande tilltannagafs inträdet af denna fastetid, hwars
fortsättning kännetecknas af stillhet om dagarna, men ett gruftigt
wäsende om nätterna, dä muhamedanen egentligen sär tillfredsställa
magens och gommens kraf. Och sälunda slutades den första dagen
i Jerusalem.

Den följande dagen war en söndag. Redan mycket tidigt pä
morgonen uvvwäcktes wi af säwälromest- som grekist-katolsta kyrko-
klockors klang ifrän wär ljufliga nattsömn. Klockan war ej ännu
5 dä de började ringa pä sitt för oss wälbekanta sätt. Äfwen denna
ringning höjde dagens högtidlighet och erinrade midt ibland hed-
ningarna om Herrens dag. Ända frän den tidigaste morgonen war
dagen äter utomordentligt klar, och hela naturen wederqwickte oss.
Den första blicken blef äter rigtad ät Oljoberget och Gethsemane, öf-
wer hwilka en underbar fabbaths stillhet tycktes hwila. Efter en
kort morgonbön stego wi ned i nedre wäningen, der hospitz' mat-
och konwersations-sal är belägen, och wiinnen R. satte sig wid har-
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monium och begynte spela I. Meyfarts wälbekanta, högstämda psalm:
du Herraus nya stad, O, wore jag i dig! Upp till din

höjd jag ser i hoppet glad Och längtar innerlig. Mer snabb än
fogelns wingar. Högt öfwer berg och dal Min frälsta själ sig swin-
gar Till himlens ljusa sal o. s. w. (N:o 500 i wär nya swensta
psalmbok). Sällan har jag af fä fullt hjerta sjungit denna psalm
som wid detta tillfälle. Högtidliga höjde sig dess toner mot him-
melen. Wi hade ju det underbara medwetandet att fä fira wär
söndag, Jesu uppständelses härliga minnesdag, i den stad, der
denna outgrundliga händelse engäng timat, om ock århundraden
sedan swunnit hän. Derefter sutto wi en hwar med wära nya te-
stamenten i hand och fördjupade oss i dess gudomliga hemligheter,
för att öfa derur det ewiga lifwets watten för wära törstande
själar.

Tiden stred hastigt framät och klockan närmade sig nio, da
gudstjensten började i den tysta kyrkan. Ätföljda af wär wänliga
wärd wandrade wi till kyrkan genom de redan i nägon mon be-
kanta gatorna, pä hwilka det wänliga hwardagslifwet war rädande.
Muhamedanerna fira i allmänhet icke sin helgdag säsom wi kristna.
Och deras hwilodag är ocksä om fredagen. Dä pläga de naturligt-
wis gä för en stund till mosteen; men föröfrigt är dagen lik andra
dagar. Lifwet war likwäl nu om dagarna nägot stillsammare af
orsak, att den redan nämnda fastetiden hade börjat aftonen förut
wid folnedgängen, och att de under denna tid ej fä äta, dricka
eller röka medan fölen är upp pä himmelen. Om natten deremot,
medan solen icke synes, fä de göra sawäl det ena som det andra.
Nätterna äro ock derföre under denna tid bullersammare än dagarne,
dä de wanligen sofwa eller annars sitta tysta och halfslumrande
utan nägot arbete. Allt war derföre wid wär wandring temmeli-
gen tyst och stilla. Den tysta kyrkan ligger i midten af den gamla,
stora katolska kyrkans ruiner, alldeles nära „den heliga grafwens
kyrka", således temmeligen midt i staden. Den är mycket liten, dy-
ster och obeqwäm, men wid efterfrågan fingo wi höra, att man
har för afsigt att i den närmaste framtiden bygga ny kyrka, till
hwilken ritningar redan woro färdiga och den för ändamälet be-
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höftiga, platsen alldeles inwid den gamla, stänkt samt byggnadskassan
tillräcklig. Församlingen war ej stor; endast omkring 50 personer
woro samlade till gudstjensten. Utomordentligt ljufligt kändes det
att äter fä wara tillsammans med Guds församling, bedja, bekänna
sina synder, sjunga psalmer, höra ordet och fä Herrens wälsignelfe.
Det wederqwickte hjertat och sinnet likt regnet som fuktar den torra
jorden. Pastorsadjunkten B. höll predikan, i hwiken han med stor
skärpa lade pä wära hjertan wigten af ordets kraft. Pastor S.,
som förestär den tysta församlingen i Jerusalem, war för tillfället
rest till laffa, der en „diaspora-församling" (detsamma som hos
oss kapellförsamling) finnes, för att konfirmera arets striftstole-
ungdom.

Efter gudstjensten gingo wi till „den heliga grafwens
kyrka", som ligger straxt inwid den tysta kyrkan, och hwars dör-
rar för tillfället woro öppna för resande. Läget för densamma är
allt annat än dominerande; den ligger mycket trängt emellan bygg-
nader och gamla ruiuer. Utanför ingängm finnes ett oregelbundet
litet torg, der en stor mängd handlande uppehälla sig, de der hälla
till salu ät de förbigäende allehanda smäsaker, hwilka särstildt äro
passande för grekist- och romerst-katolsta „vilgrimer." Der förekomma
allehanda kors att bäras pä bröstet, radband, förfärdigade af olika
slags träd. Jordan stenar, gudabeläten o. s. w. Men dä wi ej
woro „pilgrimer", ej heller hörde till hwarken den grekiska eller
romerska bekännelsen, och flere af deras artiklar hade ett temmeli-
gen högt pris, gingo wi förbi dem utan att köpa, i hopp att wi
annorstädes ännu kunde fä köpa till minne likadana faker och mä-
hända för mycket billigare. Utom dessa diwerse handlare woro äf-
wen en stor mängd tiggare församlade, af hwilka mänga tycktes
wara lytta och lama och fom med den redan förut omtalade sorg-
liga tonen ifrigt bädo om allmosa. Och just utanför kyrkan torde
de hafwa en god störd, emedan wid utgämdet frän kyrkan sanno-
likt mängens hjerta är bewekt till kärlek och gifmildhet. Dä wi,
ätföljda af tiggarskaran, gingo mot kyrkodörren, mötte wi nägra
munkar och „vilgrimer", hwilka redan hade gjort sin gudstjenst och
nu med glad uppsyn äterwände frän „det heliga stället."
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Wi hade säledes framför oss det andra märkwärdiga stället i
Jerusalem. Den föregående dagen hade wi stätt pä gamla förbun-
dets, lag- och löftes-förbundets höjd, pä Moria berg, som icke är
längt borta. Nu äter stodo wi pä nya förbundets kulle, den Jesus
engäng fuktade med sitt blod, dä han beseglade nädens och sannin-
gens förbund till ewig tid. Der västas ju wara Golgatha kulle, i
hwars närhet Jesu graf war belägen, enligt den hel. skrifts witt-
nesbörd. Den war belägen utanför det forna, federmera förhärjade
Jerusalems murar; numera ligger den midt i det nuwarande Je-
rusalem. Säsom om mänga andra platser i „det heliga landet",
ha äfwen om detta ställe bland sorstare flere olika meningar fun-
nits och finnes ännu. Hufwudfakligast hafwa meningarna gött i
twenne olika rigtningar. En del häller före, att Golgatha egentli-
gen wore den s. k. „leremias-höjden", som ligger straxt utan-
för Damaskus-porten och säledes äfwen utanför det nuwarande
Jerusalems murar. Andra, de nyaste forstare, bland hwilka mä
nämnas „byggnadsrädet" K. Schick, fom bott i Jerusalem 43 är
och forskat i desfa saker med ihärdighet samt gjort t. o. m. mycket
wärdefulla „modeller" af det gamla Jerusalem, haswa kommit till
den öfwertygelsen att „den heliga grafwens kyrka" ligger pä den
rätta platsen. För undertecknad passar det af naturliga stal icke
att säga ett ord om saken, hwarken i den ena eller andra rigtnin-
gen, ehuru kyrkans nuwarande plats för min känsla war mycket
fremmande. Jag hade ju med tillhjelp af min fantasi gjort en helt
annan bild af Golgatha och grafwen, fom „war huggen i kliv-*
pan;" men den fär bli i sitt wärde. Enligt forstares försäkran är
Golgatha kulle säledes framför oss; kyrkodörrarna äro som bäst
öppna och för oss erbjuder sig sälunda tillfälle att träda in och
närmare bestäda detta märkwärdiga, för hwarje kristens hjerta dyr-
bara ställe, der „härlighetms Herre" engäng uppgås sin ande i
kampen mot mörkrets makter, under outsägliga plägor, dä han bar
werldens syndaskuld och drack wredms kalk ända till draggen, der
engäng solen förmörkades, dödens hemska skugga betäckte jorden,
hälleberget remnade och grafwarne öppnades, der han hwilade i
grafwens tysta sköte och stod upp pä tredje dagen ifrän de döda.
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Huru lefwande och kraftiga framstodo icke, wid detta tillfälle, för
min själ alla dessa händelser, dem jag sä mänga gänger härförin-
nan läst och framställ för församlingen. Änyo började jag erinra
mig dem och de aftecknade sig för mig fä tydliga, som hade de
wid detta tillfälle stett.

„Den heliga grafwens kyrka" är en wacker, statlig bygg-
nad, eller rättare sagdt en komplex af anmärkningswärda byggna-
der, som mäste draga den resandes uppmärksamhet till sig. Ty
utom dm wackra „kupol-kyrkan", pä hwilken dm statliga, swarta
kupolen hwilar, ett riktigt mästerstycke af jern, hwars omkostnader
betalades af Kejfar Alexander II frän Ryssland och Napoleon 111
frän Frankrike efter Krimkriget, och hwars skilda delar förfärdiga-
des i Europa af fransta och tysta byggmästare och sedermera for-
slades med fartyg till laffa famt derifrän med kameler till Jeru-
salem, obserwerar man der twenne andra större kyrkor och uti dem
en mängd mindre kapeller för olika trossamfund. Katoliker, Gre-
ker, Ryssar, Armenier, Kopter, Abessinier hafwa hwar sin del i
denna kyrko-komplex och alla hafwa sina skilda ingängar innanför
byggnaden, till hwilken blott en enda hufwud ingångsport leder.
Flere kyrkosamfund hafwa fälunda sökt erhälla ät sig en del af
detta heliga ställe, och hälla de alla sin egendom i stor ära. Alla
täfla äfwen med hmarandra i att pryda sina kapeller. Derföre fat-
tas icke guld, silfwer, mätningar, arbeten o. s. w. Man mäste rik-
tigt häpna och förundra sig, dä man ser all den rikedom och stat,
som öppnar sig för den inträdandes ögon. Ätminstone hwad detta
ställe beträffar, kan man säga, att uppoffringslusten warit och är
stor hos de olika kristna trosbetannare. Sjelfwa den yttre facaden
är icke "synnerligen tilldragande, men gör litwäl ett storartadt in-
tryck. Twenne mäktiga götiska portaler med sina pelare bära witt-
nesbörd om korstagens tid. Redan uti dem finnes en mängd pryd-
nader och mätningar; intet har i det afsemde blifwit sparadt. Wid
inträdet i förstugan ser man till först en stor, regtangelformig sten,
som hwilar midt pä golfwet. Dyrbara lampor hänga öfwer den-
samma och kasta deröfwer sitt hemlighetsfulla flimmer. Den är den
s. k. Smörjelsestenen, pä hwilken Jesu heliga lekamen säges
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hafwa legat medan den smordes före grafläggningm. När pilgri-
men" nalkas stenen, faller han wanligen pä sina knän och kysfer
den med andäktigt, rördt sinne i det han är fullt och fast öfwerty-
gad derom, att han widrört med sina läppar samma sten, pä hwil-
ken hans Herre engäng hwilat. Dä man sedan frän förrummet,
der denna sten finnes, stiger ät höger uppför en trappa med om-
kring 18 steg, kommer man till det s. k. Golgatha, säledes till
det ställe, der Jesus korsfästes emellan twenne röfware, och der han
efter den swära kampen med mörkrets makter, hänad och begabbad,
nedböjde sitt hufwud och uppgås sin anda. Ät den resande wisas
t. o. m. de häl i hwilka Jesu och de twä röfwares kors skulle ha
warit uppställda; ja, der wisas i berget en springa, som uppstod
wid jordbäfningen, dä Jesus uppgås sin anda pä korset. Ett bredt
silfwerband omger den till tecken för att „pilgrimer" och andra
lättare stola finna den. Händelser frän Frälsarens sista stunder will
man här sälunda ästädliggöra för den befökande. Allt detta, hwarpä
uppmärksamheten riktas, tjenar dock mera till att förströ ens sinne,
än att stämma detsamma till högtidliga känslor. Den som läst och
allwarligen begrundat den ewangelista historien har skapat ät sig
en helt annan bild af detta ställe, och näppeligen kan nägon bringa
den i föreställningen stavade bilden och detta ställe i nägon öfweren-
stämmelse med hwarandra. En stor mängd dyrbara lampor kasta
sitt hemlighetsfulla sten öfwer detta tysta ställe.

Wi äterwända ned för samma trappa, pä hwilken wi kommit
upp till det s. k. Golgatha, wandra förbi fmörjelsestmen och gä
rakt fram till den stora hufwudkyrkan. Denna utgöres af en tem-
meligen wid och gansta hög rotunda, hwilken mänga förliknat wid
Pantheon i Rom. Den upplyses, utom af den kolossala mängden
af dyrbara lampor, af fönster i den höga kupolen. Rundtomkring
wäggarna finnes kolonner, och i midten befinner sig ett litet kapell
af swart marmor, hwilket inrymmer den plats, som egentligen kal-
las Jesu graf. När wi stego in i kyrkan sägo wi utanför kapel-
let* nägra andäktiga munkar och „pilgrimer", hwilka med tärar i
ögonen böjde sig djupt för att kyssa golfstenarna. Hela deras upp-
trädande war prägladt af den djupaste wördnad för det heliga
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ställe, utanför hwilket de stodo i förbidan att fä inträda i sjelfwa
det heligaste, neml. grafwm. Man kommer först i det s. k. Ängel-
kapellet, pä hwars golf ligger den sten, pä hwilken ängeln satt
dä han förkunnade Jesu uppståndelse. Det yttre af grottan eller
grafwm är försedt med gallerier och kornischer, skulpturer och smä
kolonner. Framför ingängen äro ställda 4 utmärkt wackert arbetade
kandelabrar och öfwer dörren hänga 14 smä silfwerlamvor af fint
arbete. Frän de mänga lamporna strömmar ett magistt, dunkelt
sten öfwer det hemlighetsfulla stället. In i grafwm träder inan
genom en mycket smal och läg öppning, som alltid är öppen för de
befökande. Hela det inre är beklädt med hwit marmor, sä att man
icke numera egentligen kan rätt öfwertyga sig, om pä detta ställe
ursprungligen har funnits en graf i klippan. Den är endast 7 fot
läng; der kunna säledes för det tränga utrymmets skull endast twä
eller tre personer finna plats pä engäng. Till höger är den plats,
der man, enligt legenden, nedlade Jesu lekamen pä ett klipputspräng.
Äfwen denna bänk eller klivputspräng är öfwerklädd med hwit mar-
mor. Ett stort antal guld och silfwerlamvor brinna derinne, utan
att nägonsin släckas. Det är här otålige kristne, särdeles frän öster-
landet och de katolske länderna, anse sig öfwermättan lycklige att
engäng hafwa fatt nedfalla och göra sin andakt. Sällan eller aldrig
är platsen fullkomligt tom pä andäktiga mennistor.

Utom dessa platser mä ännu nämnas den underjordiska He-
lenakyrkan, eller som dm ock kallas „kyrtan, der det werkliga
korset äterfanns", till hwilken man nedstiger pä flere trappsteg.
Den är till sin utstyrsel mycket enklare än de andra och gör ett
mycket älderdomligt intryck. Det war, — enligt legenden — der
som den namnkunnige Kejsar Konstantin dm stores moder, Helena,
äterfann det werkliga korset sedan detta af judarna hade blifwit
nedkastadt uti en djup brunn tillsammans med de begge röfwa-
renes.

Öfwerhufwudtaget är det omöjligt att gifwa en fullständig
framställning eller bild af „den heliga grafwens kyrka" med dess
olika delar. Om mina läsare nägongang besökt grekist-katolsta och
romersk-katolska kyrkor, kunna de sjelfwa ined lätthet skapa sig en
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bild deras, som i nägon mon motswarar werklighetm. Med be-
kliimdt hjerta äterwänder den protestantiska kristne frän „den heliga
grafwens kyrka;" der finnes fä mycket, fom stär i rak strid med
den enkla bibliska berättelsen om Jesu graf, som war huggen i
klippan, att man gerna lemnar denna kyrka med dess dyrbarheter
och prydnader. Sä war fallet ätminstone med mig. Dm heliga
strifts enkla berättelse är mycket mera wärd än allt det guld, silfwer
o. s. w., som är offradt pä detta ställe under de mänga århundra-
den som swunnit hän. Man kan ju wisserligen lätt förstä de be-
wekelsegrunder, som framkallat denna lust att uppoffra och pryda;
men likwäl hade jag önskat finna ä detta ställe, dit jag engäng af
hjertat längtat fä komma, mera enkelhet, mera sant bibliskt. „Men-
nistan ser det som för ögonen är; mm Gud ser till hjertat. Her-
rens ögon se efter trona." Sa tänkte jag i mitt hjerta. Honom
behaga icke de yttre prydnaderna, guldet, silfret och staten; utan
der han ser ett hjerta, som är prydt med tro och hängifwenhet,
der will han gästa. Der är Jesu rätta graf, rätta hwilovlats.

Under flere timmar hade wi stannat i kyrkan och äterwände
till wärt qwarter uttröttade af kropps- och själsansträngning. Efter-
middagen anwändes till en utstygt till stadens omgifning i fällstap
med nägra tysta wänner, dem wi redan hunnit staffa oss.

Innan jag öfwergar till bestrifningen af omgifningarna, will
jag dock föra mina läsare till Klagomuren eller Grätvlatsen,
der ludarne hwarje fredag samlas för att begräta den forna sta-
dens och templets ödeläggelfe och sin egen olycka och olydnad samt
bedja lehowah att komma till hjelv och änyo uppbygga Jerusalems
murar. — Det war fredagen den 25 April, dä wi begäfwo oss till
detta märkeliga ställe, hwilket icke bör lemnas obesedt af refande,
som besöka Jerusalem. Swärt war det för ofs att utan förare
finna platsen, som ligger ytterst wid den nuwarande tempelplatsens
westra sida, icke längt frän Mist-porten. Efter mycket letande och
mänga sörfrägningar kommo wi slutligen till platsen, som i sig sjelf
icke är af nägon betydelse eller har nägonting anmärkningswärdt
eller tilldragande. Man ser der ingenting annat än en mur, som
numera är förenad med den stora mur, hwilken stöder temvelvlat-
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sen, der Omar-mosteen är belägen, och der utanför en träng gränd,
som kan inrymma nägra tiotal mennistor. ludarne tro, att denna
del af muren utgör qwarlefworna af muren till det gamla, kära
templet, fom engäng utgjorde deras stolthet, och wisserligen tycker
man, att denna del ser nägot äldre ut än det öfriga. Men huru-
wida denna förmodan har nägon grund, är swärt, ja nästan omöj-
ligt att numera efter sa mänga ärhundradm afgöra. Emellertid stä
ludarne fäste i denna tro och anställa der hela aret om hwarje fre-
dag en bönegudstjmst med sedwanlig andakt. Huru länge detta
fortfarit, är swärt att säga; men nog torde denna sed hafwa sina
rötter i en uräldrig tradition bland detta folk. Wid wär ankomst
till stället, funno wi der omkring 40 Judar församlade, män i de-
ras länga kaftaner och qwinnor i hwita kläder, gamla och unga,
af hwilka de fleste woro förfedda med böcker, ur hwilka de flitigt
läste med läg röst. Böckerna tycktes innehälla psalmerna pä hebreiska.
Deras utseende och ätbörder under andakten drogo wär uppmärk-
samhet till sig. Nägra Rabbiner, hwilka man kunde igenkänna pä
deras egendomliga mantlar och skinnmössan pä hufwudet, woro de
flitigaste uti sin böneöfning. Mänga woro der med tärfyllda ögon
och klagan pä sina läppar samt i allo sorgbundet utseende. Att de
gjorde sin bön med fullt allwar och andakt, derom kunde man alls
icke twista. Sedermera berättade man oss, när wi förundrade oss
öfwer, huru de hela äret om kunna gräta eller gjuta tärar, att
ludarne wanligen wälja ut bland sina trosförwandter för detta
ändamäl perfoner, hwilka hafwa lätt för tärar. Bönen förrättades
i stämde ställning sälunda, att den bedjande, efter att ha läst nägra
ord, stötte hufwudet flere gänger i muren, läste äter nägra ord,
stötte äter hufwudet mot muren och sökte med sina armar omfamna
det tära stället. För öfrigt märktes ock en ständig waggning med
kroppen ät hwardera sidan. Hela sällskapet war äfwen i en ständig
rörelfe: den ena tom och den andra gick. Oafbrutet hördes ett
fakta brummande ljud ifrän den bedjande staran, som fortfor med
sin andakt ända till solens nedgäng. Genom att förlikna alltsam-
man wid en myrstack, torde man gifwa en nägot sä när rätt bild
af ludarne wid klagomuren. Ett wemodigt intryck pä ästädarm
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gjorde denna gudstjenst, detta grätande, detta klagande, som icke
sär nägot swar ifrän himmelm innan Judafolket omwänder sig i
fanning till Herren och erkänner Jesus af Nazareth säsom sin Mes-
sias, sin Frälsare. Att Israel ligger under förbannelsens dom, för-
blindadt, derföre att det förkastade och korsfäste „härlighetens Herre",
detta intryck erfor jag äter här wid betraktandet af denna starn,
fom grät och klagade öfwer stadens och templets fall och sin egen
olycka. Sjelfmant uppstod den frägan i mitt hjerta: „nar stall
domen tagas frän detta folk, när stall det äterwända till Herren,
när stall Israel förlosfadt warda, när stola dess ögon öppnas?"
Swaret läter wänta pä sig, mähända ännu århundraden; men att
sä stall ste, det kan ej betwiflas af den som tror Guds ords
sanning.

Wi ha nu wandrat omkring i staden pä betydelsefulla platser
och blifwit försatta i tider, hwilka länge sedan swunnit hän, samt
erinrade om händelser, hwilka wittna om Guds rättfärdighet och
kärlek. Och nu mä wi begifwa oss utom staden, till omgifningarna
för att äfwen der leta efter rättfärdighetens, kärlekens och nädens
fotspär. Lätom oss äter begynna wär wandring längsmed via
do lorosa (smärtornas wäg), der en sägen berättar att wär dyre
Frälsare wandrat frän Pitati palats till Golgatha, och der swarta
bokstäfwer ä husens wäggar upplysa oss om flere olika skeden i
denna wandring, sannolikt hafwande afseende pä momenter i den
ewangelista historien. Gatan gär i stere bugter och wid densamma
sinnes flere anmärtningswärda ställen säsom t. ex. Ecce homo
kapellet, Veronica bilden o. s. w., wid hwilka wi dock icke
wilja stanna, utan skynda oss framät för att komma utom staden.
Gatan utmynnar i Stefans-porten, fom ligger i stadens östra
mur. Wid utträdet ur den kan man wälja emellan twenne wägar,
af hwilka den ena är brant och stenig, dm andra nägot jämnare
och längsluttllnde. Hwardera leda till losafats dal, der Ki-
dron bäcken flyter. Öfwer bäcken, som under dm torra ärstiden
är utan watten, gär en bro. Wägen fortsätter sedan till foten af
Oljoberget, der den äter grenar sig. Berget wid Stefans porten
utgör fortsättningen af tempelberget. När man beträder nägondera
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af de uämnda wägarne blir man wanligen omringad af en mängd
tiggare, hwilka sitta wid wägen och wänta pä fremlingar, fom mäste
passera här för att komma till de redan nämnda ställen. De fleste
af desfa tiggare äro krymplingar, hwilka med tillhjelp af kryckor
och käppar framsläpa sin eländiga lekamen. Bland dem märker man
blinda, halta, spetelsta o. s. w., en riktig bild af eländet och jäm-
mern. Alla wisa de sina felaktiga lemmar och ropa med den allra-
jämmerligaste röst: „bachschis, chawadja bachschis!" Och de som
ej förmä röra sig fram stuffa med sin staf ett kärl som är afsedt
för almosor. Angreppet ä deras sida är sä häftigt, att äfwen den
mest härdhjertade mäste lata sig bewekas att lemna dem nägon
„megalik" (ett litet turkiskt mynt af ungefär 4 p:is wärde). Här-
wid kom jag att tänka pä händelsen wid lericho, dä Jesus wan-
drade för sista gängen till Jerusalem och dm blinde Bartimeus satt
wid wägen och tigde om allmosa af de förbigämde, hwarom ewau-
gelisten Lukas talar i sitt 18: 35—43.

Men wi lemna dessa i trasor höljda arme, efter att hafwa gif-
wit dem en flant och sälunda bewisat helst nägot deltagande för
deras elände, och fortsätta wägen öfwer Kidron bäcken till foten af
berget, fom höjer sig pä andra sidan af nämnda dal. Der ligger
Gethfemane, hwars nämnande hos hwarje kristen wäcker de heligaste
och dyraste minnen och djupaste tauslor och taukar. — Det war
eftermiddag, den 24 April, när min reskamrat och jag för första
gängen kommo till detta af ofs sä wäl kända och likwäl ännu
osedda stället, förbi hwilket wi redan derförinnan ridit, dä wi
äterwände frän Bethania föregående föndag. Örtagärden, fäfom
den kallas i den ewangelista historien, är genast pä högra handen,
dä man frän stadssidan anländer till Oljoberget. Den utgöres nu-
mera af en regtangelformig inhägnad, omgifwen af ganska höga
lermurar. Man inträder till densamma genom en mycket lag och
smal port, som är öppnad ä östra sidan af muren. Wid inträdet
gör man sig genast den frägan: är detta werkligen Gethsemane örta-
gärd, hwilken i mina tankar sätt ett helt annat utseende? Sjelfwa
ytan är numera ganska liten; trädens antal är litet: endast nägra
fä oliwer och ätta cypresser, hwilka pästäs wara ifrän uräldriga
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tider, ja, gä tillbaka ända till Jesu tid. Utom dessa förekommer
ännu midt i inhägnaden en utmärkt härlig, wälstött, af francistaner-
munkar wärdad blomstergärd med de skönaste rosor, löfkojor, hya-
cinther o. s. w. Äfwen wid det tillfälle, dä wi besökte stället, war
der en francistanermunk i sin wälkända drägt och wattnade blom-
morna, af hwilkas härliga, berusande doft den stilla, swala aftonluf-
ten war mättad. Med detta arbete tycktes han wara mycket nöjd och
belåten; han war der midt ibland sina blommor säsom en fader
bland sina barn. Omkring muren pä inre sidan förekomma flere
f. k. katolska stationer eller nischer, i hwilka finnes skulpturarbeten,
som föreställa olika stycken af wär Frälsares lif, och särstildt frän
hans sista stunder. Ofwanstrifterna, pä italienska svräket, lata en
ana innebörden af det föreställda. Inför dessa stationer eller nischer
förrätta de fromma katolikerna sin andakt pä detta tysta rum, wid
hwilket de dyrbaraste minnen äro fastade. En outsäglig stillhet
rädde här icke allenast nu, utan äfwen de andra gängerna, dä wi
woro derstädes. Man har lemnat bakom sig den bullrande staden
med dess elände och osnygghet och beträdt ett omräde, der stillhet
rader öfwerallt. En underbar, oförklarlig känsla bemäktigade sig
äfwen mig pä denna plats. Jag erfor en oemotståndlig längtan
att falla pä mina knän och utgjuta mitt hjerta i bön inför Herren.
Obemärkt och i all stillhet följde jag min längtan och kastade mig
pä marken pä det ställe, der Herren Jesus engäng läg pä sitt ansigte
och fuktade jorden med sitt heliga och dyra blod. Länge och wäl,
ända till mörkrets inbrott uppehöllo wi oss sedan der, än wandrande
omkring, än äter hwilande oss pä nägon sten. En stilla tillbedjan,
en ewighetens försmak och en falig frid lägrade sig i mitt sinne.
Sädana stunder äro i sanning själens högtidsstunder. I tankarna
genomgick jag de olika skedena af de händelser, som engäng timat
här under den mörka natten, dä Lifsfursten, Medlaren mellan Gud
och mennistor, war der med sina lärjungar. Lärjungarna sofwo
wid porten under den förfärliga kampen, som Frälsaren utkämpade
med mörkrets furste i det han bar den dom och förbannelse, som
war syndens bittra följd. Här i denna stilla örtagärd, fom "sanno-
likt under hans tid war mycket större och mera trädbewuxen, wandrade
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han fram och tillbaka under de mörka timmarna. Träden omkring
honom woro de enda wittnena till' all den jämmer och nöd, som
öfwergingo hans heliga själ; dessa ensamt lyssnade med sitt stumma
deltagande pä de klagoljud, de bönerop: „min Fader, om möjligt
gänge denna kalk ifrän mig; icke som jag will, utan som du will".
— hwilka under kampen trängde sig öfwer hans heliga läppar.
Här angrep honom mörkrets furste med all sin kraft och wäldsamhet.
Dödens makt och wälde wille här helt krossa honom, som war
kommen för att hemta lif och oförgängligt wäfende ät syndens och
dödens sängar. Här mäste han begynna att dricka den bittra
„wredms kalt", som han sedan tömde ända till draggen, denna kalk,
hwars innehall utgjordes af wära synders förbannelse. Mörker
war omkring honom, mörker betäckte hans själ, dä han säsom „ställ-
företrädare" läg här under syndens tryckande börda och lärde sig
lydnad genom lidande (Ebr. 5: 8). Men ändtligen bröt ljuset
fram frän ewighetens werld, frän den himmelske Fadrens sköte.
Bandet mellan Sonen, hwilken här trampade winvressen allena,
och Fadren höll wisst pä att brista och det kändes sä förfärande;
men det brast dock icke. Sonen erhöll tröst af Fadren. En ängel,
utsänd af Fadren, bragte honom tröst just pä detta rummet. Styrkt
uppreste han sig frimodigt och gick äter till porten, der hans lärjungar,
öfwerwäldigade af mörkret och bedröfwelsen, hade inslumrat. Den
wäg, lidandets, korsets och dödens wäg, som han sedermera skulle
wandra, war klar för honom. Hans ord till lärjungarna: „det är
nog; stunden är kommen, och se mmnistans Son stall antwardas i
syndares händer! stan upp och lätom oss gä! se, den är här, som
mig föröder", tillkännagäfwo tydligt, att han fullkomligt misste,
hwad honom förestod. Han misste, att endast hans offer pä Gol-
gatha, skulle äwägabringa den försoning emellan Gud och syndare,
som mar nödwändig, säwida syndernas förlåtelse, lif och salighet
skulle komma de senare till del. Och han frambar detta offer med
ett friwilligt hjerta och af innerlig kärlek i medwetande af att Fa-
dren kräfde det af honom, som ätagit sig syndarenas sak.

Sedan wi nu warit i Gethsemaue och sysselsatt wärt hjerta
med dessa höga och djupa miunen, mä wi i stillhet äterwända till
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staden. Mörkret har redan inbrutit; solen kastar icke mera sina
gyllene strälar öfwer staden och tempel-platsen; wandringen sker
säledes i denna egendomliga skymning, som betäcker stad och land.
En sakta wind susar i oliwträdens kronor. De fleste tiggare ha
redan lemnat sina wänliga platser; endast en och annan finnes ännu
qwar, mähända päminnande sig wär wandring till örtagärden, och
wäntande att pä äterfärden erhälla as oss en slant. Herdarne drifwa
hem sina sär- och get- hjordar framför oss. Wi följa efter dem
in genom Stefan-porten, och göra under wandringen flere läro-
rika obserwationer med afsemde ä förhällandet mellan herden och
fären.

I sammanhang härmed ber jag läsaren följa oss upp pä
Oljoberget, som med en höjd af omkring 400 fot reser sig ä östra
sidan as losafats dal, och utgör ett af de märkligaste ställen i dm
ewangelista historien. Det är lördag, den 26 April. Omkring
berget hade wi redan engäng ridit; ofta hade wi frän wärt fönster
beskådat det; mm uppe pä detsamma hade wi ej ännu warit. Dess
sluttning är ganska brant, och det fordras derför icke fä litet krafter
att bestiga detsamma, isynnerhet en warm och solig sommardag, dä
termometern wisar ungefär 28 " R. (^ 35 " C.) i stuggan. Öfwer
hela berget wäxa de stöna oliwerna med sitt täta löfwerk, ehuru icke
i en fädan mängd, fom jag ofta i tankarne föreställt mig. Twärtom
framstår genom deras fätalighet den sanningen klar, att stöfling
öfwergätt berget. Berget har ju fatt sitt namn med anledning af
dessa träd. Det är mycket sannolikt, att der fordomtima wcixte en
mycket tät oliwstog, hwilken genom de mänga ödeläggelser, som
öfwergätt Jerusalem och dess omgifningar, blifwit till största delen
förstörd. — Bestigningen af berget tan ste pä twenne wägar, hwilka
hwardera leda till samma mal. Wi wilja wälja den högra, som
gar nästan frän Gethsemane porten uppät och är mindre brant än
den andra, hwilken gär rakt upp till bergets topp. Den första
byggnad som pä denna wäg möter oss och i hwilken wi wilja in-
träda, är G ethsemane-kyrkan ät högra handen. Den eges af rys-
sarna och har intet annat särdeles anmärkningswärdt än nägra wackra.
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När wi gä ett stycke widare framät möter oss pä samma sida
om wägen en annan kyrka, som bär namnet Pater no st er. Dm
är byggd är 1868 as en rik furstlig franst dam, Latour d' Auwergne,
fom derigenom wille pryda det ställe, der hwarje fotsbredd är hel-
gad af Herren lefus under hans jordiska wandring. Orsaken till
det namn, hon gifwit ät kapellet, ligger i en tradition, som förmäler
att här wore stället, der Jesus lärde bönen Fader wär ät sina
lärjungar. Pä 32 olika spräk finner man der nämnda bön strifwen pä
marmorstifwor, som äro placerade pä wäggarna omkring hela kyrkan.
Till och med pä swensta och norska kunde man der läsa denna härliga
bön, som för alla under alla tider warit och kommer att wara en
mönsterbön. Det kära finsta språket saknades likwäl bland denna
mängd; men hwem skulle wäl i den stora werlden tänka pä Suomis
folk och dess spräk, som talas af nägot öfwer twä miljoner men-
nistor?

mätningar, bland hwilka Werestschagins tafla, föreställande qwinnorna
hwilka tidigt pä pästmorgonen begäfwo sig till Kristi graf, förtjenar
den största uppmärksamhet. Den i kyrkan tjenstgörande waktmästa-
ren önskade nödwändigt att wi skulle strifwa wära namn och hemort
i fremlings-bokm. Och när wi uppfyllde hans önskan, war han
straxt färdig att göra den anmärkning, att wi woro ryssar, eftersom
wi woro hemma frän Finland, ehuru ingendera af oss kunde
rysta widare än endast nägot ord. Nägon skillnad emellan finnar
och ryssar tycktes icke existera för honom och det är ju icke fä un-
derligt.

Ju längre wi komma upp för berget, der wi ännu gä förbi
nägra usla kojor, wid hwilka tiggande barn ansätta oss, dess mera
storartad blir utsigten ät alla sidor. Den wandrande nöjer sig natur-
ligtwis icke med mindre än att komma ända upp till bergets topp,
der det s. k. Himmelsfärdstornet reser sig till en ansenlig höjd.
Traditionen förlägger Jesu himmelsfärd till det ställe, der detta
torn är bygdt. Frän tornet har man den mest storartade utsigt.
ludabergen ät wester, de Moabitiska bergen med Döda
hafwet ät sydost, Bethlehem med dess omgifningar ät föder o.
s. w. ligga säsom ett panorama för ästädarms blickar. Man behöfwer
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Oemotståndligt tränger sig pä en mänga erinringar ifrän den
ewangelista historien, dä man stär pä Oljoberget och kastar blicken
öfwer den wida nejden der omkring. Minnen, dyrbara och lärorika,
warnande och tröstande för den kristne under alla tider, äro förenade
med detta ställe. Engäng satt Herren Jesus under sitt kötts dagar
pä detta berg, omgifwen af sina lärjungar, och sade, wid det han
kastade sin blick pä staden och templet, som lago! trotsande och stolta
i all sin glans under hans fötter: „Sm i icke allt detta? Sanner-
ligen fager jag eder: Här stall icke latas en sten pä den andra, som
icke blifwer nederbruten" (Math. 24). Och säsom han dä sade, sä
har det bokstaftigm stett. En annan gäng red han, ätföljd och
föregängen af sina lärjungar och mycket folk, öfwer detta berg,
stannade en stund der uppe och säg pä staden och templet med all
dess härlighet, och se, han „grät öfwer honom, och sade: om du
wisste, hwad din frid tillhörer, sä worde du det wisserligen i denna
din dag betänkande! Men nu är det fördoldt för dina ögon. Ty
den tid stall komma öfwer dig, att dina owänner skola dig belägga,
och stantsa omkring dig, och tränga dig pä alla sidor. Och de skola
nedersta dig till jorden, och dina barn, som i dig äro, och de skola
icke lata igen i dig sten pä sten, deföre att du icke känna kunde
den tiden, der du uti sökt war" (Luk. 19). Otron hänlog mä-
hända under Jesu tid ät dessa ord, dessa hotelser, hwilkas upp-
fyllelse tycktes sta utom möjlighetens omrsde. Men otrons högmo-
diga hänleende förswann och dess stolta stämma tystnade, när den
fimdtliga hären stod utanför staden, när den stormade in och när
elden bröt nt i det härliga, stolta templet pä Moria kulle. Icke
en sten blef lemnad pä den andra, sä bokstafligen gick förutsägelsen
i fullbordan. Under det man stär pä detta berg päminnes man
oemotståndligt härom, och Guds sannfärdighet och rättwisa i hans
domar och handlingar stär lefwande inför ens inre öga. Godt

knappt nämna staden Jerusalem med dess omgifningar, hwilken lig-
ger under ms fötter. Utsigten frän Oljoberget öfwer staden är

storartad och förtjusande. Först derifrän kan man egentligen göra
sig en föreställning om det dominerande läge, som denna stad, luda
hufwudstad, haft och ännu har.
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wore, om wär tids otroshjeltar engäng wille öppna sina ögon för
denna Guds ords sanning och öfwerwäga historiens kraftiga wittnes-
börd. Men det kan och mäste wäl sägas om dem, säsom det hette
om den tidens lerusalemiter: „det är fördoldt för deras ögon."
Med seende ögon wilja de ej se; med hörande öron wilja de icke
höra sanningens ord, ej heller fatta med sitt hjerta, utan skynda till
sin egen förtappelse.

Den händelse, som i alla fall, under det man stär pä Oljober-
get, mäktigast tränger sig pä en, är otwifwelaktigt Kristi himmels-
färd, som skedde pä den 40:de dagen efter hans uppståndelse ifrän
de döda. Den ewangelista historien målar denna tilldragelse för
oss i all dejs enkelhet och skönhet. Enligt Lukas skedde himmels-
färden pä den sidan af berget, som wettar ät Bethanien, eller säledes
pä östra sidan. Derom förtäljer han i sitt ewangelium sälunda:
„Han (Jesus) förde dem (lärjungarna) ut till Bethania, och lyfte
upp sina händer och wälsignade dem. Och det begaf sig, i det han
wälsignade dem, skildes han ifrän dem och uppfor i himmelm"
(24: 50, 51). I Avostlagerningarne äter lemnar han derom föl-
jande skildring: „Dä de nu woro fösamlade, frågade de honom:
Herre, stall du i denna tiden äter upprätta riket ät Israel? Dä
sade han till dem: Det tillkommer icke eder att weta tider eller
stunder, dem Fadren hafwer fastställt genom sin makt, men I stolen
undfä kraft när den Hel. Ande kommer öfwer eder och I stolen
wara mina wittnen bäde i Jerusalem och i hela ludeen och Sama-
rim och intill jordens ända. Och när han hade sagt detta, wardt
han i deras äsyn upptagen, och en sky tog honom bort ifrän deras
ögon. Och dä de sägo upp mot himmelm i det han uppfor, si dä
stod twä män när dem, klädde i hwita kläder, hwilka ock sade: I
Galileiste män! hwi stan I och sen upp mot himmelm? Denne Jesus,
som har blifwit upptagen ifrän eder till himmelm, han stall fä komma
som I hafwen sett honom uppfara till himmelm" (Ap. g. 1: 6—11).
Denna himmelsfärd utgör, sä att säga, kronan pä Jesu lif och werkfam-
het. Att päminna sig densamma ingifwer en mennista tro, hopp och
kärlek, och länder till den största nytta och wälsignese för hwar och en.
Han for upp för att intaga besittningen af sitt rike, som stall wara ett
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ewigt rike, der han för ewigt stallföra fpiran. Han är en ewig konung
i ett ewigt rike. Pä detta berget firades säledes engäng en kröningsdag
för den ewigekonungen uti det ewiga riket, fom stallomfatta hela werl-
dm, den synliga och den osynliga. Under hans spira, som har kraft
och wälde, stola alla böja sig, som i himmelen och pä jorden och
under jorden äro, säsom det ock heter: „Gud har upphöjt honom och
gifwit honom ett namn, som öfwer alla namn är, pä det att i Jesu
namn alla knän skola böja sig, deras som i himmelen, pä jorden
och under jorden äro, och att alla tungor stola bekänna, att Jesus
Kristus är Herren, Gud Fader till ära" (Fil. 2: 9—11). Sädana
hägkomster ur den bibliska berättelsen hwälfwa sig med all säkerhet i
hwarje sann kristens sinne, dä han stär pä denna upphöjda, domi-
nerande plats. Och ju mer han fördjupar sig i betraktelfer öfwer
desfa stöna ämnen, defs mera blir han i sitt hjerta högtidligt och
allwarligt stämd. Ja, det förefaller säsom skulle man i nägon mon
känna sig öfwerwäldigad af den ewiga konungens närwaro och om-
fattad af ewighetens krafter samt försatt midt i de himmelska rike-
domar, till hwilkas arfwinge och medarfwinge Herren Jesus ställt
den arma, i synd fallna mennistan. Det kändes smart att lemna
himmelsfärdstornet med dess härliga utsigter. Men wi kunde göra
det i den wissheten, att Herren Jesus, genom att han farit upp
till himmelen och intagit sin thron pä Majestätets högra hand i höjden,
uppfyller allt och är ncirwarande öfwerallt hwarhelst hans namn äkallas.

Wid äterwändandet frän tornet wandrade wi till rysta pil-
grimsbostaden", som ar belägen straxt bakom detsamma. Der
beredde makten ät oss en skön och smältande limonad af watten,
focker och citron, som i dessa heta länder är en mycket manlig,
omtyckt och läskande dryck och wederqwicker den trötte wandraren.
Medan wi sutto der och drucko wär limonad för att äterhemta
wära medtagna krafter, inträdde i den stora festsalen en ganska stor
skara rysta pilgrimmer, enkla män och qwinnor, anförda af sin
prest, som i dm manliga, wältanda länga mantelm tog sig rätt
högtidlig ut. Wänligt hetsade de oss pä rysta spräket. Och wi
woro sä pass bewandrade i detta spräk, att wi ock kunde beswara
deras helsning pä samma spräk samt till och med fräga dem, huru
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Ifrän Oljoberget wilja wi göra en hastig utflygt till Betha-
nia, emedan hela wandringen är en wandring pä ett heligt rum,
och den nämnda orten befinner sig straxt wid dm sydöstra slutt-
ningen af berget. Byn är ingalunda numera af nägon betydelfe,
emedan den bestär af ufla lerkojor med sina kupolformiga tak och
ruiuer, der Beduiner äro bosatta i sin uselhet, fattigdom och elände.
Der bor bland andra dm beryktade beduinhöfdingen AbuDis, som
har sig cmförtrodt att beskydda resandena under färden till Marsaba,
Döda hafwet. Jordan och lericho. När man ser dessa hopgyttrade,
i yttre afsemde högst oinbjudande nästen af lera, utanför hwilka
man wanligen träffar i trafor höljda män och qwinnor samt stora
skaror halfnakna, bettlande barn, har man mycket swärt, ja omöjligt
att föreställa sig, att detta är den lilla idylliska byn, hwarest Martha,
Maria och Lazrus bodde, och hwilken Jesus under sina besök i
Jerusalem sä ofta besökte. Huru inbjudande mäste den icke fordom
hafwa legat der wid bergets sluttning, omgifwen af oliwer och
blomstergärdar! Mm ack huru usel och eländig är den icke nu med
sina kojor! Dess namn är numera El-Azarije, som påminner om
Lazarus, emedan El-Azir är den arabiska formen af Lazarus. Just
detta defs nutida namn erinrar wandraren om den stora händelse,
som der, i denna lilla by, engäng skedde. Ät dm resande wisas
ett stenkummel, hwilket västas innehälla den graf, hwari Laxarus
läg säsom död i fyra dygn, tilldess Jesus uvpwäckte honom. Huru-
wida detta pästäende eger grund torde wara omöjligt att numera as-
göra. Det förefaller till och med mycket osannolikt, emedan detta stenkum-
mel mera liknar ett källarhwalf än en graf. Men i alla fall är
det antagligt, att grafwm mäste hafwa warit nägonstäoes i närheten
af detta ställe. — Sjelfwa byn intresserar den resande derföre, att
den ewangelista historien deröfwer kastar ett sä behagligt, fängslande
ljus. Detta ställe war i ludeen för Frälsaren af famma betydelse.

de befuuno sig, hwarpä de med synnerlig glädje swarade sitt wän-
liga „bra." Uppmuntrad häraf, stämde den enkla skaran upp en
mycket högtidlig och gripande ryst andlig säng, sä att wär wiftelse
pä Oljoberget sälunda slutades med en enkel gudstjenst, om wi ock
icke kunde förstä de afsjungna orden.
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„El-Azarije" omgifwes för närwarande af temligen wäl
odlade äkrar, hwilka förnöja ögat och förtaga det intrycket af ödslig-
het, som annars wäckes af detta ställe. Wägen frän byn tillbaka
till Jerusalem (ungefär V4 timme läng) gär förbi Oljobergets
sydliga sluttning inwid losafats dal. Wid densamma wisas stäl-
let der Jesus förbannade det ofruktbara fikonträdet (Matt). 21:17
—19) och ett stycke derifrän det träd, der ludas Ifcharioth västas
hafwa hängt sig. Wid närmandet till staden ser man ännu till
wenster den lilla, ruskiga byn Siloah, de redan förut omtalade
begafningsplatferna och Ab faloms graf, som är en 40 fot hög
fyrhörnig byggnad, hwarom i förbigämde mä nämnas, att ludarne
under sin wandring förbi densamma alltid äro färdiga att kasta
stenar derin till ett tecken af sin wederwilja för minnet af den man,
som hwilar der. Ät höger lemna wi äter Gethsemane och komma
öfwer Kidron bäcken genom Stefans-porten tillbaka till staden.

som Kapernaum wid Genezareths sjö i Galilem. Han hwilade
sig der ofta i stillhet hos sina älskade wänner, som med kärlekens
ömmaste band woro fastade wid honom likafom han wid dem.
Det sistnämnda bewisas bland annat af berättelserna i 11:te och
12:te kap. hos ewang. Johannes. Den resande läser gerna dessa

kapitel wid sitt besök i denna lilla by, emedan han derigenom er-
far hos sig en helig förnimmelse af den kärlek, hwarmed Herren
älskat och älskar de sina, och förmanas att likt Maria och Martha
älska Herren tillbaka, samt öfwertygas om den dödsöfwerwinnande
kraft, fom bor i Herren lefus Kristus.

Äter wilja wi begifwa oss utom staden; men wälja wägen
norrut, som gär genom Damastus-portm. Straxt utanför denfamma
möta wi den s. k. leremias-höjden, som icke erbjuder nägot an-
nat anmärtningswärdt än de egendomliga grottor, som bildat sig i
berget. En sägen förmäler, att profeten leremias bodde i nägon
af dessa grottor och der författade och sjöng sina klagowisor, i
hwilka han härdt bestraffar folkets synder och manar till synda-
kännedom och bättring. Andra hafwa förmodat, att Golgatha
rätteligen wore att förlägga till denna höjd, som befinner sig utan-
för den nuwarande stadsmuren.
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Pä nägra stegs afständ frän leremias-höjden päträffar man
det s. k. ludeqwarteret, som utgöres af en läng rad af medel-
mättiga, till största delen mwanings byggnader, i hwilka de inflyttade
ludarne hafwa sina bostäder. ludarne bo till största delen utanför
staden. Det tyckes säsom skulle de hysa en wiss afsmak för fjelfwa det
inre af staden, som är förtrampat af hedningarna. Bäde utan- och
innanför se dessa bostäder ganska snygga ut, hwilket tyder pä, att
ludarne mer än Araberna och Tnrkarne, som bo in i staden, lägga
an pä renlighet och snygghet. Deras antal antages numera, enligt
de senaste uppgifterna, uppgä till omkring tjugutusen (20,000).
Inflyttningen har under de fenaste aren, efter det stora betryck och
de mänga förföljelser, som i Europa öfwergätt detta folk, warit i
stigande icke blott till Jerusalem, utan äfwen till andra orter i det
heliga landet.

Efter att hafwa besett Jude- och Armmista-qwarterm wilja
wi fortsätta wär wandring norrut pä den stora karawanwägen,
fom leder till Nablus eller det forna Sichem. Efter omkring '/4
timmes wandring komma wi till de stora konungagrafwarne,
som äro belägna pä högra sidan om wägen. De äro helt och hål-
let huggna i berget och utgöras af kolossalt stora graftamrar, hwilka
mäste wäcka den största uppmärksamhet. Den besökande kommer till
dem pä en storartad bred stentrappa, som är försedd med owanligt
beqwäma trappsteg. Frän trappan träder man in i en förgärd el-
ler försal genom en liten smal och läg portöppning. Frän förgär-
den träder man äter in i sjelfwa grafkamrarna genom tre olika
ingängar, hwilka kunna öppnas och tillslutas medelst stora, pä gän-
gar löpande stenar. I sjelfwa graftamrarnes wäggar förekomma
inhuggna fördjupningar med en, twä eller tre bäddar eller bänkar
pä sidorna, afsedda för de hädangängnes lik. Allt är ännu wäl
bibehället, hwarföre man under ett befök der kan fa den tydligaste
bild utaf den tidens sätt att begrafwa sina döda. Ifrän hwilken

Intill ludeqwarteret gränsar i wester det s. k. Armeniska
qwarteret, hwarest kyrkan är en praktbyggnad och drager den
resandes uppmärksamhet till sig. Den är helgad ät Jakob den äldre,
som dog martyrdöden i Jerusalem är 45 e. Kr.
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tid dessa grafwar härstamma, och hwarifrän Israeliterna tagit
exempel till dem, är omöjligt att weta. Mm säkert torde wara
att dessa grafwars uppkomst gär mycket längt tillbaka i tiden.

Wandra wi fedan längre framät i nordwestlig rigtning, pä-
träffa wi en oräknelig mängd gamla grafwar, hwilka äro pä föl-
jande sätt inredda. Först finner man ett i berget inhugget och
hwälfdt förrum, i hwilket man inträder genom en mycket läg och
fmal dörr, som wanligen stängdes medelst en sten, hwilken wältra-
des utanför densamma. För att komma in i förrummet, mäste man
i de flesta fall krypa, hwilket icke förefaller sä lätt för en som ej
lärt att förödmjuka sig. I detta förrum fanns wanligen en sten,
pä hwilken liket hwilade under tiden balsameringen werkstäldes.
Pä sidorna finnas sjelfwa grafhälorna inhuggna i berget, i hwilka
liken lades efter balsameringen. När liket war inlagdt i denna
inre hala igenmurades den wanligen för alltid. Grafwarna äro
försedda med flere eller färre fädana inre likhälor, beroende pä fa-
miljens storlek. I närheten af grafwm finner man ock oftast en
cistern, i hwilken det under regntiden uppsamlade wattnet förwara-
des. Af grafwarnas och cisternens läge kan man sluta till att äf-
wen nägon willa eller bostad war belägen i närheten intill. Sä-
dana willor funuos, kan man tänka sig, en stor mängd i närheten
af Jerusalem; ty isynnerhet de rike ludarne wille naturligtwis bo
sa nära den heliga staden som möjligt, och hoppades att engäng
blifwa der begrafna, när deras wandringstid war ute. Det är
mycket sannolikt att Josef af Arimathia, som war en rik man och
egde en landtegendom i Arimathia eller det nuwarande Ramleh,
äfwen egde en willa i närheten af lerufalem och inwid densamma
den graf huggeu i hälleberget, hwilken han lemnade ät Jesus. Det
är äfwen mycket fannolikt, att Jesu lekamen icke hade hunnit läg-
gas i den egentliga grafhälan, utan ännu läg i förrummet, eme-
dan balsameringen icke war werkstäld. Utanför dörren till förrum-
met war den „stora stenen wältrad", hwilken ingas bekymmer ät
qwinnorna, som pä pästmorgonen skyndade till grafwm före sol-
uppgängm.
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Pä omkring twä timmars afständ ifrän Jerusalemfinnes ännu
en graf, benämnd Nebi Samwil (Samuels graf) ä det fordna
Mizpa, fom wanligen äfwen besökes af den resande, mest dock för
den widsträckta utsigtens skull. Denna graf ligger ät nordwest ifrän
staden pä det högsta stället af ludabergen, omkring 3,000 fot öfwer
hafwet. Wägen dit är mycket befwärlig, och äterwägen ännu be-
swärligare. Uuder denna utflygt fär man först vröfwa, hwad det
will säga att rida pä en stenig, ofta halsbrytande, obanad wäg i
fara att gängaren wid hwarje steg stall stupa. Dm besökande lönas
för sitt stora beswär med de widsträcktaste utsigter, som frän denna
höjd öppna sig för honom. Biblista orter sädana som Gibea, Ain,
Bethel o. s. w., äfwensom Oljoberget, som wid wärt besök wisade
sig uti en härlig, högst egendomlig wiolett belysning, kunna deri-
frän tydligt stönjas. Ä stället ha nägra beduin-familjer bosatt sig
i ganska tarfliga bostäder bland ruiner. De woro mycket wänliga
emot oss och erbjödo sig att under tiden stöta wära hästar samt
wara oss följaktiga pä platsen. — Utom de härliga, widsträckta
utsigterna har stället en dragningskraft derföre, att det omnämnes
i den heliga historien och engäng utgjorde en betydande plats för
hans skull, som anses wara der begrafwm. Samuel war ju en af
Israels största domare och en trogen och from Herrens tjenare,
hwars minne icke fördunklas af nägra däliga handlingar. Här är
icke rätta platsen, att framställa hans historia och betydelse i Israel,
sä lärorikt detta än i mänga afseenden wore, och sä rika föredömen
för alla hans lif än erbjuder.

Mänga antaga, att detta wore det egentliga Emmaus, till
hwilket de twä lärjungarne wandrade pä Jesu uvpständelsedag, dä
Frälsaren pä wägen slöt sig till dem, förklarade för dem strifterna
och gjorde deras hjertan brinnande samt stannade hos dem och ge-
nom wälsignandet och brytandet af brödet uppenbarade sig för dem
säsom uppständm. (Luk. 24: 13—35). Afständet emellan Jerusa-
lem och detta ställe är ungefär sä längt, som dm ewangelista be-
rättelsen omtalar, neml. 60 stadier, (^ litet öfwer en finfk mil),
eller en sabbatsresa. Sedan wi wid en under klippan framwällande
frist källa ätit af wär medhafda wägkost samt druckit win blandadt
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Om jag ännu nämner Ryska qwarteret wester om staden
och Moses Montefiores hwita asyl i sydost pä andra sidan
Hinnoms dal, hoppas jag att mine läsare erhällit ätminstone nä-
gon ersättning för det de följt ofs pä wär wandring inom och
utom denna i mänga afseenden märkeliga stad, som förtjmar all
uppmärksamhet.

med watten frän källan, för att äterhemta wara af den swära
ridten medtagna krafter, anträdde wi wid folnedgängen äterfärden,
som blef ännu fwärare, emedan skymningen inbröt innan wi hnnno
tillbaka till staden. Med Inspektor Schn., som hade manligheten
att mara wär förare pä utflygten, höll det pä att wid denna äter-
färd ga gansta olyckligt, ty han war pä wäg att jemte sin häst
rnlla nedför en hög brant. Genom Guds allsmäktiga hand blef
han räddad utan nägon skada; endast en inre bäfwan stakade ho-
nom och oss, som äsägo detta utan att i minsta mon kunna wara
honom behjelpliga.

Men jag beginge ett stort fel, om jag icke stulle nämna nä-
gonting om det Välgörenhetsarbete, fom i denna stad och dess om-
nejd bedrifwes med hänsyn särstildt till Guds rike och dess utbre-
dande pä jorden. Jag har sä mycket mera anledning dertill, som
wi under wär wistelse i Jerusalem hade lyckan och nöjet att öfwer-
wara en vrestkonferens, i hwilken, utom de tre tysta protestantiske
presterna, som för närwarande arbeta derstädes, pastor B. frän
Kairo och pastor F. frän Beyroth deltogo, och under hwars för-
handlingar wi fingo en inblick i de religiösa förhällandena och ar-
betet för Guds rike i detta land. Ä konferenfen, till hwilken wi
pä det manligaste blefwo inbjudne säsom deltagare, och som fort-
for under flere dagars tid, behandlades mänga rätt intressanta och
lärorika frägor i föredrags- och distussions-form. Deltagarma i
konferenfen woro alla mycket lifwade för den stora framtid, fom de
ansägo missionsarbetet gä till möte i detta land. Att mänga för
wära öron hyperchiliastista äsigter blefwo uttalade af uägra bland
dem, kan förklaras deraf, att de ju arbeta just pä den ort, som af
mänga anses stola blifwa centralpunkten för det tusenäriga riket.
I alla fall gjorde det oss godt i hjertat, att höra uttalanden, hwilka
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„Det heliga landet" bebos af tre olika slags trosbekännare,
neml. Muhamedaner, Judar och Kristna. När Islam är 638
e. Kristi födelse drog öfwer detta land, twang den med eld och
swärd inwänarena att öfwergä till den nya tron. Muhameds nu-
warande bekännare äro säledes ursprungligen afkomlingar till dem,
hwilka hörde till den gamla österländska kyrkan. — ludarne äter
äro till största delen inflyttade under de sista ärtiondena frän olika
länder och öka sig mer och mer genom inwandring. Det ser ut
säsom om tecknen skulle tyda dervä, att detta folk mer och mer bör-
jar famlas till sina fäders land. Äfwen bland dem fynes i den
närwarande tiden förekomma en wifs koncentrations-längtan. Mä-
hända kan man deri i nägon mon stönja en början till de bibliska
profetiornas uppfyllelfe i den närmaste framtiden med afseende ä
detta folk, som under sä mänga århundraden warit kringspridt i
jordens alla länder, föraktadt, besvottadt och förföljdt. — De in-
födda kristna hafwa ursprungligen alla tillhört den grekiska kyrkan,
och äro äfwen för närwarande till största delen medlemmar af den-
samma.

andades sä mycket hopp och frimodighet; ännu bewarar jag desfa
uttalanden i fristt minne, och erinrar mig ofta med kärlek de kära
brödernas umgänge och warma nit för Guds rikes angelägenheter.
Will ock härigenom uttala till dem offentligen mitt hjertas inner-
liga tacksägelfe, om de ock för svräkets skull icke kunna fä del af
denfmnma.

Alla dessa tre slags trosbetannare wore i yttersta behof af
ewangelistt missionsarbete, emedan de icke känna den sanne Guden
och den han sändt hafwer, Jesus Kristus, och wandra enligt hed-
ningarnas sedwänja. Men beklagligtwis har den turkista regerin-
gen genom stränga förordningar ställt ytterst swära hinder i wägen
för detta arbete bland muhamedanerna och falunda till största delen
omöjliggjort detsamma. Missionsarbetet pägär med rastlös ifwer
derföre förnämligast i den grekist-orthodoxa kyrkan och bland Ju-
darna.

Kasta wi en blick pä detta stora Guds riksarbete, märta wi
att missionen bland Judarna utgör en gren för sig. Detta arbete
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träfwer af sina arbetare en säregen method. Dertill anwändes äf-
wen derföre ensam för detta ändamäl färstildt uppfostrade arbetare,
hwilka inlärts en för denna werksamhet passande method, och werta
de här, säsom äfwen annorstädes öfwerhufwudtaget, afsöndradt frän
andra missionsgrenar. ludemissionen har flere stationer: i Jeru-
salem bland 20,000, i Jassa bland 6,000, i Sased bland om-
kring 10,000 och i Tiberias bland 6,000 Judar. Missionen un-

derhälles förnämligast af Engländare och Skottar och har i England
och Skottland sin hufwudledning. Detta ganska utbredda arbete
har sin centralhärd i Jerusalem. Der finnes en egen för detta
ändamål bygd kyrka (Zionstyrtan), i hwilken en hufwudprest och
twenne hjelpprester tjenstgöra. Derjemte finnes ett sjukhus med
egen läkare, ett f. k. Inquirer-house och ett industrihus. Om
nägon nng Jude, drifwen af hwilken som helst nöd, wänder sig till
ludemissionen med anhällan om att blifwa upptagen i den kristna
kyrkan, hänwisas han till Inquirer-house, der hans afsigter och
uppriktighet underkastas en noggrann pröfning under en wiss längre
eller kortare tid. Detta Inquirer-house tyckes säledes wara ett
slags proselyt-hem, sädant som wi finna, bland annat, i Stock-
holm. Den som befinnes hafwa allwar och uppriktighet med sin
omwändelse sär stanna en längre tid i anstalten, der han har till-
fälle att lära sig ett handtwerk, höra predikan om Kristus och fä
underwisning. Inom förloppet af tre är stall han afgöra, om han
will läta döpa sig. Men i stället för att göra detta öfwergifwa
gansta mänga anstalten, och wända tillbaka till sina trosförwandter,
för att fortsätta sitt oordnade lif utan egentlig kallelfe, dä deremot
ett fätal anmäler sig till dopunderwisning och blir döpt. Denna
sorgliga erfarenhet gör man äfwen här bland detta folk, fom ännu
wandrar med Mose täckelse för sina ögon.

För samma syfte sinnes ännu 2 barnuppfostringsanstalter, en

för gossar och en för flickor, widare en arbetssal för qwinnor, der
de fattiga Judinnorna fä tillfälle till arbete och förtjenst och bjudas
till ähöraude af Guds ord.

Frukterna af detta storartade arbete, som ärligen träfwer
ganska betydande summor till sitt underhäll, äro ännu säsom öfwer-
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allt ringa i förhällande till de förhoppningar man fäst derwid. Det
tyckes säsom om Herrens tid ännu icke wore förhanden. Orfaken
till denna ringa framgång, oafsedt det, att ludarne hafwa döfwa
öron för ewangelium, tyckes ännu ligga särstildt i den omständig-
heten, att den kristna missionen blir systematiskt motarbetad. Om
föräldrarna widtaga ätgärder att sticka sina barn till kristliga an-
stalter, har Alliance israelite i Paris grundat ett barnhem,
der det icke blott meddelas stolunderwisning, utan äfwen utbild-
ning för nägon lefnadstallelse, för att sälunda motarbeta den in-
wärtan som kristendomen kunde utöfwa. Rothschild i Paris un-
derhäller för sina trosförwanoter en stola och ett wackert, nyligen
bygdt hospital. Nyligen har till och med en Jude Mayer börjat
m werksamhet, som har till sin bestämda uppgift att hindra det
kristna missionsarbetet bland ludarne. Men icke desto mindre fö-
rekomma dock hwarje är nägra Jude-dop, genom hwilka medlem-
mar af detta folk fogas till den ewangelista kyrkan. Herrens werk
gär, trots allt motständ, framät om ock långsamt och genom myc-
ken kamp.

De öfriga missionssträfwandena afse öfwerhufwudtaget blott
medlemmar af den grekiska kyrkan, d. w. s. den kyrka, hwars
kyrkliga spräk är det grekiska. Orsaken, hwarföre man lägger an
pä missionsarbetet inom detta omräde, grundar sig pä den tydliga
erfarenhet, att denna kyrka bäde till hufwud och lemmar är döds-
sjuk och förmodligen efter en kortare eller längre tid gär sin upp-
lösning till möte. Den grekist-katolsta kyrkans öfwerhufwud är
Patriarken i Jerusalem, som wid sin sida har en Synod och stär
under den turkiska Sultanens öfwerhöghet. Om denne Patriark med
sin Synod hade en uppriktig sträfwcm att upphjelva sin kyrka, för-
sörja församlingarna med trogna herdar, skydda för förargelse, hälla
tukt och ordning — isynnerhet i skolor och kloster, — sä wore det
ofwanuttalade omdömet icke pä sin plats. Men Patriarken säges
lefwa i fortfarande strid med sin Synod. Orsaken till stridighe-
terna torde ligga i priwata intressen. De rikliga vmningebidra-
gen till kyrka och stola blifwa anwända för helt andra ändamäl,
och det arma folket gär sin wäg fram utan ljus i sanningen, utan
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Utom den grekiska kyrkan finnes ännu en lifskraftig gren af
den gamla orientalista kyrkan, neml. den ryska kyrkan. Äfwen
hon känner tillståndet i sin systerkyrka och öfwar sin werksamhet i
afsigt att bewara den frän undergäng. Hon stär ju i dogmatiskt
afseende pä samma grund med den förstnämnda. Den rysta kyrkan
har utwecklat och utwecklar stor werksamhet. Hon har inrättat och
inrättar kloster, kyrkor, pilgrims-bostäder, skolor för ungdomen,
hwartill anwändes kolossala penningesummor.

lärdom, utan att haswa en aning om hwad Kristi efterföljelse will
säga. Munkarne och presterna äro till största delen okunniga, osed-
liga och giriga, se efter sitt eget bästa, sin beqwämlighet, och tjena
mähända kyrkan, men icke Gud. Sä sorgligt berättas tillständet
wara i denna kyrka, hwarföre ock den ewangelista missionen öfwer-
hyfwutaget arbetar bland dess medlemmar.

De egentliga missionerande kyrkorna äro dm romersk-ka-
tolska och den protestantiska. Den romersk-katolska kyrkan har
wid sitt missionsarbete bland de grekiska kristne ätstilliga gynsamma
omständigheter att tacka för sin framgäng, neml. 1) den nära för-
wandtstap i trosästädning och yttre bruk i form och innehall, som
förefinnes emellan denna och den grekiska kyrkan, 2) tillgäng till
rikliga penningemedel, 3) det stora antal arbetskrafter, som denna
kyrka har att förfoga öfwer och 4) den utmärkta ledningen af hela
missionsarbetet.

Den romersk-katolska kyrkan i Palestina är i motsats till den
grekiska wälordnad, wälmämde och mäktig; hon har säsom den gre-
kiska kyrkan sin Jungfru Maria med hennes wälsignelse, och en stor
skara helgon att bjuda till biftänd ät de elända syndarena i deras
nöd; hon har den heliga messan, hwilken man tanklöst kan åhöra,
och hwarifrän man dock enligt kyrkans löfte medför wälsignelfe;
hon har sina yttre werk, genom hwilka man kan förtjena salighe-
ten, sina former, genom hwilkas yttre iakttagande man minner Guds
wälbehag. Wid betraktandet af allt detta stulle man tycka, att de
grekiske kristne borde öfwergä i ännu större antal till denna kyrka,
än fallet är. Och likwäl ster sädan öfwergäng i allmänhet icke utan
missa yttre trängande behof. Ofta är det genom direkta penning-



92 Den rom. katolska kyrkans mission.

gäfwor, fom de romerst-katolste locka konwertiter till sin kyrka, och
jemte penningar anwändes för ändamälet der, fäfom ock annorstädes,
der denna kyska arbetar för sina syften, sjukwärd genom barmher-
tighetssystrar och nunnor, understöd in natura, kostnadsfri medicin
och läkarehjelp o. s. w., o. s. w. Denna kyrka arbetar med yttre
medel och lägger icke an sä mycket pä det inre, pä själens fräls-
ning, pä predikan om Kristus.

Uti allt detta är den romersk-katolska kyrkans werksamhet,
säsom det berättades för oss, wäl ordnad. I spetsen sör arbetet
stär en Patriark, som wanligen är en Italienare. En hel här af
utländska och infödda prester, munkar och nunnor, lärare och lära-
rinnor stär under hans ledning. Sedan längre tider tillbaka hafwa
francistanerna omhändertagit arbetsfältet derstädes. Till dem hafwa
Jesuiterna sällat sig, och man mäste erkänna att genom deras werk-
samhet arbetet bedrifwits med större följdriktighet och energie. Är
efter är har ett större antal nunnor, sjuk- och stol-systrar tillkommit,
hwarföre det är ingen brist pä arbetskrafter.

För att gifwa nägon inblick uti utwecklingm af den romerst-
tatolsta kyrkans werksamhet, will jag uppräkna de olika anstalter,
som blifwit inrättade här och der i landet. I sjelfwa lerufalem
har denna kyrka ett stort palats för Patriarken med kyrka,
widare följande kloster: ett Francifkaner kloster, ett kloster
för lofefssystrar, Salwatorklostret, klostret S:t Ludo-
wicus och Zions systrarskloster. Härtill kommer följande
pilgrimsherbergen: Cafa nuowa, det franska pilgrimshu-
set, det tyska pilgrimshuset, det österrikiska pilgerhos-
pitz och följande kyrkor: en del af „den heliga grafwens
kyrka". Annekyrkan, Francifkanerkyrkan, Zionssystrars-
kyrka. Ännu mä nämnas följande skolor: flere dagstolor. Semi-
narium för stolbröder, Zionssystrarnas flickuvvfostrings anstalt, ett
vrestseminarium. Barnhem för gossar, Pater Steins flickuvvfost-
ringsanstalt, Pater Steins gossuppfostringsanstalt, det gamla patri-
arkatets flickskola. — Utom Jerusalem har denna kyrka skolor och
kloster, merendels förenade med kyrkor; fä wid Oljo berg et ett
nunnekloster med Pater noster kyrkan, wid den tyska kolonin
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pä wägen till Bethlehem ett nunnekloster, i Bethlehem ett frcm-
cistanertloster, ett tarmeliterkloster, ett brödrakloster, ett barmhertiga
systrars kloster och sjukhus, ett hospital i Tantur, en nyligen bygd
stola. Don Bellonis stora barnhem med ftlialanstalter i A in, An-
tasch och Bet Dschmal, ett kloster med prestseminarium i Beth-
schala, i Ain-Karim 2 kloster med flickuvvfostringscmstalt och
kyrka, i Emmaus ett francistanerkloster med kapell, i Latrun ett
francistanerkloster, i Jassa ett francistanerkloster och ett nunneklo-
ster med sjukhus och kyrka, i Gaza ett francistanerkloster, i Na-
blus ett francistanerkloster, pä Tabor ett francistanerkloster med
kyrka i Nain, i Tiberias ett francistanerkloster med kapell, i
Kafr Kanna (^ Kana i Galilea) ett francistanerkloster, i Naza-
reth ett francistanerkloster, ett nunnekloster med stor flickuvvfost-
ringsanstalt och ett pilgrimshospitz, i Hats a ett nunnekloster och
pä Karmel ett francistanerkloster.

Frägar man, hwad den romersk-katolska kyrkan uträttat med
sin storartade, wälordnade och wälledda missionswerksamhet, sä mä-
ste man wäl medgifwa att nägon frukt har ästadkommits af de stora
ansträngningar, som dervä blifwit nedlagda. I Bethlehem torde
resultatet wara störst, eftersom af defs omkring 9,000 inwänare,
hwilka ursprungligen woro grekiske kristne, mera än hälften har
öfwergätt till den romersk-katolska kyrkan. Der hafwa ock de största
ansträngningar blifwit gjorda. I Jerusalem äro frukterna icke sä
i ögonen fallande, ehuru församlingen allt mer ökats. Den romerst-
tatolsta kyrkan utgör, man mä säga hwad man will, i detta land
en makt af icke ringa betydelfe. Defs missionswerksamhet tyckes
utweckla sig ju längre dess mer, ätminstone till det yttre, om ock
det inre, lifwet i Guds Sons tro, allt mer blir försummad! af
denna kyrkas medlemmar.

Redan innan den romersk-katolska kyrkan började med allwar
bedrifwa sin missionsverksamhet stickade den ewangeliska mis-
sionen till detta land sina sändebud. Början dertill gjordes af
dm engelsta kyrkans missionssällskap, som ännu omhänderhar huf-
wudwerksamheten i ewangelistt sinne inom detta omräde. Denna
mission är förenad med den engelsta statskyrkan och har underordnat
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sitt arbete uuder en af densamma tillsatt biskop. Det war först
biskop Alexander och derefter den widtberömde biskop Gobat,
under hwars ledning detta arbete blomstrade. Numera är arbetets
ledare Rew. Blyth, hwilken derförinnan war stationerad säsom
arkidiatonus i Indien. Beklagligtwis pöstas denne hafwa en ka-
toliferande ästädning angämde betydelfm af det andliga- eller pre-
staständet, och tyckes utan widare kuuna besöka de grekiska guds-
tjensterna i dm heliga grafwens kyrka famt deltaga i de grekist-
katolsta processionerna och pä stärthorsdagen i den heliga grafwens
kyrka begä den hel. nattwarden enligt den grekist-katolsta ritualen.
Dessa omständigheter hos ledaren hafwa i icke ringa grad inwertat
pä sjelfwa missionens ställning, om wäl eller illa, deröfwer mä
andra döma.

Church Missionary Society, sä kallar sig denna mis-
sion, har 6 huswudstationer: i Jassa, Jerusalem, Nablus,
Nazareth, Gaza och Salt i ostjordanlandet. Missionens sekre-
terare är Rew. L. Hall, bosatt i laffa. Under hans direkta led-
ning stär den lilla församlingen i laffa och stationerna i Ramleh,
Lydda, Abud och Halsa med tillsamman omkring 400 församlings-
medlemmar. Hufwudwigtm wid arbetet pä dessa stationer, säsom
öfwerhufwudtaget wid hela den protestantiska missionen i landet,
hwilar pä skolan, som kan uppwisa ungefär 350 elewer. Till sitt
biträde i arbetet har H:r Hall flere lärare och en infödd andlig,
som predikar i församlingen i laffa. Derjemte finnes ett sjukhus
och m flickuppfostringsanstalt. — Den andra hufwudstationen är
förlagd till Jerusalem. Med densamma äro följande stationer fö-
renade, neml. Beth-Sachur i söder och Ramallah med en eu-
ropeisk missionär, Bir-Set, Dschifna och Tajibe i norr, hwilka
räkna omkring 300 själar. Dessa hafwa i nordost utom staden en
wacker kyrka, i hwilken 3 prefter (2 européer och en infödd) tjenst-
göra. Med densamma stär i förbindelse en dagskola och en goss-
cmstalt (Gobats stola med omkring 50 elewer) med skolläraresemi-
narium, det sistnämnda under ledning af den frän Bafeler mis-
sionsanstalten utgängne Rew. lohs. Zeller, hwilken derjemte tjenst-
gör säsom prest i den arabiska kyrkan. Beklagligtwis är äfwen denna
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församling liten och tyckes icke under de sista ärm ha warit i till-
wäxt. Skolunderwisning och uppfostran tyckes ha warit den huf-
wudsakligaste arbetsgrenen. — Pä den tredje hufwudstationm i
Nablus wistas sedan flere är den nitiske missionär Fallscheer
med sin familj. Han har jemte sin egen församling, som har sär-
skild kyrka, att sörja för flere filialstationer, Rafidia, Nusf edsch-
bil, Beth emrin och Asur, wid hwilka arabiske lärare arbeta. De
romersk-katolske hafwa gjort detta arbete mycket förfång. Men det
oaktadt har det lyckats Fallfcheer att med Guds hjelv famman-
hälla sin församling och betjena de arma mennistorna med ewan-
gelii predikan. — I Nazareth arbetar Rew. Wolters, hwilken
har att sörja för omkring 300 församlingsmedlemmar, som äro
spridda här och der pä skilda orter. Han har i Nazareth egen kyrka
och till biträde en arabist lärare. Till hans församling ha anslutit
sig 5 dagskolor och en stor flickuppfostringsanstalt. — I Salt är
en infödd prest med en lärare och en läkare stationerad, hwilka
betjena dm lilla församlingen, och i Gaza arbetar Rew. Huber.

Häraf framgär, att Church Missionary Society utöfwar en
icke sä alldeles ringa missionswerksamhet. Man mäste blott beklaga,
att dess sträfwanden under de sista årtionden burit mindre frukt
än tidigare, åtminstone hwad beträffar tillwäxten af församlings-
medlemmarnas antal. Bland den upvwäxande ungdomen har dock
arbetet fortgätt utan synnerliga swärigheter. Och man har att wänta
och hoppas, att den Guds ords säd, som utsätts och utsäs i deras
hjertan, stall bära frukt i sinom tid.

Ännu mä en blick kastas pä den tyska ewangeliska mis-
sionen, som äfwen har ett arbetsfält härstädes. Dess början war
mycket ringa, men den har genom Guds wälsignelse mer och mer
utwecklat sig. Redan ifrän sin första begynnelse har den lagt an
förnämligast pä ungdomens uppfostran. Och deri har den utan
twifwel träffat det rätta, ty hos folket i österländerna mäste först
intresse för det religiösa lifwet wäckas innan nägonting kan uträt-
tas. Och denna wäckelse kan ste lättast hos ungdomen, som i all-
mänhet är mera mottaglig för intryck. Om barnen fä stanna bland
de sina, hemfalla de ät samma likgiltighet och ljumhet, som i all-
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mänhet kännetecknar detta folk med afsemde ä de religiösa frägorna.
Derföre mäste man med dessa barn göra säsom med plantan,

hwilken bör tagas frän sin ursprungliga jordmän och planteras i
en ny, dertill beredd mark. Arbetet mäste börjas fullkomligt frän
början. Derför har denna mission inrättat anstalter, i hwilka un-
derwisning och uppfostran blifwa meddelade efter fullkomligt ewan-
geliska grundsatser. Allwarliga ewangeliska familjer, i hwilka bar-
nen skulle uppfostras i tukt och Herrens förmaning, wore ju härwid
af större nytta; men hwarifrän taga sädana familjer i detta land?
Missionen mäste derföre taga sin tillftygt till anstalter, hwilka i
nägon mon ersätta familjen.

Syriska barnhemmet började sin werksamhet är 1860, dä
i Syrien en stor förföljelse mot de kristne egde rum, hwilken gas
anledning till dess grundläggande. Schnellers namn är oskiljak-
tigt förmadt med denna anstalt, emedan han offrat sin mannaälders
kraft och sin älderdoms erfarenhet för defs bästa. Gamla Schneller,
som ännu lefwer och oaktadt sina 70 är är wid ganska goda kraf-
ter, har fett sitt werk uppblomstra och bära wälsignade frukter.
Säfom direktor för anstalten leder han ännu det hela. Hans son,
som genomgätt Grischona och Arnolds predigerseminarium i Schweitz,
har öfwertagit inspektorsbefattningen och offrar med outtröttlig is-
mer alla sina krafter för anstalten. I anstalten mottages 130—150
barn, hwilka frän 8 till 18 ärs älder fä stanna i densamma och
emottaga underwisning i läsning, strifning, räkning, religion o. s.
w. samt i handarbeten, trädgärdsstötsel, äkerbrut och handtwerk af
olika slag. För detta ändamäl finnes ä anstalten en stola, der un-
derwisning meddelas i religion, hwarpä hufwudwigtm hwilar, och
i andra skolämnen. När barnen fyllt sitt 14:de är fä de lära sig
allehanda handtwerk, alltefter enhwars olika böjelse. För detta än-
damäl finnes smädja, boktryckeri, krukomatare,- snickare,- skomakare, -

Denna mission har tillswidare twenne sädana större anstalter:
Syriska barnhemmet och Talitha kumi, den förra för gos-
sar, den senare för flickor. I Bethlehem fanns ännu tidigare en
uppfostringsanstalt, hwilken slutade sin werksamhet för nägot öfwer
6 är sedan, af hwilken orsak är mig icke bekant.
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sträddare-werkstad o. s. w., — och för blinda t. o. m. en werkstad,
der de förfärdiga täg, korgar o. s. w. Allt war wid wärt besök a

anstalten i den största ordning, och man kan ej annat än beundra
den förmåga, som ledaren mäste ega för att genomföra allt detta.
Anstalten underhälles med friwilliga bidrag, hwilka sammanbringas
frän olika länder till ett belopp af omkring 60 tusen mark ärligen.
De fteste barn äro wärnlösa, hwilka annars skulle blifwa utan all
wärd samt sjunka i sedligt och religiöst elände. Lättjan, lögnen och
oredligheten äro de gmomgämde dragen i det folkets karaktär, frän
hwilket denna barnstara är samlad. Det fordras derföre icke sä
ringa ansträngning att leda dem till flit, sanning och redlighet.

Talitha-tumi, fom ligger omkring 20 minuters wäg ät
nordwest frän Jerusalem, arbetar i samma syfte och pä samma sätt
för stickor, som den förenämnda anstalten för gossar. Den ledes
af Diakonissor frän Kaiferswerth, hwilka äfwen äro anstälda säsom
lärarinnor derstädes. Den kan mottaga 100—120 elewer; för när-
warande fanns der 114 flickor. Äfwen dm underhälles hufwud-
sakligast med friwilliga bidrag. För närwarande finnes der 7 Dia-
konissor, wänliga, älskliga mennistor, hwilka mottogo oss pä det
manligaste wid wärt besök. Det kändes högst egendomligt i mitt
hjerta att träda in i denna anstalt och se dessa swarta och koppar-
bruna barnansigtm. När wi stego in i ett klassrum, der en spräk-
timme just pägick, lät lärarinnan, en Diakonissa, barnen uppstämma
en psalm. Mitt öga tärades och jag paminte mig psalmistms ord:
„Af barns och svenabarns mun har du upprättat en makt för dina
fienders skull." (Ps. 8: 3). Att höra Guds los och pris wid sä-
dana tillfällen, dä hedendom och elände omgifwa en, gör ett intryck
som man sent förgäter. Med bön och en innerlig önskan att Her-
ren matte wälsigna denna anstalt, der allt gjorde ett sä godt in-
tryck, lemnade wi densamma och de wänliga „systrarne."

De timmar, hwilka wi tillbragte i Syriska barnhemmet bland
de älstwärda, wänliga mennistorna, som lärt sig att försaka och
älska mycket, woro för oss angenäma och njutningsrika stunder.

Ännu ma nämnas den lilla Diakoniss-anstalten inne i
staden Jerusalem, i hwilken äfwen Diakonissor frän Kaiferswerth
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arbeta med kärlek och sjelfuvpoffring och „Sjukhuset för spetälsta",
hwilket är inrättadt af „brödraförsamlingen", och underhälles huf-
wudsakligast med medel frän England. Den sistnämnda anstalten,
hwarom här nägra ord, ligger tre fjerdedels timmes wäg utom sta-
den ät sydost. Ofwanom porten, genom hwilken man inträder i
densamma, stä med stora bokstäfwer orden: „lesus hilfe" (-^Je-
sus hjelpe). Och med skäl stä dessa orden der strifna; de uttala
kort, men kraftigt hela innebörden af defs inwänares nöd och
beklaganswärda belägenhet, i hwilken Han, och allenast Han kan
hjelpa. Desfa inwänare äro för hwarje jordist läkekonst omöj-
liga att bota. Till anstalten kan mottagas ända till 80 sjuka, bäde
män och qwinnor. För tillfället, wid wärt besök, fanns der endast
20. „Hausoater" Muller, en wänlig, medelålders man, nämnde
att friwilliga bidrag för anstaltens underhäll inflyta tillräckligt.
Han förde ofs att se pä sjuklingarna, af hwilka fanns af bäda
könen. De sägo sä jemmerliga ut i sitt elände, att det trotsar all
bestrifning: wanstälda till ytterlighet. De kunna lefwa t. o. m.
öfwer tjugu är, sedan sjukdomen yppat sig. De känna plägor af sitt
lidande endast dä det är mycket warmt eller ocksä kallt. För öfrigt
torde de icke hafwa swärare plägor. Otaliga läkare hafwa försökt
att utröna sjukdomens natur och finna botemedel derför; men hit-
tills förgäfwes; sjukdomen trotsar all menstlig läkekonst. Näppeli-
gen kan den ens lindras genom läkemedel. Den yppar sig sälunda,
att nägon lem, t. ex. ett finger eller en del af näfan bortsmulas.
Sjukdomen är icke blott kroppslig, utan angriper äfwen själsför-
mögmheterna. De fom äro behäftade med denna grästiga fjukdom
blifwa förslöade till förständet. Wi sägo der bland andra en gosse
af 14 ärs älder, hwilken H:r Muller sade med afseende ä förstän-
det wara att likställas med ett 4 ärigt barn. Alla sägo alldeles
idiotiska ut. Egendomligt med dessa spetälsta är dock, att de kunna
fatta Guds ord, ewaugelium, och tron pä lefus Kristus, ehuru de
i öfrigt äro oförmögna att mottaga nägon underwisning. Deri
ser man äter, huru Guds Ande kan werka och huru hans wäg är
ofattlig för hwarje mennista. Den spetälsta, som nu förtiden man-
ligast förekommer, är icke af famma beskaffenhet som den hwilken
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merändels förekom under Jesu tid. Äfwen sädan spetälsta kan wis-
serligen ännu päträffas, men den är i alla fall mera sällsynt. Med
afsemde ä smittan är den sistnämnda swärare än dm förstnämnda;
men i obotlighet äro de hwarandra lika. — Med tungt hjerta lem-
nar den resande denna anstalt, de eländas boning, der mennisto-
kärleken. Gud ware los, söker att lindra smärtan och arbetar mot
syndens hemska följder.

Om jag ännu tillägger, att jemwäl i Bethlehem och He-
bron jemte deras filialer missionsarbete utföres och att derigmom
nägra hundratal själar samlats omkring det ord, som „wisst är och
lära kan", har jag sälunda gifwit en i möjligaste mätto trogen bild
af de protestantiska missionssträfwandma i det heliga landet. — I
det hela taget mäste en opartist betraktare erkänna, att i detta lilla
land mycket, mycket arbetas för Guds rikes utbredning. Men fä är
ockfä mörkret stort; skuggorna pä den bild man städar äro starka
och förfärande. Här och der glimtar ljuset fram, och man har Ml
att hoppas, att det allt mer och mer stall utbreda sig. En mörk
punkt i missionsarbetet will jag ej lemna oväpetad, neml. att man
tyckes wilja konkurrera, och det i dölig bemärkelse, äfwen pä detta
omräde, som för alla borde wara ett kärlekens och fridens arbete.
Icke allenast sekterna göra det, utan äfwen de olika kyrkosamfundena,
till stor städa för sin egen och Guds rikes framgäng. Jag kan derföre
icke annat än sluta min framställning af detta ämne med bön om,
att Herren mätte gifwa de sina mera kärlek, mera fördragsamhet,
mera frid och endrägt. Mätte de, fom arbeta för Herrens fak, all-
tid erinra sig Jesu ord i hans öfwerstepresterliga bön: „Icke för
dessa (lärjungarne) allenast beder jag, utan ock för dem, som genom
deras ord stola tro pä mig; pä det att alle stola wara ett, säsom
du. Fader, i mig och jag i dig, att ock de stola wara ett i oss, pä
det att werlden mä tro, att du har sändt mig." (loh. 17: 20, 21).



Till Netylehem, Nlar-Zaöa, Döda hafwet
och Jordan.

III.

Wi hafwa upvehällit oss en stuud i Jerusalem och dess om-
gifningar samt erinrat oss nägot om dess forntid och nutid. Alla
de heliga minnen, som äro fastade wid denna ort, kunna icke sä
lätt pä engäng uttalas; en fullständigt omfattande bild är omöjlig
att framställa. Hwarje fotsbredd af den jord, der det forna leru-
falem engäng läg, är helgad af Frälsaren under hans jordiska
wandring. — Att stanna i denna stad och dess omgifningar, wore
dock för ingen orimtresande tillfredställande. Man har sett ganska
litet af det „heliga landet", om man endast sett Jerusalem. Wi
wilja derföre stynda oss att lära känna äfwen andra orter, och
wälja för detta ändamäl först wägen föderut.

Redan dagen efter wär ankomst till Jerusalem träffade wi
öfwermskommelse med en „Dragoman" wid namn Williams, en
Holländare till börden, att han stulle wara wär ledare pä den ut-
flygt, wi ernade göra till Bethlehem, Mar-Saba kloster. Döda
hafwet. Jordan och lericho. Den war bestämd att räcka tre
dagar, under hwilken tid jag beder mine ärade läsare och läsarin-
nor wara oss följaktige.

Mändag morgon, den 21 April, gick solen upp härlig och
skön pä den djupblä, genomskinliga himmelen. Redan af dess första
strälar kunde man sluta till att dagen komme att blifwa mycket
warm och att hettan mähända stulle kännas tryckande. Denna dag
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Man kan wälja emellan att rida eller gä till fots. Att äta i
wagn eller nägot annat äkdon kan ej komma i fräga, emedan inga
körwägar finnes, och marken är till yttersta grad stenig. Genom
samfärdseln har uppkommit smä fotstigar, pä hwilka de resande fä
leta sig fram efter bästa förmäga. För ridt kan man begagna an-
tingen kamel, äsna eller häst; men wanligen wäljer man den sist-
nämnda, emedan dess utseende är behagligare och dess stridt mycket
angenämare för ryttaren, än kamelens. Ridandet pä kamel är högst
obehagligt till följe af den swära guvvning, som dess gäng föror-
sakar. Swagare personer kunna pä kamelens rygg t. o. m. blifwa
sjösjuka lika som pä ett i stormen gungande fartyg. Äsnan äter
har icke samma uthällighet som hästen pä längre resor och beswä-
ras dessutom wanligen af lättja. Af hästar finnes ett stort urwal
pä sädana orter som t. ex. Jerusalem, hwarföre man fällan blir
strandsatt. De äro wäl inöfwade, sa att äfwen den mindre wane
ryttaren med all trygghet kan sätta sig i sadeln och till sin förma-
ning se, huru utöfwandet af ridkonsten lyckas honom.

mar bestämd till affärd frän Jerusalem. Tillfölje deraf stego wi
ock mycket tidigt upp, för att göra wära förberedelser för resan.
Dä det gälde wär första utflygt i det „heliga landet", ma det til-
lätas mig, att i detta sammanhang nägot närmare inlåta mig pä
beswarandet af frägan, huru man i allmänhet reser i detta land
och öfwerhufwudtaget i österländerna.

Precis kl. 8 stodo wära ridhästar sadlade utanför lohanniter
herbergets trappa och wäntade pä wär affärd. Sällskapet bestod af
följande personer: wännerna v. R. och H, undertecknad. Dragoman
Williams, Beduinen Achmed Muhamed och en omkring 14 är gam-
mal arabgosse wid namn Abid. Fyra af oss sutto till häst. Be-
duinen, som wanligen kallades Hamed, gick till fots och gossen stic-

kades med en äsna, som bar wär lilla packning, genaste wägen till
Mar-Saba klostret, der wi pä eftermiddagen stulle inträffa. Drago-
manen bar en egendomlig hufwudbonad: en brokig duk wirad om
hufwudet, i mänga affemden liknande beduinernas hufwudbonad;
han war försedd med en ganska wacker dubbelbössa och, säsom han
sjelf uppgås, tre rewolwrar och en stor mängd patroner. Äfwen
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Beduinen Hamed, klädd i en lätt och enkel läng stjorta omgjordad
med ett bälte om länderna, med sandaler pä fötterna och den man-
liga beduinhufwudbonadm, som bestar af en duk omwirad tre
hwarf med tag af kamelhär, hade en bössa och twenne rewolwrar.
Wära följeslagare sägo säledes mycket krigiska ut. Detta uppgafs
wara nödwändigt derföre, att just pä denna tratt wid Döda haf-
wet de farligaste Beduiner uvpehälla sig. Dessa Beduiner äro ök-
nens inwanare, som flytta hit och dit och lefwa af sina sär- och
gethjordar, hwilka de drifwa dit, der det bästa betet förekommer.
De hafwa inga fasta bostäder, utan uvpehälla sig i flyttbara tält.
De pästäs mängen gäng wara mycket farliga för den refande, hwar-
före man, för att wara trygg pä resan, mäste hafwa med sig en
Beduin, utsänd af Abu-Dis, en röfwarhöfding som bor i Betha-
nia eller El-Azarije. Egendomligt förefaller det att nödgas hafwa
med sig en Beduin, en rösware, för att blifwa styddad för röfware.
Sädan är emellertid landets sed, hwarifrän det icke torde wara
rädligt att wita, om man ej will utsätta sig för fara. Wär Be-
duin war allt annat än rofgirig; twärtom dm mest godsinta och
beskedliga mennista i werlden, som war mycket tacksam för den allra
minsta wälwilja man bewisade honom, och färdig att tjena oss pä
wär minsta wink. Han wisste icke, huru han skulle bewisa sin tjenst-
willighet uti att plocka blommor, hälla hästen i tygeln, lyfta ofs
ned ifrän fadeln o. s. w. Tydligt framgick af allt, att det icke war
första gängen han war tillsamman med fremlingar.

Sälunda utrustade skulle wi anträda en färd, hwilken för oss
war fullkomligt ny. Wi hade hittills blifwit wane att färdas med
jernwäg, ängbät eller wagn; nu gälde det att rida. Denna ädla

konst hade wi wisserligen redan föregämde eftermiddag försökt oss
uti under tre timmars tid med den päföljd att wi kände oss myc-
ket medfarne efter nöjet; men nu förestod oss att under tre dagars
tid tillryggalägga flere mil dagligen i den tryckande hettan. Den
ljufwa förhoppningen att fä fe och pä nära häll betrakta nya,
om ock wisferligen genom läsning bekanta, trakter och ställen
af det „heliga landet", uppfyllde dock wära hjertan med frimo-
dighet.



En Beduin från Bethanien eller El- Azarîje.
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Sedan allt war i ordning och wi wäl sutto till häst, bar det
af ut genom laffa-porten, i hwilken nägra turkiske "soldater söm-
niga och däsiga rökte sin cigarret. Det kändes rätt angenämt att i
morgonstunden fä lemna staden med dess stoj, stök och smuts och
inandas den friska morgonluften. Det dröjde ock derföre icke länge
innan mina reskamrater stämde upp en tyst andlig säng till bewis
pä hjertats glada stämning. Allt päminte mig om de resor, som
Israel fordomtima gjorde till och frän denna stad, dä de färdades
i stora skaror och uppmuntrade sig med heliga sänger till Guds
ära, af hwilka wi ännn hafwa nägra bewarade i psaltaren. Wä-
gen gick förbi citadellet, fom blef till wenster, nedför sluttningen
till Hinnomsdalen, hwarest den s. k. Sultan-bäcken flyter,
wid hwilken wi öfwerstredo sjelfwa dalen, som är ganska djup.
Här torde man hafwa att tänka sig det ställe, som i bibeln kallas
Gehenna och der man under Jesu tid uppbrände all orenlighet,
hwarföre der brann en ständig eld, som af honom förliknades wid
„helwetes" eld. Ä hwardera sidan af wägen, som man rider framät,
sinnes lummiga löfträd, -förnämligast oliwer, hwilka gäfwo en ston
stugga i den tryckande hettan. Denna del af Jerusalems omgifning
förefaller ingalunda ödslig, utan lemnar twärtom det bästa intryck
hos den resande. Till höger blir Moses Montefiores asyl, en hwit
byggnadsrad, som ter sig ganska snygg pä afständ.

Wärt närmaste mäl war det ställe, Bethlehem, wid hwil-
ket mänga för dm kristne frän den tidigaste barndomen heliga min-
nen äro sä nära fastade.

Emellan Jerusalem och Bethlehem förekommer en af de tre
ordentliga, med wagn farbara wägarna, fom för närwarande fin-
nas i det „heliga landet;" de twä andra gä emellan laffa- Jerusa-
lem och Haifa-Nazareth. Wi hade dock, säsom redan nämndes, walt
att färdas till häst för att komma fram till Bethlehem. Och till
att börja med följde wi icke heller landswägen ät, utan redo genom
den s. k. „Tempelkolonin", der „Templarena", en frän Tysk-
land inwandrad sekt, hwars chef är en wiss Hofmann, ega om-
kring 30 wackra byggnader med sina planteringar och trädgärdar,
hwilket bewisar deras arbetsamhet, snygghet och idoghet. — Sä
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bar det af under fäng och i glad sinnestämning förbi den ena
byggnaden efter den andra tills wi woro wid foten af den höjd,
pä hwilken ett kloster wid namn Mar-Elias är bygdt. Det har
ett dominerande läge, synes pä längt afständ och wäcker den resan-
des uppmärksamhet. Klostret blir pä wenstra sidan om wägen.
Om detsamma förtäljes, att det ligger pä den plats, dit den wäl-
dige „botpredikantm" Elias under gamla förbundets tid flydde un-
dan den grymme Isebels wrede och der Herrens engel bespisade
honom, dä han af trötthet och hunger höll pä att duka under.
(1 Kon. b. 19). Frän berget, der klostret ligger, har man en wid-
sträckt utsigt. Bakom sig i norr har man lemnat Jerusalem med
dess omgifningar, bland hwilka Nebi-Samwil, Mizva-Samuel,
pä den ansenliga höjden är skönjbar; ät öster ser man luda öken
med dess dystra, kala höjder och dalar; pä afständ skymtar Döda haf-
wets djupblä wattenspegel fram och bakom denna Moabiter bergen.
Framför oss, ät söder, höjer sig Bethlehem med sina hwita hus och
grönskande terrasser, som skymta fram emellan oliweträdens stöna
löfwerk. Allt werkar i sin mon dertill, att ridandet icke kännes sa
beswärligt och den tryckande hettan icke blir sä märkbar. Omgif-
ningen och mälet för färden upptaga hjertat och tantarne i fä hög
grad, att mödan och tröttheten för tillfället förgätes.

Ungefär en half timmes wäg frän Mar-Elias kommo wi till
en ryktbar wallfortsort, som har anseende hos säwäl Kristne och
Judar som Muhamedaner. Medlemmar af alla desfa bekännelser
pläga wallfärda till detta ställe. Der finnes pä högra sidan om wä-
gen en gammal, liten byggnad, hwars hwita färg redan granat af
älder. Ofwanpä den höjer sig en kupol, som päminner om den
orientaliska byggnadsstilen. Den är bygd till ett minne ät Israels
stammoder Rachel, hwars graf anfes wara här belägen, hwarföre
byggnaden kallas Rachels graf. Härwid ledes den resandes tanke
till tider, som länge sedan äro hänswunna, och han päminner sig
berättelsen frän 1 Mos. b. 35 kap., der det i 19 w. heter: „Och
Rachel dog och blef begrafwen wid wägen till Efrat, det är Beth-
lehem." Hennes död skedde efter det hon hade framfödt den yngsta
fonen Benjamin. „Och Jakob reste upp en minneswärd öfwer hen-
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nes graf, som än i dag kallas Rachels grafwärd." Stället är i
högt anseende isynnerhet bland ludarue, hwilka komma dit nägon-
gäng i mänaden för att gräta. Under andra tider är byggnaden
wanligen tillsluten; men öppnas till dessa tillfällen. — Äfwen pä-
minnes man härwid om ett annat ställe i den heliga skrift, neml.
Math. 2: 18, der wi läfa: „I Rama hördes en röst, grät och
mycken jemmer. Rachel begräter sina barn och will icke lata trösta
sig, ty de äro icke mer." Detta uttalande war en följd af det
mafsmord, fom Herodes anställde i trakten af Bethlehem kort efter
Jesu födelse, för att om möjligt fä det lilla lesus-barnet afdaga-
taget. — Pä hela denna färd framträder ock otwifwelaktigt för ens
själsöga den under barndomens tidigaste dagar genomlästa enkla,
men idealiskt stöna berättelsen om de wise männens resa under den
märkwärdiga stjernans ledning, för att i Bethlehem dyrka den nyss-
födda luda-konnngen, pä hwars födelse de genom uppenbarelsen
blifwit uppmärksamgjorda. (Math. 2).

Den heliga historien kastar sälunda ett egendomligt skimmer
öfwer denna nejd. Den resande dröjer ock gerna wid dessa min-
nen, hwilka ju längre dess behagligare dyka upp för hans fjäls
inre öga. Under den gladaste sinnestämning anländer han till Beth-
lehem, wid hwilken ort de ljufwaste, heligaste minnen äro fastade.
Sä war förhällandet ätminstone med oss under hela resan, som
warade endast ungefär twä timmar. Wägens längd är fälunda
omkring en mil.

Nägra minuter efter tio woro wi framme wid staden, som
är bygd pä en höjd och omgifwm af frodiga ätrar, träd- och blom-
stergårdar. Redan wid första ögonkastet mäste man tillstä, att denna
stad är en af de behagligaste bland alla orter i det „heliga landet."
Läget och den rika wäxtlighet, som öfwerallt i dess omgifning stön-
jes, göra att intrycket af stadens yttre blir sä angenämt. Wi redo
derföre in i densamma med de gladaste förwäntningar; men sä
snart wi hunnit in ifrän porten, woro alla illusioner förswunna.
Sjelfwa det orientaliska eländet gas sig äfwen här genast tillkänna.
Orenlighet och smuts räder äfwen pä Bethlehems tränga gator.
Staden med sina hwitravpade, merändels enwäningshus säges hysa
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Wi stego af wära hästar i närheten af Födelfe kyrkan,
för att fä snart som möjligt fä se dess märkwärdigheter. Denna
kyrka är ju naturligtwis det ställe, dit den resandes uppmärksamhet
hufmudsakligast dragés. Genast omringades wi af en efterhängsen
barnskara, unga gossar och yngre män, hwilka alla wille sälja ät
oss af sina, förnämligast af oliweträd och perlemon förfärdigade
arbeten. De tycktes ega en owanlig fömäga att utprängla dessa,
ofta mycket wärdelösa saker och begära för dem mängdubbelt pris.
Artiklar, för hwilka de till en början begärde en francs per styck
säldes sedermera för fjerdedelen och mindre. Deras efterhängsenhet
war sä stor, att wi med wäld mäste rädda oss undan dem, och
skynda till kyrkan, hwars dörr snart skulle stängas. Denna dörr
är ytterst läg och smal, och i öfrigt är hela ingängen mycket tarflig.
Man berättade oss, att dörren är gjord sä träng, för att ingen
mätte ridande komma dit in och ohelga helgedomen. Sannolikt
kunde sädant hända uti ett land, der fä godt fom ingen ordnings-
makt finnes. — Lätom oss beträda kyrkan! Wid första anblicken
finna wi att den är en uräldrig basilika, af mähända frän 4:de
århundradet härstammande arkitektur. Den har fem skepp. Sido-
steppen äro genom wäldiga pelare stilda frän hufwudsteppet, och
choret genom en smaklös stenmur stildt frän förhallen. Pelarmas
utseende låter wäl ana, att de engäng prydt nägot hedniskt tempel.
Sjelfwa intrycket af hela det inre är icke storartadt. Rester af mo-
saik-mälningar, hwilka föreställa bilder ur bibeln och kyrkohistorien,
erinra om kyrkans forna stönhet. Bakom den redan nämnda mu-
ren börjas den romersk-katolska kyrkans egcmderätt. En francista-
nermunk närmade sig oss med waxljus i handeu, hwilka han tände
och räckte ett ät en hwar af oss, för att fälnnda det mörker, i
hwilket wi nu stulle begifwa ofs, blefwe upplyst. Det gälde neml.

närmare 9,000 inwänare, hwilka alla västas wara kristne, hörande
till största delen till den grekist-katolsta eller den romerst-katolsta
kyrkan. Endast nägot hundratal protestanter finnas ä orten med en
egen samlingslokal, men för tillfället utan egen själasörjare, eme-
dan den, de senast haft, för ungefär ett är tillbaka blifwit kallad
till Cöln i Tystland.
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att gä nedför fmala, mörka trappor till det ställe, der platfen för
lefu födelfe anses wara belägen. Platsen är ett skjul, hwars golf
utgöres af sten, i hwars midt en stor dyrbar silfwerstjerna är an-
bragd, för att angifwa den stora tilldragelsen. Alltid tända dyr-
bara lampor upplysa stället, och i deras sten kan man läsa orden,
som äro infattade med guld: „hic de virgine natus eft Chri-
ftus." (Här blef Kristus född af jungfrun). Straxt midt emot
detta ställe wisas trubban, der Jesus blef nedlagd i lindakläder.
Bland andra märkwärdigheter wifas ännu den kammare, der den
hel. Hienonymus (-j- den 30 September är 420) hwilar o. f. w.
— I en annan kyrka, som ligger bakom dessa, och i allmänhet
tager sig mycket enklare och smakfullare ut, intresserade oss en pre-
dikstol, som war prydd med de allra skönaste inskärningar i oliwe-
träd, gjorda af en katolsk munk. De föreställa hnfwudsakligast sce-
ner ur Jesu tidigaste lefnad.

Efter besöket i Födelsekyrkan, besökte wi ett mindre katolskt
kapell, som ligger i närheten. Om detsamma berättades för oss,
att det är bygdt pä ett ställe, der Jungfru Maria — enligt en ta-
tolst legend — gaf di ät lesus-barnet, och der en droppe mjölk
fallit pä marken. Hwarken defs yttre eller inre erbjuder nägonting
af intresfe. En katolst nunna sålde der s. k. „mjölkstmar", ett
slags ljus stenart, hwilka köpas af qwinnor, som äro ofruktsamma
och bäras säsom amuletter. Detta intresserade oss icke, utan äter-
wände wi derifrän med afsty öfwer den ohelighet, fom fmyckar sig
med det yttre kristliga skenet. Pä äterwägen längs de tränga och
orena gatorna, der tiggande barn öfwerallt omringade oss, gingo
wi förbi en stola, derifrän just wid detta tillfälle en stor skara
gossebarn utträdde, twä om twä, ätföljda af sin fezprydde lärare,
som wänligt hetsade pä oss. Renlighet och ordning tycktes herrsta
bland denna skara. Barnen sägo glada, friska och wäldiscivlinerade
ut och gjorde pä oss ett synnerligen godt intryck.

Sedan ännu nägra uppköp af fmäsaker gjorts hos en hand-
lande, som, märkwärdigt nog, talade litet tysta, hwilket spräk han
lärt sig pä sina resor i Europa, spisade wi wär frukost eller mid-
dag, huru man will kalla det, uti en öppen restauration, som ut-
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gjorde ett mönster af osnygghet i mänga afseenden. Den läg straxt
inwid kanten af den oregelbundna plats, fom sinnes utanför Fö-
delsekyrkan. Dragomanen hade pä ett mycket lägt bord, mähända
det enda som fanns i hela restaurationen, uppdukat för oss allt
hwad han fört med sig frän Jerusalem till wär undfägnad: nägra
stekta dufwor, en stekt höna, kalla, härdkokta ägg o. s. w. med en
stor apelsin ät hwar och en till efterrätt. Ett glas Bethlehem-win
fick naturligtwis icke saknas wid denna maltid, som ästädades af
en stor swärm af stadens ungdom, hwilken den tycktes bereda ett
synnerligt nöje, att döma af de ständiga strattsalwor, hwarmed de
kryddade wär förtäring.

Innan wi lemna Bethlehem, mäste jag erinra om de stora
minnen, hwilka alltid hägra för den resande pä denna ort, och
hwilka med oemotståndlig makt tränga sig pä en under rasten ä
detta ställe. — Redan under barndomstiden, under de glada jul-
högtiderna säwäl i det fattiga som rika hemmet, dä julträdet med
sina juleljus blifwit tändt, har en hwar i sina föreställningar wan-
drat till krubban i Bethlehems stall och i andanom bestädat det
lilla barnet. Guds Son, som i denna stad antog mennistonatur,
blef wär broder, ett mennistobarn, för att gifwa oss den outsägligt
stora rättigheten att blifwa Guds barn. Bilderna, dem wi skapat,
äro sä stära och rena, sä idealiska och ljufwa. Erinringarna frän
dessa drömbilder bemäktiga sig otwifwelaktigt hwarje resande pä
denna ort. Det är wisserligen sant, att werklighetm ej ens i nä-
gon mon motswarar föreställningarna; men i alla fall kan man
fröjdas öfwer att engäng hafwa warit ä det ställe, der den stora,
werldsomhwälfwande händelsen timat. Historien har ä detta ställe,
i den stilla och obetydliga staden i ludeeu haft, sä att säga, sin
wändpunkt, hwilken redan hägrade för gamla testamentets siareblick,
och fick uttryck i denna förutsägelse: „Och du Bethlehem Efrata,
för ringa att räknas ibland ludas hufwudflägter, af dig stall ät
mig utgä den, som i Israel stall wara en Herre, och hwilkens ut-
gäng är ifrän fordom, ifrän ewighetms dagar." (Mika 5: 2).

Hit färdades engäng de wife männen frän Österlandet, och
utsatte sig för mänga umbäranden och faror, för att hembära ho-
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nom, lefus Kristus, en konungslig hyllning. De bibliska personer-
nas Sauls och Dawids, leremias, Rachels och Ruths namn
äro oätstiljeligt förbundna med denna ort. Hwilken kristen skulle
icke wid besöket i Bethlehem listigt erinra sig alla dessa och deras
lifsgerning i Guds nädeshushällning! Bilden af denna numera
eukla och i mänga afseenden torftiga stad fäster sig ock derföre out-
plånligt i ens hjerta och minne.

I den tryckande middagshettan, straxt efter kl. 1, lemnade wi
Bethlehem, emedan ännu omkring 3 timmars wäg äterstod till klo-
stret Mar-Saba, der wi ernade stanna öfwer följande natt. Wä-
gen nedför stuttningm af berget, pä hwilket Bethlehem är beläget,
gick först genom stöna, med fruktträd och blomster bewuxna ställen.
Äfwen wackra äkerfält omgäfwo oss, hwilkas frodiga wextlighet gaf
tillkänna jordmanens styrka. Allt gjorde ett godt intryck och en stilla
njutningsrik stund bereddes oss sälunda af naturen, fom prunkade
för ofs i fommarms fulla skönhet. Mina reskamrater woro besjä-
lade af ett "synnerligen listigt begär att till minnen plocka blom-
mor, af hwilka de skönaste wäxte pä en hög wall inwid wägen.
Wär godsinte „Hamed" sökte pä sitt sätt wara dem härwid behjelp-
lig. Denna blomplockning kostade D:r H. hans käpp, dä han med
tillhjelp af densamma sökte fänga blommorna frän wallen.

Ungefär '/4 timmes wäg frän staden öppnade sig för wär
blick ett gräsbewuxet fält, hwilket Dragomanen uppgaf wara den
plats, der herdarne wallade sin hjord under den betydelsefulla nat-
ten, dä lefus blef född i Dawids stad, säsom Bethlehem äfwen
kallades. Minnet af denna händelse frän dm ewangeliska historien
kastade äter ett egendomligt, idealiskt ljus öfwer denna plats. Öf-
wer den hade fäledes engäng änglarna och den himmelska härstaran
swäfwat. Otaliga nätter hade herdarna derförinnan makat der öf-
wer sin hjord och wiintat pä soluppgängen, dä deras farliga och
mödosamma arbete tog slut, utan att nägonting märkwärdigt afbröt
deras sysselsättning. Måhända uppskakades de dä och dä af nägot
wilddjnrs rytande, som hotade deras hjord; men derefter war äter
allt stilla lugnt. Men under denna natt afbröts stillheten genom
en himmelsk uppenbarelse. En ängel kom ned och förkunnade för
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dem: „warm icke förfärade! ty si, jag bädar eder stor glädje, som
stall wederfaras allt folket, ty i dag är eder född Frälsaren, som
är Kristus, Herren, i Dawids stad. Och detta stall wara eder teck-
net: I stolen finna ett barn, swevt i lindakläder, nedlagdt i en
trubba." Och straxt wardt med ängeln en mängd af den himmelska
härskaran, hwilka lofwade Gud och sade: „Ära ware Gud i höjden,
och frid pä jorden, mennistorna en god wilje!" (Luk. 2.). Stället
är sälunda ett af de minnesrikaste, som alltid mäste wäcka den re-
sandes listigaste uppmärksamhet. — Äfwen minnet af den lille herde-
gosfen Dawid, som prof. Samuel kom och smorde till Israels ko-
nung/ rann oss härwid i hägen. Mähända hade äfwen han, wid
det han wallade sin faders fär, mängen gäng wandrat just pä denna
plats och ledt fären till de grönskande betesmarker, af hwilka här
en ymnighet förefanns.

Tratten, genom hwilken wi sedermera redo, blef ju längre
dess mer kal, dyster och bergig. Sluttningarna woro mycket branta,
sä att wi allt emellanät mäste stiga af wära hästar, för att icke
stupa i dessa afgrunder. Pä denna wäg mötte wi först nägra her-
dar, hwilka woro klädda i hwita färstinn med ullen utät, och sägo
ganska obehagliga och fruktanswärda ut med sina länga bössor,
som de buro pä sina axlar. Deras sär- och get-hjordar betade pä
de till största delen kala bergssluttningarna. Betet war ingalunda
rikligt, mähända kunde de finna här och der nägot grässträ eller
en liten trädtelning. Här träffade wi ock för första gängen under
wär färd Beduiner, som hade slagit sitt läger just inwid den wäg
wi passerade. Deras tält woro gjorda af fwarta, föndriga tygstyc-
ken, hwilka, uppsatta pä stänger, swajade i luften. Mähända kunde
de tjena till nägot stydd mot den brännande solen och för regnet
under regntiden. Djuren betade här och der kring lägerplatsen.
Dessa mennistors lif tycktes wara ett fullkomligt naturlif. Alla
familjemedlemmarna bo tillfamman, fä att fäga under samma tak,
med djuren, i den fullkomligaste frid, fämja och wänstap. Fattig-
dom, elände och smuts tycktes herrsta i dessa s. k. tält. Männen,
qwinnorna och de större barnen woro swevta i föndriga klädesplagg
just sa mycket att en del af kroppen war betäckt; men de mindre
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barnen lefde och uppträdde i paradisisk drägt och oskuld. — Ofta
äro dessa öknens inwänare mycket swära, hätska och fiendtliga
mot resande fremlingar, hwarföre man mäste wara pä sin wakt mot
deras anfall. I manliga fall fordra de af resande penningar till
lösen och, om de ej erhälla sä stor summa de fordra, röfwa de dem
fä noga, att de ej lemna qwar ens kläderna pä kroppen, utan fär
den refcmde i paradisisk drägt söka sin bergning hos ciwiliseradt
folk. Lifwet beröfwa de under wänliga förhällanden icke sina offer.
Prof. Orelli berättar i sin framställning om det „heliga landet" en
händelse, som kan här fä plats, för att oskadliggöra det ofwan-
nämnda. — En tyst prest företog sig en resa i detta land. Till-
följe af sin fattigdom war han ej i tillfälle att bestä sig hwarken
Dragoman eller stydd, utan wandrade ensam med sin rensel pä ryg-
gen. I trakten af lericho blef han anfallen af Beduiner, hwilka
togo af honom allt, t. o. m. de nödwändigaste kläderna, sa att han
war säsom en himmelens fogel. Beröfwad icke allenast sin reskassa,
utan äfwen sina kläder, satte han sig pä en sten och började med
frimodigt och gladt sinne högljudt sjunga en trosstärkande psalm.
Tron pä Herren Jesus ingas honom mod, att äfwen i denna sorg-
liga belägenhet prifa Gud. Beduinerna blefwo deröfwer fä förwä-
nade, att de trodde honom wara en sinnesrubbad, och gäfwo honom
tillbaka allt, hwad de fräntagit honom. Enligt dm muhamedansta
religionen och den gängse uppfattningen torde det wara sä, att af
en däre fär man ingenting taga, ja, att man begär en oförlätlig
synd, om man förgär sig emot m sädan.

De Beduiner, dem wi päträffade wid detta läger, woro emot
all förmodan fynnerligen wänliga, beswarade wär helsning nhkrak
sa'id (-^ god dag) med det manligaste nharak mbarak och hem-
tade oss smutsig getmjölk, sannolikt den bästa de hade, att dricka.
Den war wisserligen mycket sur och serwerades i det allra orenaste
bleckkärl man kan tänka sig; men wi mäste dock förtära den, om
ock med mycken motwilja, och derför gifwa litet bachschis, eme-
dan saken icke annars warit säsom sig bör.

Wägen blef swarare att färdas och tratten allt dystrare. Ofta
mäste wi stiga och leda wära hästar wid tygeln, emedan det hade
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warit wädligt att rida nedför sluttningarna wid de hemska as-
grunderna, som gapande öppnade sig emot oss. Ett enda litet fel-
steg af hästen hade ju kunnat störta en ned i den djupa afgrunden.
Solen begynte nalkas sin nedgäng, skuggorna blefwo allt längre.
Hos ofs, som ännu woro mycket owane ryttare, började äfwen trött-
heten att göra sig ganska kännbar. Efter tre timmars läng ridt
fingo wi frän en bergshöjd i sigte Mar-Sabas twä klumpiga torn
och den klostret omgifwande muren. Den sista biten af wägen, fom
lyckligtwis icke war läng, war den beswärligaste. — Nndtligm
woro wi dock framme; Dragomanen bultade pä porten och en sträf
röst hördes der bakom. Sannolikt gjorde sig mannen uuderkunnig
om, hwem eller hwilka de woro, som önskade fä inträde inom
klostrets helgade och fredliga murar. Efter ett kort famtal, hwaraf
wi intet förstodo tillfölje af obekantstapen med svräket, wreds port-
läset upp, det gnisslade i gängjernen när den tunga porten öpp-
nades, och wi stego in pä det fridlysta omrädet. Efter det till-
ständsbrefwet, som war utfärdadt af Patriarken i lerufalem, gran-
skats af munken, och hästarne lemnats ät deras skötare, fingo wi
börja wandringen utför de branta trappstegen, 150 till antalet, som
ledde till klostergärden. Wi woro alltsä komne till en mennisto-
boning i denna dystra, öde öken. Men ack, huru egendomlig,
underbar war icke denna mmnisto-boning i denna ensliga trakt!
Nägonting liknande hade jag dittills aldrig sett, ej heller kunnat
föreställa mig. Munken ledsagade oss till gästrummet, beläget i en
af styglarne: ett stort, enkelt rum, försedt med ett längt bord pä
midten af golfwet och länga rader af fosfor kring tre af wäggarne.
Sofforna wora försedda med dynor, hwilka kunde anwändas till
hufwudgärd under natten. Tröttheten, som efter den första dagens
ridt hade öfwerwäldigat oss, täter sig ej bestrifwas. För en stund
kastade wi oss ned pä dessa inbjudaude soffor, pä hwilka sannolikt
mängen trött „vilgrim" före oss hwilat sig, för att helst nägot
äterhemta de för mycket medtagna krafterna. Hwilan fick dock icke
blifwa läng, emedan ännu före folnedgängm detta märkwärdiga
kloster mäste närmare beses af oss.
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Klostret ligger i den dystraste, mildaste delen af ludaöken,
omgifwet af oregelbundna berg, afstildt frän alla andra mennisto-
boningar. Det gör ett egendomligt, storartadt intryck pä den be-
sökande. Klippmassorna stiga till swindlande höjd upp ur Kidron-
dalen, omkring 6—Boo fot, och pä bergets spets, „säsom blomman
pä en stängel" är klostermuren fastnitad wid klippan. Dess kyrkor
och öfriga byggnader äro pä det mästerligaste sätt fogade wid dessa
kala klippor. Inwid klostret flyter en bäck, som under regntiden
sades wara mycket strid, men hwilken för tillfället war utan watten.
När man frän andra sidan af denna bäck, dit wi wid solnedgången
ledsagades af en munk genom underliga löndörrar och gängar,
betraktar sjelfwa klostret, gör detsamma intrycket af ett fästnings-
werk. Och dertill har det äfwen tjenat, utom att det under mänga
århundraden fätt utgöra en tillflygtsort för wallfärdande vilgrimmer.
Ofta har det warit utsatt för siendtliga anfall af de wilda Beduinerna;
ofta har krigslarmet blandat sig med de fromma munkarnes böner
och lofsänger. När wi wandrade genom dess celler, hwilka i mänga
fall mera likna bergshälor än manliga rum, framwisades ofs bilder,
föreställande krigsscener, der munkarne woro i handgemcingd med
wilda horder och offrade lif och blod. I en af dessa hälor bodde
den heliga Saba, efter hwilken klostret bär sitt namn. En sägen
förtäljer, att han först mäste kämpa om hälan med ett lejon, med
hwilket han sedermera lefde flere är tillsamman i största sämja och en-
drägt. För öfrigt höres här ofta schakalers, hyenors och andra
wilddjurs tjut, som blandar sig med klockornas klang och lofsän-
gens ljud.

Klostrets historie leder längt tillbaka i tiden. Nägra uppgifter
mä här i detta afseende bifogas. Pä gärden wäxer en enstaka palm,
hwars krona äfwen nu böjde sig för de stilla aftonflägtarna. Denna
palm har Saba med egen hand planterat, och anfes den derföre
wara helig. Derom berätta munkarna gerna, och komma sälunda
lätt till berättelsen om honom, efter hwilken klostret erhällit sitt
namn. Saba war en cmachoret, en eremit, född 439 i Cappadosim,
hwarifrän han wandrade till Palestina. Under denna wandring
fängslades han icke af Galileens frodiga, leende fält, ej heller af
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Samariens fruktbara dalar, utan han trängde fram till ludem
och fotte der den ensligaste, mildaste tratt, just pä den plats, der
klostret nu är beläget. Och han fann sig wäl pä detta ställe, der
all wäxtlighet war utdöd, i dessa klipphälor och otillgängliga klyftor
bland de wilda rofdjurm, hwilkas ohyggliga tjut blandade sig med
hans böner och sänger. Länge blef han dock icke ensam pä sin dystra
boningsplats; ryktet om hans helighet spreds widt omkring och
lockade till honom 3—400 eremiter, hwilka bygde sina kojor pä
bergets sluttningar wid Kidron dalen. De omgäfwo honom säsom
barn sin fader och bewifade honom barnstig wördnad. Han bygde
klostret öfwer den hala, han walt till sin bostad, författade kloster-
reglerna, planterade palmen, wälsignade sina lärjungar och gick
hädan i 95 ärs älder är 534. Sä längt berättelsen.

Numera är klostret, som innehas af den grekiska kyrkan, icke
stort; der finnes för närwarande endast 50 munkar, af hwilka den som
tjenade oss kunde nägra ord rysta. Det anses för sin enslighets skull
säsom en straffanstalt, dit sädana munkar stickas, hwilka pä nägot
sätt brutit mot klosterreglerna eller wisat sig olydiga. Wid aftonens
inbrott kommo de fram ur sina celler och sägo ytterst däsiga och
likgiltiga ut. Det afstilda, lättjefulla lifwet hade tryckt sin prägel
pä hela deras wäsende. Ledsnad och apathie afspeglade sig i deras
i lekamligt afseende wälmäende ansigten. — När wi aterwände frän
wär wandring i och omkring klostret, hade en af de fromma fäderna
utbredt hela sitt lager af handelswaror pä gärden i hopp om att
i ofs finna goda afnämare. Bland dem funnos klumpigt gjorda
käppar, radband, gudabilder o. f. w. Endast war „Landrichter",
som förstört sin käpp wid blomplockningen inwid Bethlehem, hade
lust att handla med honom och försäg sig med en ny käpp.

Wid wär äterkomst till gästrummet, hade Dragomanen beredt
oss wär aftonmältid, hwaraf wi dock till följe af öfwemnsträng-
ning och trötthet föga kunde njuta. Endast teet hade ätgäng och
förtärdes i stora qwantiteter. Hwilan war mera efterlängtad; men
den stördes ofta af kattstrik och annat oljud. Mähända gjorde
tröttheten och den starka överansträngningen äfwen sitt till, att sömnen
flydde ofs. Tidigt, redan före foluppgängen, woro wi derföre alla
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pä benen, och beredde oss till affärd, emedan den swäraste och läng-
sta delen af refan äterstod att tillryggalägga pä denna dag. Det
dröjde dock ganska länge innan alla förberedelser woro gjorda för
färden. — Östern war purprad, och luften klar och fwal, dä wi
omkring kl. 5 lemnade detta märkwärdiga kloster, sedan wi ännu
före afrefan besökt klosterkyrkan, der gudstjenst redan hölls af nägra
munkar i dm tidiga morgonstunden. Samma höga, obeqwäma
trappor, nedför hwilka wi aftonen förut gätt, gingo wi äter upp.
Den länga nyckeln öppnade äter för oss den stora porten och wi woro
ute i det fria. Öfwerallt herrstade en ödslig stillhet i den ensliga,
wilda trakten, dä och dä afbruten af kyrkklockans klämtande ljud,
som hördes länge och wäl sedan wi lemnat klostret bakom oss.
Wägen gick närmast utmed Kidrondalens sluttning, pä hwars mot-
satta sida man säg de oregelbundna, hemska afsatserna. Sedan bar
det af berg upp och berg ned ömfom pä hästryggen och ömsom till
fots, när berget war fä stenigt och brant, att man ej tordes eller
nändes sitta till häst. Isynnerhet pä denna wäg iakttog jag, huru
skog- och gräs-lösa, huru kala dessa berg och dalar werkligen äro.
Man kan här färdas timme efter timme utan att se annat än sten,
berg, sand och grus. Ofta äro bergsformationerna ytterst egendom-
liga. Det ser ut pä en del ställen säsom hade man enligt en wiss
genomgämde princip förfärdigat stöna sandbäddar wid wägen. Wid
äterkomstm frägade jag af flere, huruwida man kan tänka sig, att
dessa berg och dalar alltid warit lika skog- och gräs-lösa, eller om
de pä den senare eller senaste tiden blifwit fädana, och hwad orsa-
kerna dertill mände wara? Saten förklarades för mig sålunda, att
träd funnits i mängd, ja, t. o. m. stora skogar, men att de blifwit
under tidernas lopp förstörda. Att äter numera ingen stog wäxer
upp, beror deraf, att de talrika gethjordarne, som ströfwa omkring,
uppäta och afgnaga de unga telningarna. — Pä gansta fä ställen i
ludem, för det mesta endast omkring mennistoboningar och allmänna
inrättningar och anstalter finner man wäxande träd och grönska.
I allmänhet ser allt kalt och förstördt ut. Den turkista regeringen
sordrar, enligt hwad för ofs uvvgafs, en hög statt för hwarje träd
som planteras, och derföre hafwa mennistorna ganska liten lust att
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Det gick raskt framåt in uti luda-öten, der engäng Dawid,
förföljd af sina fiender, irrade ensam och öfwergifwen. Otwifwel-
attigt mäste han hafwa djupt tannt den dystra ödsligheten af desfa
wilda trakter, dit endast nägra af hans närmaste wänner kommo
för att trösta honom. Sitt hjertas känslor, sitt sinnes stämning der-
städes har han uttalat i följande ord: „Gud! du är min Gud,
bittida söker jag dig; min själ törstar efter dig, mitt kött längtar
efter dig uti ett tort land och försmägtar af brist pä watten. Sä
städade jag efter dig i helgedomen för att fe din magt och din ära.
Ty din näd är bättre än lif; mina läppar prifa dig. Sä will
jag lofwa dig i alla mina lifsdagar och i ditt namn upplyfta mina
händer. Säsom af märg och fett warder min fjäl mättad, och med
jublande läppar lofsjunger min mun när jag ihägtommer dig pä
mitt läger och nattwäkterna igenom tänker pä dig. Ty du är min
hjelp, och under dina wingars skugga jublar jag. Min själ häller
sig till dig; din högra hand stödjer mig. Men desse, som trakta
efter mitt lif för att förderfwa det, de stola fjunka till jordens djup.
Man stall lemna dem till pris ät swärdet; de warda schakalers byte.
Men konungen stall glädja sig i Gud. En hwar, som swärjer wid
honom, stall prisa sig lycklig, ty de lögnaktigas mun stall warda
tillstoppad" (Ps. 63). Sä stämde han sin harpa, sä sjöng han
sin tacksägelsesäng till Guds ära uti förtröstan och med trosfri-
modighet.

offra tid och möda dertill. O en eländig regering! O ett beklagans-
wärdt land, som mäste tillhöra en sädan regering! O ett betlagans-
wärdt folk, som mäste dwäljas under en sädan styrelse! Sä länge
förhällandena förblifwa sådana de nu äro kommer landet att wara
dystert och öde, ett land, som i mänga afseenden kunde war fäfom
en örtagärd, emedan jordmanen säges wara god och fruktbärande,
och folket att ligga uti dm största okunnighet och elände.

Ingen mennista kom oss till mötes; ingen mennistoboning
afbröt enformigheten under de länga timmarna. Efter twä tim-
mars ridt, som gick ganska raskt, emedan den lille arabgossen Abid,
som dagen förut stickades direkte till Mar-Saba, nu war oss följaktig
med sin lilla äsna och flitigt dref pä hästarne samt sjöng sina högst
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egendomliga sänger, alla i näsan, började wi se Döda hafwets
spegelklara, djuvblä yta. När wi sägo hafwet, tänkte wi: „M5-
hända är wägen icke fä läng, som Dragomanen västätt; watten-
spegeln tyckes ju wara sä nära;" wi hade den alldeles under wära
fötter. Wi skyndade pä hästarna; men det tycktes som om hafwet
ständigt förblefwe lika långt borta eller lika nära, huru man will
hafwa det. Till wenster om wägen, högt pä berget, syntes stenar
eller ruiner. Dragomanen nämnde, att der war Ne by Musa
(Moses graf), en wallfartsort för muhamedaner, hwilka icke äro
bundna af bibelns utsagor. Nebo, der Moses graf mäste fiunas,
hwars plats dock ingen känner, är bland Moabiter bergen, och sä-
ledes pä östra sidan af Döda hafwet, och detta förutnämnda stället
ligger pä den westra.

Efter det wi hade ridit öfwer fyra timmar i den tryckande
hettan, ty dagen war ytterst warm, och pä dessa swära wägar,
öppnade sig för oss helt plötsligt Jordan-slätten, och hafwet tycktes
wara mycket, mycket nära. Wi fporro.de wära hästar för att sä snart
som möjligt tomma till stranden; men det räckte ännu en timme
innan wi hunno det efterlängtade målet. Äter här bedrog sig ögat
pä wägalängdm. När wi woro wid randen af lordanflätten,
frägade wännen R., huru läng tid, jag trodde oss behöfwa för att
nä stranden. Jag fade: „ungefär 10 minuter", och anfäg mig hafwa
tilltagit tiden rundligt. Han ä sin sida bestämde tiden till minst 20
minuter. Hwardera af ofs kom pä stam, — wi behöfde en hel
timme för färden. — Första intrycket af fjön är ganska angenämt,
den liknar pä afständ en alpsjö, omgifwen af höga stränder som den
är. Pä lordanslätten, hwilken Loth fordom walde till sin bonings-
plats, och hwilken, säsom af bibeln frmngär, war mycket fruktbar,
wäxer numera ingenting annat än törnbustar, hwilkas spetsiga tag-
gar äro tumslänga. En legend förtäljer, att Jesu törnekrona war
wirad af qwistar frän dessa törnbustar. Att rida genom dem war
ganska oangenämt. De länga taggarna trängde igenom kläderna
ända till kroppen och man erfor en brännande fweda i huden. —

Pä den sista delen af wägen bar det af i rastt galopp, emedan
hästarna wid åsynen af wattnet blefwo ifriga och pästyndade sina steg.
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Äfwen de längtade efter friskt watten för att wederqwicka sig. Men
wid ankomsten till stranden kändes det fäsom om en feberkyla gätt
genom dem och de wände sig med afsty derifrän. — Wi deremot

kastade oss med glädje ned frän "sadeln, och afklädde oss skyndsamt
i hopp om att fä ett wederqwickande bad. Wattnet war till ut-
seende klart och lockande, med en djupblå färgskiftning, men mycket
för warmt, för att kunna stänka nägon wederqwickelfe i den tryckande
hettan. Bottnet fom man kunde fe pä flere alnars djup, war äfwen
det skönaste man nägonsin kan tänka sig, bestämde af fin fand och
smä stenar. Om Döda hafwets watten hade jag alltid hört och läst,
att det är sä tungt att det utan widare bär en mennista, sä att
man ej kan sjunka ned deri. Försök, huruwida nägon sanning lig-
ger i denna sägen, mäste naturligtwis genast göras; och till min
stora förmaning besannades detta pästämde fullkomligt. Jag kunde
ej sjunka under wattnet, om jag ock intog hwilken kroppställning
som helst. Nägon annan fara wid badandet derstädes war icke för-
handen, än att ögonen lätt kunde städas för tillfället. Man mäste
omsorgsfullt fe till att icke nägon droppe af wattnet kom i ögat,
emedan det förorsakade en swär smärta och tillfällig blindhet. Den
ena af mina reskamrater, wär wänlige, glada „Landrichter", företog
sig försöket att dyka deri, men med den obehagliga päföljd, att han fick
watten i bäda ögonen, erfor en brännande smärta och förlorade sin
synförmåga till omkring tio minuters tid, hwarföre han icke med
egen hjelp kunde komma upp till strandwallen, utan började simma
utät tills jag hjelpte honom upp frän wattnet. Äfwen jag fick en
droppe af wattnet i mitt högra öga och erfor en ganska stark sweda.

En annan omständighet, som förtjmar anmärkas med afseende
ä beskaffenheten af detta watten, är att man efter uppstigandet frän
badet kände sig säsom smord med olja. Man kunde omöjligen fä
huden torr, om man ock hade gjort hwilka ansträngningar som helst.
Jag hade försett mig med handdukar för detta ändamäl; men alla
mina ansträngningar woro förgäfwes. Kläderna klibbade fast wid
kroppen, och känslan efter badet war ganska oangenäm. Med läng-
tan motsäg man ock derföre ett annat renare och angenämare bad,
som efter 1 '/2 timmes ridt stulle fäs i Jordan.
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Sjelfwa hafwet ligger djupast af alla haf och sjöar man kän-
ner pä jorden. Sjön Genezareth ligger 650 fot under Medelhaf-
wets wattmyta; mm Döda hafwet 1316 fot. Derföre är det i
trakten af det sistnämnda alltid mycket warmt. Wattnets djnv är
äfwen öfwermättan stort. Man har funnit ställen der bottnet ligger
1,227 fot under wattenytan. Wägen frän lernfalem direkte till
Döda hafwet är endast 5 a 6 timmar, och Jerusalem ligger 3,684
fot öfwer Döda hafwet. Hafwet har intet utflöde, hwarföre af-
dunstningm mäste wara ytterst stark. Luften anses ock i allmänhet
för afdunstningms skull wara skadlig, och ästakommer ofta klimatfe-
ber hos besökande. Wattnet är under manliga förhällanden spegel-
lugnt, emedan winden har swärt att fä det tunga wattnet i rörelse.
En lindrig krusning förmärktes wid wärt befök derstädes. Dess
stränder äro icke fula: pä östra sidan Moabiter bergen och pä den
westra luda bergen.

Man föreställer sig wanligen, att i närheten af detta märk-
liga haf intet lif stulle anträffas eller kunna existera, att t. ex. en
fogel icke utan lifwets förlust skulle kunna flyga deröfwer. Denna
föreställning är dock icke öfwermstämmande med werklighetm. Pä
stränderna wäxa, säsom redan nämndes, tornbuskar och till och med
nägot gräs, och öfwer hafwet säg jag wid wär ankomst twenne
stora foglar flyga utan nägon den minsta skada. En liten holme,
bestämde af fand och fmä stenar, sinnes i närheten af den nord-
westra stranden. Intet lif kan dock existera i sjelfwa hafwet för
det märkwärdiga, med falt, asfalt och swafwel blandade wattnets
skull. Fördenskull bär det med skäl sitt namn Döda hafwet.

Under wistelsen wid detta haf erinrar sig otwifwelaktigt hwarje
bibeltroende kristen den Guds rättfärdighets dom, fom öfwergick
städerna Sodom och Gomorra för deras fynders stull. Derom be-
rättas i 1 Mos. b. 13. Att platsen, der dessa ondskans och syndens
nästen engäng lägo, utgöres af detta haf, derom äro forstarene enfe.
Den refande wänder med nöje ryggen ät Döda hafwet och skyn-
dar sig att nä Jordan floden, som skymtar fram i norr, och
märkwärdigt nog flyter in i Döda hafwet. — Wägen dit gick
öfwer den widsträckta slätten, pä hwilken man här och der märker
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tecken af Döda hafwets närhet, neml. lager af salt och gult swaf-
wel. Ju mer wi nalkades Jordan desto rikare blef wegetationm.
Wi lemnade bakom ofs den ödslighet och död, som öfwerhufwud
herrskar i luda öken och omkring Döda hafwets stränder. Bland
träden och buskarna pä Jordans stränder stulle wi snart fä skugga
för middagssolens brännande strälar, hwilka höllo pä att beröfwa
oss de sista krafterna. Der, frän den brusande strömmen stulle wi
fä godt, uppfriskande watten att dricka; der, i den städse minnes-
wärda floden skulle ett uppfriskande bad rena war kropp frän Döda
hafwets olja! Dessa tankar, denna längtan upplifwade oss, ehuru
tröttheten gjorde sig mycket kännbar. Ännu en liten ansträngning
och mälet war uppnädt. Det tycktes säsom om wära gängare äfwen
hade förstätt wärt hjertas förhoppningar; ty de begynte stunda pä
sina steg. Äfwen de längtade „till den frissa källans flod", som
snart skulle näs af oss.

Med glädjesträlande ansigten stego wi ur fadeln wid den bru-
sande, forsande floden, och stogo oss ned i skuggan af nägra trän:
widebustar, popplar och tamarister. Stället med sina trän och sin
rika wäxtlighet war en werklig oas i öknen. Kl. war nägot öfwer
12, således den hetaste tiden af dagen. Genast skyndade wi att
taga kläderna af ofs, för att fä snart som möjligt komma i floden.
Dess lopp är mycket starkt och stridt, ehuru dess bredd icke är stor,
endast omkring 200 fot. Wattnet är icke klart, ntan twärtom nä-
got grumligt och gult till färgen. Detta watten har en lösande
egenskap. Pä den motsatta stranden höjer sig stela, branta klipv-
wäggar, och naturen tyckes wara mycket mildare än pä den westra
sidan. Sällan har jag sätt ett sa skönt, uppfriskande bad som denna
gäng; men sällan har jag ock warit sä i behof deras som wid detta
tillfälle. Det war med falnad wi stego upp ur floden, emedan ba-
det i den brännande hettan kändes sä utomordentligt angenämt.
Wär „Landrichter" hade flere gänger lust att simma öfwer floden;
men lemnade dock detta wädliga försök, fom kostat mängen wäg-
halsig engelsman lifwet.

Under tiden hade Dragomanen i skuggan af ett stort träd
beredt wär enkla maltid, bestämde förnämligast af kall fogelstek och
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helkokta ägg, som ätminstone för mig war mycket wälsmakande i
det gröna gräset. Mycket lifligt erinrade jag mig härwid Dawids
23 psalm, der det heter, att „Herren bereder ett bord, förer till
friskt watten och föder pä gröna ängar." Efter maltiden togo wi
oss par timmars hwila, som äfwen hade warit mycket wälkommen,
men stördes af de miljoner flugor, som samlat sig omkring oss och
gjorde allt sitt till för att pläga ofs. Wännen R. war i sin tur
nägot illamämde och nedslagen, mähända af den swära hettan och
ansträngningen; men blef dock äterstäld till aftonen.

Äfwen päminte jag mig, medan wi futto här wid denna bru-
sande ström och under det lummiga trädet, de stora händelser, som
i den heliga historien omnämnas säsom nära förbundna med denna
flod. Under lofuas', Moses' efterföljares, ledning gingo Israeli-
terna öfwer dm, för att intaga det dem utlofwade landet. Denna
öfwergäng skedde midt emot lericho, der wi ocksä just nu befunno
oss. Angämde den lemnas i losua boken 3: 14—17 följande fram-
ställning: „Dä folket hade brutit upp ifrän sina tält för att gä
öfwer Jordan, och presterna buro förbundsarken framför folket, och
de fom buro arken kommo till Jordan, och presterna, som buro ar-
ten, hade doppat sina fötter i yttersta tanten af wattnet, — och
Jordan är full öfwer alla sina bräddar under hela andetiden — dä
stannade det wattnet, fom ofwan ifrän flöt, och stälde sig i en hop
pä ett ganska längt afständ, wid Adom, en stad pä sida om Zar-
tan; och det wattnet, som flöt ned till hafwet pä heden, eller Salt-
hafwet, afstilde sig helt och hållet, fä att folket gick öfwer midt
emot lericho. Och presterna, som buro Herrens förbundsark, stan-
nade pä det torra midt uti lordau pä fast botten, och hela Israel
gick öfwer pä det torra, till dess allt folket hade slutat att gä öf-
wer Jordan." Sedermera omnämnes, att denna flod blef twä gän-
ger underbart öfwergängen, neml. af profeterna Elias och Elisa
(2 Kon. 2: 8, 14). I dess watten blef den Syriske härhöfwids-
mannen Naaman, genom att twä sig sju gänger, ren af sin spe-
tälsta (2 Kon. 5: 14), och pä dess watten flöt den förlorade yxan
upp pä prof. Elisas ord. (2 Kon. 6: 6). Wid dess stränder uppe-
höll sig dm stora botpredikanten, Jesu förelöpare, Johannes Dö-
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paren och döpte i defs watten med „bättringms dövelse" dem, som
bekände sina synder. I dess wägor blef äfwen Frälsaren döpt, dä
han kom frän Galilem och bad att blifwa döpt af Johannes, och
wid detta tillfälle talade Fadren frän den öppnade himmelen och
den H. Ande kom öfwer honom i dufwostevnad. (Math. 3:). Min-
net af denna sistnämnda tilldragelse firas hwarje är i April af tu-
sentals „pilgrimmer" sälunda, att de pä en bestämd dag under tur-
kisk makt besöka floden, dricka af defs watten, bada sig deruti och
äterwända till Jerusalem. — Mänga resande pläga föra med sig
watten frän floden i hermetiskt tillslutna bleckflaskor, för att i hem-
men begagnas wid barndop. I mänga kejserliga och kungliga fa-
miljer döpas barnen wanligen med watten frän Jordan. Begge
mina reskamrater förfägo sig äfwen med hwar sin flasta watten,
som sedermera kokades i Jerusalem och lades i bleckflaskor för att
föras hem till minne frän beföket wid Jordan.

När den hetaste tiden war förbi, började Dragomanen skynda
pä affärden, emedan wi ännu hade ungefär twä timmars wäg till
wärt följande nattqwarter i lericho. Wägen gick nu rakt ät we-
ster, äter längs lordanslätten, som är nära en mil bred och ligger
1,300 fot under hafsytan, omgifwen af 1,000 eller 1,300 fot höga
berg. Wärmen war ännu tryckande. I början hade wi nägon
stugga af de omgifwande träden; men längre fram kunde icke hel-
ler de skydda oss för den brännande fölens strälar, hwilka nästan
lodrätt föllo pä oss. Icke ens en swalkande windvust kom oss till
hjelp, ty för tillfället rädde en fullkomlig windstilla. Under denna
färd, sä kort den ocksä war, dä trötthet, hetta och törst plägade
mig outsägligt, lärde jag mig till nägon del att bättre förstä den
djupa betydelsen af flera bibliska utsagor. Jesus säger: „Hwilkm
som gifwer en af dessa smä allenast en bägare kallt matten att
dricka, för hans namn af lärjunge, sannerligen säger jag eder: han
stall icke mista sin lön" (Math. 10: 42; Marc. 9: 41). En bägare
kallt watten anses, isynnerhet af oss nordboar, som ej weta sä
mycket af hettan och törsten, icke hafwa nägot fynnerligt wärde;
men i söderns glödheta klimat, der törsten plägar sä att gommen
torkar och tungan klibbar fast derwid, är den en gäfwa af oersätt-
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ligt högt wärde. — När Herren genom profeterna Mika och Sa-
karja lofwar Israel jordist lycka, tilltalar han det: „de stola sitta,
en hwar under sitt winträd och under sitt fikonträd, utan att nägon
stör dem. Pä den dagen, säger Herren Zebaot, stolen I inbjuda
dm ene den andra till hwila under winträd och till hwila under
fikonträd." (Mika 4: 4; Sak. 3: 10). Under winträdets och fikon-
trädets smältande skugga skulle Israel i sitt eget land fa njuta af
wlllsignelsms frukter, utan, att fölen stulle bränna och pläga dem.
— Under wägen sägo wi här och der pä afständ ett och annat
kloster, hwilka päminte om det arbete i Guds rikes tjenst, som äf-
wen i dessa trakter utföres.

Det nuwarande lericho, som är en fattig, eländig, smutsig
by benämnd Erika eller Riha, gjorde wid första anblicken icke
nägot gynfamt eller tilldragande intryck. Wära ögon föllo först pä
nägra usla kojor, gjorda af ris och ler, hwilka bebos af Beduiner.
Flere af dessa inwänare kommo, i det wi nalkades byn, oss till
möte, höljda i trasiga kläder, bärande en kruka eller andra saker
pä hufwudet enligt landets sed. Bland dem tycktes fattigdom och
elände wara herrstande. Dä wi kommo närmare byn, märkte wi
der äfwen nägra bättre byggnader, bland hwilka mä anföras gre-
kist-katolsta klosterbyggnaden, som är omgifwen af en utmärkt här-
lig trädgärd, hwarest utom flere olika slags blommor äfwen wäxa
nägra palmer till erinran om namnet Palm stad en, säsom le-
richo fordom kallades. Wi erhöllo nattherberge hos ett äldre kristet
fruntimmer, som här egde twenne ganska wackra hus, omgifna af
en trädgärd, i hwilken hundratal foglar samlade sig pä afton och
morgonstunden och gäfwo en confert, hwars like jag dessförinnan
aldrig hört. I hela den omgifwande naturen herrstade lif och rö-
relse äfwen under hela natten. I olika tonarter wexlade sängen
uti den yppiga trädgärden, hwars blommor mättade luften med sin
berusande doft. — Efter den mycket warma dagen war aftonen och
natten jemförelsewis swal, säsom det wanligen är fallet i dessa
trakter. Under sädana starka temveraturwexlingar gäller det att
wara ytterst försigtig med klädseln, om man ej will ädraga sig för-
kylning eller klimatfeber, för hwilken man lätt blir utsatt. — Ehuru
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wi woro ytterst trötta och medtagna af den owanligt länga ridtcn,
fom hade räckt minst nio timmar, af de egendomliga baden och het-
tan, som mer än manligt beswärat oss, mar denna afton litwäl en

af wära angenämaste stunder pä hela refan. Efter wäl intagen
aftonmältid, fom Dragomanen beredt oss i det behagliga gästrum-
met, stannade wi der länge, för att fira en bemärkelsedag uti män-
nen R:s lif. Under maltiden upplyste han oss nemligen, att det
mar hans födelsedag, och denna mäste naturligtwis firas med glädje
och gamman. Skälen dracks i lericho-win, hwaraf en flaska be-
stäldes fram. Festtal hölls af wär glada, stämtfamma „Landrichter"
pä flere olika spräk, och stoff för detsamma saknades ingalunda.
Hela omgifningen och de säregna förhällandena woro ju egnade att
försätta oss alla i den mest poetiska stämning. Äfwen det poetiska
finska spräket mäste klinga i wärt sällskap. Talet pä detta spräk
hölls naturligtwis af mig. Under dm gladaste sinnestämning för-
stöt hela aftonen; oaktadt tröttheten hade wi swärt att stiljas ät
och gä till hwila för att hemta nya krafter för den följande dagens
ansträngningar. Glada och tacksamma mot Gud, hwilken sä näde-
ligen hulpit oss att öfwerwinna alla swärigheter och bewarat oss
wid helsan, kastade wi oss pä bädden för att flumra in för nägra
timmar.

Men jag will icke utan widare förbigå de minnen frän den
heliga historien, hwilka äter här dyka upp för den troende bibel-
läfaren. Äfwen lericho är en plats, med hwilken betydelsefulla
tilldragelser äro nära förbundna. De gälla dock det lericho, fom
länge sedan blifwit förwcmdladt till ruiner, hwilka äterfinnas pä
m halftimmes afständ frän den by, der wi tillbragte natten. Det
forna lericho war den första stad, som Israel under losuas' an-
förarestap wann i Kannan. Dess murar föllo genom ett under;
hela staden förstördes; intet annat stönades än Rahab och hennes
hus. Öfwer den, fom wille uppbygga staden, blef denna förban-
nelse uttalad: „Förbannad ware den man inför Herren, som tager
sig före att uppbygga denna staden lericho! Lägge han dess grund-
sten med sin förstfödde, och uppsatte han dess portar med sin sist-
födde!" (Jos. 6: 26). Denna förbannelse drabbade flere hundra är
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derefter under Ahabs tid en man wid namn Hiel frän Beth-El,
som försökte uppbygga staden. (1 Kon. 16: 34). I närheten synes
dock redan förut ett nybygge hafwa uppstött (Dom. b. 3: 13) med
samma namn lericho, hwilken äfwen kallades Palm staden, san-
nolikt tillfölje deraf, att der wäxte palmträd i ymnighet. Äfwen
den hade sin blomstringstid. Bland annat war der en profetskola,
som leddes af de stora männen Elias och Elisa (2 Kon. 2). Det bittra
wattnet i källan, som läg i staden, förwandlades af prof. Elisa ge-
nom ett under till fött. Staden lag wid den hed, hwarpä Kaldeer-
nas här upphann den frän Jerusalem flyende konung Zedekia,
skingrade hela hans krigshär, tog honom till fänga och förde honom
till konungen i Babel. (2 Kon. 25: 5, 6). Efter fängmstaven
bosatte sig inwänare i denfamma (Esra 3: 34; Neh. 7: 36), och
männen frän lericho „hjelpte till wid uppbyggandet af Jerusalems
murar." (Neh. 3: 2). Syrern Bachides befästade staden (1 Makk.
9: 50), hwilken sedermera tyckes hafwa warit utfått för plundrin-
gar och förstörelse. Dess historia sträcker sig dock till Kristi tid och
längt derutöfwer. Äfwen i den ewangelista historien namnes sta-
dens namn nägra gänger. Pä sin sista färd till Jerusalem helade
Jesus i närheten af densamma twä blinda (Math. 20: 30). Der
gästade han i näd hos publikanm Zakeus. (Lut. 19: 1—10). —

Under Romarenes wälde utgjorde lericho hufwudstadm för en To-
parchie och besöktes af Vefvasianus kort före hans afrefa frän det
„heliga landet" (losephus B. I. III: 3, 5; IV: 8, 1. 9, 1; V: 2, 3).
Under Jerusalems förstöring af Titus (är 70) blef äfwen lericho
förstördt, men sedermera äter uvvbygdt. Derefter namnes staden
mycket sällan och redan i slutet af sjunde ärhundradet torde den
hafwa blifwit för sista gängen förstörd. Under korstagens tid om-
talas, att de fruktbara fälten omkring denfamma woro planterade
med fockerrör.

Onsdagen den 23 April, som war den tredje och sista dagen
af wär utflygt, waknade wi äter mycket tidigt. Säsom hittills, war

himmelen klar och dagen hotade att blifwa mycket warm. Det gälde
för oss att tillryggalägga den sex timmar länga wägen frän le-
richo till lerufalem innan den hetaste tiden af dagen emellan 12
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—3 skulle infalla. Wi satte oss derföre i rörelse redan kl. 5 pä
morgonen. Wär glada „Landrichter", som alltid warit färdig med
säng och stämt, hade haft en dälig natt och beklagade sig öfwer
swärt illamämde. Under wägen wisade det sig dock att sjukdomen
icke war af farligare natur; ty efterhand kryade han upp sig sä
mycket, att han t. o. m. hade lust att dä och dä försöka rida i kapp
med oss andra, när magens beskaffenhet blott medgaf det. Denna
wäg är annars en af de dystraste. Dervä syftar äfwen tydligt be-
rättelsen om den barmhertige Samariten i den ewangeliska historien
(Luk. 10), hwilken otwifwelaktigt rinner en i hagen, dä man ri-
der fram i dessa ödsliga nejder. Under Jesu tid war resan emel-
lan Jerusalem och lericho mycket farlig, emedan man lätt kunde
blifwa utfått för röfware. De hade mycket lätt att gömma sig i
dessa mörka, hemska bergsklyftor, hwilka pä begge sidor omgifwa
wägen, och göra ett synnerligen hemskt intryck pä den resande. Äf-
wen ännu anfes denna färd medföra mänga faror för fremlingen;
öfwerfall af röfware höra icke alldeles till sällsyntheterna. „Pil-
grimmerna", som just pä denna wäg wandra till Jordan, färdas
derföre i stora skaror och under bewakning. Under wär färd pä-
träffade wi flere skaror af rysta pilgrimmer, hwilka under säng äter-
wände frän Jordan, der de hade badat och derifrän de fannolikt
medförde mänga heliga minnen. När jag helsade dem pä rysta och
frägade huru de befunno sig, beswarade de min helsning med glädje-
strälande ansigte. Med en herre, som war i sällskap med en ryst
prest och red en äsna, höll det pä att gä mycket illa genom att
äsnan wid en af de djupa klyftorna blef bängstyrig och kastade
honom till marken. Det aflopp likwäl lyckligare än det i början
säg ut: han slapp undan med en ringa stöt och nägra obetydliga
strämor.

Under fyra länga timmar redo wi i sakta stridt framät pä
denna ödsliga wäg, der icke mänga minnen frän bibeln kunna -sys-
selsätta den resande. Endast ett sädant mä här anföras, neml. bäc-
ken Krith, fom blef till höger om wägen. Denna bäck är bekant
frän prof. Elias' historia. Han, den mäktige, af Herren med owan-
ligt stora gäfwor utrustade mannen, mäste mistas i denna dystra
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trakt och lifnära sig med det bröd och kött, som korparne morgon
och afton hemtade ät honom, jemte watten frän bäcken (1 Kon.
17). — Dagen war mycket warm och den tryckande hettan gjorde
att man längtade efter hwila och wederqwickelfe. Deraf fingo wi
njuta wid den s. k. Avostlabrunnen, der en angenäm swalkande
limonad och skugga uti ett öppet herberge stod till buds för den
resande. Källan eller brunnen, hwars watten flyter ur klippan,
torde hafwa sitt namn deras, att Jesu apostlar med mycken sanno-
likhet anses hafwa druckit derifrän under nägon eller nägra af sina
wandringar. Medan wi sutto i det enkla herberget och förtärde
wär stöna limonad, samlades der allt flere och flere resande, hwilka
antingen woro pä äterwäg frän lericho eller pä färd dit. Apostla-
brunnm tycktes wara ett wanligt rastställe, der alla gerna stannade
för att hwila och wederqwicka sig.

För oss fick hwilan icke blifwa längwarig, emedan wi önskade
sä snart som möjligt nä Jerusalem. Den sista delen af wägen,
hwars anmärkningswärda ställen jag redan omtalat i ett annat
sammanhang, gick förbi Vethania (El-Azarije), Gethsemane, Oljo-
berget och öfwer Kidron bäcken famt war mycket mödosam. Kraf-
terna kändes, ätminstone för mig, wara fullkomligt uttömda. Den
brännande solen stod pä sin middagshöjd, när wi redo in frän
stadsporten, tacksamma mot Gud, som hulvit oss att sä wäl full-
borda wär första refa i det „heliga landet." Jag war fä trött,
att jag knappt wisste, huru jag skulle tomma ned af hästen. Det
mäste dock gä. Jag drog högra foten ur stigbygeln, lyfte den sakta
öfwer stymmelns länd och drog den wmstra foten ur stigbygeln i
det jag med bada händerna höll i fadeln och fänkte mig ned fa
försigtigt fom hade jag warit af glas. Hela kroppen wärkte och
swed; t. o. m. hade jag en lindrig feber. Wär wänliga „Haus-
vater" tände mig pä pulsen och sade uppmuntrande: „en eftermid-
dags och en natts hwila äterställer Er fullkomligt; det är ingen
fara." Och fä war det äfwen. Följande morgon war jag full-
komligt äterstäld. Ledsamt nog mäste wi, samma dag wi äterwände
frän denna färd, skiljas frän wär glada, präktiga „Landrichter",
som begås sig öfwer Egypten och Athen till hemmet igen. Frän de



Återkomsten till Jerusalem.128

twä weckor, wi woro tillsammans, lemnade han efter sig ett oför-
gätligt minne hos sina reskamrater. Flere gånger utgjorde han
efteråt föremälet för wära samtal, och det war med mycken saknad
wi tänkte pä honom.



Frän Jerusalem till Nöerias.

IV.

Efter tio dagars wistelse i lerufalem lemnade wi denna stad,
der wi hunnit och lyckats skaffa oss mänga wänner och der wi hade
haft mänga angenäma stunder genom att återkalla i minnet de oför-
gätliga tilldragelser, som engäng timat derstädes. Wistelsen war
ju, det mäste erkännas, i wiss mening för kort; men genom att
troget anwända tiden kunde wi likwäl, ätminstone i nägon mon,
lära känna det hufwudsakligaste a denna märkwärdiga ort. Eme-
dan ärstiden, som wisserligen under detta är war högst gynnsam,
icke tillät widare dröjsmäl, hade wi bestulit lemna staden den 30
April, för att anträda resan genom landet till Damaskus. För
detta ändamäl hade wi redan under föregämde wecka uppgjort öfwer-
mstommelse och bewittnadt kontrakt med dragoman Williams, som
warit wär ledare pä utflygten till Bethlehem, Mar-Saba, Döda
hafwet. Jordan och lericho, att han stulle wara wär ledsagare
(förare) pä denna färd, som war beräknad till 11 dygn. Pä den
utsatta dageu, som war en onsdag, gjorde wi ännu pä förmidda-
gen nägra afstedsbesök hos wännerna och werkställde nägra uppköp,
strefwo bref till de egna i hemlandet o. s. w. o. s. w. Ännu en-
gäng, den sista, begäfwo wi ofs till „den heliga grafwens kyrka",
för att taga ett tyst afsted af detta ställe, som i alla fall blifwit
oss kärt och dyrbart; ännu engäng genomwandrade wi denna laby-
rinth, för att i minnet djupare inprägla det inre af den märkwär-
diga byggnaden. Äfwen wid detta tillfälle war der nästan folktomt;
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endast nägra rysta vilgrimmer anträffade wi, hwilka med djup wörd-
nad och andagt föllo pä sina knän och tyste stenen utanför den he-
liga grafwm. Med egendomliga, blandade känslor lemnade jag
äter detta ställe. — För sista gängen äto wi sedan wär middag
hos den wänlige „hausvater" Bayer, för att kl. 2 tiden anträda
den länga, mödosamma och farliga färden. Pä den utsatta tiden
stodo tre sadlade och en osadlad häst utanför lohanniter hofvitz
trappa i wäntan pä affärdm. Pä den osadlade hästen uppstaplades
och fastsnördes det medhafda resegodset, som blifwit nägot ökadt
genom uppköpen i staden. Äfwen wi stodo resfärdiga pä trappan,
beredda att stiga i sadlarna; men dragoman W. syntes icke till.
Efter en stunds wäntan blef det tydligt för ofs, att han icke war
synnerligen punktlig, hwilken omständighet ingas oss farhägor, som
sedermera rätt mänga gänger besannades under färden. Otaliga i
förwäntan pä hans ankomst började wi smätt tänka, att han möj-
ligen i sista minuten bedragit oss, dä han i förskott erhällit hälf-
ten af den bestämda penninge fumman. Hela skaran af dragoma-
ner är i allmänhet känd för falskhet, lögnaktighet och bristande
punktlighet. Deras sysselsättning tyckes hafwa tryckt pä dem en
wifs prägel af de synder, som äro gängse hos det folk, bland hwil-
ket de städse umgäs. Och wär W. war icke olik sina yrkesbröder.
Omsider kom han dock helt medweten om sin stora wärdighet, och
utan att göra den minsta ursäkt för sitt dröjsmäl, frägade han oss,
huruwida wi woro färdiga att afresa, ehuru han tydligt märkte att
wi stodo pä trappan och wäntade pä honom. Efter tre fjerdedels-
timmes uppehöll woro wi fäledes ändtligen alla i ordning, och nu
stakade wi för sista gängen, till ett hjertligt afsted, hand med den
wänliga hausvatern Bayer jemte det wi hjertligt tackade honom
för all hans osvarda möda samt den manlighet och hjertlighet, som
han bewisat oss under hela mar wistelse under hans wänliga tak.
Tanken pä att wi sannolikt aldrig mera i detta lifwet skulle
komma att äterse hwarandra gjorde afstedet mera allwarligt än
wanligt. Hoppet om äterseende i det tillkommande lifwet stod dock
äfwen wid detta tillfället listigt för mitt inre öga. Han hade ju
samma tro och hopp, som uppfyllde wära hjertan, han lefde ju i
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Till Damastus-porten gingo wi till fots, emedan det icke är
-synnerligen angenämt att rida pä den sluttande gatan för folkträng-
selns stull. När jag i porten steg i sadeln, räckte den arabiske man-
nen, hwilken hästarna egentligen tillhörde, i det han höll i stigby-
geln, mig sin hand till afsted och uttalade derwid nägra ord, hwilka
jag wisserligen icke förstod, men af hwilka sä mycket war klart för
mig, att han af hjertat önskade oss Guds wälsignelse pä wär länga
och i mänga afseenden mödosamma resa. Sä redo wi dä i sakta
stridt framät i följande ordning: först dragomanen med sin bössa,
sina rewolwrar och patroner, efter honom männen R. derpä jag
och till sist „mukarin", hwars uppgift war att stöta och öfwerwata
hästarna famt första wära reseeffekter. Dagen war klar och warm,
ehuru den starkaste hettan redan war förbi, fedan kl. blifwit 3 pä
dagen. Gäng pä gäng wände wi wära blickar tillbaka, för att
ännu betrakta den minnesrika staden, i hwilken wi tillbragt de före-
gämde dagarna, och derifrän wi medförde erinringar, som sanno-
likt aldrig komma att förblekna eller förswinna.

umgängelse med samma Herre Jesus Kristus, med hwilken wi ock
dagligen hafwa wär umgängelse, derföre, om ock rummets gränser
nu skulle ätstilja ojs, woro wi dock i anden förenade med hwarandra.
Han onsto.de oss af hjertat och med en stilla tär i sitt öga en lyck-
lig resa och Guds wälsignelse pä färden. Redan dessförinnan hade
wi sjelfwa pä wärt rum knäböjt inför Herren, den allsmäktige och
kärleksfulle Fadren, och i brinnande bön utgjutit wära hjertcm in-
för honom och anropat honom om skydd, hjelp och näd för de kom-
mande dagarna, hwilkas okända öden wi gingo till mötes icke utan
en inre bäfwan.

Wägen gick rakt norrut och war ytterst stenig och swär att
färdas. Den fräga, hwilken ännu ej blifwit tillfredsställande be-
swarad, hwarifrän all denna myckna sten kommit, som öfwerallt be-
täcker marken, uppstod äter här sjelfmant. Att denna jord engäng
warit odlad, ja, wäl odlad, mähända säsom en den skönaste träd-
gärd, dä sä mycket mennistor der kunde lifnära sig, ligger för öp-
pen dag; men att den nu pä de fteste ställen är betäckt af sten,
sand och grus, deruti kan wäl ingenting annat ses än Guds för-
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bcmnelse, som tungt hwilar öfwer landet och det folk, som engäng
egt det, men genom sin härdnackenhet, synd och olydnad framkallat
Guds wrede öfwer sig. — Till wenster om wägen lemnades „Sy-
rische waisenhaus" med sitt majestätiska torn, der wi hade till-
bragt sä mänga angenäma stunder bland gästwänliga, hjertliga
mennistor. Sa blef ock till wenster Mizpa Sam mil, dit wi en
eftermiddag hade gjort wär utfärd, hwarom förut är nämndt. Till
höger blef Oljoberget och Gethsemane. Efter ungefär en timmes
förlopp, nnder hwilken wi nästan hela tiden ännu kunde se him-
melsfärdstornet pä Oljoberget i de mest olika ljus-nyanser, hade
wi ät högra sidan Gibea, hwaraf dock icke mycket syntes. Nam-
net förde äter tanken till den hel. skrift och särstildt till den tiden
dä Israel, Guds folk, erhöll sin första konung. Gibea war i tideu
en stad i Benjamins stam (Domb. 19: 14; Hos. 5: 8). I dm föd-
des Saul,som af den store Samuel blef fmord till Israels första
konung; der hade han äfwen sitt residens (1 Sam. b. 10: 26; 15:
34; 23: 19). Denna stads inwanare gäfwo engäng anledning till
de öfriga stammarnas utrotningskrig mot Benjamins, hwarunder
äfwen denna stad lades i aska. (Domb. 19: 20). I denna stad
fanns äfwen en helgedom (1 Sam. 10: 5; 2 Sam. 21: 6). Nam-
net Gibea är sålunda förbundet med stora minnen frän Israels
historia. Numera är stället endast en liten by lik mänga andra i
det „heliga landet." — Straxt derefter syntes Er-Ram eller det
gamla Rama-Benjamin, som är skönt beläget pä en dominerande
höjd och fordom utgjorde en gränsfästning (1 Kon. b. 15: 17);
men numera likasom Gibea är en ringa, oansenlig by, der fattig-
dom och elände äro radande. För öfrigt äro utsigterna pä dessa
ställen mycket widsträckta, och i den nedgående solens belysning
tedde de sig ganska stöna tillfölje af den mängstiftande färgnyanse-
ringm, som nästan i hwarje ögonblick wexlade.

Sedan wi ridit omkring tre timmars tid pä den usla steniga
wägen, der wära hästar hade all möda att komma fram, woro wi
utanför El Bireh, hwilket torde wara det forna Beeroth (brun-
narna), en stad, som hörde till stammen Benjamin (Jos. 9: 17;
18: 25; 2. Sam. 4: 2; 23: 37). Den ligger pä högra sidan om
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Ehuru stället ligger endast pä tre timmars afständ frän Jeru-
salem, anses det mycket sannolikt, att Jesu föräldrar stannade här
till den första natten pä sin äterfärd frän pästhögtiden i lerufalem,
när den 12 ärige Jesus war med. Det västas hafwa warit en
gängse sed bland ludarne, att man pä första dagen af en päbör-
jad resa icke synnerligen ansträngde sig, hwarföre man da tillrygga-
lade endast ett kortare stycke af wägen. Sålunda war man i till-
fälle att fmäningom wänja sig wid resans beswärligheter och mö-
dor. Och ännu i, denna dag följer man öfwerhufwudtaget famma
regel, fom äfwen har den stora nytta med sig, att man icke genast
tröttar ut sig och sär afsmak för resan, som i dessa trakter alltid
medför mänga olägenheter. Hägkomstm af dm nämnda berättelsen
frän Jesu tidigaste ungdom ingas mig nya tankar; jag tyckte att
en underfull Helgo liksom spred sig öfwer deuna trakt, som blifwit
berörd af den ewige Gudens enfödde Sons heliga fötter. Jag
tyckte mig i andanom städa denne gosse, sä ren och helig, wand-
rande wid sina föräldrars sida till och frän den heliga staden med
dess stora, höga minnen. Berättelsen frän Luk. 2 kapitel war na-
turligtwis mitt betraktelse-ämne, dä wi tysta, slutna redo efter hwar-
andra upp och ned för dessa höjder. Ofta pläga refande ännu
stanna i denna by till första natten, isynnerhet om de föra tält
med sig. Wi hade emellertid redan pä förhand bestämt oss för ett
annat nattqwarter, fom läg pä twä timmars afständ frän detta
ställe. Wi fruktade neml. att, ihändelfe wi hade stannat der öfwer
natten, följande dagens ridt stulle blifwa alltför päkoftande, om wi,
säsom ämnat war, stulle hinna ända till Nablus. Wi skyndade sä-
ledes framät pä dm steniga wägen; ty det började redan litet
skymma. Solen begynte redan efter sex närma sig sin nedgäng, och

wägen pä höjden, derifrän en widsträckt utsigt utbreder sig för astä-
darms blickar öfwer ludabergen och hela den omgifwande trakten.
Man kan ännu härifrän alldeles tydligt skönja delar af Jerusalem,
säsom t. ex. Oljoberget, der himmelsfärdstornets spets päminner
wandrarm om den heliga stadens närhet. Sjelfwa orten är endast
en liten by med nägra hus af lera, och skiljer sig i intet afseende
frän de andra arab-byarna i landet.
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att rida i mörkret i dessa nejder är icke allenast farligt, utan äfwen
mödosammare än om dagen; farligt säwäl för möjliga öfwerfalls,
som för wägens uselhets skull, och mödosammare, dä man ej ser
att wäja ojämnheterna pä wägen. Ät wenstra handen blef byn
Ramallah, der dragomanen wille att wi stulle blifwa öfwer nat-
ten förespeglande oss derstädes allehanda fördelar, fom wida stulle
öfwerträffa dem wi erhölle i det nattqwarter, wi hade bestämt för
ofs i Djifna. Innan wi hunno till detta sistnämnda ställe, gick
färden ännu förbi en af bibelns minneswärdaste orter, neml. Beth-
El, som blef ät wenstra handen. Detta namn pä orten förekom-
mer icke numera ä kartan, utan heter den Betin. Det är icke utan
stal man gerna sysselsätter sin tanke och sitt hjerta en stund med
de händelser, som äro nära förbundna med detta ställe, hwilket i
den heliga historien intager en sä framstäende plats. Betin eller
Beth-El ligger pä en ganska widsträckt höjd, som omgifwes af flere
dalar. Ä alla sidor instränkes synkretsen af berg. Emellertid äro
de ät söder icke högre än att man lär kunna frän Omar-mostems
höjd i Jerusalem se stället. Det forna Beth-El ligger i ruiner, pä-
minnande endast om dess betydelse under en tid, som länge sedan
är förswunnen. Stället war i tiden betydelsefullt för sitt läge, sina
källor och för att Israels fäder ofta upvehällit sig der. Den hel.
historien wittnar tydligt, att troshjelten Abraham mer än engäng
der wattnat sina hjordar. Säkert hade dalarnas rika beten och den
ymnighet af watten, fom der förekom, lockat den store patriarken
att stanna derstädes. Säkert hade han äfwen derstädes sin stilla
umgängelse med Gud i detta Guds hus. Sannolikt är, att Herren
äfwen pä detta ställe besökte honom och stadfäste honom i den tro,
i hwilken han mer och mer utwecklades, sä att han blef alla troen-
des fader bäde i gamla och nya förbundet.

Men förnämligast är stället bekant frän patriarken Jakobs
historia. När denne man, till hwilken löftet om den kommande
Messias gick i ars frän hans fader Isak, hade begätt den stora
synden att han talade osanning och bedrog sin fader samt mäste
fly frän sitt hem undan Esaus wrede, tillbragte han natten just här,
pä detta ställe, „emedan solen hade gätt ned." I drömmen säg han
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dä en stege, som räckte frän marken ända upp till himmelen; pä
den stegen wandrade Guds änglar upp och ned och Herren stod öf-
werst derpä och sade: „lag är Herren, Abrahams, din faders. Gud
och Isaks Gud. Den jord, hwarvä du ligger, stall jag gifwa ät
dig och din fäd. Och din säd stall warda säsom stoftet pä jorden,
och du stall utbreda dig ät wester, ät öster, ät norr och ät söder,
och i dig och din säd stola alla slägter pä jorden wälsignade warda.
Och si, jag är med dig och stall bewara dig hwart helst du gär och
stall föra dig äter till detta landet; ty jag skall icke öfwergifwa dig,
intill dess jag gjort hwad jag har sagt dig." Wid uppwaknandet
mäste Jakob erkänna: „Wisserligen är Herren pä detta rum, och
jag misste det icke." En häftig fruktan intog honom, emedan det
waknade famwetet sannolikt gjorde sin röst gällande och det be-
gångna onda hwilade tungt pä honom samt Guds helighet stod för
hans inre öga. Allt detta gjorde, att han utbrast i detta wittnes-
börd: „Huru heligt är icke detta rum! Här bor wisserligen Gud,
och här är himmelens port!" Wid affärdm uppreste han sedan en
minneswärd pä stället, och kallade dess namn Beth-El." (1 Mos.
b. 28).

Mer än trettio är förgingo under olika stiften af Jakobs lif
innan han änyo tom till samma ställe. När han första gängen kom
dit, war han en ensam flygting och kände sig öfwergifwen af alla;
men när han andra gängen war der, hade han hnstrur, barn, en
stor skara tjenare och en mängd boskap. Gud hade enligt sitt löfte
wälsignat honom rikeligen och "skyddat honom under alla swärighe-
ter. Enligt 1 Mos. b. 35 kap. begrof han här Debora, Rebeckas
amma under en ek/hwilken han kallade grätekm. Här uppenbarade
sig Gud äter för honom och gaf honom för andra gängen namnet
Israel; här byggde han äfwen ett altare ät Gud, enligt sitt löfte.

Ännu mä anföras nägot, som owilkorligen hör till teckningen
af Beth-El. Säsom bekant delades Guds egendomsfolk efter Sa-
lomos regering i twenne stilda riken: luda och Israel. Genom
denna delning fick Beth-El en stor betydelse säsom en gränsfästning
emellan dem bäda. Dessutom betraktades det säsom ett heligt ställe.
Konungen i Israel, lerobeam, byggde der ett altare, förfärdigade
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en gyllene kals och förledde sitt folk att offra ät denne afgud famt
aflägsnade det fälunda ifrän den lefwande Guden. Han wille der-
igmom hindra sina undersätar att fara till templet i Jerusalem för
att frambära offer ät Israels förbunds Gud. En dag anställde
han sjelf ett stort offer ät den i Beth-El uppställda talfwen, dä en
Guds man kom dit frän luda, medan lerobeam stod wid altaret
och antände offret. „Och han ropade emot altaret efter Herrens
ord och fade: Altare, altare! sä säger Herren: Si, i Dawids hus
stall födas en fon wid namn losia, och han stall pä dig slagta of-
ferhöjdernas prester, som pä dig alttända rökoffer, och mennistoben
stall man bränna pä dig, och han gas pä samma dag ett tecken och
sade: Detta är tecknet, att Herren har talat: Si, altaret stall remna,
och askan, som är deruvpä, stall förskingras." Konungen, förbitt-
rad i sitt inre af profetens ord, sträckte ut sin hand och befallde
att man skulle gripa honom. Men den utsträckta handen wissnade,
sä att han ej mera kunde draga den tillbaka. Guds dom kom öf-
wer honom, dä han wille röra wid en af Guds ögonstenar, till ett
bewis pä förbunds Gudens allmakt och rättfärdighet. Endast genom
Guds mannens bön kunde hans hand äterställas, hwari äter för-
bunds Gudens nad och barmhertighet gaf sig tillkänna. Med alta-
ret och askan gick det säsom Gnos mannen hade förutsagt. (1 Kon.
b. 12: 26—33; 13: I—6; 2 Kon. b. 21: 15, 16, 20). Sjelfwa
fästningen och altaret äro numera fallna i ruiner och kreatur beta
pä stället, till en erinran för efterwerlden, huru allt mennistowerk
sörgäs; endast det, som Herren gör och talar, har ewighets natur,
bär ewighetens oförgängliga prägel.

Om wi ännu erinra oss, att äfwen Israels stora profet Elias,
hwarom längre fram mera, wandrade öfwer denna höjd, der Beth-
El stod, och öfwer de dalar, fom omgifwa detsamma, da han war
pä sin sista färd till Jordan (2 Kon. b. 2: 3), hafwa wi i minnet
äterkallat det hufwudsakligaste, som den hel. historien nämner om
detta ställe och dess betydelse. Den resande har under sin färd ä
de hel. ställena ett djupt behof att i minnet äterkalla tilldragelser,
som inwertat pä Guds folks lif. Refans beswärligheter förmildras
derigmom och bilden af ställena inpräglas djupare i minnet; Guds
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Wi färdades stilla, tysta framät och lemnade Beth-El med dess
minnen, för att nä det mäl, fom wi föresatt oss den dagen. Solen
gick ned och aftonrodnaden spred sitt rödaktiga skimmer öfwer det
bergland der wi befunno ofs. Detta sten gaf ät föremälen en egen-
domlig, trollst tjusningskraft. Hwarje ögonblick förändrade sig
färgskiftningen, da fölens sista strälar belyste endast de högre delarna
af höjderna omkring ofs. Dagsljuset blef allt swagare, och gaf
mer och mer wika för mäuens och stjernornas bleka sten. Slutligen
i den stilla aftonstunden belystes wär wäg endast af manen, hwilken
upplyste nejden, fom tedde sig underbart högtidlig och egendomlig
för oss. Derjemte war himmelen beströdd med tusen sinom tusende
stjernor, hwilka, lita smä ljns, ökade trakteils skönhet. Ju mera
wi nalkades byn, dit wi ernade oss, dess mera syntes pä hwardera
sidan af den ohyggligt steniga wägen odlade äkrar och trän, hwil-
ket bewisade att i byn bodde ett arbetsamt, idogt folk. Medan wi
redo nedför bergets fluttning, fägo wi pä afständ här och der glim-
mande smä ljus, hwilka gäfwo tillkänna att der bodde mennistor,
fom måhända just beredde ät sig aftonward, för att fedan straxt ga
till hwila. I det heliga landet gär man nemligen i allmänhet
mycket tidigt till hwila och stiger om morgonen tidigt upp till arbete.
Innan wi hunno till byn hörde wi pä wenstra sidan om wägen
sorlet af en liten bäck, fom med sitt brus gjorde ett sä underbart
intryck pä mig i dm stilla aftonstunden. Det väminte sä starkt om
hemlandet, der strömmarnes och bäckarnes brus öfwerallt smeker den
resandes öra. När wi anlände till den första byggnaden, hwilken
war owanligt stor till sina dimensioner, gick dragomanen in för att
fräga, huruwida wi stulle fä nattqwarter; men der funnos inga
inwänare. Den tillhörde klostret, som war beläget längre fram
i byn, och der egde ett ännu större hus. Wi ställde wär kosa till
detta hus i den fasta öfwertygelsen, att wi ätminstone der skulle fä
herberge till natten, som började kännas fuktig och kylig. I all-
mänhet äro ju klostren kända för sin gästfrihet fäwät i Palestina
som annorstädes i werlden. Men wär anhällan om nattherberge

allmakt, rättfärdighet och barmhertighet komma derigenom att med
oemotständlig styrka tränga sig pä sinnet.
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war här alldeles förgäfwes; man öppnade icke ens dörren att wi
stulle sätt stiga in; endast en munk eller tjenare öppnade ett fönster
och yttrade nägra för oss obegripliga ord med en afwisande, owän-
lig röst. Hwad orsaken till denna oginhet war, är swärt att säga;
mähända läg den deri att wi woro protestanter och klostret war

katolskt. Medan dragomanen och mukarin gingo omkring i byn för
att ä andra ställen söka nattherberge, sutto wi pä klostrets trappa,
njöto af det härliga mänstenet och beundrade dm undersköna stjern-

himmelen. Tanken pä att wi möjligen kunde fä tillbringa denna
natt ute i det fria, war icke sä hemsk, som man kunde föreställa
sig. Wära hjertan och sinnen woro upptagna af det stora, härliga,
som i den stöna naturen omgaf oss. „Kantänka, en natt under
bar himmel i det förlofwade landet, hwad stulle wäl det göra!
Jakob tog ju ock en sten till sin hufwudgärd och sof sä lugnt pä den
för tillfället beredda bädden och hade Gud och Guds änglar omkring
sig säsom styddswakt. Det samma kan ju förhällaudet mara äfweu
med oss." Sä tänkte ätminstone jag, medan hjertat mar uppfylldt
af heliga taukar och minnen. Wära tankar afbrötos dock snart af
dragomanens bekanta röst, som underrättade oss, att wi i närheten
stulle hos en arab fä nattqwarter. Denne man hade wanligen
lofwat göra allt hwad i hans förmäga stod för att herbergera oss
sä beqwämt som möjligt. Wi följde dragomanm och för ofs öppna-
des för första gängen under refan en arab stuga, hwilken för en
enrove och isynnerhet en bildad europé är högst egendomlig. Jag
will försöka att bestrifwa denna stuga, för att gifwa mina läfare
en inblick i bostäderna i dessa byar, förbi hwilka man dä och dä
färdas under wandringar i Orienten. In i stugan ledde en stor
dörr, hwilken wette ät gärden, pä hwilken man säg allehanda orenlig-
het, sä att man jämt och nätt knnde komma öfwer eller förbi den-
samma. Stugan war försedd med tre större fönsteröppningar,
hwilka icke hade nägra fönsterglas, utan tillstötos till natten och
när solen bäddar pä om dagen medels luckor af träd. Golfwet
är af ler säsom ock wäggarne och taket, hwilket ofta har en liten
kupol eller är platt. Uti hela stugan sinnes intet sådant, som wi
pläga kalla för möbel, hwarkm stolar, säng, soffa, bord eller nägon-
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ting dylikt. Om en kakelugn är det onödigt att tala, emedan en

sädan wore obehöstig uti detta klimat, der wintern ersattes af regn-
tiden. Pä golfwet finnes ä den ena sidan wanligen utbredd en
halm eller strämatta, pä hwilken man sitter för att äta och utsträcker
sin lekamen till natten. Stugan upplyses om aftonen medels nägon-
flags olje-lampa, eller ock ljus, om tilläfwentyrs sädant finnes till
hands. I brist pä lyse sitter man i mörkret, — lägger sig att
sofwa, när solen gätt ned, och stiger upp till arbete wid solens
uppgöng. De fattigare ega blott en stuga, der jemte de menstliga
warelserna äfwen djuren och alla nödwändighets artiklar äro inrymda.
De mera förmögna äro försedda med ätminstone twä stugor, af
hwilka den bättre begagnas af wärdsfolket och den anöra af tjenarma
(slafwarna), kreaturen o. s. w. I wärt nattherberge, som egdes
af en mera förmögen man, funnos twenne stugor, af hwilka dm
bättre gafs till wärt begagnande för denna natt. Utom den manliga
halm- eller, strä-mattan lät wärdinnan inbära en hel massa mjuka
dynor med granna ofwantäg och flere bolster och täcken, pä det wi
mätte hafwa det sä beqwämt som möjligt. Allt tydde pä goda
förmögenhets wilkor hos egaren. Allt hade äfwen för oss gätt
ganska wäl för sig, om wi kunnat den gyllene konsten att sitta med
benen under oss likt turkar, araber och andra österländillgar, och
tidigare hade, likt infödingarne, want oss wid alla de blodsugare, i
olika färgnyanser, som med en glupsthet utan like öfwerföllo oss.
Men i hwardera afseende saknade wi fullkomligt äfwen de första
grunderna, hwarföre nattherberget ur beqwämlighets fynpunkt gaf
mycket öfrigt att önska. I brist pä stol att sitta pä togo wi dynorna,
staplade flere af dem pä hwarandra och försökte sälunda reda oss
pä bästa wiset tills blodsugarma började gifwa sin tillwaro tillkänna.
Maltiden serwerades pä golfwet, och wi sökte med wär medhafda
knif och gaffel sä nätt som möjligt föra den till munnen. In-
wänarma begagna för detta ändamäl wanligen sina fingrar, i hwil-
ken konst de säkert äro lika inkomna som wi uti att äta med knif
och gaffel. Wärden och wärdinnan, hwilka sannolikt icke ofta hade
haft fäoana gäster som wi woro, betraktade wärt tillwägagäende
med synbar förmaning, kanske beklagande. Säsom annat ciwiliseradt
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folk anfägo de för sin stylighet att hela länga stuuder sitta inne och
hälla sällskap med oss. Wärdinnan bar pä sin panna ett slags diadem,
som war försedt med allehanda smycken, och pä sitt bröst en mängd olika
slags prydnader. Äfwen detta angaf, att de woro mer än manligt för-
mögna. Wi ansägo säledes, att wi woro gäster hos byns rikaste och
mest bildade personer. Och sä torde äfwen, efter hwad wi fenare hörde,
hafwa warit fallet. När jag bjöd ät hwardera, wärden och wärdinnan,
af mina medhafda cigarretter, war wänstapsbandet emellan deras nya,
oinbjudna gäster och dem genast knutet. Säsom bewis derpä inburos
ännu flere dynor, täcken och bolster, pä det beqwämlighetm för natten
stulle blifwa ännu större. Men dermed ökades ock blodsugarenes an-
tal, hwarföre wi i en hast woro öfwerfällade af dem. Under tiden
bar „mukarin" in alla wära effekter, fadlarna o. f. w., med ett
ord allt, fom wi hade löst med oss. Hästarna lemnade han dock
utanför. — Sedan wi en stund fällstapat genom tolken med det
artiga wärdsfolket, hwars listiga uppmärksamhet och deltagande wi
hade lyckats wäcka, gällde det att gä till hwila pä dessa mjuka bol-
ster, täcken och dynor, hwilkas mängd gjorde att bädden war rätt
god. Dessförinnan mäste dock insektvulwer, af hwilket männen R.
hade medtagit.en anfenlig väsa, strös pä hela bädden. I detta
arbete mar männen R. alldeles outröttlig under hela resan. Men
oattadt alla hans bemödanden i detta affeende wille dock infekterna
icke afhälla sig ifrän wär arma, genom ridt och strapatser uttröttade
lekamen. Ungefär en timme höllo de sig borta ifrän ofs, fannolikt
af fruktan för det gift, fom omgaf wär lekamen öfwerallt; men
fmäningom tycktes de wänja sig derwid och nu gällde det för ofs
att kämpa eu fruktlös kamp med dessa fiender, som icke pä länge
läto oss komma till nägon ro. Tröttheten tog dock slutligen öfwer-
hand och wi slumrade in till nägon timme. Men redan tidigt,
längt innan solen utbredde sina strälar öfwer nejden, waknade wi,
för att äter gä nya öden till mötes, städa nya, obekanta nejder
och "sysselsätta wärt hjerta och sinne med ännu hittills icke upvlefda
händelser.

Wid uppwaknandet denna dag erinrade jag mig, att det nu
war första maj. Tanken ilade genast till hemmet, derifrän jag ännu
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icke erhällit nägra underrättelser, sedan jag lemnat detsamma. Huru
säregna woro icke förhållandena här i jemförelfe med dem, jag förut
warit wan wid pä denna dag. Derhemma wandrade studenterna
med sina hwita mössor till Alphyddan eller Kajsaniemi, det war
som om studentsängen ljudit i mina öron, och den stora folkmas-
san, bland hwilken säkert mänga bekanta ansigten funnos, wan-
drande efter den ungdomliga skaran, för att helfa wären och som-
maren wälkommen, stod lifslefwande för min inre fyn. Dock! länge
war det icke tid att hängifwa sig ät dessa fantasibilder. Wi hade
minst 8 timmars wäg att tillryggalägga innan wi skulle hinna till
wärt följande rastställe. Det war derföre nödwändigt att sä tidigt
som möjligt bryta upp och begifwa sig ästad. Par koppar af den
medhafda cacaon och twenne räa ägg styrkte wära medtagna kraf-
ter innan uppbrottet stedde. Förrän kl. slagit 5 stego wi redan i
sadeln. Morgonluften, som war skön och swal, wederqwickte oss
mycket, hwarföre wi woro pä det bästa lynne och stämde upp fän-
ger till Guds lof för det han fä underligen hade hulpit oss framät
pä wär wäg. Ungefär efter en half timme anlände wi till en by,
wid namn lebrud, utanför hwilken war en begrafningsplan, der
en oräknelig mängd bläa liljor wäxte. Wär dragoman berättade
att inwänarma anwända dessa blommor och deras saft till att
bota ögonsjukdomar. Ju längre wi färdades dess rikare blef wege-
tationen; öfwerallt sägos odlade fält och mångahanda stöna trädslag.
Allt detta gjorde pä oss ett synnerligen angenämt intryck, emedan
wi hittills färdats genom tala, oodlade, stoglösa trakter. Den oss
omgifwande naturen war säsom fnllkomligt förwcmdlad. Wi fingo
beundra dalar bewuxna med fikonträd, och inwid dem andra be-
wuxna med oliweträd. Öfwerallt möttes ögat af en härlig grönska.
Wägen war litwäl pä de flesta ställen stenig, obanad och med starta
stigningar, hwarföre wi ofta mäste stiga af och leda wära hästar.
Ju längre ät norr wi kommo, desto rikare blef wegetationen, desto
större blef grönskan. Här läg ju just gränieu för den forna Eph-
raims stam, hwarom det war sagdt: „En telning frän ett fruktbart
träd är lofef, en telning frän ett fruktbart träd är utmed ett käll-
språng, med grenar sträckta öfwer muren. Ifrän hans händer, som
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är dm wäldige i Jakob, ifrän honom, Israels herde och klippa,
ifrän din faders Gud, fom stall hjelpa dig, och ifrän den Allsmäk-
tige, som stall wälsigna dig, komme wälsignelser ifrän himmelen,
ifrän ofwan, Välsignelser ifrän djupet, som ligger derunder, wälsig-
nelser öfwer bröst och qwed! Din faders wälsignelser öfwerträffe
de ewiga bergens wälsignelser och de urgamla höjdernas härlighet!
Öfwer Josefs hufwud komme de och öfwer hans hjesfa, som är en
furste bland sina bröder." (1 Mos. b. 49: 22, 24—26). Denna
wälsignelse har icke fullkomligt blifwit utplanad, utan ger sig äfwen
ännu här och der tillkänna, om ock förbannelfens dom under år-

hundraden hwilat tryckande öfwer hans efterkommande, fom erhöll
löftet om Välsignelsen.

Det ställe, som derefter drog wär uppmärksamhet till sig, war
den s. k. „Röfwarkällan" (Ain Harmnlje), som är en källa va
wenstra handen wid wägen, inhuggen i klippan och innehällande
friskt watten. Wi stannade wära hästar, emedan männen R. hade
lust att smaka pä detta matten, som han sedermera prisade säsom
friskt och wälsmakande. Den som icke wandrat i dessa trakter kan
knappast föreställa sig, hwilket angenämt intryck en färd i denna
nejd gör i den frista morgonstunden, dä luften ännu är fwal och
den brännande solen ännu icke hunnit sä högt, att dess strälar göra
hettan pinsam och tryckande. I hwarje dal gömmer sig en liten
werld för sig. O den som kunde tänka sig in i allt det, som till-
dragit sig i dessa dalar, fä en inblick i allt det, som blifwit sam-
talat wid dessa källor, der egendoms folkets medlemmar i tider^
som länge sedan swunnit hän, wattnat sina hjordar! Öfwerallt
lemna de stora träden en swal skugga ät den trötte resanden, och
utgöra sälunda wänner, hwilkas gästwänlighet man sent glömmer.
Stora namn, bekanta frän den biblista historien, rinna en städse i
hagen, namn sädana som Samuel, Debora, Elias m. fl. och deras
lifsgerning stär sä lefwande för ens inre öga. De äro namn, hwilka
werlden wisserligen sä gerna will förgäta, men de lifsgerningar^
med hwilka de äro förknippade, hafwa i Guds nädeshushällning.
en stor innebörd.
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Ett stycke längre fram ligger det forna Silo, som numera
kallas Selun. Det är beläget pä högra sidan om wägen, eller
säledes ät öster. Ofta pläga resande göra en liten afwikning till
denna ort; men wi funno icke nägon anledning dertill. Wi woro
ju äfweu derförutan i tillfälle att erinra oss betydelsen af detta
ställe. Det war i tiden en stad i Evhraims stam, i hwilken för-
bundets ark först fick sig plats anwisad. Der förblef arken tills
den i kriget mot Filisteerna blef tagen af de segrande hedniska ska-
rorna. Tabernaklet war der frän losua ända till Eli. Der stif-
tade Israels barn det förlofwade landet emellan de olika stammarna
genom lottning. Till detta ställe hänför sig berättelsen om pressen
Eli, som föll ned frän sin stol, dä han fick underrättelse om arkens
bortröfwande och sina bada söners död (Jos. 18; 1 Sam. 4.). Till
templet i Silo förde den fromma Hanna sin späda, förstfödde son
Samuel, för att offra honom för alltid ät Herren, fom hade stänkt
henne detta barn, hwarom hon fä innerligen bedit. I templet der-
städes bad hon till Herren dm warma, innerliga bön, som ännu
kan betraktas säsom en mönster-bön, utgängen ur ett fromt, enfal-
digt barnahjerta (1 Sam. 1, 2.) Silo hörde federmera efter tu-
delningen till Israelsrike (1 Kon. b. 11: 29; 14: 3). Stället lig-
ger temmeligen högt uti berglandet, ehuru läget icke västas wara
af nägon fynnerlig skönhet. För öfrigt fer man der numera endast
en liten, obetydlig by, fom är bebodd af araber och beduiner.

Sedan wi nästan utan afbrott ridit öfwer fyra timmar, an-
lände wi till en liten by, wid namn Lubban, som lag alldeles
inwid wägen och war försedd med en källa, fom flödade ymnigt
med watten. Wära hästar, törstiga som de woro af hettan och den
starka ridten, störtade sig genast fram till källan för att fläcka sin
törst med dess friska watten. Wär dragoman erinrade oss, att
stället war ett wanligt rastställe, der resande pläga äta frukost, för
hwilket ändamäl ett litet stjul war uppfördt, försedt pä golfwet
med den wänliga strämattan, som aldrig sär saknas, och med ristak,
dock utan fönster. Wi utbredde wära resfiltar och lade resdynan
under hufwudet, för att fä en stunds hwila, som hade warit högst
behöflig efter den ansträngande ridten, wid hwilken wi ej ens ännu
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Straxt efter kl. 11 bröto wi äter upp. Wägen gick nu rakt
till det forna Sichem, det nuwarande Nablus. Om wägens
beskaffenhet kan man icke annat säga än att den är stundom god
och stundom ganska dälig; men öfwerallt skönjer man mera wege-
tation och t. o. m. byarnas antal ökas, till ett wittnesbörd derom
att jordmänen är bättre ä dessa orter. Ju mera kl. uärmade sig
12, dess mera kände wi, huru hettan tilltog. Dagen war warmare
än wi hittills pröfwat pä. Om hufwudet, fom betäcktes af den i
Jerusalem köpta korkhatten, kändes det nästan outhärdligt warmt;
ängestswetten perlade frän pannan. Det war swärt, ja omöjligt att
skydda sig mot solens strälar, som brännande genomträngde allt.
Wi hade ännu ett godt stycke att rida, innan wi hunno fram till
mälet för den dagen. Träden kunde ej heller gifwa oss nägon
skugga, emedan solen stod i zenith och dess strälar föllo nästan
lodrätt pä wära hufwuden. Wi befunno oss dessutom pä ett ganska
widsträckt fält, der trädens antal icke war fynnerligen stort. Pä
afständ syntes en by, mot hwilken wi styrde kosan. I första ögon-
blicket trodde jag, att den möjligen war det efterlängtade mälet,
emedan ett högt berg, hwilket jag antog wara Garizim, tycktes
ligga alldeles inwid byn. Mitt antagande war dock ett stort miss-
tag; wi skulle ännu pä läuge icke na mälet för dagens tunga färd.
Under allt detta beswärades jag högeligen af törst, som i detta
heta klimat är en af de största plägor, för hwilka en mennista kan
blifwa utsatt. Äter kom jag att tänka pä Frälsarens ord: „Om nä-
gon gifwer en annan en bägare kallt watten i en lärjunges namn,
det stall icke blifwa olönt pä den sista dagen." lemte törsten in-

rittigt want oss. Rummet hade warit rätt passligt för ändamälet,
emedan der rädde en angenäm swalta; men de tusen sinom tusende
flugor, som under denna ärstid äro en landsvläga för mennistor
och djur, gjorde det alldeles omöjligt att iuflumra. Mältiden i
detta stjul war ganska wälsmakande, om ocksä anrättningarna icke
woro synnerligen storartade. Man ät hwad man fick; men det man
fick, war icke synnerligen omwexlande. Ägg och äter ägg, deri be-
stod matlistan dag för dag. Nägongäng fick man köpa en höna el-
ler dufwa; detta war all den omwexling i matwäg, som bestods.
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fann sig en olidlig trötthet, som jemte ömheten i lederna och lem-
marna förorsakade att ridten kändes mer än manligt befwärlig, ja
omöjlig. Flere gänger frägade jag dragomanen, huruwida wi icke
redan fnart skulle komma helst till lakobsbrunnen, som jag wisste
stulle ligga ett stycke frän staden Nablus. „Snart, snart", ljöd
swaret alltid; men detta „snart" dröjde mycket för länge i mitt
tycke.

Redan woro wi wid foten af det höga berget, hwilket wi sett
pä längt afständ, och dragomanen underrättade oss att det war
Garizim. Och nu hade wi twenne wägar att wälja för att komma
till staden: den ena, som gär gint öfwer berget, den andra, som
gär nedanför detfamma förbi lakobsbrunnen, men är nägot längre
än den förra. Wi walde naturligtwis den senare, emedan wi ön-
skade fa se denna märkwärdiga brunn och der litet hwila oss samt
fä oss en wederqwickande dryck af dess „lefwande watten." I min-
net och hjertat läg ju djupt inpräglad den stöna, lärorika berättel-
sen i loh. 4. om Jesus wid lakobsbrunnen och Samaritistan,
som kom frän staden Sichar för att derifrän ösa watten. Mötet
mellan dessa, äfwensom berättelsen i öfrigt utgör ju ett af de här-
ligaste stycken i den ewangeliska berättelsen. Medan wägen till brun-
nen ännu räckte, sökte jag äterkalla i minnet de olika faserna af
denna berättelse.

Sannolikt hade Herren Jesus jemte sina lärjungar wandrat
just samma wäg, som wi nu kommo, da han ernade sig frän lu-
dem till Galileen, och derwid mäste gä genom Samarien. Öfwer
famma wida, brännande slätt, som wi nyss lemnat bakom oss, hade
han kommit pä den hetaste tiden af dagen, neml. kl. 12, eftersom
det heter, att han „wid sjette timmen" kom till lakobsbrunnen.
Trött af wandringen satte han sig ned att hwila wid dess smäl-
tande, „lefwande watten." Under tiden begäfwo sig lärjungarna
till den nära liggande staden för att köpa mat. Medan de woro
borta och lefus fatt der enfam, „kom en qwinna frän Samarien
för att hemta watten." Mellan lefus och henne uppstod ett sam-
tal, som börjades af Mästaren, hwilken städse och utan att akta pä
trötthet eller nägonting annat war färdig att leda arme syndare
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till salighetens kunskap, att gifwa dem det ewiga lifwets watten.
lefus fade ät qwinnan: „Gif mig att dricka!" Utan att genast
willfara hans bön, wisar qwinnan i sitt swar pä den fiendskap,
som rädde emellan Judar och Samariter, och till det förakt, som
de förre hyste mot de senare. Hon säger: „huru kan du, som är
en Jude, begära att dricka af mig, fom är en samaritisk qwinna?"
I sin oändliga kärlek emot arma mennissor erbjuder Jesus henne,
som icke wille gifwa honom en dryck watten ur lakobsbrunnen,
liffens watten, d. w. s. Guds förlätande näd, som allena stillar
själens törst för ewigt. Men innan detta watten kunde af henne
drickas, mäste hon erfara törst, en andlig törst. Denna wäcker Je-
sus genom att blotta för henne hennes synd, hennes djnva fall.
Han uppdagar det, som läg fördoldt, och bewisar sig för henne fä-
som en profet, fom kunde kasta sin blick in i det fördolda, förhem-
ligade. Detta, äfwensom Frälsarms ord om det märkwärdiga wat-
ten, som stulle släcka törsten till ewig tid, bragte henne till den
öfwertygelsen, att hon hade att göra med en profet, hwilket hon
uttalar med dessa ord: „lag ser, att du är en profet." Och nu
börjar hon, efter denna upptäckt, att fräga honom om högre ting;
det slumrande behofwet, som läg pä djupet, om ock fördoldt, i hen-
nes hjerta, war hos henne wäckt. Törsten efter det ewiga, tillkom-
mande bränner äfwen detta, genom fynd och andlig ormlighet djupt
särade och nedsölade hjerta. Hon börjar att tala om bön och till-
bedjan, hwari läg en willfarelse, som endast han kunde skingra,
hwilken war frän himmelen kommen för att uppenbara sin Faders
wilja och räd om wär salighet. Det war rätt att hon med för-
troende wände sig till honom; ty endast sälunda kunde hon fä
ljus i det för syndare annars obegripliga, ofattliga. „Wära fäder
hafwa tillbedt pä detta berget (Garizim), och I sägen, att i Jeru-
salem är det rum, der man bör tillbedja." Sälunda yppar hon helt
öppet den kunskap hon eger om Guds dyrkan, för att fa mera klar-
het och insigt i den wigtiga saken. Och hon sär det. Jesus säger:
„Tro mig, qwinna! den tid kommer, dä I hwarken pä detta berget
eller i Jerusalem stolen tillbedja Fadren. I tillbedjen hwad I icke
kännen, men wi känna hwad wi tillbedja, ty saligheten är af lu-
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darne. Men den tid kommer och är redan inne, dä sanna tillbed-
jare stola tillbedja Fadren i anda och sanning, ty sädana will Fad-
ren att de stola wara, som tillbedja honom. Gud är en Ande, och
de som tillbedja honom stola tillbedja i anda och sanning." Med
anledning af dessa enkla och pä samma gäng djupsinniga ord, swa-
rar qwinnan honom: „lag wet, att Messias, som kallas Kristus,
stall komma; när han kommer, stall han förkunna ofs allt." Hon
har säledes kunskap äfwen om Messias, och mähända kan man i
dessa ord spara hos henne en aning, att han med hwilken hon ta-
lade, war samme Messias, af hwilken hon wäntade kunskap i allt
det, som ännu war fördoldt och dunkelt. Säsom blixten frän den
af ästmoln mättade luften kommer ljuset af hela hemligheten öfwer
henne, i det Jesus säger: „lag, som talar med dig, är densamme."
Nu, medan lärjungarna äfwen äterwände frän staden med sitt mat-
förräd, war det icke mera tid för qwinnan att dröja. Hon lemnar
sin truta der och skyndar till staden för att kungöra budstapet om
den märkwärdiga mannen, som hon hade träffat wid brunnen.
„Kommm och sen en man, som har sagt mig allt hwad jag har
gjort! Icke kan wäl han wara Kristus?" Sä lydde hennes budskap,
som hade till päföljd, att skaror af stadens inwänare lyssnade der-
till och följde hennes uppmaning att gä och fe. Fälten betäcktes
af desfa staror, som skyndade till lakobsbrunnen; men icke för att
dricka af defs watten, fom släckte törsten blott för en stund, utan
af lifwets watten, hwilket war i det ord, fom flödade öfwer den
mannens läppar, som satt „wid" brunnen. De funno en källa, ur
hwilken werkligt lefwande, lifgifwande watten framwällde. Ännu
wid aftonens inbrott fatt lefus med den lyssnande skaran omkring
sig. Ja, icke blott den dagen blef han, pä inbjudning, i deras stad,
utan twä dagar, för att göra sin Faders wilja, som honom sändt
hade. Och mänga trodde pä honom för qwinnans tals stull; men
ännu flere derföre, att de sjelfwe hörde och wisste, att han war
wisserligen Kristus, werloms Frälsare. — Med tankarna och hjer-
tat wända till dessa händelser anlände wi, utmattade och törstiga,
till dm efterlängtade brunnen, der wi hoppades fä wederqwicka oss.
Detta hopp slog dock fullkomligt felt, emedan brunnen, ehuru 25
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weter (-^ 84 fot) djup, icke innehöll nägot watten. Nära denfamma
möttes wi af en francissaner munk, som wänligt erbjöd sig att
blifwa wär ledsagare till brunnen, hwilken befinner sig nägra steg
frän wägen, straxt nedanför sluttningen af berget. Denna manlig-
het bewisade han sannolikt i förhoppning att erhålla penningar af
oss till belöning. Brunnen är öfwerbygd med en ruskig, söndrig
liten stenbyggnad, som i tiden måhända warit ett kapell, inwigdt
ät nägot helgon. Sjelfwa brunnen befinner sig djupare under
byggnaden. Wännen R. steg genast ned med munkens tillhjelp i
hopp om att fä watten derifrän, och äfwen jag war just i berad
att företaga detta mödofamma försök; men dä jag obserwerade att
intet watten stod till buds, afhöll jag mig derifrän, emedan jag
äfwen derförutan kunde tydligt fe brunnens öppning. Nägra fmä
stenar fällde wi ned frän det runda hälet, för att öfwertyga oss
om brunnens djup. Och af egen erfarenhet kan jag intyga, att den,
enligt qwinnans ord, werkligen är mycket djup, emedan det dröjde
ätssilliga ögonblick innan man hörde ljudet af den nedfällda stenen
mot bottnet, som tycktes utgöras af härd klippa. Ät högra handen,
straxt utanför brunnen, fer man widsträckta fält, bakom hwilka man
skönjer twenne byar, af hwilka den ena torde wara det forna Si-
char, numera Askar, derifrän den omnämnda qwinnan kom för
att hemta watten. Wid betraktandet af desfa fält, pä hwilket äfwen
nu en för sakta wind böljande säd mognade till skörd, rann mig
omedelbart i hägen, att det mäste hafwa warit der, fom den mog-
nande fäden wäntade pä skördemännen, dä Frälsaren här talade
till sina lärjungar och med qwinnan. Slätten päminner äfwen om
den händelfe, da Jakobs söner wallade sin hjord derstädes, och sälde
sin broder Josef, som sedermera kom till Egypten, hwarom förtäl-
jes i 1 Mos. 37: 12—36.

Bedragna i wär förwäntan pä det wederqwickande wattnet
och utmattade af törst och ansträngning wände wi kosan mot staden,
som ligger pä ungefär en half timmes afständ. Wi gäfwo oss icke
mera tid att närmare bese Josefs graf, fom ligger nägra minuters
wäg ät norr frän lakobsbrunnen. Den är en liten fyrkantig hwit-
rappad byggnad, som päminner om dm muhamedanssa byggnads-
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stilen. Med all sannolikhet antages den werkligm wara det ställe,
der Josefs, Jakobs sons, ben blefwo nedlagda, sedan de blifwit
medförda af Israelsbarn frän Egypten till det förlofwade landet.
Pä sin dödsbädd gas ju Josef ät Israels barn denna befallning:
„När Gud warder eder sökande, sä förer mina ben hädan." (1
Mos. 50: 25). „Och Josefs ben, hwilka Israels barn hade fört
ut ur Egypten, begrofmo de i Sichem, pä det äkerstycket, som Ja-
kob hade köpt af Hemors, Sichems faders, barn för hundra kesi-
ter, och hwilket tillföll Josefs barn till besittning." (Jos. 24: 32).

Under färden till staden blir berget Garizim till wenster och
Eblll till höger. Staden, som numera heter Nablus, mm förut
hette Sichem, ligger emellan dessa höga berg uti en wattmrik
och fruktbar dal, der träd- och blomster-gärdar öfwerallt tjusa ögat.
När man rider in till staden, passerar man till först en militär
kasern, utanför hwilken finnes en stor källa. När wi ernade rida
pä den sidan om källan, der kasernen läg, kom en militär person
ut och befallde ofs med hotande ätbörder att inslä en annan rigt-
ning för att komma in till staden. Staden är omgifwen af en
krans af yppiga oliv- fikon- och orange-trädgärdar och gör ett öf-
werrassande intryck pä den inträdande. Öfwerallt ser man moskéer
med sina kupoler och minareter. Moskéernas antal torde wara 5.
Inwanareantalet lärer uppgä till omkring 13 a 14 tusen, af hwilka
nägra hundra äro kristna, bland hwilka den engelssa missionen ar-
betar, och ungefär 150 Samariter, qwarlefworna af det folk, som
fordom befolkade denna del af det heliga landet. Förutom nägra
Judar utgöres stadens öfriga befolkning af muhamedaner. Den är
äfwen residens ort för en vascha. Genom sin ullhandel och sina
sidenfabriker är staden af ganska stor betydelse, ja, näst Jerusalem
den wigtigaste stad i det inre af landet. Säwäl i följd af handeln
som ock af omgifningms fruktbarhet och wattmrikedom torde in-
wänarena besinna sig i rätt goda förmögenhetswiltor. Ätminstone
tycktes fattigdomen icke här wara sä i ögonenfallande som mängen
annorstädes. Inom stadens omräde uppgafs finnas 20 källor, hwilka
ock gäfwo sig tillkänna genom sitt sorl öfwerallt hwart man wände
sig. Inwänarma derstädes behöfwa sälunda icke samla regnwatten
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i cisterner, säsom i ludem. — Under wär ridt till wärt qwarter i
det engelska missionshuset, dit en tyst missionär F., hwilken wi
träffat i Jerusalem, wänligt inbjudit oss, färdades wi förbi begraf-
ningsplatferna, hwilka woro belägna i stadens nordwestra utkant.
Dessa päminte om den hwila, till hwilken de kommit, som i Her-
ranom afsomnade äro. Trädens och blomstergärdarnas yppiga grön-
ska och tjusande doft erinrade om lif och fägring i detta lifwet, och
de bullrande, stojande mennistorna, som mötte oss, ofta med bister
uppsyn, om den oro, som räder här, i denna werlden. Det kändes
i sanning rätt angenämt, att fä inträda i missionshuset, som är en
enkel stenbyggnad med sin kyrka derwid. Sjelfwa rummens inred-
ning war enkel, men smakfull. Der fans äter bord, stolar, soffor
och sängar, säsom wi hafwa det i det ciwiliserade Europa. Här
stulle wi fä hwila ofs under den följande natten. O hwilken kon-
trast mellan det förra nattlägret och detta! Oemotständligt bragtes
man att anställa jemförelser, ehuru sädant ocksä war onödigt. Mis-
sionärens fru, ät hwilken wi hade med ofs bref frän hennes man,
som blef i Jerusalem efter oss, tog emot oss med den utsöktaste
manlighet, som ingalunda wisade sig blott i ord, utan ocksä i werk
och gerningar. Wäl förtrogen med allt, fom rörde detta land, eme-
dan hon under ärtionden wistats derstädes, anade hon genast att
törsten och tröttheten plägade oss. Derföre beredde hon i ögon-
blicket den stöna limonaden, bestämde af kallt watten, focker och cit-
ron-saft, och tillredde en ston bädd att hwila pä. Allt gick tyst och
stilla, men dock omsorgsfullt. Hon bewiste sig säsom en sann kri-
sten, som blifwit wan att tjena andra för Herrens skull.

Efter en kort hwila begäfwo wi oss att närmare bese staden
och dess omnejd, af hwilka den förra icke har nägonting anmärk-
ningswärdt, men den senare är desto märkeligare genom sina stora
minnen frän länge fedan fwunna tider. Byggnaderna i staden äro
af sten; gatorna äro tränga och smutsiga. Allt päminner om myc-
ket hög ålder. Medan wi wandrade i staden, gingo wi in i ba-
zaren, som för österländingen öfwerallt utgör ett älsklingsställe, men
i Nablus icke är af nägon synnerlig betydenhet. Ätföljda af en hel
ssara temmeligen lätt kostymerade barn, gossar och flickor, stannade
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Trakten omkring staden är en af de mest storartade, och lem-
nar ett waraktigt intryck hos den resande. Bergen Garizim och
Ebal höja sig brant mot himmelm pä hwardera sidan af staden.
Badas namn twinga den resande oemotständligt att tänka pä det
som här engäng tilldragit sig. I dalen, der det nuwarande Nab-
lus ligger, läg ju fordom staden Sichem. Latom oss egna en ha-
stig blick ät sjelfwa stadens forntid, innan wi lemna densamma.
Bibeln kastar deröfwer ett underbart ljus. Ställets historia sträcker
sig tillbaka ända till den stora troshjelten Abrahams tid, när han
pä Guds befallning hade lemnat Mesopotamien för att wandra den
wäg, hwilken Herren lofwat wifa ät honom. I 1 Mos. 12: 6 he-
ter det: „Och Abram gick fram i landet ända till Sichem, till Mo-
res eklund. Och pä dm tiden bodde Kcmaneerna i landet." Här
syntes t. o. m. Herren för honom och gaf honom det underbara
löftet: „Ät din säd will jag gifwa detta land;" här byggde han
äfwen ett altare ät Herren.

wi wid en källa med ymnigt watten, belägen i bazaren. Under wär
derwaro öste der först en man watten i sin lädersäck eller flaska;
derpä kom en annan, som i bassängen tog sig ett bad i allas pre-
sence, utan att det minsta känna sig beswärad af ästädare staran,
som omgaf källan. Allt tycktes gä sä naturligt; samma watten, som
i bassängen begagnades till att afstölja kroppens ormlighet, fördes
i lädersäcken hem, för att anwändas till drickswatten. Pä renlig-
het tycktes man här icke heller annars ställa synnerligen stora for-
dringar.

Derefter omtalas stället i den heliga historien, dä det förtäl-
jes, att patriarken Jakob, när han äterwände frän sin landsflygt i
Mesopotamien, „kom lyckligt och wäl till staden Sichem, som ligger
i Kanaans land, och uppslog sitt läger utanför staden." Äfwen han
uppreste der ett altare, och kallade det Guds, Israels Guds, altare.
(1 Mos. 33: 18, 20).

Den märkeligaste tilldragelse i Sichems historia är dock otwif-
welaktigt den, som förtäljes i 5 Mos. b. 27 och losua bok. 8: 30
—34. Pä det förra stället omtalas huru Herren genom Moses be-
fallde Israel, att hela dess menighet skulle, sedan den öfwer Jordan
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kommit till det heliga landet, samlas i denna dal, och att halfwa
antalet stammar skulle stiga upp pä berget Garizim och andra hälf-
ten pä berget Ebal. Stämde pä dessa berg stulle de höra Herrens
bud och förbud läsas för sig och bekräfta dem med ett ljudeligt
amen. Pä det senare stället heter det: „losua byggde ät Herren,
Israels Gud, ett altare pä berget Ebal, säsom Mose, Herrens tje-
nare, hade budit Israels barn, säsom strifwet stär i Moses lagbok;
— och de offrade derpä brännoffer och slagtade tackoffer. Och han
inristade der pä stenarne en afstrift af Moses lag, som denne hade
strifwit inför Israels barn. Och Israels menighet och dess äldste
och dess tillsyningsmän och dess domare stodo pä bäda sidor om
arken inför de Lewitiste presterna, som buro Herrens förbundsark,
sä fremlingar som infödde, den ena hälften wäno emot berget Ge-
rissim (Garizim), och den andra hälften wäno emot berget Ebal,
fäsom Mose, Herrens tjenare, tillförne hade budit, att det tillgä
stulle, när Israels folk stulle wälsignas. Och derefter uppläste han
lagens alla ord, wälsignelsen och förbannelsen, allt fäfom det strif-
wet är i lagboken." Outsägligt storartad! mäste i sanning detta
ögonblick hafwa warit för folket, fom just nu höll pä att taga i
besittning det land, som war lofwadt ät deras fäder, dem och de-
ras efterkommande. Frän hwardera gruppen hördes det enstäm-
miga „Amm", hwars echo genljöd frän de bäda bergen, som lik
systrar uppstiga wid hwarandras sida mot höjden. Frän Garizim
(870 meter), som är nägot högre än Ebal, har man en widsträckt
utsigt: Gileads berg ät öster, Ebal och Hermon ät norr och land-
skapet ända till Medelhafwet ät wester.

Ur Sichems historia kunde ännu anföras Abi Meleks blodiga
historia (Dom. 9: 6) och berättelsen om rikets delning mellan Sa-
lomos son Rehabeam och lerobeam (1 Kon. b. 12); men mä re-
dan det anförda wara nog till erinran om att detta ställe fpelat en
icke sä obetydlig rol under tiden, dä Israel, Guds egendomsfolk
lägrade sig i landet.

Tidigare blef redan i förbigäende nämndt, att bland inwäna-
rena i den nuwarande staden äfwen förekomma qwarlefwor af de
gamla Samariterna. Desfa utgöra för den resande ännu i dag
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Samariternas tillwaro säsom ett särstildt folk daterar sig frän
den tid, da Sargon II frän Assyrien (är 722—705 före Kristus),
straxt efter sitt tillträde till regeringen, eröfrade Samarien och förde
talrika fremmande kolonister till landet. Desse antogo delar af den
lehowah-religion, som de i landet qwarblifna gamla Israeliterna
hade; men uppblandade densamma med mänga hedniska föreställ-
ningar, former och bruk. Deras religion blef fälunda en blandning
af judendom och hedendom, säjom ock sjelfwa folket, fedan de in-
flyttade kolonisterna begynt inga äktenskap med landets inwänare,
blef ett blandfolk. „De fruktade Herren och tjenade derjemte sina
afgudar, efter de folks fed, hwarifrän man hade flyttat dem." (2
Kon. 17: 24, 33). Bland dem arbetade en judist prest, och lärde
dem, huru de skulle frukta Gud; men all hednisk afgudatjenst tyckes
icke hafwa kunnat utplanas. De antogo endast 5 Moseböcker och
ätstilliga judiska ceremonier. För sin gudstjenst helgade de berget
Garizim, säsom tydligt framgär af qwinnans ord till Frälsaren.
När judarne äterwände frän fängenstapm i Babel, wille de icke
hafwa nägon umgängelse med Samariterna, emedan de fruktade att
derigenom nägonting hedniskt stulle intränga hos dem sjelfwa, och
de wille bewara sig och sin gudstjenst sä ren och obesmittad som
möjligt. De ställde sig derföre i strängt motsatsförhällande till dessa
Samariter. Detta motsatsförhällande gaf sig genast tillkänna wid
äter uppbyggandet af templet i lerufalem. Samariterna erbjödo
sig att hjelpa till wid byggandet; men erhöllo pä sitt anbud ett
afböjande swar. Under anförande af Sanballat gjorde Samariterna
t. o. m. ett förföt att med wäld hindra uppförandet af Jerusalems
murar (omkring 400 f. Kr.). Dä de icke fingo förena sig om tem-
plets byggande i Jerusalem, torde det hafwa gifwit dem anledning
att pä berget Garizim bygga en helgedom, som sedan blef förstörd af
Johannes Hyrkanus ar 129 f. Kr. Fiendskapen emellan Judar och
Samariter egde fortfarande beständ i all sin skärpa ända till Kristi

en intressant företeelfe. Deras historia gär längt tillbaka i tiden.
Och eftersom den qwinna, hwars samtal med Jesus wid lakobs-
brunnen redan blef anfördt, hörde till dem, mä här nämnas nägot
äfwen om deras uppkomst och egendomlighet.
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tid. Ordet „Samarit" utgjorde da bland ludarne ett fmädmamn,
fäsom framgär af loh. 8:48. Säfom en färstild religiös sekt hafwa
Samariterna, oaktadt mänga swära förföljelser, bibehällit sig ända
till wära dagar. Numera torde af dess anhängare icke förekomma
annorstädes än just i Nablus, der de hafwa egeu fynagoga eller
gudstjmstlokal. De äro stränga monoteister (engudsdyrkare), fiender
till bilderdyrkan, tro pä goda och onda andar, pä uppständelsen ifrän
de döda och pä Messias' uppenbarelse 6,000 är efter werldens stapelfe.
De fira den judista sabbaten och de öfriga judiska högtidsdagarna,
bland andra pästhögtidm med pästalammets offer pä berget Garizim.
Derwid torde ceremonierna wara rätt egendomliga, och offrandet
tillgä sä bibeltroget som möjligt. Wi hade warit i tillfälle att äse
dessa ceremonier, om wi welat dröja öfwer följande dagen i Nablus,
emedan pästalammet skulle slagtas just samma dag om aftouen, dä wi
om morgonen begäfwo oss i wäg frän staden. Wi ansägo oss icke
hafwa tid att derför uppstjuta wär afrefa en hel dag, emedan wi
wille tillbringa föndagm i stillhet i Nazareth. Sedermera ängrade
wi det nog, dä wi erforo att wi utan synnerlig ansträngning dock
kunnat söndag förmiddag hinna till Nazareth. — Ännu mä om
Samariterna nämnas, att hos dem förekommer omskärelsens sakrament
och att twegifte är tillätet ifall det först ingängna äktenskapet är
barnlöst. Öfwersteprestwärdigheten är ärftlig. De västas ega i
sin wärjo en mycket gammal handskrift af de 5 Moseböckerna. Prof.
Orelli nämner i sin bok om det heliga landet, att han t. o. m. fick
se denna handskrift.

Efter en wälbehöflig hwila och en lugn natt i det gästwänliga
missionshuset, begäfwo wi oss i wäg, tacksamme i wärt hjerta för
all den manlighet, som kommit oss till del, kl. 8 följande morgon.
Denna dag hade wi att rida endast 7 timmar. Efter ungefär twä
timmars ridt, förbi flere byar med olika namn, säsom Mfidtje,
Sawata, Bet Ufln, Böt Ila, uti en nejd, som pä de fleste ställen
war wäl odlad och der man öfwerallt kunde se träd i ymnighet,
hade wi framför oss den forna hufwudstaden Samaria, eller det
nuwarande Sebasttje pä en hög kulle, derifrän man har en ganska
widsträckt utsigt öfwer den omgifwande nejden. Wi stannade der



Sebastije och det forna Samaria. 155

en fjerdedels timme, för att äfwen lära känna denna ort, som i
historiskt afseende har sin stora betydelse. Numera är den endast
en liten ruskig by med omkring 300 inwänare, hwilka äro mycket
hätska mot fremlingar, hwarföre man bör wara pä sin wakt i um-
gänget med dem. De sälja gerna „antika" saker och mynt, för
hwilka de begära högt pris. I denna handel fordras mycken för-
sigtighet, emedan de utan widare kunna plundra en. Den redan
nämnda prof. Orelli berättar om en ganska obehaglig händelse af
detta flag frän sitt besök i byn. Wi inläto oss icke i nägon handel
med dem. Ä stället förekommer numera ingenting annat anmärknings-
wärdt än ruinen af en kristen kyrka, Johannes kyrkan efter korsta-
gens tid och en muhamedanst mässee inwid densamma. Det nu-
warande Sebastije ligger dock icke alldeles pä samma plats, der det
forna Samaria war beläget. När wi färdats ett stycke wäg ifrän
byn, fägo wi ät wenstra handen en hel rad höga pelare, som tydligt
tillkännagäfwo, att det gamla Samaria legat derstädes, säledes pä
bergets topp. Antalet af desfa pelare är numera 15; och utgöra
de ännu ett wittnesbörd för efterwerlden öfwer storheten och makten
af den stad, som engäng stolt thronat derstädes. Äfwen andra ru-
iner möta den wandrandes blick här och der fäsom lemningar af en
länge sedan förswunnen storhet. Otwifwelaktigt päminner sig den
resande wid betraktandet af desfa ruiner, dessa lemningar af forna
stolta byggnader och konstwerk, den profetia, fom just om denna
samma stad blef uttalad af Herren genom profeten Mika: „Sä will
jag göra Samaria till en stenhop pä marken, till wingärdsvlanterin-
gar, och dä nedstörta dess stenar i dalen och blotta dess grundwalar.
Och alla dess afgudabilder stola söndersläs, och alla dess skökoskänker
skola uppbrännas med eld, och alla dess belåten stall jag förstöra;

ty af skökolön har hon hopsamlat dem, och till stökolön stola de
äter blifwa" (Mika. 1:6, 7). Att denna profetia bokstafligm gätt
i fullbordan, det kan ingen bestrida, fom engäng besökt toppen
af det berg der Samaria stätt, och långsamt gätt till dalen der
nedanför. Herren är rättwis i sina ord, domar och handlingar;
synden mäste fä sin förtjenta lön, när wedergällningens stund är
kommen.
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Uti 1 Kon. 16: 23, 24 bessrifwes stadens uppkomst med föl-
jande ord: „I Asas trettioförsta regeringsär i luda wardt Omri
konung öfwer Israel och war det i tolf är och regerade i Tirza i
sex är. Och han köpte berget Samaria af Semer för twä centner
silfwer och bebyggde berget och kallade staden, som han byggde.
Samaria, efter Semers namn, som hade warit bergets egare."
Den Omri, som war stadens grundläggare, war emellertid en o-
gudaktig man, som „gjorde hwad ondt war i Herrens ögon." I
staden herrstade en storartad, yppig wällefnad, ett öfwerstöd utan
gränser. Sjelfwa stadens läge war ju wida skönare än Jerusalems.
Ingenstädes woro frestelserna sä stora, som i denna stad, till ögo-
nens begärelse, köttets begärelse och ett högfärdigt lefwerne, när
man tänker sig dess storartade palatser och dess afgudatemvel. Mera
träffande kan man icke teckna sjelfwa staden och lifwet der än profeten
les. i sitt 28: 1 har gjort. „We dig (Samaria), — säger han —

de druckna Efraimiternas höga krans, och deras prunkande härlig-
hets wissna blomma, pä hufwudet af de winberusades bördiga dal!"
Med kraftigare ord tan icke heller dess fall och förstörelse tecknas
än samma profet gjort i de följande orden: „Si, en stark och wäl-
dig, sänd af Herren, kommer fäfom en hagelskur, en olyckstorm, sä-
som cn wäldsam, öfwerswämmande störtskur, och stär honom till
marken med wäld, under fötterna blir han trampad, de rusiga
Efraimiternas stolta krans. Och det gär deras prunkande härlig-
hets wissnande blomma pä den bördiga dalens hufwud säsom ett
fikon, som mognat före ssörden, hwilket nägon ser och uvvswäljer
medan det ännu är i hans hand." Utom prof. lesaias hafwa prof.
Amos och Hosea uttalat Guds domsord öfwer denna stad, domsord,
om hwilkas förskräckliga fullbordan ruinerna bära wittnesbörd för
efterwerlden. Med denna stads historia är den sorgligt ryktbare
konung Ahabs, Omris sons och efterträdares, lifsgerning nära för-
bunden. Han gifte sig med en hednisk konungadotter lisebel frän

Wid det forna Samarias namn äro stora minnen förbundna,
men wid detsamma häftar ock mänga fyndiga handlingar. En blick
pä defs historia stall fullkomligt öfwertyga oss derom. Denna hi-
storia gär längt tillbaka i tiden.
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Sidon, hwilken införde Baalsdyrkan i Israel. At denna afgud
uppfördes ett tempel och ett altare i Samaria (1 Kon. 16: 31, 32).
Hwar detta tempel egentligen läg, torde numera fwärligen kunna
bestämmas.

Staden war utsatt för mänga belägringar. Redan under
samma konung Ahabs tid församlade Benhadad, konungen i Syrien,
hela sin härsmakt, och med honom förenade sig trettiotwä konungar,
hwilka alla öfwerföllo staden, som genom ett under af Herren för
denna gäng blef räddad. Fallets tid war dä ännu icke kommen
(1 Kon. 20).

I denna stad uppehöll sig den store profeten Elisa, Elias'
efterträdare, i dm swäraste tiden, dä änyo en belägring öfwergick
staden. Enligt 2 Kon. 6 och 7 kap. kom äfwen dä Guds stora
barmhertighet denna stad till del. Men slutligen, när syndamättet
blef rägadt, och all Guds godhet och barmhertighet, längmodighet
och näd blef föraktad, kom fallets dag för denna stad säsom ock för
hela det folk, hwars hufwudstad den war. Är 722 f. Kr. eröfrades
och förstördes staden af Sargon II frän Assyrim. Den blef wis-
serligen sedermera änyo uppbyggd; men äter förstörd och i grund ned-
störtad i slutet af andra ärhundradet f. Kristus af Hasmonäern
Johannes Hyrkanus. Är 63 f. K. blef landskapet Samarien gjord
till en Romersk prowins och staden genom en romersk fältherre Ga-
binius änyo befästad. Kejs. Augustus gas den säsom gäfwa är 30
f. Kr. ät Herodes den store, hwilken till gifwarms ära gas ät staden
namnet Sebastije och smyckade den med präktiga byggnader. Men ehuru
en stor militär styrka blef der förlagd, kunde den dock icke sedermera
höja sig till nägon betydenhet; dess granne Nablus tog minsten af
den. Ända in i 6:te ärhundradet mar Sebastije säte för en biskop.
Äfwen korsfararena grundade der ett bistopsdöme, hwilket dock icke
länge kunde uvpehälla sig.

Denna stads historia bär sälunda ett mittnesbörd om Guds
näd och barmhertighet, men a andra sidan om strängheten af de
domar, hwilka synden och orättfärdigheten städse draga öfwer sig.
Sanningen af Guds ord framstår äter med afseende ä detta ställe
sä tydlig, att ingen borde twifla derpä.
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Wi lemnade Samarias höjd och redo framät mot det föresätta
mälet. Allt ssönare blef trakten och allt rikare wäxtligheten; wi
kommo till ett bördigt landskap, der källor och sorlande bäckar
fuktade jorden. Ömfom pasferade wi berg, ömsom dalar, i hwilka
säden stod i ax, ja, t. o. m. i blom. Här och der framskymtade
arab-byar emellan de stöna, frodiga träden, som bekransade bergs-
sluttningarna. Trakten hörde fordomtima till Ephraims stam;
patriarken Jakobs wälsignelse hwilar ännu i nägon mon öfwer den-
famma. Dä wi kommo upp för ett af de högre bergen efter half-
annan timmes ridt, fägo wi pä afständ stora Hermons hwita topp,
hwilken i hela sitt majestät tycktes wara mycket nära, ehuru wi be-
funno oss pä ätminstone tre dagsresors afständ derifrän. Tillfölje

af luftens klarhet ter sig allting sä nära. I närheten af en by,
wid namn Djeba, stannade wi wära hästar, emedan der war en
källa med ymnigt, friskt watten, som wällde sä lockande fram ur
jorden, och stora fikonträd, af hwilka fanns en hel skog, erbjödo ett
angenämt skydd mot den brännande solens strälar. Stället war
säsom enkom beredt för de resande till plats för frukost och hwila.
Magens kraf och tröttheten gäfwo sig ock hos oss tillkänna. I en
angenämare matsal har jag aldrig ätit än här wid den sorlande
källan under ett stort fikonträd, hwars grenar lemnade en tillräcklig
skugga ät oss alla. Först det stöna kaffet, som dracks icke ur manliga
smä koppar, utan ur rymliga bleck-kärl, och sedan maten stärkte och
wederqwickte kroppens och själens krafter. Under maltiden samlade
sig smäningom omkring oss en skara smä wackra gossar, hwilka alla
naturligtwis begärde „bachschisch." Gossarna tycktes hafwa mycket
roligt ät wärt fatt att äta, och sägo med begärliga blickar pä wära
anrättningar, af hwilka de ock wäntade sig nägon del. Jemte dem
kommo äfwen nägra fullwuxna män, och defsutom en äldre qwinna,
som wifade ät oss en wälformad lerkruka. Hon pästod att dessa
lerkrukor, af hwilka hon nu bar en, föras ända till Stambul
sKonstantinopel), der hon sade sig äfwen engäng hafwa warit. En
mera flytande tunga har jag knappast nägonsin hört än denna qwinna
hade; tal-ämne fattades henne icke ett ögonblick under hela tiden, wi
woro lägrade under fikonträdet. Hela hennes tal slutades, säsom
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Den wälbehöstiga hwilotiden war tilländaluven och wi lemnade
stället icke utan saknad; ty wattnet och trädens skugga hade lemnat
oss wederqwickelse och tjusat wära ögon och sinnen. Med gladt
mod fortsattes äter wägen genom dessa härliga trakter, der äfwen
den menssliga odlingen gaf sig tillkänna i de bördiga äkerfältm.
Wi passerade sedan utan att stanna förbi flere ställen, bland hwilka
mä nämnas Dothan, emedan dm i bibliskt afseende är af intresse.
Der war det fom Herren pä prof. Elisas ord slog Syrerna med
blindhet, dä de woro i krig mot Samaria (2 Kon. b. 6), och sälunda
gjorde ett nytt uuder samt gas prof pä sin allmakt och barmhertig-
het. Pä detta ställe, som ligger wid ett trängt bergpass, anträffade
Josef sina bröder, som wallade hjorden, när han pä sin faders
befallning gick för att fe efter dem, och det war der fom hans bröder
sälde honom ät Ismaeliterna, hwilka förde honom till Egypten.
(1 Mos. 37.)

man pä förhand kunde ana, med att äfwen hon tiggde pengar af
oss. Tiggeriet är en skötesynd, frän hwilken ingen tyckes wara
befriad i detta land. Smä barn, fom knappast kunnat säga „vappa"
och „mamma", äro inne i konsten att tigga; de sträcka ut sin lilla,
smutsiga hand och framstöta, om ock med mycken fwärighet, ordet
„bachschisch."

Innan wi hunno till mälet för dagens resa, uppstod emellan
„dragomanm" och „mukarin" en twist om hwiten af twenne wä-
gar wore den rätta och ginaste. Den afslutades sälunda, att drago-
manen, hwilken wi följde, red en wäg och mukarin en annan. Nu
gällde det att pröfwa, hwilkendera stulle nä byn fnabbast. Det
wisade sig nu, liksom mänga gänger förut ach efterät, att mukarin,
den gamla Muhamed, som otaliga gänger färdats denna wäg, hade
rätt. Ehuru han sannolikt icke synnerligen brädstat, war han
mycket förr framme än wi, som dock med all kraft fökte skynda pä
wära gängares steg. Wär winst war emellertid ganska stor deri-
genom, att wägen, som wi passerade war en af de wackraste bitarna
i dagens panorama i en angenäm dal, som erbjöd mänga sköna
utsigter och riklig swalta.
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Medan wi ännu woro ett stycke frän byn Djennin, der
följande natt skulle tillbringas, warsnade wi pä afständ trän, af ett
slag, som wi ända hittills pä wär resa icke sätt se, neml. palmer
med sina yfwiga, egendomliga kronor. En-Gannim hette orten under
den tid, dä Israels barn egde landet. Den tillhörde stammen
Isastar, och war känd för sin stora fruktbarhet (lof. 19: 21; 21:
29; 1 Mos. 49: 15.) Att denna fruktbarhet och derjemte watten-

rikedom icke nu heller saknas, gaf sig tillkänna öfwerallt i dess om-
gifning, der källor och stöna trädgärdar tjusa ögat. Byn har om-

kring tre tusen inwänare, bland hwilka största delen utgöres af
muhamedaner, fom ega ätminstone twenne moskéer, en större och en
mindre.

Om aftonen, dä fölen gätt ned och fullmänen med sitt bleka
sten upplyste den härliga aftonhimlen, gingo wi ut för att taga i
närmare stärstädande stället och sederna hos folket. Defsförinnan
woro wi redan försäkrade om nattqwarter i en mycket torftig koja,
som till storleken icke war jemförlig med det rum, som wi hade haft
i Djifna. Pä wär aftonwandring genom de smutsiga gränderna,
hade wi tillfälle att gifwa akt pä folkets besök i mosteen. Alla män
hade kommit hem efter flutfördt dagsarbete och berredde sig att gä
till hwila. Men dessförinnan mäste aftonbönen förrättas i mosseen,
som lag i ena tanten af byn. Wi ätföljde dem ända till ingängen
af mosseen. Innanför denna ingäng war det ofs icke tillätligt att
träda. I förgärden renade sig alla uti en stor källa, hwarefter de
trädde in i sjefwa helgedomen och förenade sig der i aftonbönen,
som warade omkring tjugo minuter. Glade och skämtande med
hwarandra äterwände de derifrän i stora grupper till aftonwarden, som
stod wäntande i hemmet. Med en glupshet, som söker sin like, stör-
tade de sig alla deröfwer, emedan ingen hwarken ätit eller druckit sedan
solen om morgonen gick upp. (Ramadan, muhamedanernas fastetid,
fom fortfar en hel mänad, hade begynt lördagen den 19 April kl. 6 om
afton. Under denfamma är det icke tillatet för nägon att äta, dricka
eller röka, medan solen är uppe pä himmelm). Aftonwarden fort-
for, kan man fäga, ända till morgonen. Natten anwändes af dem
wanligen under denna tid fäsom dagen under de öfriga mänaderna.
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Under hela denna natt hörde wi ett grufligt wäsen, glam, stoj och
säng, hwilket gjorde sitt till att det icke blef nägon fömn för oss.
Förutom de manliga blodsugarma, hade här tillkommit detta owii-
sen, som gjorde det omöjligt att inslumra. Nägon rädsla kände wi
dock icke, ehuru dörren, som stulle tillsluta rummet, ej kunde läsas.
För säkerhets skull läto wi wisserligen dragomanen med alla sina
förswarswapen bredwid sig ligga straxt inwid dörren; men om nä-
gon fara kommit, hade han warit den sista att skydda oss, emedan
han ostörd af all ohyra sof sä tungt som i den allra skönaste bädd.
Han war pätagligen mycket wan wid dessa nattgäster; de tycktes
icke pläga honom det ringaste. Om man engäng sätt inträda i en
arab-koja, behöfwer man i allmänhet icke frukta för öfwerfall. Hos
Araben är gästwänstaven mycket högt aktad. Om det ock wore en
af hans fiender, som engäng sluppit under hans tak, anser han det
wara sin pligt att skydda honom mot all fara. Gästwänstaven är
djupt inrotad i hans hjerta, en af hans religions skönaste föreskrif-
ter, som blott ytterst sällan öfwerstrides. Derföre kan en fremling
äfwen med fädan trygghet öfwerlemna sig ät hwilan under det
torftiga taket, om han blott annars kan njuta af densamma.

Lördagen den 3 Maj satte wi oss i rörelse mycket tidigt efter
den oroliga, sömnlösa natten. Wid uppstigandet i sadeln war sin-
net nedtryckt och kroppen trött. Det enda som gas nägon tröst war,
att wi i dag stulle fä göra wärt inträde i Nazareth, der wi hop-
pades fä hwila ut i stillhet icke allenast den följande natten, utan
äfwen den derpä följande föndagm.

Snart kommo wi in pä en af de största slätterna i hela Pa-
lestina. Pä wär fräga, hwad den heter, erhöllo wi af dragomanen
till swar, att den bär namnet lisreel, eller säsom den nu kallas
af infödingarna Merdsch ibn Amir. Utom dessa namn kallas
den i bibeln äfwen för Efdrelon och Megiddo. Den begränfas
i nordost af Galileista höglandet, i öster af Gilboa bergen, bakom
hwilka ä andra sidan om Jordan berget Gilead framskymtar, och
lilla Hermon, i wester af Karmel och i söder och sydwest af Efraims
bergskedja. Att rida öfwer densamma tager allraminst fyra timmar
i anfpräk. Slätten är mycket fruktbar; pä hwardera sidan af wä-



162 lezreels historia.

Redan under „domaretidm" omnämnes slätten säsom krigs-
skådeplats. Den beboddes af Kananeer, hwilka med sin betydliga
krigsmakt och sina jernwagnar woro ganska farliga fiender för Is-
raeliterna. I Jos. 17: 16 heter det: „Kananeerna bruka alle jern-
wagnar, bäde de som bo i Beth-Sean och dess döttrar och i lis-
reels dal." En af desfa Kananeers konungar, wid namn labin,
som bodde i Hazor, och hade en härhöfwitsman wid namn Sisera,
hwilken bodde i Haroset-Gojim, förtryckte Israels barn i tjugu är,
emedan de hade handlat illa inför Herren. Profetisfan Debora,
som dä war domarinna i Israel, gas, pä befallning af Herren, till-
fägelse ät Barak, att han skulle draga med tiotusende män till ber-
get Tabor, för att derifrän göra ett utfall mot Sifera. En strid
uppstod, mycket blod flöt, och Israel fegrade i striden, hwarefter
Debora och Barak sjöngo den härliga lofsängen till Guds ära, som
ännu kan läsas i Domareb. 5 kap.

gen tjusas ögat af bördiga äkrar, pä hwilka säden redan stod i full
blom, och byar, i hwilka idogt, arbetsamt folk bor, möta ögat öfwer-
allt. Wid denna flätt äro stora historiska minnen fastade säwäl
ifrän den allra äldsta som äfwen frän en nyare tid. Man kan med
Ml säga att den warit slagfältet i Palestina. Den har under länga
tider sätt tjena som krigsskådeplats, och pä densamma hafwa mänga,
mänga betydande fältslag blifwit lewererade, i hwilka strömmar af
blod flutit.

Sedan Israeliterna besegrat dessa Kananeer, blefwo de äter
härdt förtryckta af folk, fom trängde pä frän öster; de woro Mi-
dianiter och Amalekiter. Desse woro sä wilda, att de förstörde t.
o. m. fäden, fom wäxte pä marken. Mot dessa wilda horder, som
hade lägrat sig i lisreels dal gick Gideon i spetsen för sin utmalda
skara och besegrade Midianiterna efter en härd strid. (Dom. b. 6,
7 kap). Amalekiterna äter besegrades vä samma ställe af Dawid
(1 Sam. 30). Pä nämnda slätt blef den olycklige konung Saul
besegrad af Filisteerna. Förtwiftad öfwer sitt läge tog den arme
mannen sig sjelf af daga genom att störta sig pä sitt swärd, sedan
hans wapendragare wägrat att genomborra honom. (1 Sam. 31).
Der dog tonungen i ludarike Ahasja, dödligt särad af lehu (2
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Äfwen under Romarenas och korstagens tid wet historien för-
tälja om flere slagtningar pä denna flätt. Och den nyare tidens
historia omtalar, att Fransmännen under Napoleon Bonavartes och
Klebers anförande dm 16 April 1799 besegrade der en mängfaldt
större turkisk krigshär. Alltsä: „ludar, Hedningar, Sarasener, kristne
korsriddare och antitristliga Fransoser, Egypter, Perser, Druser,
Turkar och Araber, krigare frän alla folk, som under himmelen äro,
hafwa pä denna flätt uppflugit sina tält och sett sina baner fuktade
af dagg frän Tabor och Hermon." (Clark).

Kon. 9: 27), der erhöll den ludiste konungen losia dödssäret i
striden mot Farao Neko.

Slätten har sälunda bibliskt och historiskt intresse för alla
tider för enhwar; men särstildt för den resande. Det kändes rätt
underligt att färdas just pä de ställen, der hela folks och fä mänga
enstilda personers öden blifwit afgjorda med fwärdet i handen, der
Israels Gud, dm Allsmäktige, under mennistors blodtörst och bittra
hat ledt de kampandes öden. Numera är det tyst och stilla pä flot-
ten ; under war ridt öfwer densamma sägo wi endast nägra fä per-
soner, hwilka antingen reste ät motsatt häll eller sysselsatte sig med
att bruka jorden. Egendomligt war att obserwera huru marken pä
denna slätt är stenfri; och der den ej war odlad, war den bewuxen
med högt gräs. Sjelfwa ridten gick raskt undan emedan intet af
de manliga hindren förekom. Men det oaktadt tycktes det aldrig
wilja blifwa flut pä slättm. Lilla Hermon och Tabor lemnade wi
ät höger, när wi omsider nalkades slättens rand. Redan pä afständ
syntes nägra hwita tak, som Dragomanen pästod tillhöra hus i Na-
zareth. Denna stad är märkwärdigt belägen; den är byggd pä ber-
get, men det oaktadt till stor del dold för den resandes blickar.
Egendomliga känslor öfwerwäldigade mig wid det wi började be-

Wid randen af denna slätt hade Naboth sin wingärd, till
hwilken den grymme Isebel hade en sä stor begärelse, att hon, för
att kunna tillfredställa den, befudlade sina händer med hans ostyl-
diga blod. Der hade Ahab och Isebel äfwen sitt lustslott (1 Kon.
18), hwarest Guds dom förfärande öfwergick deras hus för denna
och mänga andra grymma gerningar och för deras afguderi.
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stigningen af det berg, hwarpä staden ligger. Tankar och föreställ-
ningar om Nazareth, det stilla, undangömda Nazareth, dem jag haft
frän barndomens tidigaste dagar, började klarna, ju längre defs
mer för mig. Uppstigandet gick längfamt, emedan berget war brant
och stenigt, sä att wära hästar hade swärt att reda sig. Solens
strälar frän den oafbrutet molnfria himmelen gjorde sitt till, att
trötthet och törst började pläga mig swärligm. Hwila och weder-
qwickelse woro derföre mycket efterlängtade. Det heta folbaddet un-
der den warmaste tiden pä dagen och den sex timmar länga ridten,
förorsakade en öfwermättan stor ömhet i hela kroppen. Sinnet war
det oaktadt öppet för de utifrän kommande intrycken. Wär läng-
tan, att engäng fä träda in i denna stad, war nu tillfredställd, och
ersättningen för wära mödor war icke ringa. lefus hade ju under
sin jordiska wandring sä mänga gänger trampat med sina fötter
dessa samma berg, pä hwilka wi nu längfamt redo fram. Sjelfwa
staden är lik en kyss och skön jungfru, som blifwit ensam boende.
Dess läge är öfwerwäldigande emellan höga berg, och dock sä un-
dangömdt för de menstliga blickarna. Det stöna, storartade, ekbe-
wuxna Tabor höjer sig pä endast halfannan timmes afständ fäfom
en ensling frän slätten.

Wär första omsorg wid inträdet till staden, som säges hafwa
3 a 4 tusen inwänare, till största delen kristna, war att fä lämpligt
herberge för den kommande natten. Men derwid rakade wi i en
swär förlägenhet. Wi hade hoppats fä bo ä det derwarande fran-
cistaner-klostret; men det war omöjligt, emedan alla platser der
woro upptagna af engelsta och franska pilgrimmer, till antalet un-
gefär 500, hwilka dagen förut hade kommit till staden. Den för
tillfället dijourerande munken, som talade flytande tysta, tog man-
ligt emot oss och förde till gästrummet, der han mycket artigt bjöd
oss pä godt min, som mycket wederqwickte oss; mm bostad sade
han sig icke kunna bereda oss. Mähända läg orsaken till den af-
wisande hällning, han intog emot oss, till nägon del deri, att wi
woro protestanter. Alla herbergen i staden woro äfwen öfwerfyllda
af resande. I första ögonblicket satte wi i fräga, om wi möjligen
ännu samma dag stulle rida till Tabor; men fruktade att det kunde
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Eftermiddagen anwände wi fedan till en längre fotwandring
i omnejden pä bergen. Straxt wester om staden höjer sig ett berg
temmeligen brant mot skyn. Wi walde detta till mäl för wär första
wandring, och wi ängrade alls icke detta wal, emedan utsigterna
just derifrän äro de widsträcktaste och i skönhet tassa med de bästa
i hela det „heliga landet."

gä pä samma sätt der, ty wi underrättades, att äfwen dit hade
kommit hundratals pilgrimmer. Och huru skulle det i det fallet gä
med wär föndagshwila i Nazareth, hwaröfwer wi redan pä förhand
fä mycket gladt ofs. — Omsider lyckades wi fä herberge i den en-
gelska missionärens bostad, hwars dörrar wänligt öppnades för oss,
ehuru han sjelf för tillfället war bortrest. Lyckliga öfwer att icke
behöfwa stanna under bar himmel för den kommande natten och
dagen, inqwarterade wi oss i hans gästrum sä godt omständighe-
terna medgäfwo. En enkel maltid intogs och derpä njöto wi en
kort stunds hwila tills den hetaste tiden af dagen war förbi.

Pä bergets topp funnos nägra halffärdiga stenbyggnader, be-
bodda af en man med sina tre döttrar, hwilka wänligt bjödo oss
stolar och blommor. Mannen war, om wi rätt förstodo honom, en
kristen Arab, som blifwit enkling och lefde tillfammans med sina tre
döttrar. Han berättade för oss, att han warit 20 ar kristen och
att han bosatt sig pä denna höjd, för att städfe kunna njuta af
ensamheten och wara undangömd för andra. Att deras ensliga bo-
ning dock ofta haft och har besök af fremlingar, är helt naturligt.
Deraf kom sig wäl ock den werldswana, som alla husets inwänare
wisade sig ega, dä det gällde att öfwa gästwänstap.

Dock, wi upptogs mera af de härliga widsträckta utsigterna,
bland hwilka Medelhafwet och Karmel främst drogo wär upp-
märksamhet till sig. Efter par weckors förlopp fägo wi härifrän
äter detta haf, pä hwilket wi färdats under nätter och dagar för
att nä det land, der wi nu befunno oss. För tillfället läg dess yta
lugn, säsom en spegel. Pä densamma sägo wi hwita segel och flere
ångare, dels i rörelse, dels förankrade i hamnen. En stägt af hem-
längtan rörde sig i mitt hjerta wid betraktandet af detta städefvel.
Solens strälar kastade sitt warma ljus, sin milda purpur öfwer
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Inwid Medelhafwet ligger Karmels bergskedja sä majestätisk
och storartad, att den oemotståndligt drog dm resandes uppmärk-
samhet till sig. Bergskedjan löper ut pä södra sidan af hafswikm
wid Ptolemais, och utgjorde en tid gränfen emellan Assers och
Isastars stammar; sedermera skilde den Galilem ifrän Tyri omräde.
Wi woro icke i tillfälle att göra en tur till detta berg, emedan den
stulle hafwa tagit mer än en dag i anspräk af den utmätta tiden.
Derföre läg det ännu mera i wärt intresfe, att nu frän Nazareths
höjd fä noga som möjligt inpregla i minnet bilden af Karmel.
Tilldragelferna frän bibeln framträdde wid betraktandet af berget
för själens öga. De kastade ett egendomligt ljus öfwer detsamma.
I denna stilla aftonstund, dä solen kastade ett egendomligt klart
skimmer öfwer dess höjder och dalar, war det säsom om man lef-
wat sig in i de stora tilldragelser, som stä i nära samband med
Karmels namn.

dess bläa watten, och färgskiftningen war underbart skön. Ack huru
mänga gänger, tänkte jag, männe icke Jesus frön detta samma berg
betraktade detta stora, undersköna haf under sin länga wistelse i
den stilla, undangömda staden i det Galileista höglandet! Männe
han icke ofta tänkte pä, huru ewangelium om honom, den mennisto-
wordne Gudasonen, stulle af budbärarena föras till de folk, som
bodde omkring detta haf, och längre, längre borta, — till jordens
yttersta ändar.

Att berget Karmel warit utmärkt wackert med sina fruktbara,
wattenrika dalar och härliga utsigter, framgär deras, att prof.
Esaias talar om Karmels och Sarons skönhet i förbindelse med
hwarandra (Es. 35: 2). Dess stogbewäxta höjder erbjödo rita be-
tesmarker för herdarna. Derföre war det alltid en eftersökt uvve-
hällsort för eremiter och flygtingar. (Am. 9: 3; 1 Kon. 18: 19;
2 Kon. 2: 25). Ännu har berget i behäll mänga wackra "skogs-
partier och kan mäta sig i skönhet med de steste ställen i det „heliga
landet." Dess höjd är 1750 fot öfwer hafsytan. Sedan är 1826
finnes der ett kloster, hwilket prisas för sitt ssöna läge och den
wänlighet, med hwilken fremlingar der bemötas.
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Det minneswärdaste med afseende ä stället är det under, som
Herren der utförde genom prof. Elias, hwars lif och handlingar
alltigenom utgöra ett under i Guds egendomsfolks historia. Uti
I:sta Kon. b. 16, 18 och 21 kap. berättas, att alla lerobeams
efterträdare pä Israels konungathron gjorde det ondt war för
Herren och dyrkade afgudar. En af de ogudaktigaste konungar war
Ahab, som gifte sig med en hednist konungadotter Isebel frän Si-
don, hwilken war en fwek- och ränkfull qwinna. Under Ahabs och
Isebels tid infördes Baalsdyrkan i Israel. Aldrig hade i Israel
hedendomens styggelse framträdt sä naket, som under denne konungs
lid. Om Israels Gud war icke mera tal. I hans ställe hade Baal
trädt och till dennes dyrkan hade altaren blifwit resta och ett tem-
pel uppbyggdt, der hundratal offer-prester tjenade afguden. Profe-
ten Elias, den i Guds stola uppfostrade och med stora Andens
gäfwor utrustade mannen, träder dä plötsligt fram, säsom en ljung-
eld i den mörka natten. I sin wäldiga kamp emot folkets afguda-
dyrkan ledde han saken derhän, att den ogudaktige konungen, pä
hans befallning, mäste "sammankalla folket och Baalsvresterna pä
Karmels berg, der det skulle afgöras, hwilkeu som är den sanne
Guden, antingen Baal eller Abrahams, Isaks och Jakobs Gud,
och hwilkendera Israel wille tjena. „Församla till mig hela Israel
pä Karmels berg och 450 Baals profeter och de 400 Astarots pro-
seter, fom äta wid Ifebels bord." Sä lyda den mäktige profetens
befallande ord, och den trotsige konungen mäste lyda utan tillvänd-
ningar. Israel och afgudapresterna samlas pä Karmel. Ännu wi-
sas det ställe, pä hwilket de woro församlade. Dess namn är
Mahrata, och det är den högsta punkten i bergskedjan med en
widsträckt utsigt ät alla häll. — Straffande uppfordrar profeten
folket att fatta sitt beslut, — han säger till dem: „Huru länge hal-
ten I pä bäda sidor? Är Herren Gud, sä wandrm efter honom;
men är Baal Gud, sä wandrm efter honom." Men folket tiger;
det inser sig hafwa gjort orätt, men det kan ännu icke bestämma
sig för Herren, det har icke mod dertill. Dä framställer Elias ett
sörslag för dem, och säger: „lag allena är qwarblifwen en Her-
rens profet, men Baals profeter äro 450. Sä läten oss nu fä twä
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Och nu börjades offrandet. Baals prester togo stuten och
redde till och äkallade Baals namn frän morgon allt intill midda-
gen, fägande: „Baal hör ofs." Mm Baal kunde intet swar gifwa.
Och de sprungo omkring altaret säsom de hade för sed. Dä det
redan war middag bespottade Elias dem och sade: „Ropen högt, ty
han är en gud; han begrundar eller har nägonting att beställa,
eller är ute pä marken eller sofwer till äfwentyrs." — Och de ro-
pade högt och ristade sig med knifwar; men der war dock intet

swar. — När nu middagen förgängen war, tog Elias tolf stenar
och byggde ett altare och gjorde en graf omkring altaret. Sedan
lade han stuten pä weden och lät gjuta watten deröfwer, till dess
grafwm wardt full med watten. Derpä bad han: „Herre Abra-
hams, Isaks och Jakobs Gud, lät i denna dag kunnigt warda, att
du är Gud i Israel och jag din tjenare!" Och straxt föll Herrens
eld ned och uppbrände bäde offret och altaret och uppslekte wattnet
i grafwm. Wid äsynen af detta under, föll folket ned pä sitt an-
sigte och sade: „Herren är Gud, Herren är Gud." Det hade sä-
lunda kommit till afgörande. Elias fade: „tagen fatt pä Baals
prester!" och han lät dräpa dem alla.

stutar och läten dem utwälja den ene och lägga honom pä wed,
men lägga ingen eld dertill, sä will jag taga den andra stuten och
lägga honom pä wed och ej heller lägga nägon eld dertill. Sä
äkallm I eder Guds namn, men jag will äkalla Herrens namn.

Hwilken Gud swarar med eld, han ware Gud. — Dä swarade allt
folket: „det är rätt." Herreu skulle säledes genom eld-tecknet fä fjelf
bära pätagligt wittnesbörd om sig, och derigenom förmä det för-
foffade Israel till afgörande.

Karmel är sälunda ett berg, der Herren, den allsmäktige Gn-
den, genom ett under ledde sitt folk till besinning af, att han är
den rätte, sanne Guden, hwilken allena dyrkan tillkommer, men alla
andra gudar äro döda afgudar, hwilka hafwa intet swar att gifwa,
ej heller kunna hjelpa i nödens stund. Det war ett allmaktens och
nädens tecken, han utförde genom sin utkorade profet Elias. Mel:
han bewifade äfwen sin rättfärdighet deri, att alla Baals profeter
mäste för sin ondska fä döden till lön.
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En annan tilldragelse, hwarom i detta sammanhang äfwen
mä erinras, äterfinna wi i 2 Kon. b. 4, der det berättas, att pro-
feten Elisa, den mäktige Elias' efterträdare, bodde pä Karmel, dä
en Sunemitist qwinna, i hwars hus gudsmannen en tid hade bott,
besökte honom, för att omtala den stora sorg att hon genom döden
mist sin son och söka tröst i sin bedröfwelse, ja, bedja profeten upv-
wäcka barnet. „Hon drog ä stad och kom till Gudsmannen, till
Karmels berg, fattade hans fötter" och bad om hjelp i sin sorgliga
belägenhet. Profeten stickade dä sin tjenare Gehasi till qwinncms
boning med befallning, att han stulle lägga Elias' staf, pä piltens
ansigte. „Mm piltens moder sade: Sä sant Herren lefwer, och sä
sant din själ lefwer, stall jag icke släppa dig." Hon wille nödwän-
digt, att profeten sjelf skulle gä med henne. Och hall stod upp och
gick med henne samt uvvwäckte hennes son ifrän döden.

Den utsigt öfwer Karmels bergskedja och Medelhafwets här-
liga wattenfpegel, som utbredde sig för wära blickar, war fä hän-
förande och storartad att wi hade swärt att wända blicken derifrän
och lemna stället. Äter och äter njöto wi i fulla drag af den här-
liga utsigten. Och när wi blickade omkring oss pä sjelfwa platsen,
der wi stodo, sägo wi öfwerallt en mängfaldig rikedom af sköna
blommor, som prydde den bördiga marken. Äfwen denna omgif-
ning wäckte hos oss erinringar ur den heliga historien. Likadana
blommor med sin härliga, om ock förgängliga fägring, hade ju der,
pä detta berg, är efter är, ärtufenden genom spirat upp, slagit ut
och fägnat wandrarms öga. Huru ofta männe icke Jesus uuder de
mänga är, han bodde i Nazareth, hafwa wandrat just pä dessa
berg, i dessa dalar, plockat af desfa samma blommor och njutit
äfwen af deras förwissnande fägring! Är efter är, ärtufenden ige-
nom, äro de ju en ständig predikan ä ena sidan om förgänglighe-
ten i detta lifwet; men ä den andra om uppständeisen i det till-
kommande; är efter är, ärtufenden igenom, hafwa de warit och äro
ett wittnesbörd om Guds allmakt, godhet och kärlek emot oss arma
mennistor. Huru ofta männe icke Jesus hafwa dragit sig undan
till dessa berg och dalar, för att i stilla bön umgäs med sin him-
melske Fader!
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Solen började redan luta till sin nedgäng innan wi lemnade
stället. Wännen R. hade lust att wandra ännu längre, för att befe
en statlig anstalt, som icke läg längt borta wid sluttningen af famma
berg. Enligt resehandboken antog han, att det war en engelsk in-
rättning, der wärnlösa barn uppfostras till kristendom och sedlighet.
Hans förmodan besannade sig ock wid besöket derstädes. Han be-
rättade wid äterkomsten, att han der blef wänligt mottagen. Jag
knnde icke följa honom dit, emedan hufwudwärk, tillfölje af hettan
och de föregäende dagarnas strapatser, swärt plägade mig. Läng-
famt äterwände jag frän berget, hwilande här och der wid defs
sluttning bland blommorna, af hwilka jag plockade nägra till minne.
Nägra qwinnor, fom buro smä barn pä sin axel och ätföljdes af
större gossar och flickor, mötte mig under min wandring. De fägo
genast att jag war en fremling och började alla tigga „bachschisch."
Denna österlandets osed hade säledes ocksä innästlat sig i det stilla,
undangömda Nazareth, och orten war sälunda i det afsemdet icke
olik andra i detta land.

Wid inträdet i staden anträffade jag wid en brunn flere qwin-
nor, hwilka buro siua wattenkrukor pä hufwudet. De woro för det
mesta alldeles unga flickor, af hwilka de steste woro ganska wackra,
wackrare än jag hittills sett uti hela Palestina, häri äfwen inbegri-
pet Bethlehem, hwars qwinnor i allmänhet af resande beprisas för
sin skönhet. Till sitt sinne tycktes de wara mycket gladlynta, hwil-
ket gas sig tillkänna uti det muntra samtalet, som de förde sinn-
emellan. Äfwen woro de emot manligheten fnyggt klädda och ren-
liga. —

Gatorna äro mycket smala och oregelbundna äfwen i denna
stad, och man har derföre swärt att reda sig, om man ej noga gif-
wit akt pä, hwar man wandrat ut ifrän staden. Wid utgäendet
hade jag ännu icke hunnit orientera mig synnerligen wäl, hwarföre
jag wid inträdet i staden tog miste om gata, och slutligen sa för-
willades att jag ej wisste hwar jag war. Att fräga nägon war
omöjligt, emedan jag ej kunde språket. Sedan jag länge wandrat
hit och dit, började det smäningom kännas rätt kusligt, emedan
mörkret begynte inbryta. Det war mera lycka än konst, att jag
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Under wär bortawaro hade dragomanen, wäl wetande att wär
hunger under de närmast föregämde dagarna blifwit ganska klent
tillfredställd, beredt en aftonward, hwilken i wälsmaklighet icke un-
nade nägot öfrigt att önsta. Han hade nägonstädes ifrän staffat
en färsk färboge, hwilken han stekt och bar in i pannan, uppma-
nande ofs att taga fram den medhafda knifwen, hwars anwänd-
ning ock genast började. Den ena stekbiten efter dm andra stars
lös och förswann. Efter afflutandet uttalade wi wär fynnerliga
tackfamhet mot honom för detta mal, fom otwifwelaktigt war det
bästa wi haft pä länga tider. Ännu till följande frukost önskade
wi fä af den wälfmatliga rätten, fom dock tillfölje af wärmm icke
kunnat fullkomligt bibehälla sig. Med längtan sägo wi mot föl-
jande dag, som war en söndag, den wi säledes skulle fä tillbringa
i Nazareth. Hwilan war högst behöstig; mörkret hade inbrutit;
solen hade längesedan kastat sina sista strälar öfwer staden och nej-
den; en outsäglig stillhet rädde öfwerallt.

dock slutligen fann rätt pä det engelsta missionshnfet. Dertill för-
hjelpte mig dm protestantiska kyrkan, hwars närhet jag wid ut-
gäendet hade lagt märke till. Straxt efter min ankomst, äterwände
äfwen wännen R. frän sin exkursion och förtäljde hwad nytt han
fett. Begge woro wi ense derom, att wär utftygt warit af den
art, att den lemnat oförgätliga minnen efter sig.

Wär natt blef dock icke fä stillsam och angenäm, fom önstligt
hade warit, emedan wi äfwen här woro utsatta för allehanda ohyra.
Om tillfölje af större trötthet eller af nägon annan orsak, sof jag
ändock ganska lugnt; men männen R. klagade om morgonen, att
han alls icke sofwit, och derföre icke befann sig rätt wäl. Bäda be-
klagade wi, att här icke firades nägon gudstjenst pä ett spräk, som
wi stulle hafwa förstått. En synnerlig längtan att fä sira guds-
tjenst tillsamman med församlingen erforo wi hwardera, och be-
gäfwo oss derföre till den näraliggande protestantiska kyrkan, der
gudstjenst firades pä arabiska. Kyrkan är en ansenlig i götisk stil upp-
förd byggnad och gör ett högtidligt intryck pä den inträdande. För
tillfället woro der församlade omkring 100 personer, förnämligast
ungdom och barn, uti snygga kläder. Emedan gudstjensten wid wär
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Ifrän kyrkan begäfwo wi oss till det latinska klostret, som
otwifwelaktigt är dm mest storartade byggnadskomplex i hela sta-
den. Der sinnes den kyrka, som bär namnet „Marie bebädelse
kyrkan." Inom denna befinner sig den grotta, der jungfru Maria
västas hafwa fätt mottaga ängelen Gabriel, som förde till henne
den underbara helsning, att hon stulle blifwa moder för Guds en-
födde son. Grottan är 25 fot läng och 10 fot bred, och är för-
öfrigt smyckad med dyrbarheter af allehanda stag. Twenne pelare
utmärka stället, der Maria stod dä hon fick mottaga sjelfwa den
underbara helsningen frän ängelens mun.

ankomst redan vägätt nägon stund, kunde man icke rätt göra klar
för sig den ritual som derwid följdes, dä ännu dertill fpräket war
obekant. Sängen war wacker och harmonisk, ganska olik den man
wanligen hörde bland infödingarna; stroferna i densamma korta och
rythmista. Utom i sängen deltog församlingen aktiwt äfwen i text-
läsningen fälnnda, att wexelläsning anwändes. Församlings-tjena-
ren, eller den som ledde gudstjensten läste en wers och församlin-
gen den följande, och pä detta sätt fortsattes ända tills texten war
genomgängen, hwarpä en kort utläggning följde. Intrycket af hela
gudstjensten war godt; en warm andakt förnams i denfamma.

Utom detta wisas i staden Josefs „werfftad", „Marias kök"
„Kristi bords kapell" (Mensa Kristi-kavell), i hwilket sistnämnda
framför altaret finnes en klippa, hwilken liknar ett bord. Pä detta
bord stall Kristus, mligt den „oförderfwade traditionen", jemte sina
lärjungar hafwa ätit före och efter uppständeisen.

Bland märkwärdigheterna mä ännu nämnas den synagoga, i
hwilken Jesus wid sitt uppträdande säsom lärare gick in pä en
sabbatsdag och stod upp att föreläsa frän prof. Esaias bok, som
man gas honom i handen. Stunden, dä han derur föreläste orden:
„Herrms Aude är öfwer mig; derföre har han fmort mig; till att
predika ewangelium för de fattiga har han fändt mig, till att läka
de förkrossade hjertan, till att förkunna de fängna frihet och de blinda
fyn och gifwa de betryckta förlossning och att predika ett nädligt Her-
rens är", och sedermera tolkade och tillämpade orden sälunda: „I
dag är denna skrift fullbordad för edra ögon", stunden dä dettta skedde
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war i sanning för det undangömda, illa beryktade Nazareths in-
wänare en af de högtidligaste och wigtigaste. Alla gäfwo och wittnes-
börd ät honom och förundrade sig öfwer de nädens ord, som ut-
gingo frän hans mun. (Luk. 4: 16—22).

Wid wär äterkomst frän denna utflygt war det redan mid-
dagstid. Hettan började blifwa nästan olidlig, emedan redan pä
förmiddagen „Sirocco" winden började bläfa, denna heta wind,
för hwilken den refande i de warma länderna bär en stor
respekt. Den föregicks af en fullkomlig windstilla, som sades icke
bäda godt. Det ena swettbadet efter det andra gick öfwer ens
lekamen, och förorsakade en ganska stark uttmattning. Wid Siroccons
uppträdande är man alltid i fara att blifwa utsatt sör febersjukdom,
som börjas med häftiga magplågor. När det i Nazareth började blifwa
qwalmigt och fwärt att existera, waknade hos oss längtan att tomma
till högre regioner, der wi hoppades erhälla swalta och wederqwickelse.
Wi beslöto derföre att pä eftermiddagen rida till Tabor, fom läg
endast pä twä a tre timmars afständ.

Dock, innan mina läfare följa mig till detta berg, mä ännu
nägot erinras om det lilla Nazareth, frän hwilket det icke är fä
lätt att skilja sig. Det är förwänanswärdt, huru styfmoderligt
denna ort behandlas i gamla testamentets heliga skrifter i jemförelse
med ludeens och Samariens landskap och de uti dem befintliga
orterna. Inga underbara Guds nädewerk weta profeterna förtälja
frän denna ort; inga stora Guds män hafwa derifrän utgätt. Utan
anledning war det fäledes icke, som Nathanael frägade af Filiv-
pus: „Kan nägot godt tomma ifrän Nazareth?", när han af den
sistnämnde blef underrättad: „Honom, om hwilken Mofes i lagen
äfwenfom profeterna strifwit, hafwa wi funnit, Jesus, Josefs Son
ifrän Nazareth." (loh. 1: 45, 46). Under Jesu wandring heter
det ännu om denna ort: „Ingen profet är ännu härtills kommen
frän Galileen." Mähända war orten känd fäsom illaberyktad i
jemförelse med andra trakter af det „förlofwade landet." Och
emellertid war det just här, i denua undangömda, stilla, ringa stad,
som „werldens ljus" stulle uvvgä och derifrän utbreda sig öfwer
hela jordensrund. I fjärrstädning hade profeten fett det örhundra-
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den innan det uppgick. „Likafom den förra tiden föraktade Sebulons
land och Naftalis land, fä stall den kommande tiden ära wägen ut-
med sjön pä denna sidan om Jordan, hednafolkens Galilea. Det
folket, som wandrar i mörkret, stall se ett stort ljus. Öfwer dem
fom bo i mörka stuggors land stall ett ljus stina." (Ef. 9: 1, 2).
Ljuset frän Nazareth har lyst, snart twätusen är, öfwer werlden,
och defs strälar hafwa trängt in i de mörkaste delar med öfwerwäldi-
gande wärme, klarhet och kraft. Det är ej ännu dämpadt eller ut-
slocknadt, utan utbreder sig allt längre. Och hwarhelst det far in-
tränga, der uppfpira nya, ewighetens lifskrafter i arma, elända
mennistohjertan. Detta ljus har sin upprinnelse i himmelen, är
kommen frän den Gud som bor i ett ljus, dit ingen inkomma kan,
och när hwilken icke är ljusets eller mörkrets omstiftelse. Detta ljus
stall ej utslockna, utan lysa i oförgänglig klarhet frän ewighet till
ewighet. Ty Jesus Kristus, född i Nazareth, stall wara fölen, hwars
glans och härlighet öfwergär allt, i dm nya himmelen och den nya
jorden, som wi wänta efter löftet, pä den dag, pä hwilken ingen
afton eller natt stall följa.

När den hetaste tiden af dagen war öfwerständen, stego wi
raskt i wära sadlar, för att ännu före aftonens inbrott nä — Tabor.
Innan wi lemnade staden, stannade wi dock wid dess nordliga utkant
för att dröja nägra ögonblick wid den s. k. „Maria källan" och
lassa oss med dess frissa wederqwickande watten. Källan är till en del
öfwerbyggd med sten; en stark wattmsträle springer fram ur ett rör.
Ätstilliga unga qwiunor, med sina krukor, som de bära pä hufwudet
med fädan skicklighet att de icke behöfwa händernas tillhjelp, omgäfwo
källan och wäntade att i tur fä fylla sin kruka. Deras oskyldiga
munterhet war rätt angenäm att äse. Mänga västa, och det är ju
mycket sannolikt, att äfwen lefus mängen gäng bar sin krnta fylld
med watten frän denna källa. I förbifarten fyllde wär „mukari"
äfwen sin kruka frän källan och hemtade ät ofs att dricka.

Nu bar det af i sakta ssridt mot det undersköna Tabor,
hwilket wi redan under twä dagars tid betraktat pä afständ med
längtansfulla blickar. Wägen dit, som pä flere ställen war mycket
dålig, upptog inemot twä timmars tid. Trakten genom hwilken
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wi färdades, war wacker, wegetationen pä flere ställen mycket faf-
tig. — Och nu började upstigandet, hwilket gick mycket längfamt
och war fynnerligen ansträngande bäde för häst och ryttare. Ber-
gets sluttning är mycket brant, och dessutom är wägen dit upp
ytterst stenig och obanad. Sällan finner man i det heliga landet,
der gängstigarna dock öfwerhufwudtaget äro mycket däliga, en wäg,
som wore swärare att passera, än denna. Hästen sär under hela
färden, hwilken räcker minst en timme, med den största försigtighet
leta efter ett ställe mellan stenarna, der han med trygghet kan sätta
sin fot. Omkring 300 meter (1,000 fot) höjer sig bergskäglan helt
ensam öfwer lesreels flätt. Hög och majestätisk ter den sig redan
pä afständ för assädarens blickar. Defs sluttningar äro tätt be-
wuxna med större och mindre ekar.

Efter en mycket ansträngande ridt hunno wi redan före sol-
nedgången till toppen af berget, fom utgöres af en rätt stor jämn
yta, der twenne kloster, ett grekiskt och ett latinskt, med sina mänga
byggnader äro uppförda. Pä wägen hade dragomanen blifwit längt
efter oss, emedan hans häst icke war sä wan wid bergbestigning
som wära. Dä wi icke wisste, till hwilketdera klostret han hade
„rekommendationsbref", redo wi till det grekiska, hwars portar wan-
ligen öppnades för ofs, mähända tillfölje deraf, att wi hetsade den
tillmöteskommande munken pä ryssa. Ätminstone tio minuter wän-
tade wi pä klostergärden pä dragomanen, som dock icke hördes af.
Ledsna wid den fruktlösa wäntan, redo wi derpä tillbaka samma
wäg wi kommit och funno dragomanen, som underrättade oss att
wi i det andra klostret, som för resten läg straxt inwid, hade att
wänta ett gästwänligt mottagande pä grund af „rekommendation."
Med gladt mod redo wi in frän porten och blefwo mycket wänligt
mottagna af en munk, som talade bruten tyska, en holländare till
börden. Lyctligtwis hade alla „vilgrimmer" dagen förut lemnat
klostret, hwarföre wi woro helt ensamma och fingo wälja ät oss de
bästa sofplatserna uti det rymliga gästrummet. Ett glas styrkande
win, framburet af „priorn" fjelf, en infödd tysk, styrkte oss out-
sägligt i den qwäfwande hettan, som dagens „Sirocco" hade för-
orsakat. Inne i rummet gäfwo wi oss dock icke tid att dröja. Den
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wänliga „holländarm", fom här blifwit en katolsk munk, erbjöd sig
med största wälwilja att blifwa wär ledsagare wid den lilla utflyg-
ten pä det härliga Tabor. Han förde oss till en gammal ruin,
derifrän han pästod utsigten wara den mest storartade och wid-
sträckta. Häri hade han ock fullkomligt rätt. När wi klefwo upp
pä ruinen och hunno den högsta punkten, hade wi ät alla häll det
skönaste panorama omkring oss. I wester sägo wi Medelhafwet,
hwars yta wid denna aftons inbrott tycktes wara, liksom dagen
förut, fullkomligt fvegellugn. Inwid denfamma reste sig det ma-
jestätiska, minnesrika Karmel, hwars historia redan härförinnan
blifwit tecknad. Under wära fötter läg i söder lesreels widsträckta
fält, och pä ganska kort afständ derifrän höjde sig det s. k. Lilla
Hermon. Wid detta bergs norra sluttning kunde wi fe En-
dor och Nain, begge ställen, öfwer hwilka den heliga skrift ka-
star ett underbart ljus. De äro numera smä byar. Den sist-
nämnda ligger utmärkt wackert inbäddad mellan gröna sädesfält och
yfwiga trän.

Namnet Endor injagar hos hwarje troende bibelläsare en
wiss bäfwan, emedan det är nära förbundet med den olycklige,
frän Gud affallne konung Sauls gripande historia. Medan Israel
war i krig med Filisteerna under Sauls regering, bodde i Endor
en späqwinna, till hwilken Saul wände sig i sin nöd, dä fruktan
intog hans hjerta, och qwinnan frammanade pä Sanls begäran
Samuels ande, för att Saul mätte fä fräga honom, huru det ssulle
gä i striden. (1 Sam. 28). Denne Saul, som just af famme Sa-
muel blifwit smord till konung i Israel, hade förlorat tron pä den
lefwande Guden, och mäste taga sin tillftygt till sädant som Herren
hade förbjudit, neml. att rädfräga de dödes andar. „Icke mä ibland
dig nägon finnas, fom offrar sin son eller sin dotter i eld, eller
som befattar sig med trolldom, signeri, spädom eller swartkonster
eller beswärjer andar eller uttyder tecken eller rädfrägar de döda",
hade Herren sagt (5 Mos. 18: 11). Men dä Saul hade öfwer-
gifwit Herrens Guds wilja och räd, och Herrens Ande hade flytt
ifrän honom, wacklade hans hjerta hit och dit och han fotte i för-
twiflan efter nägot annat stöd, men fann intet.
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Namnet Nain oeremot äterkallar i minnet en af nya testa-
mentets ljufligaste berättelser, wid hwilken man gerna dröjer. Be-
rättelsen är förwarad ät oss af ewangelisten Lukas i hans ewange-
liums 7 kap. Herren Jesus war jemte sina lärjungar pä wäg frän
Kapernaum, tom fäledes frän norr ät söder. När han nalkades
stadsporten i Nain, bars derifrän ut pä likbären en ung man, som
war sin moders ende son, och modren war enka. Ester likbären
följde den sörjande entan och en stor skara folk, som genom att
ledsaga den döde till grafwm bewisade sitt deltagande. Öfwerallt
hördes grät, snyftningar och klagoljud, säsom ännu är manligt i
detta land, dä en död bäres till den sista hwilan. Wid det liktåget
träder ut frän stadsporten, mötes det af en skara män, i hwars
spets gär en person, som redan blifwit beryktad i wida nejder för
sina ord och kraftiga gerningar. I denne man bor lifwet, och han
tan genom blotta ordet, som gar frän hans läppar, befalla öfwer
döden. Pä hans tillsägelse stannar liktäget. Han tilltalar först med
utomordentlig manlighet och mildhet den sörjande, djupt betryckta
-modren, sägande: „Grät icke", och sedan säger han ät den döde
-ynglingen: „lag säger dig, unge man, statt upp!" Och den döde
reser sig upp och begynner att tala. Och nu lemnar han honom
ät modren. „En räddhäga kom öfwer alla och de prisade Gud sä-
gande: en stor profet är uppkommen ibland oss och Gud hafwer
sökt sitt folk. Och detta ryktet gick ut öfwer allt Judiska landet och
alla de land deromkring."

Men jag ätergär till utsigten frän Tabor.
Pä afständ ät sydost synes Gileads berg, och Gilboas berg

bortom Jordan, hwilken slingrande säsom en orm söker sitt utflöde
till Döda hafwet. I norr ser man en del af sjön Genezareth
och ännu längre bort Stora Hermons försilfrade snötopp. Och
ännu framskymtar pä afständ det härliga Libanons storartade
bergskedja. Knappt nägonstädes i det heliga landet kan man se ett
härligare panorama än frän detta berg, der utsigterna äro sä stor-
artade och widsträckta, att en danst mälare, som warit der kort före
oss, hade sagt det han icke kunde mäla nägot, emedan wyerna äro
sa öfwerwäldigande, att han icke förmädde fixera nägon bestämd
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Under wistelsen pä berget Tabor, war det helt naturligt att
berättelsen om Kristi förklaring, hwilken, enligt en tradition, som
härstammar ätminstone frän tredje ärhundradet, anses hafwa för-
siggätt derstädes, lefwande framträdde för wär fjäl. De tre fynop-
tikerna förtälja ganska enstämmigt om tillgängen wid förklaringen.
(Math. 17; Marc. 9 och Lut. 9). Det förmanar alls icke den,
fom engäng warit pä detta berg, att traditionen just dit förlägger
denna underfulla händelse, dä Kristi gudomliga natur genombröt
det kroppstiga, rnmstliga omhöljet, och Moses och Elias syntes sam-
talande med Jesus och den himmelska rösten hördes af lärjungarna.
Sjelfwa stället är sä synnerligen egnadt derför. Man kan alldeles
tänka sig in i situationen, dä den eldige, af det tillkommande lif-
wets krafter uppfyllde Petrus utropar de orden: „Herre! Här är
oss godt att wara; will du, skall jag här göra tre hyddor, ät dig
en, och ät Mose en och ät Elia en." Att denna tradition icke har
nägon säker historisk grund, behöfwer här knappast vävekas. Sä
mycket är blott wisst, att „förklaringen" skedde pä ett högt berg.
Flere inwändningar mot antagandet, att detta berg war Tabor,
hafwa blifwit framställda, och förnämligast stöder man sig derwid
pä den omständigheten, att pä Jesu tid Tabor enligt all sannolik-
het warit ganska tätt bebyggdt, och att der säledes fattades den en-
samhet, som för förklaringen war nödwändig. Huru med denna
fak egentligen förhäller sig, derom mä de lärda theologerna twista.
Sä mycket mä blott uttalas, att den nämnda traditionen äfwen har
stal för sig, och dessutom kastar ett härligt ljus öfwer berget.

punkt, derifrän han kunnat fästa dem pä duken. Wi stodo ännu
wid skymningens inbrott pä den gamla klosterkyrkans ruiner, ehuru
wädret, äfwen efter solens nedgäng, war tryckande warmt tillfölje
af dm qwalmiga Sirocco winden, som allt ännu fortfor. Hela
tiden woro wi fäsom i ett swettbad. Dm efterlängtade fwalkan
deruppe pä berget hade wi fälunda icke erhällit.

Frän den lilla utflygten äterwände wi i skymningen till klo-
sterbyggnaden, der aftonwarden redan wäntade oss. Medan wi
höllo pä att begynna wär maltid, kommo tre katolska prester, frans-
män till nationen, hwilka woro pä wäg frän Damaskus till Jerusalem,
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och önstade naturligtwis gästa öfwer natten i klostret. De woro
gladlynta, medelålders män, fom med nöje inläto sig i samtal med
oss wid qwällswardsbordet. Spräket gjorde dock mycken swärighet,
emedan de talade blott franska och ingendera af oss war sä hemma
i detta spräk, att wi kunnat underhälla konwersationen utan swä-
righet. Wär dragoman, som tycktes med lätthet röra sig pä alla
möjliga spräk, presenterade oss som rättrogna katoliker, hwilket
högeligen förbittrade oss. Säsom sädana lärer han öfwerallt uvv-
gifwit oss, hwarhelst wi besökte katolska kloster. Under aftonmäl-
tiden drucko presterna flere gänger oss till och önskade oss lycka pä
resan. De betraktade oss säsom kära trosförwcmdter frän astägset
fjerran, och fäsom fädana skildes wi ät, sannolikt för alltid. Dä
talet föll pä Damaskus, dit wi ernade oss, berättade de en hemsk
händelse frän denna stad, fom stulle hafwa skett dagen före deras
afresa, och wäckt stor sensation, att neml. Judarna derstädes mör-
dat ett kristet barn tillfölje af religions fanatism. Wid wär ankomst
till Damaskus erforo wi dock ingenting om denna smsationela hän-
delse. — Sedan wi tryckt hwarandras händer till afsted och önskat
hwarandra Guds wälsignelse, gingo alla till hwila för att hemta
nya krafter till följande dagens mödor.

Natten blef dock för mig fwar, ehuru bädden war en af de
bästa under hela resan. Jag hade redan wid qwällswardm obser-
werat, att det icke stod rätt wäl till med min helsa, och sedan jag
lagt mig, erfor jag fwära inwärtes plägor! Symptomerna tydde
pä den i dessa trakter manliga klimatfebern, fom under denna ärs-
tid är mycket farlig. Mänga gänger under nattens lopp, dä söm-
nen tillföljd af plågorna flydde mina ögon, kommo skrämmande
tankar i min häg. „Tänk, om jag ssulle insjukna, och nödgas as-
bryta min resa samt dö här bland fremmande mennistor, längt
borta frän mina egna och hemlandet!" En sädan tanke, när dm
intränger i hjertat, astöper icke utan ängest. Gud är dock äfwen
under sädana ögonblick en säker tillstygt; Han och Han allena kan
stilla oron. „lag sökte Herren, och han swarade mig, och frän all
min försträckelse frälste han mig. Der ropar en bedröfwad, och
Herren hör och hjelper honom utur all hans nöd. Herrens ängel
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lägrar sig omkring dem som frukta honom och befriar dem." (Psalm.
34: 5, 7, 8). Dessa den kungliga sängarens ord i nödens stund
woro min tröst under nattens länga timmar, dä min kropp swär-
ligen plägades af sjukdomen. Herren är hardt nära under nödens
tid; ty han säger: „Han häller mig kär, derföre will jag frälsa
honom; jag will beskydda honom, ty han känner mitt namn. Han
äkallar mitt namn, derföre will jag höra honom; jag är med ho-
nom i nöden; jag stall befria honom och ära honom." (Pfalm.
91: 14, 15). Dessa ord gä städse i uppfyllelse, hwarhelst och i

hwilket läge en mennista än befinner sig. Förtröstan pä löftet kom-
mer aldrig pä stam. Herren lugnade äfwen mitt oroliga hjerta,
hwarföre honom ware ewigt lof och pris! Ewighetms frid lägrade
sig i mitt sinne, sä att jag kunde i trons wisshet säga: „Lefwer
jag, sä lefwer jag Herranom; dör jag,fä dör jag Herranom; ehwad
jag lefwer eller dör, sä hörer jag Herren till." Smäningom gäfwo
sig äfwen de kroppsliga plågorna och mot morgonen fick min trötta
kropp en stunds hwila innan tiden för uppstigandet war inne.

Redan kl. 5 mändag morgon, dm 5 Maj, mäste wi bryta
upp frän Tabor, emedan wi hade minst fem timmars wäg för
ofs, och borde tillryggalägga denna sträcka innan den hetaste tiden
af dagen inföll. Wärt mäl war Tiberias inwid Genezareth.
Samma branta swära och steniga wäg, som wi dagen förut klifwit
upp, hade wi nu att tomma ned. Att till häst färdas nedför denna
wäg, war alldeles omöjligt, ötminstone för oss, som ännu woro
nägot owana i konsten. Wi mäste derföre gä till fots och leda
wära hästar, hwilka ofta hade rätt swärt att reda sig till och med
utan ryttare i de hastiga afsatserna, bland stenarna och pä de hala
klipporna. Dessa hästar äro synnerligen wana wid och gä gerna
uppför de swäraste branter; men att stiga nedät tyckes för dem
wara betydligt swärare. Det dröjde femtio minuter innan wi äter
woro wid foten af berget. I den fwala morgonluften war denna
nedstigning ganska angenäm, och jag sysselsatte mina tankar med
Jesus och hans tre lärjungar, dä de efter förklaringen pä berget
gingo ned för famma sluttning, samtalande med hwarandra om det
som deruppe hade timat.
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Wägen, fom gick i nordostlig rigtning, blef sedan nägot bättre.
Ganska bördiga äkrar och fruktbara nejder mötte ögat hwarthelst
man blickade i närheten af wägen. Sjelfwa färden war högst we-
derqwickande sä länge morgonswalkan ännu rädde. Det Galileiska
höglandet med sina höjder och dalar erbjuder den resande en
ganska skön anblick. Att det dock är mycket annorlunda nu än pä
den tid, dä Jesus jemte sina lärjungar wandrade der ifrän by till
by, frän den ena orten till den andra, görande godt och predikande
ewangelium om riket, behöfwer wäl knappast anmärkas. Enligt
historikern losephus fanns i Galilem 204 smä städer och byar,
och odlingen mäste hafwa warit högt uppdrifwen, dä en fä liten
fläck kunde föda tiotal tufendm mennistor. Nu är befolkningen
gles och marken ligger till stor del obrukad. Sä är allting för-
ändradt; förbannelsen hwilar äfwen öfwer Galilems fält, bergs-
sluttningar och dalar, en förbannelse, som wäntar att engäng blifwa
borttagen; men när, det känner Herren allena.

Ju längre dagen stred framät, dess mera ökades wärmen och
qwalmet; „sirocco" windens heta flägtar gäfwo sig äter tillkänna.
Pä wägen mötte wi en stor tarawan „pilgrimmer", herrar och da-
mer, unga och gamla, hörande till den högre engelsta societm,
hwilka, ungefär 70 till antalet, äterwände frän Tiberias, dit wi
ernade ofs. Att färdas i en sädan tarawan är ä ena sidan ganska
angenämt, emedan man har skydd pä wägen mot möjliga faror
frän beduinernas sida och fällstap under de länga timmarna; men
ä andra sidan har det sina olägenheter, emedan friheten är inskränkt
och etiketten äfwen under refan mäste ätminstone till nägon del föl-
jas. I sällskapet tycktes finnas flere älderstigna personer, och för
att undwika ridtens beswärligheter och solens hetta, läto dessa fort-
staffa sig i ett slags souffletstol, der de kunde sitta beqwämt, och
som bars pä stänger emellan twenne hästar. Skumpningen tycktes
dock wara synnerligen obehaglig wid detta sätt att färdas.

Redan pä förhand hade jag hört och läst att det wid sjön
Tiberias alltid är mycket warmt. Och detta fingo wi ock snart
pröfwa. Andligen war den sista höjden hunnen, hwilken brant och
kal uppstiger pä sjöus sydwestra sida. Kl. war ock redan halfelfwa
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förmiddagen; wi hade säledes ridit fem och en half timmes tid
utan att hwila. Dä och dä hade wi under wägen fett fjön fram-
stymta mellan höjderna; men nu öppnade den sig för ofs i hela
sin widd säsom det skönaste panorama. Det war icke mera nägon
fatamorgana, utan den renaste werklighet. Den första anblicken af
sjön war förtjusande, ehuru jag tillfölje af trötthet icke kunde njuta
sä mycket af denfamma. Under fädana ögonblick är det dock fom
om äfwen sjelfwa kroppens trötthet skulle sörswinno. när sinnet lyf-
tes af nägonting stort och härligt. Huru ofta hade jag ej läst i
dm hel. skrift om denna fjö, detta haf fom det ock namnes; huru
ofta hade jag ej fökt göra mig en föreställning om detsamma! Och
nu hade jag för mig i werkligheten detta famma haf, pä hwars
stränder Jesus sa mängen gäng wandrat, predikat, gjort uuderwerk,
pä hwars yta han hade seglat frän den ena stranden till den andra,
pä hwars watten han t. o. m. wandrat som pä fasta marken, frän
hwars stränder de fleste af hans lärjungar woro hemma, der de

hade fiskat, der de hade haft sina sorge- och glädje-stunder. Till-
dragelsernas, de underbara tilldragelsernas mängd öfwerwäldigade
mitt hjerta, de stodo lefwcmde för mitt inre öga, dä jag betraktade
den widsträckta wattenytan, som wid detta tillfälle war spegellugn.
Genast wid första anblicken af sjön, som läg under wära fötter,
togo wi hattarna af oss för att helsa den. En läng stund dröjde
wi pä höjden för att sä noga som möjligt inpregla i minnet bil-
den af sjön.
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v.

Wistelsen ä den branta sluttningen i den brännande solhettan
blef emellertid mer och mer outhärdlig. Wi mäste derföre lemna
wär utsigtsplats, för att fmäningom komma till den lilla staden
Tiberias, som ligger wid bergets fot pä sjöns westra strand.
Wi hade att stiga nedför en brant fluttning af ungefär 600 fots
höjd, der det war omöjligt att rida ned. Här mäste wi äter gä till
fots och leda hästarna frän tygeln. Gämdet war -synnerligen an-
strängande i den försträckliga hettan och tog den utmattade kroppens
sista krafter i ansvräk. Wägen, som wi trodde wara ganska kort,
wille dock aldrig taga slut. Swetten lackade öfwer hela kroppen och
icke en enda fwal windflägt gjorde nägot afbrott i wärmm. Tör-
sten infann sig med outhärdlig styrka, sa att munnen torkade och
tungan fastnade i gommen. När nägongäng en sakta windpust kom,
war den het och ökade blott utmattningen och swettbadet. Ätmin-
stone en hals timme räckte denna nedstigning, innan ändtligen kom
den efterlängtade stunden, dä wi utanför klostrets port finge lemna
wära hästar ät „mukarin." Ännu der fingo wi dock los att wänta
ätstilliga minuter, innan klosterbröderna behagade öppna porten och
gifwa oss tillträde till klostrets helgade omräde. Synbarligen woro
wi icke särdeles wälkomna gäster i detta herberge, hwars inwänare
woro uttröttade af refande frän dagarna oerförinnan. Dragoma-
nen hade wisferligen rekommendationsbref frän biskopen i Jerusa-
lem; men icke ens det wille riktigt hjelva. Efter en rädvlägning.
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som föreföll oss temmeligen läng, och hwarunder wi stodo utanför
porten i solbadoet i spänd förwäntan pä utslaget, öppnades porten
och oss unnades tillträde innanför de helgade murarna. Ett litet
gästrum med ett fönster och twä bäddar war färdigberedt att mot-
taga wära uttröttade, obetydliga personer. Klostret läg alldeles in-
wid sjön, hwarföre man frän de fleste af dess fönster hade de allra-
ssönaste utsigter öfwer fjön och defs omgifning. Utmattade, som
wi woro, hade wi dock ingen lust att nu börja betrakta utsigterna.
Hwilan war det som wi för tillfället mest längtade efter; men der-
till gafs oss icke tid, emedan enligt klostrets regel middagstimmen,
kl. 12, war inne. Wi mäste derföre foga oss efter regeln och följa
budbäraren, som förde ofs till matsalen, ett litet, mycket enkelt mö-
blerad: rum, der en ung munk, sannolikt en nysskommen nowice,
serwerade oss wid ett bord, som icke ens war betäckt med en duk.
Anrättningarna woro ock ytterst magra: ät enhwar, dragomanen in-
beräknad, gafs en tallrik af nägot flags mannagryns welling, kokad
i watten, och en liten portion af en blandning af kött, potäter o.
f. w. samt till efterrätt nägra russin. Det war lycka för oss, att
wi woro mera trötta än hungriga, och derföre kunde fullkomligt
nöja oss med anrättningarna. Det märktes pä allt, att man här
icke hade att wänta en sädan gästfrihet, fom i allmänhet plägar
wara radande i kloster herbergena. Munkarnas antal i detta klo-
ster är endast tre, och de hafwa faledes ett ansträngande arbete med
att herbergera alla de „vilgrimmer", som ärligen, isynnerhet under
de stora högtiderna, taga deras gästfrihet i ansvräk. Man fär der-
före icke förwäna sig öfwer, att de stundom känna sig öfwermättan
befwärade af detta ständiga tjenande, hwilket icke medför för dem
sjelfwa nägon yttre erfättning, utan twärtom mängen gäng lönas
med otälighet och fura miner frän de refandes sida, om icke allt är
efter desfas tycke. Utom äliggandet att betjena fremlingar hafwa
dessa munkar ännu de dagliga andaktsöfningarna: gudstjmsterna,
bönerna pä bestämda tider o. s. w., hwilka börja redan mycket ti-
digt om morgnarna och fortfara till fena qwällen. Mycken hwila
unnas icke ät den arme munken. Men han har ju att wänta nä-
got mycket stort; genom hwarje arbete och hwarje öfning anser han
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Efter en wälbehöflig hwila pä den stäligen goda bädden före-
togo wi kl. 4 tiden en tur till de s. k. warma källorna, för att
i deras närhet taga ofs ett bad i hafwet, fom för oss egde en syn-
nerlig dragningskraft. För denna färd beställde wi en bät och bät-
karlar, hwilka stulle ro oss till källorna, som ligga pä ungefär en
timmes afständ ät föder frän staden. Frän sjön kan man se staden
i hela dess utsträckning. Den ligger nemligen utbredd längsmed
sjöstranden, emedan slätten mellan stranden och bergen är mycket smal.
Staden, som är mycket gammal och pä arabiska kallas Tabarije,
inrymmer endast omkring 3,000 inwänare, deras mer än hälften
Judar. Pä landsidan omgifwes den af ytterst förfallna murar, och
frän fjösidan ter den sig för ästädaren snarlik en hög af lerkojor

och ruiner. Nägra bättre hus förekomma dock här och der, hwilka
sannolikt äro frän en fenare tid. Läget är utmärkt wackert, isyn-
nerhet frän sjösidan; men det inre af staden är dystert och smutsigt
säsom fallet är med de flesta österländska städer. Dessutom är or-
ten känd för sin hetta och sina febersjukdomar, hwilka icke sällan
härja derstädes och störda mänga offer bland inwänare och resande.
Är 1837 war staden utsatt för en jordbäfning, hwaraf ännu ät-
stilliga spär kunna skönjas. Enligt Rabbinernas pästäende ligger
denna stad pä samma ställe, som det gamla Rakkath, hwilket, en-
ligt Jos. 19: 35, war en stad inom Naphtali stammens område, och
hwad platsen beträffar passar den mycket wäl dertill, emedan Rak-
kath betyder „dm smala." Nybyggd af Herodes Antivas, Johannes
Döparens mördare, nästan efter mönster af en grekist-romerst stad,
fick den sitt namn efter Kejsar Tiberius. Staden war, säsom tyd-
ligt synes af murarna, befästad; men underkastade sig friwilligt
Vespasianus. Efter Jerusalems förstöring war Tiberias sjelfwa
hufwudfätet för Judendomen. Den andliga domstolen (Synedrion)
blef af Sephoris förlagd derstädes och den judiska wetmstaven
uppblomstrade. Säsom frukter af det wetenstavliga arbetet förfat-

ju sig winna en förtjmst inför Gud, som engäng stall löna honom
för hwad han gjort. Endast hoppet om denna lön torde tunna
uppehälla modet hos honom under de allra strängaste och ringaste
sysstor.
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tades och samlades härstädes Talmud i fjerde ärhundradet e. Kr.
Redan i femte ärhundradet fanns der en kristen biskop, och en
biskopsstol blef der änyo inrättad af korsfararena, hwilka innehade
staden ända till slaget wid Hattin, ett berg westerom hafwet, der
lefus västas hafwa hällit sin bergspredikan, är 1887. De „warma
källorna" (Hammam Tabarije) och deras betydelse äro af gammalt
kända. Stället, der de äro belägna, kallades under Herodes tid
Emmaus. Redan under fordna tider woro dessa källor besökta af
-sjuklingar frän när och fjerran. Deras helfogifwcmde watten prisas
mycket, isynnerhet mot rheumatism. Badinrättningen är mycket enkel;
ett nytt badhus inrättades af Ibrähim-Pascha är 1833. Det gamla
huset, beläget nägot sydligare, finnes ännu qwar.

Sjön war nägot upprörd, hwarföre wär farkost, bemannad
med twenne Beduiner, gungade nägot under färden. Utan nägon
fara nödde wi dock den efterlängtade stranden, der det warma än-
gande wattnet frän källorna fann sitt utflöde i sjön. Ett stycke frän
landningsstället uuder badhuset walde wi oss simplats. Stranden
och sjöbottnet bestod der af fmästen och sin sand, och platsen war sä-
lunda mycket lämplig för badning. Wattnet, till färgen djupblått,
war icke kallt, omkring 24" C. Med utomordentlig begärlighet
kastade wi oss i de klara böljorna och dröjde i wattnet mycket länge,
ja, det war med saknad wi stego upp derur, emedan badet kändes
sä angenämt efter den tryckande hettan. Infödingarne, hwilka här
tycktes förstä sig pä renlighet mera än annorstädes, woro samlade
i grupper af tiotals persouer här och der pä stränderna, i akt och
mening att ock taga sig bad i den wackra aftonstunden. Med stor
nyfikenhet följde de hela tiden wära rörelser och åtgöranden. Solned-
gången, dä wi äterwände frän wär färd kl. '/2 7 tiden, war under-
bart härlig. Den praktfullt färgade aftonhimlen affveglade sig i
wattnet, som nu hade fullkomligt lugnat sig, och den sjunkande
solens strälar kastade ett förtrollande ljus öfwer bergen, som om-
gifwa sjön. Redan de första timmarna wid denna sjö hade warit
utmärkt angenäma och lemnade efter sig de skönaste minnen.

**) losephus, B. I. IV 1, 3.
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Innan wi gingo till hwila, mäste wi besluta, huruwida wi

stulle stanna öfwer den följande dagen i Tiberias, eller om morgonen
fortsätta resan norrut. Hettan och den möjligen densamma ätföljande
sebern woro nog afsträckande; men wid denna sjö fanns sä mycket
lockande och wi hade ännu sett sä litet deras, att wi icke gerna
wille redan nu lemna orten. Mid aftonmältiden beslöto wi derföre
att stanna öfwer hela den följande dagen, fedan wi, efter anställd
beräkning, kommit underfund med att wi hade god tid pä ofs, och
gjorde öfwerenskommelfe med bättarlarne, hwilka lofwade för 20
francs med sin bät stä till wär disposition hela dagen. Underrättel-
sen om detta beslut war det ljufligaste ewangelium för „mutarin",
wär gamla, präktiga Hamed, hwilken icke wisste, huru han skulle
bewisa sin tacksamhet derför. Han blef ju sälunda oförmodadt satt
i tillfälle att fä denna dag njuta af sin frihet, hwilken han till
största delen anwände till att sofwa. Han war en gammal man,
muhamedan till religionen, och hade för „rmnadans" fiull tillätelse
att äta, dricka och röka endast om natten. Hela dagarna färdades
han med oss och sina nätter fick han los att anwända till ätning,
rökning och att waktä hästarne. Till hwila hade han säledes icke tid
hwarten dag eller natt under färden. Det war derföre icke under-
ligt att han, wid underrättelfen om att wi stulle stanna i Tiberias
öfwer en hel dag, erfor en sädan glädje att han, ehuru gammal
och trött, hoppade af fröjd och fjöng jubelsänger.

Följande morgon kl. */*2 8 stod bäten färdig, bemannad med
åtta unga, rassa gladlynta män. Beduiner (**--- landets inwänare),
wid stranden under klosterbyggnadm och inwäntade wär ankomst.
Efter en lätt frukost lemnade wi denna stad, hwilken aldrig, be-
söktes af Frälfarm under hans mänga färder pä den fjö, wid

">*) Emedan staden war belägen pä en gammal kyrkogärd, kunde ingen
sannskyldig Jude beträda dess omräde utan att blifwa lewitistt oren. losephns
säger uttryckligen, att hwarje Jude, som bodde der, blef oreu för den mängd
af grafwar som hade masta nndanrödjas wid stadens grundläggning (Jfr. 4
Mos. 19: 11). Sannolikt satte Kristus aldrig sin fot inom dess murar; men
bland hans ähörare funnos utan all fräga äfwen sädane, som woro frän Ti-
berias (Jfr. loh. 6: 23).
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Den tidiga morgonstunden war underbart skön; molnfri och
genomskinlig hwälfde sig den klara himmelen öfwer det blä djupet.
„Siroccon", fom börjat redan medan wi woro i Nazareth, gjorde
dock att luften icke war fä wederqwickande, wi gerna hade önstat och
hoppats. Men i alla fall gjorde wistelsen pä hafwet ett angenämt
intryck. Wiinnm R., fom redan under nattens lopp känt sig nägot
illamäende och feberfull, kunde icke i början njuta mycket af den
härliga omgifningen; jag deremot erfor det behagligaste intryck af
allt, emedan min helfa war utmärkt, fedan jag öfwerstatt den korta sjuk-
domen a Tabor. I hopp att sjöluften, som dock war nägot smalare,
skulle werta wälgörande pä männen R., skyndade wi sä snart som
möjligt ut frän stranden. Det första mälet för färden war Tell Hum,
ellerruinerna af det forna Kapernaum, fom ligger pä norra stranden,
icke längt ifrän Jordans mynning. Wägen dit, som tog i anspräk
nägot öfwer twä timmar, dä wi längfamt gledo framät pä dm spegel-
klara wattmytan, förde oss utmed hela längden af denna sjö, hwilken
med sina omgifningar en gäng utgjorde hufwudstädevlatsm för wär
Frälsares jordiska werksamhet och hwars stränder woro hemorten för
de fteste af hans apostlar.

hwars strand den är belägen. Wär längtan war att se och närmare
lära känna sjelfwa Tiberias haf och de minneswärda ställen, der
wär dyre Frälsare hade wistats den längsta tiden af sin werksamhet,
gjort stora underwerk och talat djupa ord om Guds rikes hemligheter.

Sjön omtalas redan i de gammaltestamentliga urkunderna
(4 Mos. 34: 11; 5 Mos. 3: 17; Jos. 11: 2; 12: 3; 13: 27 m. fl
st.); men öfwerallt blott fäfom gräns emellan de olika stammarne.
Först i nya testamentets tid har den erhällit sin stora betydelse ge-
nom Frälsaren och hans apostlar. I ewangelierna är den bekant
under tre olika namn. Lukas kallar dm „sjön Gennesaret" (Luk.
5: 1), Matheus, Markus och Johannes „Galileista hafwet" (Math.
4: 18; 15: 29; Mark. 7: 31; loh. 6: 1) och Johannes „Tiberias
haf" (loh. 6: 1; 21: 1). Med hänfyn till storleken gör den icke
Ml för benämningen haf, emedan dess längd är blott 21 kilometer,
dess största bredd 12 kilometer och dess ytinnehäll 170,? qwadrat
kilometer. Omgifwen af Navhtalis och Sebulons stamomräden i
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wester (Math. 4: 13) och Gads i öster har sjön en nära nog owalform.
Den ligger 200 meter (--- 650 fot) under Medelhafwets wattmyta
och omgifwes pä östra och westra sidan af berg och stöna tullar, pä
de öfriga sidorna mestadels af slättland. Bland dessa berg mä näm-
nas Hattin, hwilket anses wara det ställe, der Jesus höll sin bekanta
bergspredikan, som igenfinnes i Math. 5, 6, 7 kap. Den slätt, som
wi känna ur den ewangeliska historien under namnet „oet landet
Gennesaret" (Math. 14: 34; Marc. 6: 53), ligger wester om sjön.
Denna slätt är '/2 mil (^ 5-/8 kil.) läng och '/o mil (-*- 1 kilom.)
bred, säledes icke alldeles obetydlig. Sjön är genom sitt läge i
allmänhet skyddad för stormar, ehuru den är utsatt för plötsliga
byar och wäderilar frän de kringliggande bergsklyftorna. Defs
watten är klart bläaktigt, fött, kyligt och fundt. Midt igenom sjön
frän norr till söder ssönjes Jordans strömfära, pä dess wäg frän
Meroe sjön till Döda hafwet. När wattmspegeln är lugn, fer
man öfwerallt äfwen nu, likfom under Kristi och apostlarnas tid
stora fiss-stimm. Rikedomen pä sist är kolossal, hwarpä wi fingo
ett bewis äfwen wid det lilla försök till fiskfångst, som anställdes af
mig med tillhjelp af en beduin och hwarom mera längre fram.

Under de första wärmänaderna, medan stränderna och berg-
sluttningarna ännu äro gröna, innan solens heta strälar hunnit
sörbränna allt, ter sig hela sjön och dess omnejd utomordentligt här-
lig. Pä stränderna wäxa träd och underbart stöna blommor, hwilka
kallas „Tiberias rosor". De wäxa sä tätt, att, dä man wid deras
blomningstid ror ut pä sjön, hela stranden ser ut som den skönaste
blomstergärd. Dessa rosor äro af samma art som den hos oss un-
der namnet „oleander" förekommande trutwäxten, hwars skära,
doftande blommor wi alla fäkert redan frän barndomen want ofs
att beundra.

Ett sädant landskap är i sanning hänförande stönt, med dess
underbart klara luft och defs mörkblä himmel, som afsveglar sig i
wattnet. Dock tan man icke undgä att känna en wiss beklämning
wid hägtomsten af de stora, wackra byar och städer, pä hwilka sjöns
stränder under Jesu tid woro sä rika. De äro nu nästan alla
förstörda; af mängen äterstä ej ens ruinerna. Tänker man pä denna
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forntid, sädan den sramstär i ewangelierna och hos historiestrifware,
tan man icke annat än känna bäfwan i hjertat, ty tydligt synes i
all denna förstöring Guds rättfärdighets dom. Huru underbart
härlig mäste icke denna sjö med sina omgifningar, berg, dalar, byar
och städer under Kristi tid hafwa warit! Sträckor, som nu äro öde och
förwildade, woro ju dä rikt odlade. Historiestrifwarm losephus,
som, hänförd af detta „dal-lands" stönhet, bestrifwer dess wattens
ljushet och dess lufts behagliga temperatur, dess palmers, drufwors,
orangers, fikons, mandlars och granaters förträfflighet och dess
märkwärdiga warma källor, — säger, att ärstioerna tycktes likasom
tästa om äran att fä taga denna nejd i besittning, och att naturen
tycktes hafwa famlat alla sina krafter för att göra denna lilla fläck
pä jorden till en den kostbaraste perla. Talmudisterna se i den
omständigheten, att detta land tillhörde Naphtalis stam, en uppfyl-
lelse af den mofaista wälsignelsen, att denna stam skulle blifwa
„rik pä näd och full af Herrens wälsignelse" (5 Mos. 33: 23);
och de hade ett ordspråk, som war sant i en djupare mening, än
de sjelfwa anade, och som lydde sä: „Gud har stavat sju sjöar i

Kanaans land, men en — sjön Genezareth — har han utmalt ät
sig sjelf.

Men icke blott för sin naturskönhets stull, utan äfwen för sitt
centrala läge och sin talrika och rörliga befolkning, war detta land
i hög grad egnadt att utgöra skadeplatsen för dens werksamhet, som
skulle läta det gamla profetissa ordet hos Efaias gä i fullbordan,
att „det landet Sebulon och det landet Naphtali pä denna sidan
Jordan, hedningarnes Galileen" stulle „se ett stort ljus", och att
öfwer dem, „fom bo i mörka skuggors land, ett ljus" stall „uppgä".
(Es. 9: 1, 2; jfr. Math. 4: 15, 16). Folk af mänga olika natio-
naliteter wistades i eller drogo genom detta land, emedan „hafwets
wäg" gick här fram. „Städerna", fager lofephus, „ligga här mycket tätt
intill hwarandra; och de mycket talrika byarne äro pä grund af
landets fruktbarhet sä folkrika, att icke ens den minsta bland dem
eger under 15,000 inwänare." Han tillägger, att Galileens befolk-
ning war ett wertsamt, idogt och pä krigiska idrotter, i hwilka man
ända frän barndomen öfwade sig, begifwet stägte, hwilket uppodlade
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hwart enda tunnland af den härliga, dess mödor rikligt belönande
jord, som det egde. Icke mindre än fyra wägar stodo i förbindelse
med fjön Genezareths stränder. En ledde ned till lordandalen pä
westra sidan om floden; en annan, som pä en söder om sjön an-
bragt brygga förde öfwer Jordan, gick fram genom Pereen till
Jordans wadställen nära lericho; en tredje ledde genom Sephoris,
dm listiga och uppblomstrande hufwudstadm i Galileen, till den
ryktbara hamnen Akko wid Medelhafwet; en fjerde öfwer Sebulons
berg wid Nazareth och widare genom Esdraelons (lisreels) flätt till
Samaria och Jerusalem. Genom Genezareths omräde tägade de
stora karawanerna pä sin wäg frän Egypten till Damaskus. Pä
Kristi tid utgjorde Genezareths omräde, pä grund af befolkningens
mängd och idoghet, Palestinas fabriksdistrikt", och Galileista haf-
wets wägor plöjdes af omkring 4,000 fartyg af olika stag, frän
Romarnes stolta krigskepp till de ansvräkslösa fistarbätarne frän
Bethfaida och de förgylda sluparne frän Herodes palats. Itureen,
Samarien, Syrien och Fenicim gränsade omedelbart till detta land. *)

Nejden war sälunda tillfölje af sin naturskönhet, sitt centrala läge
och sin folkmängd under lefu tid af den största betydelse för hela
det „heliga landet." Om ocksä detta icke nu mera är fallet, eger
dock denna nejd äfwen ännu en underbar tjusningskraft. Ätmin-
stone war wistelsen pä Tiberias haf för oss en af de njutnings-
rikaste stunder pä hela resan.

Men wi närma oss redan den norra stranden, pä hwilken
Tell Hum ligger. Med tillhjelp af de glada och wänliga, jag
stulle nästan wilja säga, artiga bättarlarne, hoppa wi frän bäten
pä den torra med törnen och tistlar bewuxna stranden, för att göra
en stunds promenad ibland och omkring de ruiner, som der ligga
framför oss. Wi behöfwa icke taga mänga steg för att nä dessa
minnesmärken frän länge fedan hänswunna tider. De gifwa tydligt
tillkänna, att der engäng stätt en stolt stad, mähända af betydande storlek.
Om sä är, som mänga pä goda grunder antagit, att dessa ruiner
äro qwarlefwor af det forna Kapernaum, war staden under Jesu

*) Farrar, lesit lif.
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tid af en framstående betydelse. „Pä en högrest grund, som icke
lider nägon brist pä hwita marmorstycken", hmaraf äfwen wi togo
med ofs nägra minnen, „höja sig de förfallna murarne af nägot
hus, fom kanske warit en synagoga, byggd i den sammansattta, pä
blomstermotiw rika stil, som utmärker den herooianssa tiden; och
midt i det frodiga gräset och bland de jettehöga tistlarne ligga kring-
strödda lemningarne af pelare och arkitrawer, hwilka bewisa, att
här engäng stätt en wacker och blomstrande stad." Läget för den-
famma war underbart ssönt pä den uppstigande stranden, hwilken
städse smekes af sjöns swallwägor. Under wär wandring bland
dessa ruiner päträffade wi en stor orm, som med största skyndsam-
het och skicklighet slingrade sig undan bätkarlarnas försök att taga
den af daga.

Lätom oss antaga, att dessa ruiner äro qwarlemningar af
det forna Kapernaum, denna stolta stad, som i ewangelierna bär
namnet af Jesu „egen stad" (Math. 9: 1), emedan den fick wara
wittne till sä mänga af hans mäktigaste under, och som fick lyssna
till sä mänga af hans härligaste uppenbarelser; o, hwilka känslor,
hwilka tankar stola icke uppstä i wärt hjerta, medau wi befinna oss
derstädes. Wisst är det nädens och den rättfärdiga domens genom-
trängande stämma, som sakta, mm allwarligt tränger sig in pä oss.
Det kännes säsom om wägens sakta sqwalpning mot dm ensliga
stranden och windens stilla susning öfwer den ödelagda nejden mäk-
tigt stulle predika för ofs om näd och dom. Det är en predikan
utan ord; men kraftigare än mängen fädan, utförd med den största
retoriska talang. Dm ena bilden efter den andra frän tider, hwilka
länge sedan hafwa förswunnit, upprullas för wärt inre öga. Lätom
oss stanna wid nägon af desfa bilder, och söka invregla den hos
oss! Säkert skall Guds näd och rättfärdighet främsta der i oför-
dunklad klarhet.

Till sjön Genezareth och förnämligast till staden Kapernaum
förlägga de heliga ewangelierna wär dyre Frälsares största under
och mäktigaste tal. — Redan straxt efter sitt offentliga uppträdande,
sedan han blifwit döpt af Johannes Döparen i Jordan, war Jesus
pä ett kortare besök i staden Kapernaum. Dä predikade han der i
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Först sedan han blifwit förkastad i Nazareth, hans födelfebygd,
der de i sitt wilda raseri wille störta honom ned för branten af ett
berg, tog han sin wäg till Genezareths stränder, der han begynte
en storartad werksamhet. Okallad beträdde han icke denna wäg eller
började denna werksamhet. Medan han wistades i Kana, der han
hade gjort sitt första stora under (loh. 2: 1—11), kom en hög
embetsman frän Herodes Antipas' hof och bad honom pä det en-
trägnaste att komma till Kapernaum för att bota hans döende son.
Han följde denna inbjudning och äterställde genom kraften af sitt
ord den döende. (loh. 4: 46—53). Och nu kom han „och bosatte
sig i Kapernaum" (Math. 4: 13). Han gjorde denna stad sälunda
till sitt blifwaude hem, säwida man kan tala om att Jesus hade
ett hem, dä hau sjelf säger: „Räfwarne hafwa kulor och himmelens
foglar hafwa nästen, men mennissones Son hafwer icke nägot att
luta sitt hufwud till" (Math. 8: 20). Huru Jesus här tillbmgte
sina dagar, hwilken werksamhet han här utöfwade, det kau samman-
fattas i detta korta uttalande af ewangelisten: „han gick omkring
och gjorde wäl." Det war den himmelska nädens regn, fom kom
denna stad, ja, hela denna nejd till del. För att oskadliggöra detta,
ma wi gifwa akt pä en enda dag i detta werksamma lif. Dagen
begynte han i synagogan med att förkunna „ordet om riket". Guds
rike, hwars konung han war. Stora, lyssnande, hungrande och
törstande skaror trängde sig omkring honom, för att fä höra det
liffens ord, som gick öfwer hans läppar. Mängen efter himmelska
gäfwor längtande mennissosjäl erhöll wederqwickelse, ett nytt ljus
gick upp öfwer lifwet, dödm och ewigheten, och salighetens hopp
strälade klart till dessa arma, i syndens och dödens mörker sjunkna
mennissor. De lyssnade i stum häpnad och djup, wördnadsfull
beundran pä ordet, lifwets ord, som i rikt mätt flödade öfwer Jesu
läppar. Mm medan han ännu talade till dessa tysta, lyssnande
skaror, afbröts han plötsligt af ett häftigt ssrik frän en af desfa

en judisk synagoga och gjorde mänga tarlekswerk, hwarigmom ryk-
tet om honom spreds wida omkring, t. o. m. till hans födelsestad
Nazareth (Luk. 4: 23). Detta besök warade dock endast nägra fä
dagar, och han wände derefter tillbaka till sin födelsebygd. —
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arma, olyckliga warelfer, hwilka woro besatta af onda andar. „En
man, fom hade en ond ande, ropade med hög röst och sade: „Ack!
hwad hafwa wi med dig att göra, Jesus af Nazareth? Har du
kommit att förderfwa oss? Jag wet, hwem du är. Guds helige!"
(Luk. 4: 33, 34). Genom kraften af sitt blotta ord och med en
gudomlig myndighet näpste Jesus den onde anden, och botade den

rasande mennistan, sä att lidandet förswann och mannen reste sig
och war stilla. Sälunda bewisade sig Jesus härwid säsom en alls-
mäktig undergörare, hwars näd sträckte sig äfwen till de mest elända
mennistor. — Efter förrättandet af detta under, stod Jesus upp och
degas sig till Simons hus. Här möttes han af den sorgliga an-
blicken af sjukdom och lidande. Simons swärmoder läg sjuk i häf-
tig feber. Henne botade han. — Men innan solen hunnit gä ned
och dagen nätt sin ända, kommo till honom stora folkskaror, hwilka
hemtade sjuke af allehanda stag. „Och alla som woro sjuke botade
han, pä det att fullbordas stulle det som sagdt war genom prof.
Efaia, fom fager: „Han har tagit pä sig wära skröpligheter, och
wära trankheter har han burit" (Math. 8: 17). Ja, „han lade
händerna pä hwar och en af dem och gjorde dem helbregda. Och
äfwen onda andar foro ut ifrän mänga, ropande och fägande: du
är Kristus, Guds Son" (Luk. 4: 40, 41). Härmed är endast en
dags arbete stildradt, och staden Kapernaum war skadeplatsen för
mänga liknande dagar. Det ena nädes-undret och nädens ord följde
pä det andra. (Se Luk. 7: 1—10; Marc. 5: 22—45; loh. 6: 22
—71; Marc. 9: 33-50). Huru listigt erinras icke den resande om
allt detta, dä han stär pä ruinerna af denna stad, hwars inwänare
woro wittnen till alla dessa wälgerningar.

Men ä andra sidan har Kapernaum äfwen träffats af rätt-
färdighetens dom. Jesus sade: „Du Kapernaum, som är upphöjd
allt intill himmelen, du stall blifwa nederstött allt intill helwetet;
förty hade sädana krafter skett i Sodom som i dig skedda äro, det
hade statt än i dag, dock säger jag eder, de Sodomeers land stall
drägligare warda pä domedag än dig" (Math. 11: 20—24). Re-
dan här i tiden har straffdomen öfwer Kapernaum gätt i uppfyl-
lelse. Otron, nädeföraktet och förhärdelsen bragte straffet öfwer
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denna stad och dess inwänare. Ju större näd och ju flere näde-
bewisningar, desto större dom, om de i otro föraktas och förkastas.
„Gmom din härdhet och ditt obotfärdiga hjerta samkar du öfwer
dig fjelf wrede pä wredens dag, när Guds rättwifa dom warder
uppenbar, hwilken ssall gifwa ät hwar och en efter hans gernin-
gar" (Rom. 2: 5). „Huru ssola wi undfly, om wi en sädan näd
förakta?" Sädana tankar uvvstä säkert i hwarje troende bibelläsa-
res hjerta wid dessa ruiner. Ä ena sidan framstår näden stor och
härlig; men ä andra sidan straffet för dess föraktande hemsk och
fasawäckande. Med wemodiga tankar, men öfwertygad om Guds
ords ewiga sanning, äterwänder den resande frän detta befök.

Icke längt ifrän Kapernaum ät öster ligga ruinerna af det
forna Chorazin, om hwars fall Herren äfwen talade ord, som
gätt i uppfyllelse. I närheten ät öster ligger det ställe, Ödemar-
ken", der Jesus bespisade 5,000 män med fem bröd och twä fiskar,
hwarom Matheus förtäljer i 14: 13—21. — Till wester om Ka-
pernaum, ungefär pä en half timmes afständ, anses den lilla fiskar-
byn Bethsaida hafwa legat, dm plats, derifrän Petrus, Andreas
och Filippus woro hemma. Till detta ställe styrde wi wär farkost.
Kort innan man nalkas stället ser man en mattenqwarn, hwilken
sättes i rörelse af det rika källwattnet, som i strömmar brusar ned
till sjön frän berget oerofwan. Det gamla Bethsaida finnes icke
mera till; den lilla fiskarbyn, som läg pä den leende stranden, är
bortsopad frän jorden, utan att ens nägot fvär deraf äterstär. „We
dig Bethsaida", hade Frälsaren sagt, och detta „we" har tungt
drabbat det. Under de sista ärm hafwa twenne tyska katoliker der
bildat en liten koloni, ät hwilken de gifwit det gamla namnet. —

När wi stego in i dessa twenne enkla, godlynta mäns mycket pri-
mitiwa bostad, bestämde af en liten stuga med en nägot större för-
stuga, och hetsade „Gutm Tag", mottogo de oss med utmärkt man-
lighet, ja, med hjertlighet. Det kändes säsom hade wi kommit till
gamla bekanta och wänner. Dragomanen beredde här wär enkla
maltid, hwilken bestod förnämligast af fiss, fängad ifrän sjön. Den
hade warit utmärkt god, om den warit stekt i smör; men dä sädant
fattades, mäste i stället anwändas olja, hwilket gjorde rätten betyd-
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ligt mindre wälsmatande. De wänliga, hjertliga männen bjödo oss
win pressadt af drufwor, fom de fjelfwa odlade, hwilket war mycket
godt och lättdrucket. Dessutom woro de försedda med ett flags
„magdroppar", „magenbitter", hwaraf de bjödo ät oss med den
päföljd, att männen R:s feber genom den betydligt förminskades.
— Efter den enkla maltiden begaf jag mig med en ung wacker och
hurtig Beduin, en af bättarlarna, pä en kortare fiskarfärd, hwarom
här nägra ord. Mannen mar försedd med ett nät, hwilket han kastade
pä sin axel, och wid ankomsten till stranden, drog han upp sin klädnad
ända till knäna, band wäl om sig och fastade kasfm wid sin gördel. Nätet
war rundt, pä den yttre ringen woro fastade smä jernstyckm, hwilka
tyngde ned det till botten. Stilla och lugnt begynte han wandra
längs stranden, gäende i wattnet till smalbenen, i det han säg noga
efter, hwar en sist stulle blifwa synlig. Han tycktes ega en skarp
blick och mycken wana. Ganska snart märkte han redan pä afständ,
hwar fisten rörde sig, och alldeles oförmodadt kastade han med kraft
sitt nät ut till „drägt." Jag trodde först att haus bemödanden
stulle wara förgäfwes, ty i mitt tycke hade det warit en bra besyn-
nerlig sist, som sä lätt stulle lata fänga sig. Men jag hade fullkomligt
misstagit mig, ty dä mannen gick fram till nätet, plockade han till min
stora förmaning upp dm ena fisten efter den andra, hwilka han
leende kastade framför mig pä stranden. Han kastade äter ut nätet
och upprepade detta ännu en tredje, en fjerde gäng o. s. w., i det
han wandrade utmed den länggrunda stranden. Under en timmes
förlopp fick han 30 stycken öfwer ett qwarter länga fistar.

Detta sätt att sista är mycket enkelt, och helt säkert, skulle man
sälunda icke fä en enda sist, om det ej funnes af dem i fä stor
mängd. Hos fiskaren erfodras en stor skicklighet i att kasta nätet, och
en skarp blick, som icke förwärfwas annorlunda än genom mycken
öfning. I sjön Genezareth finnes ätminstone tre slags sist. De
allmännast förekommande äro de s. k. Pauli fiskar, hwilka hafwa
fjäll. Desfa likna temmeligen wär id, men äro ej fä beniga. De
fäs wanligen om dagen pä grunda ställen och äro ganska wälsmakliga.
Af dem tillreddes den ofwanomtalade maltiden. En annan art kal-
las Petri sistar. Dessa äro af betydlig storlek och utan fjäll samt
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Stranden utanför den enkla tysta kolonin war synnerligen
lämplig för detta sätt att sista. Jag tog mig der äfwen ett upp-
friskande bad, hwarefter wi ännu hwilade oss en stund i de wänliga
kolonisternas förstuga, omgifna icke allenast af wära bätkarlar, ntan
äfwen af en mängd andra Beduiner, hwilka famlat sig derstädes.
Umgänget med dessa war icke sä alldeles oangenämt. De woro
alla mycket wänliga emot oss, och gladde sig mycket, dä wi med
tillhjelp af wär „Arabische Sprachfuhrer" kunde göra oss helst nägot
förstädda af dem.

fängas om natten, de förekomma mest i djupt watten. Äfwen en
sädan fingo wi se i klostret, den war närmare twä aln läng. Huru
den smakar, kan jag icke säga, emedan wi ej äto deras. Dessutom
finnes ännu en tredje art, hwilken är mycket liten och liknar abboren.
— När jag säg mannen kasta ut nätet den ena gängen efter den
andra, erinrades jag om lefu apostlar Petrus, Andreas o. s. w.,
hwilka just pä dessa ställen mängen gäng kastat ut sitt nät och er-
hällit stor fängst.

Under tiden hade winden gätt öfwer till westlig, och den frän
öster kommande „siroccon" war sälunda öfwerständm. Kl. '/2 3 tiden
togo wi ett hjertligt afsted af wära gästwänliga wärdar, hwilka här
i den öde trakten midt ibland ofta fiendtligt sinnade Beduiner ha
lyckats fä flere äkertiipvor odlade, och wände tofan tillbaka mot
Tiberias. Wi foro förbi det ställe, der man antager, att Jesus höll
den predikan frän bäten, hwarom Lukas förtäljer i sitt ewangelium
5: I—ll,1—11, och der Simon gjorde det stora fiskafanget, när han pä
Jesu ord „kastade ut sitt nät pä djupet." I början hade wi en swär
motwind, mot hwilken männen nödgades kämpa med all kraft, för att
fä den stora bäten att gä framät. Men dä wi kommo till närheten af
Chan Minije, der nägra antaga att ruinerna efter det forna Ka-
pernaum finnas, kunde seglen släs ut och den starka winden fyllde
dem, fä att wi med ilande fart fördes mot den andra stranden.
Det bläste sä häftigt att nägra och bland dem wär dragoman, likt
Herrens lärjungar fordom (Math. 8: 23—27), fruktade att wi stulle
förgäs. Att nägon fara icke war förhanden, kunde dock en wan feglare
nog finna. Men derom blefwo wi öfwertygade, att pä denna sjö
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Qwällen före folnedgängen war utomordentligt härlig; fjön,
hwilken nyss warit upprörd, läg äter spegellugn. Fisk i otalig
mängd stimmade lekfullt längs den langgrunda stranden. Solens
klara, gyllene strälar kastade ett wackert skimmer öfwer de blä wikarna,
hwilka pä flere ställen kantades af de redan omtalta bjertröda blomster-
gärdarna. Med mycken faknad lemnade wi denna stöna tafla, som
under dagens lopp sä starkt fängslat oss. Ännu ett bad i det klara
wattnet, och sä till hwila, för att följande morgon anträda färden
norrut frän det minnesrika Tiberias.

tan hastigt uppstä en wild storm och wäldiga wägor. Pä tjugo
minuter hade wi redan nätt stranden wid Tiberias och woro äter
utanför klosterbyggnaden, efter att hafwa tillbragt en af de stönaste
dagar under hela resan. Innan bätkarlarne och wännen R. lemnade
bäten tog jag med min fotografi-apparat en bild af hela sällskapet
till ett minne frän den angenäma färden. För det Beduinerna sutto
nägra minuter längre i bäten, wille de nödwändigt hafwa „bachschisch."
Sannolikt trodde de, att jag' genom den anställda fotograferingen
skulle göra nägot slags affär. —

Natten war annars lugn, utom att redan kl. 2 pä morgonen
en man frän den muhamedansta mossems minaret wäckte oss genom
att kalla folket i nejden till morgonandakt. Detta gjorde han med
en fä start och genomträngande stämma, att den hördes länga, länga
wägar i den klara luften. Kallelsen war i formen af ett stags
rythmist sang, hwari oafbrutet samma ord upprepades, och fortfor
minst en timmes tid. Han tycktes ega en pyramidalist stämma,
som under hela denna tid alls icke sjönk, och goda lungor, hwilkas
krafter woro outtömliga. Det war icke utan ett grand afund, jag
lyssnade till denna klara, starka stämma i den ljusnande morgon-
stunden, som badade oss en ny dag, under hwilken wi ernade gä
nya öden och erfarenheter till mötes.

*)De ord, af hwilka sängen bestod, lyda pä arabiska: „La ila ha
illallah", hwilket i swenst öfwersättning betyder: „det gifwes ingen Gud
utom Gud."

Klockan war 4 pä morgonen den 7:de Maj, dä wi stego upp
frän wära bäddar, för att rusta ofs till affärden, fom stulle ske fe-
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nast kl. 5. Wi hade kommit underfund med, att det war bättre ju
tidigare man kom till wägs. Derigenom kunde man bäst njuta af
den frissa morgonluften. Pä dagen blef hettan allt outhärdligare.
Genom dragomanens längfamhet kommo wi dock först kl. >/2 6 i
rörelse. Med icke sä ringa saknad lemnade wi det fredliga klostret,
der wi i det hela taget hade haft det ganssa bra. Wägen norrut
gick under twä timmars tid längs stranden as den härliga sjön,
hwars wattenspegel läg fullkomligt lugn för wära blickar. Förtjusande
war anblicken öfwerallt. Stora fiskstim lekte öfwerallt i wattmbry-
net och ssaror af änder och andra wattmfoglar fummo twä och twä
pä det blä djupet. En underbar stillhet rädde i hela naturen. En
högtidstämning sänkte sig äfwen öfwer oss. Det kändes säsom om
hela naturen omkring oss firat en gudstjenst. Wära djupaste kän-
slor fingo uttryck i en andlig säng, som wi uppstämde till Skaparens
och Försonarens ära. — Efter ungefär en timmes färd pä den stöna
stranden nädde wi den lilla, ensliga byn Medjdel, der Maria
Magdalena, en af Jesu trognaste söljeslagarinnor, sannolikt war

född. (Math. 15: 39) Numera är stället en obetydlig, smutsig by,
der nägra hundra Beduiner lefwa i fattigdom och elände. Wi mötte
pä wägen nägra af dessa inwänare, hwilka västas i allmänhet wara
simdtligt stämda mot resande. Emot oss woro de dock mycket wän-
liga och läto oss passera utan widare, sedan de tiggt sig till nägra
cigarretter af mig. Märkeligt är det, att just denna by har blifwit
bewarad, medan ödeläggelfe öfwergätt de stora städerna Kapernaum,
Bethsaida o. s. w., hwilka lägo pä stranden af samma sjö och nästan
spärlöst förswunnit frän jorden. „Magdala har blifwit qwar,"
säger Orelli, „sajom ett wittnesbörd om den djupaste hängifwenhet

för Herren; det är säsom ett minnesmärke af en tacksam qwinnas
kärlek till sin räddare", en kärlek som bestod profwet ännu bortom
hans död pä korset. (Marc. 16: 11; loh. 19: 25). Jesus hade
ju ifräu denna Maria Magdalena utdriswit sju djeflar, (Marc. 16:
9) och wisade sig för henne fäsom uppständen, dä hon pä pästmorgo-
nen satt wid grafwm och begret honom fäsom död (loh. 20: 11 —

18; Marc. 16:9.) Stränderna kring Magdala äro ganska fruktbara
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Efter nära tre länga, mödosamma timmar pä den steniga,
swära wägen, nädde wi ett ställe, wid namn Chan Djubb Jusef,
der enligt sägen Josef blef fäld af sina bröder, hwilken sägen dock
icke torde hafwa nägon historisk grund. Nästan under hela denna
färd war „dragomanm" fpärlöst förswunnen, och wi fingo reda oss
med tillhjelp af „mukarin", fom nog war bewandrad i ortförhällan-
den. Om ett fimdtligt angrepp frän Beduinernas sida blifwit gjordt
mot ofs, hade wi i saknad af förswarswavm warit temmeligen illa
deran. Den enda bewävnade war just „dragomanm", som nu till-
följe af uägot illtycke wärdslösade sitt wärf. Ä ofwannämnda ställe
sammanträffade wi med nägra Beduinfamiljer, hwilka woro bosatta
i denna ensliga trakt och som bemötte oss med wänlighet samt erhöllo
litet „bachschisch." — Under fortsättningen af färden lemnade wi
Safed till wenster. Denna stad är owanligt högt belägen; berget
pä hwilket den ligger är 845 meter, eller närmare 3,000 fot, högt
öfwer Medelhafwet. Pä densamma kan man sälunda med stal till-
lämpa uttrycket: „stadm pä berget." Den torde i följd af sitt do-
minerande läge erbjuda mänga stöna utsigter. Antalet af dess inwä-
nare, hwilka wäl till mer än hälften äro Judar, uppgår till om-
kring 15 tllfen. Dtterst fä kristne hafwa bofatt sig derstädes. I
denna stad äro, kanske mer än uti nägon annan stad i det „heliga
landet", ludarne herrar. Under sextonde ärhundradet blomstrade
derstädes studium af Talmud. Flere rike utländsta Judar inflytta
ärligen dit. Är 1837 war staden utsatt för en den grustigaste
jordbäfning, hwarwid 5,000 mennistor blefwo dödade. — Emedan
denna ort icke egentligen i bibliskt afseende erbjuder nägonting af
intresse, och wägen upp till densamma af dragomanen uppgafs
wara ganska swär och dälig, beslöto wi att hellre rida fram till en
by, som läg pä ungefär twä timmars wäg ifrän Safed, och stanna

och bewuxna med träd samt odlade; men ju längre man astägsnar
sig frän fjön och stiger upp ät bergeu, desto dystrare blir nejden.
Man ser icke mera sädesäkrar eller träd, utau efter manligheten
sten, grus och sand. Till wenster, ungefär pä twä timmars afständ
frän stranden, blef Kirn Hattin, ett högt, majestätiskt berg, der man
tror att Jesus höll sin bergspredikan.
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Byn är egentligen en för nägra är fedan anlagd ludekoloni
med namnet Ro schvin ah. Inwänarena, tillfammans ungefär 40
familjer, äro alla Judar, hwilka hafwa arrenderat ät sig smä lä-
genheter och sysselsätta sig med jordbruk. Byns läge wid sluttnin-
gen af samma berg, pä hwilket Safed ligger, är ganska wackert och
jordmanen omkring kolonin fruktbar, hwilket bewifades af den fro-
diga wäxtlighet, som öfwerallt pä de redan upptagna äkrarna mötte
ögat. Om man betänker att kolonin är endast nägra fä är gam-
mal, mäste man erkänna, att de Judar, som här bosatt sig, äro
arbetsamma mennistor. Dessutom tycktes de lefwa i frid och en-
drägt med hwarandra, och sta i mycket nära förbindelse med de i
Safed bofatta trosförwandterna. Till och med winodling lyckas
wäl pä denna plats, och man kunde redan fe flera wingärdsan-
läggningar der. lordomrädet för kolonin är ursprungligen inköpt
af den rike magnaten Rotschild, som tillhandlat sig detsamma af
turkiska Sultanen och för billigt pris utarrenderat det ät sina tros-
förwandter, hwilka fälunda här funnit en fristad undan de förföl-
jelser, som under de sista ärtiondena öfwergätt dem. Kolonins in-
wänare äro inflyttade frän stilda länder, och tala flere olika fvräk.
De föra här ett stilla lif, undangömda för den stora werlden. Äf-
wen hos dem finnes längtan efter profetiornas uppfyllelse och de
tro, att Judafolket ännu stall blifwa det werldsbeherrstande folket.
Att förbannelsens dom engäng stall tagas bort, det wänta och hop-
pas de, ehuru de ej wilja erkänna Jesus af Nazareth fäsom sin
Messias och konung. Detta hopp uttalades af wär wärd flere gån-
ger nnder wärt famtal med honom.

der till natten. Wi anlände dit redan kl. 11 tiden pä förmiddagen,
och hade fälunda god tid att göra bekantskap med folket och ortens
förhällanden i öfrigt.

Wi fingo herberge hos en af dessa Abrahams efterkommande,
hwars namn war lehofua Ben-Ar i. Han war en man om 35 ärs
älder, gift för tre är tillbaka, men barnlös. Liflig och energisk
samt ganska begäfwad hade han genom ihärdigt arbete sätt till
ständ en liten wingärd, uppodlat smä äkertävpor och bygt ät sig
ett nätt hus med twä smä kammare och kök i ena ändan samt
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stall för ko och äsna i den andra. Gerna inlät han sig i samtal
med oss, och detta mötte ingen swärighet, emedan han talade en
ganska begriplig tysta. Intresserad isynnerhet af det, fom gällde
hans trosförwandter i Europa, ledde han fnart samtalet pä den
antisemitiska rörelsen, hwaröfwer han uttalade sin synnerliga in-
dignation. Af hans tal märkte man tydligt, att han hade satt
sig in i saken, och kände t. o. m. namn pä personer, hwilka tagit
del i denna strid. Bland annat frägade han mig, om jag kände
Huspredikanten Stöcker i Berlin. Och dä jag bejakade hans fräga,
fade han: „Om Ni träffar honom, sä säg, att ludarne till och med i
Palestina hata honom." ludarnes ställning i allmänhet kom äfwen pä
tal, och deröfwer uttalade han sin mening pä ett okonftladt och anspräks-
löst sätt. Det framgick af allt, att han war en mera beläst man och följt
mera med sin tid, än flertalet af hans trosförwandter. Han sade sig
wara korrespondent till nägon hebreisk tidning, och lofwo.de strifwa
om wärt besök i deras koloni. Derföre anhöll han om wära wisitkort,
för att kunna noggrannt uppgifwa namnen. Sedermera har jag ockfä
sett uppgifwas i en af wära tidningar, att han uppfyllt detta löfte.
Under famtal med honom förgick hela eftermiddagen ganska nöjsamt.
Emedan wi följande dagen hade att rida minst åtta timmar, mäste
wi gä tidigt till hwila för att samla krafter till den ansträngande
turen.

Det blef dock icke mycken hwila af, emedan bädden war syn-
nerligen härd, en wanlig trädbänk, och de otaliga blodsugare, af
hwilka äfwen här funnos mer än till öfwerftöd, oroade mig hela
natten och gjorde det omöjligt att slumra in. Derföre stego wi
upp mycket tidigt, för att bereda ofs till afrefan. Det gick dock
äter mera tid än önstligt hade warit, innan wi kommo till wägs.
Solen gick redan upp och göt sitt milda purpursken öfwer den för-
tjufande nejden. Wägen norrut gick mellan frodiga äkrar och öfwer
wackra bergsluttningar. Öfwerallt fägo wi flitiga arbetare, hwilka
i den tidiga morgonstunden woro ute antingen för att plöja ökern
med oxar „under oket" eller att stära korn, hwilket här och der re-
dan war moget till störd. Pä afständ framskymtade den spegelklara
ytan af Meroe fjön, der wi efter nägon timmes förlopp, sedan
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hettan hunnit blifwa mera tryckande, hoppades fa taga ett weder-
qwickande bad. Detta hopp flög dock fullkomligt felt, emedan wär
wäg alls icke förde ofs till sjön, hwarutom wär dragoman uvpgaf,
att dess stränder äro sä sänka, att man icke kan beträda dem utau
att sjunka ned i gyttjan. — Efter ungefär 1 '/2 timmes ridt kommo
wi till en liten fjö eller rättare ett trast, pä hwars stränder stöna,
stora löfträd erbjödo en efterlängtad skugga. Wi beslöto derföre
att här äta wär frukost. Stället hette Em bal lah. Det lilla tra-
stet war mycket grundt; dess sänka stränder tycktes utgöra ett till-
häll för stora massor af grodor, hwilka förde ett ohyggligt wäfen.
Wattnet war likwäl klart och kyligt, hwarföre wi kastade kläderna
af ofs och togo oss ett bad. Fisk och sist-yngel fanns der i öfwer-
flöd. I wattnet bland fistar och grodor dröjde wi ätminstone 10
minuters tid, medan den glödande solen gjorde wistelsen pä det
torra mycket tryckande. Wederqwickta och med god matlust stego
wi upp frän badet. Under tiden hade dragomanen tillredt fruko-
sten och det stöna kaffet, fom hade en strykande ätgäng. Wära
trötta lemmar woro fälunda äter wederqwickta och de flyende lifs-
andarna äterställda.

Medan wi äto, samlades omkring oss flere Beduiner, hwilka
med begärliga ögon äsägo wär maltid. Efter en stund begynte
en af dem tigga af mig cigarretter, dä han säg mig röka. Och sä
den andra, den tredje o. s. w. hela raden om. Ju längre wi sutto
der, dess mer ökades deras antal. Det war säsom om de hade
wäxt upp ur jorden. Och alla woro de försedda med stjutwapm.
Ju mera deras antal ökades, dess djerfware blefwo de- och defs
närmare pä ofs trängde de sig. Man kunde alls icke wara säker
om, hwilka deras afsigter woro. En af dem tog sig för att un-
dersöka dragomanens bössa, som läg pä marken, mähända för att
se efter om den war laddad eller ej. Wistelsen bland dessa wildar
började kännas rätt kuslig, emedan de woro öfwer tjugu man,
och wi endast fyra, af hwilka blott en hade wapen. Derföre ansägo
wi det wara rädligast att sä skyndsamt som möjligt begifwa oss
derifrän och lemna dem att fällstapa med hwarandra. När wi redo
bort ätföljde de ofs ett stycke wäg, utau att likwäl göra min af att
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Den följande delen af wägen ledde öfwer en gräsbewuxen
flätt med rinnande bäckar och tallsvräng, pä hwilken stora kreaturs
hjordar betade. Länga rader af Beduin-tält woro uppslagna wid
wägen. Pä ett ställe räknade jag deras antal ända till femtio.
Qwinnorna fysslade med att bära stora bördor af rör, hwilka i socker-
toppsform woro staplade pä deras hufwudm. Pä afständ tedde sig
dessa i rörelse warande gestalter säsom rör-pyramider, hwilka woro
i en egendomlig guugande rörelse. Wära hästar skuggade tillbaka
för dem och wille ej gä fram. Wid närmare granskning säg man
under dessa rör-torn ett par swarta qwinnoögon skymta fram.

angripa oss. Nägra yngre män svrungo läng wäg efter oss och
tiggde cigarretter. —

Ju mera wi närmade oss wärt följande nattqwarter, desto
behagligare blef nejden. Der fanns ymnigt med fmä wattenbäckar,
och de talrika träden lemnade en angenäm skugga. Allt tilltanna-
gaf, att jordmanen pä denna trakt war mycket fruktbar. Pä sina
ställen war wägen nägot sank, och man fick rida försigtigt, för att
ej hästen stulle sjunka ned i dyn, hwilken betäcktes endast af en
tunn storpa af tillhärdnad jord. Hästarna hafwa i detta affemde
ofta bättre instinkt än mennistan, hwarföre det pä fädana ställen
är bäst att lemna hästen fria tyglar. Detta erfor jag flere gänger
under denna färd. För wär „mutari," fom under wänliga för-
hällanden red ett stycke stildt frän oss, höll det pä att gä ganska
illa. Hans häst, som hade att bära bäde sin ryttare och wära kapp-
säckar, sjönk ända till magen in i en bäck, öfwer hwilken wi redo.
Det säg - nägot hotande ut för wärt refegods; men ingen städa
skedde. Med egna krafter kom hästen upp ifrän sin wädliga belä-
genhet och i ett nu war allt äter pä det torra.

Wi närmade ofs fälunda BKniKs, hwilket är det i bibeln
omtalade Cesarea Filivpi. Det war utomordentligt angenämt
att rida i skuggan af de lummiga löfträden, hwilkas rötter ymnigt
fuktades af porlande och brusande bäckar och källsprång. Foglarnes
ljufwa sang smekte örat, och öfwerallt i hela naturen fanns lif
och rörelfe, hwart man än kastade sin blick. Att i en sädan nejd
icke känna sig uppmuntrad och wederqwickt, skulle i sanning bewisa
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Innan wi anlände till byn hade wi nöjet att se en stor
österländsk tarawan, som hade lägrat sig utanför byn i ssuggan af
nägra waldiga ekar. Der njöto de alla, män, qwinnor, barn, ka-
meler och äsnor den mest sorglösa ro. Scenen war synnerligen
pittoresk. Mennistorna hade utbredt under sig bolster, dynor och
täcken i de bjertaste färger, för att hwila sä beqwämt som möjligt.
En äkta österländsk bild! Det säg ut som om dessa mennistor icke
skulle hafwa nägon sorg i werlden. Och likwäl kunde man af de magra
ansigtma, i hwilka lifwets mödor tryckt mänga färor, sluta, att
äfwen de wisste sig lefwa i jemmerdalm, der en hwar har sitt
mätt af lidande och bekymmer att bära.

höjden af likgiltighet. Här i närheten nägonstädes woro Jordans
källor wid foten af stora Hermon, hwars silfwerhwita, snöjga topp
knappt en enda gäng förswunnit ur wär äsyn alltsedan wi lemnade
Tabor.

Wär första omsorg wid ankomsten till byn war att skaffa
oss nattqwarter, hwilket icke war sä alldeles lätt. "Dragomanen"
förde ofs naturligtwis till byns bästa gärd, der wi en stund fingo
hälla med wära hästar pä gärdsplanen, och nu begynte prutandet
om betalningen sör herberget. Men sannolikt ställdes ansvräken i
början allt för högt, eftersom wi mäste wända oss derifrän. Sedan
wi hunnit rida nägra steg, tom wärdinnan efter oss och talade
nägra för oss obegripliga ord med „dragomanen," och straxt war

affären uppgjord. Wi fördes upp till husets öfre wäning i ett
stort rum, som war försedt med tre fönsteröppningar, naturligtwis
utan glas, mm med trädluckor, dm manliga strämattan pä golfwet,
wid den ena wäggen en utmärkt wacker, läg byrä och wid dm
andra en hög goda sängkläder: bolster, dynor och täcken, hwilka
breddes ut för oss. Wid wärt inträde fanns dessutom i rummet
en wagga, i hwilken lag ett halftärs gammalt barn, som sköttes
af modern, en fnyggt klädd, yngre qwinna med behagliga anlets-
drag. Hon förfwann dock genast jemte barnet wid wärt inträde.
Allt tilltannagaf, att inwänarma här lefde i mer än manligt goda
ekonomiska omständigheter. Uttröttade af hettan och den ansträngande
ridten kastade wi oss ned pä de utbredda sängkläderna, medan dra-
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gomanen tillagade kaffe, som under sädana omständigheter utgjorde
det bästa wederqwickelse-medel. Medan wi lägo der och läto tan-
karna irra tillbaka öfwer de dagar, under hwilka wi fört detta
högst egendomliga lif, hwilket dock fmäningom började kännas en-
formigt och tröttande, obferwerade wi med glädje i taket ett fwalbo,
som omsorgsfullt wärdades af ett par fwalor, hwilka turwis be-
sökte det, hwarje gäng medförande nägon föda ät ungarna. Sedan
de lemnat den medhafda födan ät sina hungriga älsklingar, qwitt-
rade de sä gladt och flögo äter bort för att söka ny. De woro
derwid sä outtröttliga och dock sä sorglösa, och höllo derigmom för
ofs en kraftig predikan om Herrens godhet emot dem och mot alla
sina stavade warelser. Äsynen af dessa älskliga foglar förde tan-
karna till hemmet och hemlandet, der mähända redan nu de hem-
wändande swalorna begynte förkunna fommarms snara ankomst och
glädja mennistornas hjertan. Märkwärdigt är det huru hwarje,
äfwen den minsta omständighet, leder tanken till hemmet, dä man är
längt aflägsnad derifrän. Hemmet, defs härd, dess spräk, dess seder
ega dock en tjusningskraft, fom intet annat pä jorden, man mä
hafwa det än fä gladt, godt och angenämt annorstädes. Och dock
är det jordiska hemmet blott ett herberge, och den jordiska wandrin-
gen en pilgrimsfärd mot det rätta hemmet, mot det Jerusalem, som
ofwanefter är. När wi längta redan efter det jordiska hemmet,
och glädjas att fä komma dit, — huru stor stall ej glädjen wara,
dä wi engäng nä det rätta hemmet, „det goda landet", der all weder-
lnöda stall slutas och sällheten wara fullkomlig och ostörd för ewigt!

Dessa betraktelser mäste dock snart afbrytas, emedan wi wille
anwända eftermiddagen till att uppföta Jordans källor, hwilka äro
belägna i närheten af denna by. Wi ställde wär wandring genom
byn mot stora Hermons fot. Efter ungefär en qwart timmes wäg
frän byn kommo wi till ett ställe, der mänga källådror med stor
kraft och wattenrikedom framwälde under berget. I sjelfwa berget,
fom pä denna sida stiger nästan lodrätt mot höjden, finnes dessutom
en mängd urhälkningar eller ingröpningar, bildande stora grottor,
i hwilka man kan stiga in. Wattnet framwaller under berget öf-
werallt och har under ärtufenden gräft ät sig sina egna wägar.
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Wi hade säledes framför oss källorna till denna märkeliga
flod, hwars mänga flingringar genom landet wi under hela wär
färd allt efter litet städat. Dess rikliga watten tillgäng kommer
ifrän snömassorna pä Hermon, som utgör en del af det wäldiga
Anti-Libanons bergskedja. Medan wi stodo wid dessa brusande
källor, bedöfwade af wattnets dan, kunde wännen v. R. icke afhälla
sig frän att taga kläderna af sig och ännu engäng twä sig ren i
detta watten till ett sista farwäl frän Jordan, hwilken wi för all-
tid stulle lemna bakom oss. En ung gosse, som trugat sig pä oss
till förare, bestädade denna handling med stor förwäning och för-
undran. Mähända war det deraf, han blef fä uppskrämd, att han
sedan lemnade oss i fred för sin efterhängsenhet. Jag hade god
lust att följa wännen v. R:s exempel, men nöjde mig med att twä
endast mitt ansigte och mina händer, emedan jag fruktade för för-
kylning, dä wädret började kännas fwalare. Ända till aftonens
inbrott dröjde wi qwar pä denna idylliska, lockande plats, än wan-
drande omkring, än sittande i skuggan af de lummiga träden.

Det har bildat ät sig här och der större eller mindre reserwoirer
och flyter i strida strömmar öfwer allt, tills det förenar sig i bäckar
och längre fram i mindre floder, hwilka förenade bilda Jordan,
som sedermera under sitt länga lopp tager emot watten frän flere
andra häll.

Härwid föll tanken sjelfmant äfwen pä de historiska och bib-
liska tilldragelser, hwilkas minne är fästadt wid denna ort. Ba-
ntas eller BKnjKs, säjom namnet äfwen uttalas, är bekaut frän
uräldriga tider; der torde under den äldsta tiden funnits en högt-
drifwen kultur. Stället har genomgätt mänga stiftande öden. Man
antager fäfom afgjordt, att det är identiskt med Baal G ad, hwil-
ket omtalas i losuaboks 11: 17, en helgedom egnad ät Baal säsom
lyckans gud. „Dä Baal Gad blifwit koloniseradt af grekerna, fick
det utbyta sitt gamla namn mot namnet Paneas, hwilket gafs det
med anledning af en närbelägen bergshäla, som blifwit helgad ät
Pan och försedd med en mängd urhälkningar, i hwilka man upp-
ställde bildstoder af gudeus stogsnymfer. Detta Paneas utkorades
af tetrarken Filippus till haus hufwudstad; samtidigt uppkallade
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Till denna ort rigtade äfwen Herren lefus engäng sina steg,
sedan han hade utropat sitt „we" öfwer Chorazin, Kapernaum och
Bethsaida. Under wandringen war hans hjerta uvpfnlldt af djup
bedröfwelse öfwer otron och härdheten, förständsmörtret och blind-
heten hos dem, hwilka twungit honom att lemna den ort, som war

honom sä kär. Ditkommen framställde han, sedan han först i stilla
bön samtalat med sin himmelske Fader, till sina lärjungars beswa-
rande följande twenne djupt betydelsefulla frägor: „Hwem säger
folket mig, mennistans son, wara? — Hwem sägen I mig dä
wara?" Swaret pä den första frägan war ganska nedstämde och
lydde: „Somlige Johannes Dövaren, somlige Elias, somlige lere-
mias, eller en af profeterna." Men fwaret pä den senare war det
rätta, det djuvsinuigaste och härligaste och lydde: „Du är Kristus,
lefwande Guds Son." Bekännelsen, som afgafs af Petrus pä hans
egna och de öfriga lärjungarnas wägnar, war den härligaste, som
nägonsin gätt eller kan gä öfwer en mennistas läppar. Derföre
bekräftar Herren ock högtidligt denna bekännelse med att tillägga:
„Salig är du, Simon, lone son; ty kött och blod hafwer dig det
icke uppenbarat, utan min Fader, som är i himmelen. Och jag sä-
ger dig igen, att du är Petrus; och uvvä detta hälleberget stall jag
bygga min församling; och helwetes portar stola icke warda henne
öfwermäktige. Och jag stall gifwa dig himmelrikets nycklar. Allt
det du binder pä jorden, det stall wara bundet i himmelen; och
allt det du löser pä jorden, det stall wara löst i himmelen." (Math.
16: 13-28; Marc. 8: 27; 9: 1; Luk. 9: 18-27). — Man kan
säga, att det för lärjungarne war en afgörelsms stund af omätlig
betydelfe. Lefwande mäste minnet af denna tilldragelse här träda
framför hwarje kristen, som genom den Hel. Ande lärt sig att er-

han ock staden efter sitt eget och sin skyddsherres, kejsar Tibern,
namn." Sälunda war det sedermera allmänt kanot under namnet
Cesarea Filipvi. Namnet BKnjas äter, säsom stället numera kallas,
har uppkommit genom det arabiska uttalet af ordet Paueas. Detta
war dm nordligaste punkt, till hwilken losua eröfrande trängde
fram, dä han intog det förlofwade landet. Stället utgjorde fälunda
den nordliga gränsen för Kannans land.
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Wid äterwändandet till byn kort före solnedgängen, gäfwo wi
akt pä en omständighet, som gjorde denna by nägot olik de andra,
genom hwilka wi dittills färdats. Pä de platta taken syntes öfwer-
allt fmä *~löfhyddor", förfärdigade till fof- och hwiloplatfer för iu-
wänarena. Wid nattens inbrott fäg man den ena efter den andra
draga sig undan till dem säsom snäckan inom sitt stal. Sannolikt
är man uti dem mera fredad för myggor, flugor och andra blod-
sugare samt har smalare att sofwa. En sädan hydda hade wi gerna
önskat oss; men wi mäste nöja oss med det wi erhällit, ehuru wi
suart blefwo öfwertygade att uägou hwila icke war att tänka pä.
— I aftonstunden fingo wi ännu wara wittnen till ett sorglustigt
uppträde, hwari gärdens wärdinna wisade prof pä sitt swära lynne.
Allt gärdsfolket war famladt i stugan, mähända till aftonmältiden.
I ett nu hördes derifrän det gälla ljudet af en argsint qwinnoröst,
hwars egarinna patagligen retade upp sig mer och mer, ju längre
hon höll pä med att utgjuta fin wrede. Den ena efter den andra
kom uppsträmd ut ur rummet; till sist äfwen wärden. Icke ens
han hade ssonats af sin kära maka. Hwad orsaken till hennes dä-
liga lynne för tillfället war, kunde jag naturligtwis icke fä klart
för mig, da jag icke förstod svräket. Småningom stillades dock
owädret; men man sade att det ofta plägade upprepas i detta
hus. — I allmänhet skulle man tro, att sädant icke förekommer bland
muhamedanerna, der qwinnan är en flafwinna under mannen, ja,
till och med en handelswara, som töves för nägra hundra mark.
Medan wi woro i lerufalem, hörde jag berättas att en Beduiu
köpt sig en hustru för 16 napoleoner (-^ 320 mark). Qwinnan
anses icke ega nägon själ, ej heller nägonsin komma till paradiset,
och derföre kan hon behandlas säsom flafwinna och handelswara.
Wid tanken härva gär en rysning genom hela ens wäfen. Häri
kan man se, huru djupt mennissan sjunker, dä hon förlorar den
gudomliga sanningens ljus och rakar i hedmdomms och willfarel-

känna Jesus för Guds Son och dyrka honom säsom sin Herre och
Gud. Själen fylles af högstämd andakt pä en plats sädan som
denna, der äfwen allt i naturen manar till Guds lof. Dm rike-
dom, som öfwerallt omger en, är af öfwerwäldigande art.
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sens mörker. Hwilket storwerk har dock icke kristendomen, som af
fä mängen förkastas och försmädas, gjort äswen i detta afseende
genom att gifwa hwarje mennista dess sanna mmnistowärde, och
icke blott för tiden, utan pä samma gäng äfwen för ewighetm.
Kristendomens höga lära i detta affemde lyder: „Här är icke Jude
eller Grek, här är icke träl eller fri, här är icke man eller qwinna,
ty alle aren I en i Kristus Jesus. Aren I nu Kristi, sä aren I
ju Abrahams säd och arfwingar efter löftet" (Gal 3: 28, 29).
Man kan knappast tillräckligt högt uppskatta kristendomens stora
wälsignelse med afseende ä förhällandet emellan mannen och qwin-
nan. Bäda stä jämlika och fria inför Gud, om ock hwardera med
sin olika kallelse och gäfwa i detta lifwet.

Afresan skedde redan före kl 5, och wägen, fom först ledde
förbi ruinerna af det forna Cesarea Filivvi, war ganska swär att
färdas, emedan bergsluttningarna woro mycket branta. Hermons
snöbetäckta bergstopp war fortfarande synlig till wenster. Efter
ungefär twä timmars ridt började pä wägen fynas lawa i stor
mängd, hwilket tydligen gaf tillkänna, att i denna trakt nägon gäng
i tiden en eruption egt rum. Mähända har Hermon, fom numera
alltid är betäckt med ett tjockt snö- och istäcke, fordom ur sitt inre
uppkastat dessa massor af lawa, öfwer hwilka man fär färdas un-
der flere timmars tid. — Bland bergen päträffade wi i en dal en
liten by, bebodd af „Druser." Den omgafs af frodiga äkrar, pä
hwilka flitiga arbetare, män och qwinnor, woro sysselsatta. Dru-
serna anses i allmänhet wara mycket fiendtligt stämda mot kristna,
men desfa woro wänliga emot ofs.

Mörkret hade emellertid inbrutit och hwilans timme war inne.
Natten war en af de fwäraste under resan, emedan hela kroppen
tillföljd af ömhet och fwullnader, som uppkommit genom mygg-bett
och ohyra, swed och markte olidligt. Under de sömnlösa timmarne,
som längfamt gingo framät, kunde jag icke annat än wrida mina
händer, och önska att den efterlängtade morgonen stulle gry. Med-
wetandet att wi numera hade blott twä dagars wäg qwar till Da-
mastns war dock en tröst i denna ömkliga belägenhet.



En Drus från Libanon.
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Efter mänga mödor och sedan wi t. o. m. engäng förwillats
frän rätta kosan, nädde wi wärt följande nattherberge i Kasr
Ha uwar. Men ack, hwilken eländig och smutsig by war icke denna!
Nog hade wi hittills sätt underkasta oss mänga umbäranden både
hwad föda och hwad nattläger angick; men nägot, liknande det, wi
här fingo erfara, hade wi ej ännu pröfwat. Rummet, fom erhölls
efter mänga swärigheter, war det uslaste lerkyffe man kan tänka sig,
utanför hwilket om aftonen samlade sig en mängd hästar, kor, äsnor,
hundar och kattor. Genast wid inträdet möttes wi af en ohygglig
stank, som förpestade det inre och gjorde wistelsen der outhärdlig.
Man hade upphängt derinne grenar af ett slags wideträd, som har
silfwergrä blad, för att rena luften. Lukten af dem war dock i
wärt tycke fä oangenäm att wi höllo pä att komma till brytning.
Ehuru wi genast läto „dragomanen" och „mukarin" föra bort gre-
narne, stannade lukten dock qwar. Hela natten mäste wi hälla dör-
ren öppen; men detta hade äter till päföljd, att kattor och hundar
kommo in i rummet, och bäst det war uppstod dem emellan en fruk-
tanswärd strid, som tillintetgjorde all möjlighet att slumra in. De
woro omöjliga att drifwa ut, emedan de i mörkret gömde sig i de
mänga smä hälor, hwilka funnos i rummets wäggar. — Ehuru
sjelfwa byn war fattig och bestod af usla lerkojor, hade äfwen den
sitt behag genom de wackra omgifniugarna. Icke längt ifrän byn
wäxte en tät stog af löfträd, under hwilkas stöna skugga källor och
bäckar framwällde ur jorden.

Wid uppbrottet om morgonen den 10 Maj woro wi nästan
uteslutande upptagne af tanken pä, att wär ökenresa omsider snart
skulle taga en ända. Endast sju timmars ridt, och wi stulle fä träda
in i Damaskus. Ledsamt nog hade „dragomanm" och „mutarin"
rätat i twist med hwarandra, hwarföre färden gick mycket längfamt.
Wägen war temmeligen god, men erbjöd just ingenting wackert för
ögat. Den gick nästan hela tiden nere i dalen; Hermon hade wi
oafbrutet till wenster, och litet längre bort Anti Libanons bergs-
kedja. Jordmanen säg ut att wara mycket fruktbar, men föga od-
lad. Här och der fäg man smä usla byar. — Efter nära fyra tim-
mars ridt nödde wi en by, wid hwilken en wacker ä flöt och der
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Efter denna lilla malhmr, som förorsakade att „dragomanens"
och „mutarins" retlighet ännu mera tilltog, fortsatte wi resan i den
förfärliga hettan. Och wi kommo fä till en widsträckt sandslätt,
hwilken aldrig wille taga slut. Pä afftäud sägo wi yppiga träd-
gärdar; men detta afständ tycktes alltid förblifwa lika långt. Intet
träd lemnade oss den minsta skugga uvpä denna ändlösa slätt; in-
gen windpust gas nägon swalta, emedan för tillfället en fullkomlig
windstilla rödde. Solen kastade sina strälar nästan lodrätt öfwer
wära huswudm. Wi pästyudade wära hästar, men det oaktadt säg
det ut som om det efterlängtade mälet wore i ett ouvvhiuneligt
fjärran. Ofriwilligt föll tanken härwid pä den käre ap. Paulus,
som engäng färdades öfwer samma brännande slätt pä wäg till
Damaskus i afsigt att der lata fängsla „Herrens lärjungar", för
att föra dem bundna till Jerusalem. Och i det han nalkades sta-
den, kringsträlade honom plötsligt ett sten af himmelen; Herren
Jesus, den „korsfäste", uppenbarade sig för honom personligen, han
föll ned till jorden och hörde en röst säga till sig: Saul, Saul,
hwi förföljer du mig? Pä hans fräga: Ho är du. Herre? ljöd
fwaret: Jag är Jesus, den du förföljer; dig är swärt att spjerna
mot udden. Den underbara uppenbarelsen, skenet och de hörda or-
den werkade till den grad pä denne man, som andades af hot och
mord emot Herrens lärjungar, att han stalf och bäfwade. I sin
förfäran frägade han: Hwad will du att jag stall göra? Herrens
fmar till honom lydde: Statt upp och gäck in i staden, och det
stall warda dig sagdt hwad du bör göra! Och de män, som reste
med honom, stodo förstummade och hörde wäl rösten, men sägo in-

härliga löfträd lemnade en behaglig stugga. Trötta af färden be-
slöto wi att här hwila ut en stund. Denna hwila höll dock pä att
kosta oss mycket. „Mutariu" wille icke mera beswära sig med att
lyfta wära refeeffetter frän hästryggen, hwilket hörde till saken wid
hwarje rastställe, utan lemnade hästen med packningen pä ryggen
att stöta sig sjelf. Djuret gick ned till än, för att dricka och fjönk
in jemns med buken, till wär stora förskräckelse. Det war ingen lätt
sak att fä det upp igen. Wära kappsäckar simmade en stund i watt-
net; mm lyckligtwis woro skadorna ganska obetydliga.
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Redau pä längt afständ ser man de lummiga trädgärdarna,
som omgifwa Damaskus; men sjelfwa staden kan man nästan alls
icke se, om man undantager spetsarne af nägra minareter. Wid
wär ankomst war luften dessutom mättad med solrök, som förtog
utsigten. Wär längtan att komma fram till trädens stöna skugga
ökades ju längre desto mer. Omkring kl. 12 tiden nädde wi ändt-
ligen de praktfulla trädgärdarne, hwilka omgifwas af höga, fula
lerstängsel. Nära en hel timme tog det i anfvräk att rida fram
till staden pä den smala wägen mellan dessa lerstängsel, hwilka pä
flere ställen hindra all utsigt öfwer trädgärdarna, i hwilka wäxa
tusen sinom tusen fruktträd af alla möjliga olika flag, och hwilka
egas af enstilda personer. Uti dem gömmes en rikedom, hwars
storlek knappt torde kunna beräknas. När man kommer frän den
ödfliga flätten, der ingenting wäxer, och träder in i dessa lummiga
trädgärdar, är intrycket sä egendomligt och storartadt att man i
första ögonblicket icke kan wärja sig för ett högt utrop af förmaning
och beundran. Kontrasten är fä stor, att man näppeligen kan finna
maken dertill nägonstädes. Araberna kalla Damaskus till „Orien-
tens perla", och mänga tro, att „varadiset" engäng warit beläget
just der.

gen. Dä reste sig Saulus upp frän jorden; men dä hans ögon
öppnades, fäg han ingen, utan de togo honom wid handen och
ledde honom in i Damaskus. Och i tre dagar fäg han icke och
hwarken ät eller drack. (Ap. G. 9: I—9).

Wi hade sälunda efter den 11 dygn länga färden nätt Sy-
riens hufwudstad. Kl. 1 stannade wi utanför „Hotel Dimitri", och
stego med gladt mod ur sadeln samt lemnade ät „mutarin" wära
hästar, pä hwilka wi ej mera nägonsin skulle rida. Denna stils-
messa frän de präktiga djuren skedde icke utan en wiss falnad. I
detta ögonblick lärde jag mig i nägon mon förstä, hwarföre t. ex.
Araben är sä innerligt fästad wid sin häst. Han lefwer ständigt
tillsammans med sin gängare, som för honom utgör nästan allt, och
derföre betraktar han honom säsom sin bästa män. Ännu en sista
gäng klappade jag det snälla djuret och det leddes bort. En fet och
till utseendet dryg hotelwärd, grek till nationen, med fez pä hufwu-
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Ärligen draga tusendetals pilgrimmer till Palestina, till det
„heliga landet", till undrens land. De wilja der pä de heliga stäl-
lena dyrka sin Gud. De draga dit med gladt mod och utsätta sig
för mänga mödor, swärigheter och umbäranden, emedan de önska
att der finna Jesu fotspär, fotspären af en Petrus, en Paulus, en

Johannes o. s. w. Med hänryckning kyssa de dm jord, hwilken
engäng trampats af „den Heliges" fötter. Utan fwärighet igenfinna
de dessa fotspär. Jerusalem, Bethlehem, Nazareth, Tiberias o. s.
w. äro namn, wid hwilka minnet af Herren Jesus och hans apost-
lar är outplånligt fästadt. — Men Herren Jesus är icke att sökas
hwarkm pä det ena eller andra stället, emedan han uppfyller allt
genom sin närwaro säsom en lefwande, himlafaren Frälsare. „Si,
jag är när eder alla dagar intill werldens ände" (Math. 28: 20),
wittnade han, och sanningen af detta wittnesbörd har gifwit sig
tillkänna öfwerallt. Om Herrens fortfarande närwaro bära mänga
omständigheter wittnesbörd äfwen i Palestina. I det föregämde
har jag väpetat den tarlekswerksamhet, som öfwerallt i detta land
utöfwas af mennistor, hwilka drifwas af Kristi kärlek. Kärleken till
honom uppreser det ma minnesmärket efter det andra, och — ännu
äterstär dock sä mycket att göra. Hedendomens mörker betäcker ännu
till största delen det solk, som bebor detta land, ett mörker, som kan
förskingras endast genom ewangelii himmelska ljus. En resa i det
„heliga landet" kan man derföre icke stuta annorlunda än med en
innerlig bön, att Herren snart mätte läta sitt ords ljus tränga till
dessa mmnissors hjertan och leda dem till sanningens kunskap.

det, mottog oss med m wiss nedlåtenhet, föranledd sannolikt deras
att wärt utseende och wär ekipering war i allt annat än presenta-
belt stick. Efter en 11 dygns wistelse i ociwiliserade nejder ser man
sjelf wanligtwis temmeligen ociwiliserad ut. Ett stort och ljust rum
med utsigt ät gatan anwisades oss i det sina hottellets andra wäning.

Innan jag slutar detta kapitel tilläter jag mig ännu att göra
nägra smä erinringar, som stä i närmaste samband med wistelsen i
Palestina.

Wid tanken pä resan genom Palestina kan jag ej underlåta
att ifrän min dagbok ännu intaga följande ord, fom i nägon mon
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karakterisera färderna i detta land. Farorna och fwärigheterna, som
kunna möta en pä denna färd, äro mänga och olikartade. Till de
fwäraste fienderna räknas wanligen Beduinerna, hwilka likt röfware
ströfwa hit och dit i landet och ofta angripa fredliga resande. Frän
deras sida hade wi dock inga swärigheter att utstä; twärtom woro
de alla, med hwilka wi kommo i beröring, wänliga emot oss. Wärre
fiender, frän hwilka man ej kunde friköva sig ens med gäfwor,
woro stugorna, myggorna och ohyran. Med dem hade wi en frut-
tanswärd kamp bäde dagar och nätter. De lemnade efter sig min-
nen, hwilka ej woro fa lätt utplanade: kroppen swed och wärkte
ännu mänga dagar efterät. Den farligaste fienden war i alla fall
klimatfebern, hwilken omärkbart, tyst och stilla kan smyga sig in
hos en och owäntadt antingen göra slut pä lifwet eller kasta en pä
sjukbädden för länga tider. Härva tänker jag särstildt nu af den
anledning, att wi i Damastus sammanträffade med en tyst weten-
stapsman D:r Stubel, hwilken, medan han war pä forskningsresa
wid Döda hafwet, blef angripen af en särdeles swär dysmterie (^

ett slags magsjuta). Han mäste utan widare afbryta sina arbeten
och kunde med stor swärighet nä Damaskus, hwarifrän han i ett
lifsfarligt tillständ forslades till Diakoniss-anstalten i Beyroth, der
han fick ligga mänga mänader innan han äterfick fin helsa. När
jag tänker härpä, uppfylles mitt hjerta af en djup och innerlig
tacksamhet mot Gud, som sä wäl bewarade oss för sjukdom och alla
faror genom sin allmaktshand.



Damaskus. *)

VI.

Syriens beprisade hufwudstad bör man nalkas frän ökensidan,
alltsä följa wägen fom leder frän lerufalem längs Hermons östliga
sluttning. Först dä kan man fä en riktig uppfattning om det öf-
werwäldigande intryck, Damaskus i alla tider har gjort ej mindre
pä en österlanding än pä en europé. Om karawanerna frön Mekka
eller Bagdad, hwilka i weckotal hafwa lögat genom öknen utan att
se nägot, wid anblicken hwaraf ögat med wälbehag skulle dröja, fä
syn pä de hwita minareten omgifna af prunkande grönska, mäste de
owilkorligen falla i hänryckning och förena sig med de arabiska
skalderna, hwilka beprisa Damaskus som „orientens perla", „stön-
hetens halsband" eller „paraoisfogelns fjäder."

Redan Kejfar lulianus hade befjungit den urgamla staden
och tillegnade sin särskilda beundran de sällsynt stöna fikonträden:
„Sannerligm är Zeus' stad, det heliga och stora Damaskus, hela
österns öga. Sä wäl genom sina helgedomars skönhet, sina tempels
storlek, sitt fördelaktiga klimat, sina klara källor, sina mänga floder
fom sin jordmäns fruktbarhet är det oöfwerträffligt, och ifynnerhet
hwad wäxtligheten (fikonträden) undkommer är det utan like." Och
redan ett ärtufende tidigare fwarade Naaman, den syriske härhöf-
witsmannen, profeten Elias, dä denne uppmanade honom att kasta

*"*"*) Säsom i företalet nämnts är den här följande skildringen ända till
pag. 236 hemtad ur min reskamrat D:r v. *Mhdens i den tysta tidningen
„Tägliche Rundschau" offentliggjorda reseminnen.
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sig i lordau för att blifwa rentwädd ifrän sin spetälsta: „Äro
icke strömmarne i Abana och Parpar wid Damaskus bättre än alla
watten i Israel." Ej heller kan man förmena den gode Naaman,
att han hellre wille bada i Baradas klara, lifgifwande watten än i
den mörka, leriga Jordan, som obekymrad om de omkringliggande
slättlanden brusar i sina hälwägar.

Barada är i fanning en källa till wälsignelfe för Damaskus,
det är dm som har förwandlat öknen till en kostbar oas. Wildt
framströmmande begynner den sitt lopp frän Antilibanons klyftor,
men ankommen till "slättmarken blir den genast lugn och mild, de-
lar sig i mänga armar och hängifwer sig helt och hället ät sin upp-
gift att fmycka de wida stepperna med den saftigaste grönska och att
bemattna oöswerstädliga skogar af fruktträd. Sex timmars wäg
österut frän Damaskus finner den fedan ett sorgligt slut, mynuande
ut i en sumpig sjö.

Ocksä frän Hermon upprinner en flod, hwilken wi, otaliga att
upphinna wärt mäl, knappast huuno iakttaga. Efter all den fröjd
wandrarm känner, dä han pä längt häll fär fe Damaskus, och
„mukarin" låter ljuda sin säng till „esch-Schams" — sä heter sta-
den pä arabiska — ära, medan hästarne blifwit muntrare och gnägga
gladt, blir han nemligen ännu härdt bepröfwad förrän han genom
de dammiga gatorna emellan höga lermurar, hwilka undangömma
trädgärdarne, upphunnit den egentliga staden och efter en tio da-
gars fortsatt ridt fär stiga af framför ett wärdshus. I sin fulla
skönhet strälar österns öga, om man frän det närliggande berget
Kasiun tager en öfwerblick deraf. Te hwitfärgade hufens kupoler

och minareter af twähundra moskéer glänsa dä trollska fram ur
fruktstogarna, och den lysande staden, som i en bredd af mänga ki-
lometer omgifwes af trädgärdar, ser ut som m diamant inbäddad
i grönska. Wi åskådade detta härliga panorama i en underbar be-
lysning; det blixtrade och blixtarne äterkastades af de röda bergen,
wid foten af hwilka wi stodo, spriddes och belyste längt ut den
bläröda öknen; ibland strälade staden i det klaraste solljus och be-
täcktes sä äter af hotande moln, — det war en storartad, oförgätlig
anblick.
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Dä jag städar här alla dessa förtjusande trädgärdar, i hwilka
de stönaste fruktträd wäxa, orauger, citroner, aprikoser, persikor,
mandlar, fikon, windrufwor m. m., dessa statliga parker, bewuxna
med palmer, plataner, walnöts- och fina myrtenträd, dä känner jag
mig frestad att sätta tro till de mnhamedansta legenderna, enligt
hwilka paradiset skulle ha legat i denna älstwärda oas; i sanning
Edens paradis full af klara källor och forlande bäckar. Legenden
wet äfwen berätta, att Adam blef skapad af berget Kasiuns röda
jord och angifwer med en afundswärd säkerhet det ställe der
Abel blef dödad. Ej förgäfwes gäller Damaskus för jordens äldsta
stad. Wi förstä nu ocksä fullkomligt, hwarför Damaskus ända ifrän
äldsta tider warit ett trätäpple för furstar och folk, alltifrän konung
Dawid, fom wisserligen blolt för kort tid förenade den wiktiga sta-
den med sitt rike, ända till Napoleon 111, som 1860 synnerligen
gerna skulle infogat denna orientens perla wid sitt diadem och hade
med lätthet äfwen kunnat göra det, om hans general ej hade
warit alltför emottaglig för werkliga perlor, diamanter och kontanta
penningar. Sä förtäljde oss ätminstone wär noga underrättade ci-
ceroue. — Om ocksä Damaskus' betydelse som handelstad är för är
aftager, kommer dm ändä ej att bli pä nägot wis ringa, ty stapel-
platsen för österländska alster, som öfwerföras till westerlandet och
Egypten, kommer dock alltid att blifwa här, och ännu alla är dra-
ger härifrän den stora pilgrimskarawanm till Metta. — Det
inre af staden motswarar wisserligen icke de höga förwäntnin-
garna. Wärt hotel Dimitri, hwarest wi, likt otaliga Damdstus-be-
sökare söre oss, togo in, war alldeles likt andra arabiska hus, hwilka
först i det inre, pä gärden och wemndan, utweckla sin skönhet, men
trots springbrunnarna och de swart och hwitrandiga pelarne, af
hwilka werandau uppbars, föreföll oss allt dock ganska wänligt och
intetsägande. Hwaröfwer wi kände det djupaste behag, war dm
alltigenom europeiska pregel wärdshuset söröfrigt hade. Den som
engäng har rest i elfwa dagar genom ett ociwiliseradt land, och
klosterqwarteren härunder warit de bästa han lärt känna, kan upp-

fatta denna känsla och till fullo uppskatta uppfinningen af wärds-
hlts, med hwilka han fordom kanste warit rätt missnöjd. Jag för





Damaskus.
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Dä wi nu, efter att nägorlunda ha wederqwickt oss, begäfwo
oss pä egen hand pä exkursioner genom staden, sägo wi egentligen
ingenting annat än fula hus, fmä handelsbodar, de smaklösa taken
öfwer bazargatorna, hwilka äro lik tunlar, och ett brokigt mennisto-
hwimmel. Den första utställning, hwilken wi rakade se, war för
öfrigt ganska lofwande: en stor mennistomassa stod omkring olje-
tryckstaflor, fädana derwarande konsthandlare pläga utbjuda till salu,
och den första bilden war tyste Kejsarens. Wid sidan häraf fanns
ett panorama af parifer-utställningen. Af de drömda stöna alstren
af maurist byggnadskonst, hwilka wi hade beundrat redan i Beyroth
och Jerusalem, sägo wi intet spär.

min del ger gerna dm beprisade arabiska gästwänssapen, sä in-
tressant det ock är att engäng lära känna den, i utbyte mot en god
wärdshusbädd och en anständig „table d'hote."

Man skulle i sanning fä äterwända derifrän ytterst bedragen
utau att ha sett de rika damastenernas berömda byggnader, om man
ej stulle taga sin tillflykt till en cicerone. Den bekantaste af desfa
är en gammal österrikare, wanligen kallad „baron" Frans, som har öf-
werlefwat mängen storm, 1848 i hemlandet och derefter fom lands-
flyttiug här i Damastus wid de stora kristmmorden frän 1860.
Öfwer 8,000 kristna blefwo dä flagtade af de fanatissa Druserna
frän Libanon, 3,800 hus och 12 kyrkor förstörda. „Baron" Frans
blef dä räddad genom turkissa officerare, ät hwilka han brukade
läna penningar, och hwilka nu i gengäld gäfwo honom en uniform,
iklädd i hwilken han uudgick mördarma.

Denna cicerone, som känner hwarje winkel af Damaskus, förde
ofs uu till allehauda märkwärdiga förfallna byggnader, bland andra
till „ludas' hus", der Paulus stall hafwa futtit tre dagar utan
mat och dricka; fedan till en usel med grus betäckt gala, der wi
stannade framför en läg liten port i en oanfenlig lermur. Wi
trädde in pä en liten af likadana fula, höga lermurar omgifwen förgärd
och kommo till en annan förfallen trädport. Jag tänkte: stall man nu
ga härifrän in i ett stall eller till en särstildt för pilgrimmer bawarad
raritet. Dä öppnar sig dörren och wi stä pä en med marmor stenlagd
och af storartade springbrunnar och gröna träd smyckad gärd, som pä
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alla sidor är omgifwm af ställiga byggnader. Särstildt ät höger höjer
sig ett präktigt hus. Wi blefwo af de gästwänliga inwänarne, hwilka
gerna sola sig i fremlingars beundrau, ledsagade iu och måste erkänna,
alt den höga underfulla marmorsal, wi nu sägo, är msamstämde, utan
like i werlden. Wäggarna woro konstigt panelade med mängfärgad mar-
mor och prydda med härliga marmorbilder, pä samma sätt taket; golf-
wet, äfwen af marmor, war betäckt med kostbara mattor. Frän det
mindre förrummet, hwilket smyckas af m marmorkälla, ledde tre
trappsteg upp till den egentliga mottagningssalongen. Wi befunno oss
alltsä helt oförmodadt i ett underwerk af arabist konst och ett praktstycke
af damastenist rikedom. Derföre blef ofs icke heller hemlighället, att
eganderätten till detta slott för enrik Jude hade kostat 200,000 fraucs.
Dock förtäljde oss wär svräksamme cicerone wid detta tillfälle med
illa doldt wälbehag, att regeringen engäng hade illa bedragit desfa
fabelattigt rita bankirer; de länade före det sista turkiska kriget oer-
hörda summor mot ockerränta, som är brukligt i Orienten — de
fattiga bönderna mäste dä betala 18 för hundra eller derutöfwer —

och erhöllo tillbaka hwarkm räntorna eller kapitalet. Det bör ännn
wäl märkas, att ludarne aldrig blifwit fördrifna frän Damaskus,
att wi alltsä här hafwa för oss dm obetingadt äldsta och mest
ostörda judekoloni.

Men wida mera än denna fäfängliga judiska praktgemak be-
hagade mig ett storartadt hus, som, tillhörde en damassmst
kristen. Der förekom omkring hela den widsträckta gärdsplanen,
hwarest sorlande brunnar och doftande wäxter tjufade ögat, de smak-
fullaste pelarhallar med inbjudande diwanfoffor, eller med mätningar
rikt prydda facader, hmilta ledde till större rum. Äfwen wi blefwo
införda uti en präktig med marmortaflor försedd mottagningssal
och genast bjudna pä kaffe och cigarretter; den fanns fäledes icke
endast för statens skull och för att imponera pä fremlingar, ntan
blef werkligen anwänd. Isynnerhet intresserade mig ett gästrum
pä andra sidan om huset, hwars wäggar woro belagda med det
finaste träd, hwilket äter war rikt prydt med perlemoinstärningar;
i denna undersköna byggnad hade Kronprins Fredrik Wilhelm är
1869 bott i fyra dagar. Här kände man sig föfom i ett nu för-
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Hufwudbyggnadm i Damaskus är den berömda Omajaden
moskeeu, hwilken Araberna anse för ett af werldens största nnder-
wert. Den är i hwarje fall det statligaste minnesmärke frän stadens
glansperiod, emedan den i sjunde och ättonde århundradet under Oinaja-
derna war Islams förort. Mosseen är derför näst efter helge-
domarne i Mekka, Medina och Jerusalem det heligaste tempel, och
eu bön i den gäller lika mycket som annars trettiotusen; men de
fromma österländingarnes fantasi stavar ännu ett extra konststycke:
här stall Muhamed ännu tillbedjas fyratio är efter werldens under-
gäng ! Denna Islams stora helgedom war ursprungligen ett romerskt
tempel och senare en kristlig Johannes' kyrka; ofwanom en gammal
portal stär ännu att läsa följande instrift pä grekiska: „Ditt rike, o
Kristus, är ett rike för alla tider och ditt wälde warar frän slägte
till flägte." Nr detta icke nägot som hör till historiens sina ironi?
Men Muhamedanerna sjelswa ära Johannes Dövarms hufwud
äfwen ännu, det stall wara förwaradt i ett gyllene strin i mosteen,
och damastenerna älsta att fwärja wi detsamma.

flyttad till „tusen och en natt." — Dock, säsom arfwinge af all
denna härlighet war en liten sjuklig gosse, pä hwilken fadren blickade
med sorg och wemod; de fleste rum stodo toma. En arabist flicka
med längt wägigt beckfwart här uppassade oss; hon mäste röra
sig pä höga, med träklackar försedda och med verlemoarbete fint
utsirade stor, hwilket säg uästan wädligt ut.

Dock, dessa moskéer intresserade mig ej mera. I Konstanti-
nopel och Kairo mäste man pligtstyldigt bese tillräckligt mänga sädana.
Dertill fordrade befolkningen här i Damaskus en ganska oförskämd
„bachschisch", wäl fyra gänger fä stor som för beseendet af Hagia
Sophia, der wi redan hade förargat oss öfwer de höga drickspenningarna.
Wi wände ockfä de gamla „omajaderna" ryggen och hängäfwo ofs
hellre ät närmare stärstädande af de nya luxuriösa badhusen, hwilka
i mitt tycke synas wara hela stadens wackraste byggnader. Redan
wid att utwändigt betrakta dem kail man fröjda sig ät de maurista
facaderna och inne är uti dem smakfullt brokigt och wackert. Golfwm
äro belagda med stöna qwaderstmar och wäggarna med den allra
finaste färgade fajanskakel. Wi beklagade blott, att wi icke mera
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Ännu beuudrade wi „Assads Chan", isynnerhet den höga,
wäldiga portalen med det bekanta arabiska „stalaktithwalfwet", som
genom sin skönhet alltid utöfwar en oemotständlig werkau pä ästäda-
ren, och det wäldigt höga innanrummet, förstönadt omwexlande as
swart och hwit marmor och jättelika pelare, som uppbära de nio
wäldiga kupolerna, af hwilka tre beklagligtwis hafwa förstörts genom
en jordbäfning. Dessa synas hellre wara beräknade för en statlig
domkyrka än ett warumagasin, och dock ligga här omkring de härliga
springbrunnarna högar af mjölsäckar och andra mera nyttiga än stöna
ting. Wi beklagade uppföraren af detta mästerwerk af arabist arki-
tektur. Han blef nemligen wid inwigningen halshuggen af den
defpotista pafchan, derför att en afundsman till honom efter fwära
bemödanden fann der nägonting att tadla.

hade tid, att i desfa ljusa inbjudande rum taga ett turkiskt bad i
all dess äkthet och finhet.

I allmänhet synes det wara wägadt att i Orienten uppföra
storartade byggnader. Dä wi passerade den omfängsrita Tekkije-
mo ske en, belägen utanför staden, berättade war wägwisare, att Sultan
Selim här welat inrätta ett hospital för fattiga, men hade blifwit
högst uppbragd, när han erfor att mosteen blifwit uppförd sä längt
utom staden. Byggmästaren, efterkallad frän Konstantinopel, för-
klarade dä, att enligt hans förmenande Damaskus i m snar framtid
komme att utwidga sig fä, att detta ställe blefwe medelpunkten.
Synbarligen lugnad teg sultanen, men arkitekten blef, dä han pä
äterwägen gick förbi byggnaden, anhällen och halshuggen med den
förklaring, att han stulle ligga begrafwm här fä länge, tills mosteen
befann sig i midten af staden! — Frän fjärran betraktadt liknar
klostret för öfrigt ett jättestort rifjärn, ty hwar och en af de i en
läng rad bredwid hwarandra ordnade cellerna har sin egen kupol.

Öfwer Saladins graf war wär förträfflige „baron" mycket
stolt. Han tadlade alla räa resande, hwilka icke tillräcklig hafwa aktning
för denna historiens helgedom, och fröjdade sig öfwer wärt wisade
intresse samt förde oss in i en liten, oansenlig mausale, hwarest stodo
twä stora sarkofager öfwerhöljda med praktfulla täcken, golfwet
war betäckt med kostbara, tunga mattor och wäggarna med gammal
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Ännu mänga andra märkwärdigheter fingo wi bese, säsom
„Naamans hus", hwilket är inrättadt till ett hus för spetälsta,
„Ananias' hus", hwarest Ananias hade bott, samme man, som trö-
stade och döpte Saulus. Naturligtwis sägo wi äfwen det ställe af
muren, der Saulus blef nedflävpt i en korg. Gammal war muren
och förfallen, och farligt lutande hus fanns pä den tillräckligt att be-
stada; ocksä en äkta romersk port stär ännu qwar. Wägen kring
stadsmuren war egentligen ingen wäg, i sä däligt stick befann den
sig. Med lifsfara för de inne sittande slingrade sig den lätta lan-
dän framät öfwer de omöjliga bryggorna och djupa groparna. Af
det gamla Damaskus hafwa wi i hwarje fall alltsä njutit tillräckligt.

blä fajans. Men om det werkligen war Saladins graf, det mäste
wi öfwerlemna ät wär wägwisares ärlighet. I böckerna berättas
det, att densamma är förenad med klostret och för kristna otill-
gänglig.

Men husen, ware sig gamla eller nya, äro dock icke det intres-
santaste i en orientalisk stad, utan inwänarne. Tywärr mäste jag
tillstö, att jag alltför flyktigt lärde känna Damastenerna, för att kunna
fälla nägot omdöme om dem. De föreföllo mig att wara ett allti-
genom godmodigt, flitigt och nyktert folk. Nägon fanatism eller
hatfulla blickar mot fremlingar, hwarom resande bruka berätta,
märkte jag icke, och dm älstwärde tysta Konsuln Herr L. förenade
sig helt och hället med mig i denna goda uppfattning om dem.
Det war en glädje att fe dem fä flitigt arbeta i sina bazarer, hwilka
tillika tjenade till werkstäder; der wäfde de pä det ursprungligaste
sätt sina mängfärgade penningegördlar, hamrade sina kopparplåtar
eller bearbetade sitt läderstycke: wertligt wackra och prydliga barn-
stor sökte jag dock förgäfwes. Deras sätt att baka bröd war ganska
egendomligt. Man hade en stor, öppen ugn, i mänga afseenden lik-
nande en ofantlig twättkittel, hwilken eldades med torrt gräs och halm;
de platta kakorna, bakade med största behändighet, lades i det in-
nersta af dm, medan lägorna brunno i mynningen samt togos ef-
ter en ytterst kort stund ut färdigt gräddade. — Wi gingo förbi
en butik, hwilken jag antog wara en läderhandel; wägwisarm bad
mig betrakta den närmare och jag märkte dä, att de förmodade lä-
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derbalarna woro prässade, i länga stifwor skurna aprikoser, hwilka
upplöste i watten gifwa en god och billig limonad. — Högst be-
synnerligt war det, att ibland alla dessa äkta orientaliska alster,
redskap och werktyg se i flitigt bruk den westerländsta symaskinen,
hwilken de konserwatiwa damastmerna dock icke hafwa kunnat und-
wara. Efter de äkta „da maskener klingorna" frägade wi alls
icke, dä de, som bekant är, tillwerkas i Solingen. Dm frän gamla
tider berömda damastenista wavenkonsten, äfwensä siden- och fajans-
industrin blef nemligen är 1400 tillintetgjord af mongolhöfdingen
Timur; han lät da döda de flesta swärdfejare och öfwerförde andra
till Samarkand, hwarest damastmist konst ocksä ännu utöfwas. Ett
särstildt företräde har bazaren i Damastus derigmom, att man fär
genomwandra och bese den i ro, utan att pä alla sidor blifwa an-

hällen af efterhängsna fäljare och twingas att köpa, fäfom fallet är
i Konstantinopel, Smyrna och Kairo. Här är äfwen allt äkta orien-
taliskt, alltsä äfwen wärdefullt.

Likafä är det fynnerligen treftigt att se folket förlusta sig.
De sitta dä i kaffehusen wid Barada eller i trädgärdarna, der det
serweras endast friskt tallwatten och limonad, och tillfredställa sitt
behof af wederqwickelse pä det mest oskyldiga sätt, njutande blott
af stugga, kylande watten, uppfriskande grönska och den berusande
doften af deras otaliga blommor; naturligtwis hör dock till allt
detta äfwen den oumbärliga „nargilehn", wattmvipan. Isynnerhet
om fredag och föndag eftermiddagar draga de ut i stora skaror till
sina härliga trädgärdar, och man ser dä öfwerallt festligt klädda
grupper, glada och forgfria, pratande och rökande sin nargileh.
Dertill äro damerna af sällsynt skönhet; wisserligen kan man be-
städa endast de kristna, medan de muslimitista uppträda beslöjade.

Njutningen är dock icke alltid af sä oskyldig art. Som bewis
derpä sägo wi en olycklig haschisch-rötare, hwilken nästan naken och
hälft wansinnig wältrade sig pä marken. Men detta war ocksä den
enda motbjudande anblick, som mötte oss i Damaskus. Allt hwad
wi annars rakade se, säsom t. ex. en general, hwilken, godmodig och
förnöjd liksom de unga försäljarena och folket i allmänhet, wan-
drande pä öppen gata, bet i sin fura gurka, eller en cirewördig Arab,
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som sittande pä en äsna tillsammans med sina barn, en flicka fram-
för och en gosse bakom sig, lustigt drog genom gatorna, allt detta
erinrade oss derom, att österlandet ännu stär betydligt närmare
mennistostägtets barndoms- och oskuldstid, äu det kulturbelastade Eu-
ropa. Dock sedan Midhat pascha lyckliggjorde damastenerna med
westerländst ciwilisation i äkta österländsk form, i det han lät ned-
bränna nägra alltför tränga bazarqwarter och i stället utarbeta
breda gator, har den westerländsta kulturen med sina företräden och
sitt förderf oemotständligt hällit sitt intag äfwen i den äldsta stad
pä jorden. Symaskinerna och de eleganta landäerna bröto wägen.



NaalbeK och Libanon.

VII.

Resau öfwer Libanon är wäl den tacksammaste tour man öf-
werhufwud tan göra. Den allena är wärd att man gör den länga
färden till Syrien. Att rida eller fara pä en sä härlig wäg, som
wägen frän Beyroth till Damaskus, är i sig sjelf redan en njut-
ning. Och dertill de yppiga landskap, genom hwilka dm leder, och
de härliga utsigter, som den erbjuder! I mängfaldiga slingringar
för den öfwer Libanon och dess 6,000 fot höga pass, derifrän 3,000
fot ner till BMs fruktbara flätt, sedan äterigm 1,500 fot uppför
Antilibanon, och öfwer 2,000 fot småningom ner till Damaskus,
och dessa betydande stigningar pä en sträcka af inalles 112 kilo-
meter. Under denna färd och i synnerhet, om afresan sker frän
Damastus, finner man, att fanna äro de stöna arabiska orden: Li-
banon bär wintern pä sitt hufwud, wären pä sina skuldror, hösten
i sin barm, sommaren äter, den slumrar wid dess fötter.

Hwarje dygn far en dag- och en natt-post frän Beyroth till
Damaskus och tillryggalägger hela sträckan inom 13 */*2 timmar.
Denna „diligmse imperiale ottomane" tillhör ett fransystt sällskap,
detsamma som är 1861 lät bygga wägar och förmedlade, handels-
trafiken genom ofantligt stora wagnar samt förhöjde tullen. Desfa
postwagnar höra äfwen utan twifwel till fewärdigheterna i Damas-
kus. Dm är en wäldig, oformlig läda med sex platser innerst, tre
i främre afdelningen, kupén, och fem äter pä taket. De bäda sist-
nämnda gälla som första klafs, och will man njuta af utsigten, är
mail twuugen att wälja dessa obeqwäma platser, helst stiga upp
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pä taket. Wi hade efter länga grundliga öfwerläggningar med wär
dragoman „baron Frans" bestulit att under större hälften af fär-
den följa denna intressanta och berömda wäg, ända till Schtora,
göra derifrän en tour till Baalbek och sedan frän Schtora antin-
gen rida öfwer Libanon eller begagna oss af följande dagens dili-
gens. Mitt ressällskap war mera stämd för det senare; jag swar-
made ännu för en sista härlig ridt öfwer Libanon. För att wara
försäkrade om postwagnm, hade wi bordt betala hela sträckan ända
till Schtora dubbelt. Hade jag wetat, hwad oss förestod, sä stulle
denna utgift ej heller hafwa förefallit mig stor. Wära utmärkta
hästar, hwilka under de elfwa dagarna blifwit ofs tära och dyr-
bara, mäste i hwarje händelfe sä fort som möjligt med „mukarin"
äterwända till Jerusalem. Dragomanen äter red till Beyroth med
en dit äterwändande häst.

Tidigt om morgonen wid tre tiden uvvwäcktes wi ur war
sötaste sömn af den alltför ifriga betjenten pä hotel Dimitri. Wi
hade nog blifwit wana wid denna tidiga timme, dä wi hade gästat
de obeqwäma arabiska qwarterm, men här skulle wi ännu gerna
hafwa njutit af den ssöna bädden. Märkwärdigt nog war detta det
första egentliga hotel, i hwilket wi under hela den fem weckor länga
resan tillbringade natten. „lohanniter Hospiz" i Jerusalem, som
wisst icke lemnade nägot öfrigt att önsta, gjorde dock intet anspråk
pä att heta hotel. Frukosten wille icke riktigt smaka i den stora öde
salen wid lampans matta sten och under uppsigt af den lurande
källarmästaren; dock utdelade wi denna gäng gerna wärt bachschisch
bland de talrika begärande och blefwo af dem följda genom den
laga porten. Pä den närbelägna postgärden war det redan lif och
rörelfe trots dm tidiga morgonstunden. „Noachs ark" stod färdig.
Wi försökte tillegna oss de bästa platserna uppe pä wagnen, mm
en hwitklädd fet herre, fom stökade emellan koffertarna, hindrade
ofs derifrän pä ett wigtigt fatt med nägra fransta ord. Slutligen
satte wi oss pä dessa platser och äsägo i allsköns ro, huru de öf-
riga resandena samlade och ordnade sig och hästarna spändes för,
medan en gammal Arab, som war högst missnöjd med sin plats,
gjorde högljudt allarm.
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Ändtligen, nägot opunktligt, efter half fem, öppnades jeru-
portarna och den tunga klumpiga gula ladan, dragen af fex starka
hästar, stramlar ästad med ilande fart. I morgonskymningen kuude
man beklagligtwis icke mycket urstilja Damaskus och dess härliga
trädgärdar; blott blommornas doft spred sig ljufligt i dm stilla
rymden. Det föreföll oss som en dröm, att wi hade warit i Da-
maskus, och i den hemlighetsfulla morgonskymningen inwaggade wi
oss ännu gerna i en behaglig halfslummer, för att hängifwa oss
ät denna stöna dröm. Dock — det dagades snart och wi befinna
oss i Baradas floddal och stiga uppför berget i uärhetm af det kala,
röda Kasiun. Hwilken obestriftigt ston utsigt öppnar sig icke för
oss der! — Barada brusar i djupet emellan tusen fot höga klipp-
wäggar och wägen slingrar sig med möda utmed den; flodbrädden
är derwid sä tätt bewuxen med den yppigaste grönska, att strömmen
ibland helt och hället undanskymmes af den. Sä fnart som häl-
wägen nägot utwidgar sig, ser man de prydligaste landställen, de
rika damastenernas sommarwillor, skymta fram mellan blommande
fruktträd. Jag känner ingen dal, icke ens i Schweitz, som i inta-
gande skönhet stulle öfwerträffa Baradadalen. Den egendomliga
föreningen af det wildt romantiska och den rika sydliga wegetatio-
nen förlänar denna dal ett färstildt retande behag. Tywärr är
denna njutning sä kort, redan efter en timme utträder landswägen
ur dalen och stiger uppför Antilibanons högstätt, och wi kunna alls
icke mera se den skönaste delen af Barada.

I stället foro wi nu öfwer en öde stepp, som nog kan wara
ett utmärkt mönöwerfält för den damaskenista armetorpsen, men
oss kuude den icke behaga. Komna sä upp i höjden, började wi
frysa och afundades den ma wagntöraren, som hade inswept sig i
sin tjocka mantel af kamelhär och inkrupen bredwid oss sof ljust
den rättfärdiges fömn. Men när wi äter foro öfwer berget och i
djerfwa trökningar fnabbt sänkte oss ned i en djup dal, dä for han
dock upp, erinrade sig sin answarsfulla post och började myndigt
bromsa wagnen. Den andra hade tillräckligt att göra, för att kunna
hälla i tygel de sex wilda hästar, hwilka med fröjd trafwade nedför
den grönstande sluttningen. Dessa blefwo naturligtwis aflösta;
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efter ungefär 1 '/? timme kommo wi alltid till nägon station, der
hästombyte skedde. Det war ocksä en liten wederqwickelse för de
refande att nägot fä räta ut sina styfwa lemmar och gä sig warm
pä wägen. Men dä wi frän Antilibanons pass ilade ned till det
wida Beta, dä längtade wi icke mera att blifwa uvvwärmda. Här
emellan Libanons och Antilibanons höga bergskedjor herrstade äter
en tryckande hetta och doften frän smästogm pä bäda sidorna om
landswägen war alldeles bedöfwande. Träden woro här sä yppiga,
att wagnstaket flere gänger mar i fara att bortryckas af deras qwistar
och wi sjelfwa oförtjent fä en liten risbadstu.

Inom knappt en och en hals timme war wägen genom slätt-
landet tillryggalagd under det att färden genom bergen hade räckt
fem timmar. Precis klockan 11 kommo wi till Schtora och famti-
digt rullade äfwen Beyroths post i ett wäldigt dammoln framför
hufwudstationen. Här fanns till och med twä wärdshus, förmodli-
gen astäggare till de twenne damastensta, och frukosten, fom wi
intogo i den bättre af dem, war ockfä derefter. Baalbeker åkdonet,
en öppen lätt wagn, stod redan för dörren och wi fölade icke länge,
utan ilade wärt mäl till mötes. Förgäfwes bemödade jag mig att
sofwa öfwer middagshettan. Sedan fökte jag äter rigla min upp-

märksamhet pä de fruktbara fälten, hwilka wi genomforo och fröj-
dade mig at de rika odlingarna och de widsträckta mulbärs plante-
ringarna. Wi passerade ocksä ansenliga byar och foro öfwer strida
bäckar. Den intressantaste libanonstaden, Sahle, nägot afsides frän
wägen, mellan höga berg, fägo wi blott flygtigt. Wid följande
station gjorde wi oss mycket roliga öfwer en genialiskt uppförd
liten anstalt; wraket af en gammal postwagn anbragt öfwer en li-
ten bäck — den allra enklaste och ursprungligaste koustruktion af ett
„watertloset."

Baalbet ligger pä westra foten af Antilibanon, 45 kilometer
frän Schtora; men wi mäste ännu engäng nedför Libanons slutt-
ning, fara genom Beta, alltsä i nordostlig riktning. En fin fransk
jesuit och en gammal Baalbekerbo utgjorde wärt ressällskap. Den
förstnämnda fick sin wackra käpp, som sedan tio är warit honom kär,
afbrutm i wagnshjulm, hwilken olycka han mottog med djupt we-.
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mod om ocksä med stort saktmod. Efter en fyra timmar läng, ut-
tröttande färd genom enformiga fält i tropisk hetta, wifade wär
kust med glad stolthet pä nägra pelare, hwilka fyntes längt borta pä
slätten: der är Baalbet! Wi komma närmare och igenkänna allt
tydligare den märkwärdiga, gula tempelruinen. Nära fjelfwa or-
len gör kusten oss uppmärksamma pä ett stenblock, wi stiga af och
gä för att bese det. Framför oss hafwa wi ett frän klippan utki-
ladt, pä den öfre sidan regelrätt uthugget stenblock, i sanning ett
monstrum, 69 fot längt, nästan 15 fot högt och 13 fot bredt.
Af födana qwaderstenar byggde de gamla Fenicierna. Tre stenar
af fädan storlek äro werkligen anwända wid uppförandet af Vaal-
beks Akropolis' gamla mur och infogade i muren regelrätt i en
höjd af 21 fot; föga troligt, men fant. Man stär för muren all-
deles förbluffad och begriper icke, huru det med sädana werktyg som
dä erbjöds warit möjligt. De gamla kallade äfwen derefter hela
tempelgruppm „Hieron trilithon," „de tre stenarnas helgedom."

Dö bäda hotellen pä orten stredo om oss och underbjödo
hwarandra; — wi woro ganska stolta öfwer att för första gängen se-
dan wi lemnat Jerusalem kuuna uppträda utan förare och fökte
lägga ut all wär franska, hwarmed man i Syrien stär sig igenom; —

wi antogo naturligtwis det minstfordrande och blefwo wäl betjenade.
Hastigt gjorde wi oss i ordning, emedan solen icke mera länge stod
pä himmelen, och begäfwo oss att bese de högt beprisade tempel-
ruinerna, hwilket war wärt hufwudändamäl. — Jag har sett
mänga härliga antiqwiteter i Rom och Athen, men inga sä storar-
tade, sä öfwerwäldigande, som här i Vaalbek. I storlek öfwerträf-
fas de wäl af de egyptissa byggnaderna och templen, men en fint
bildad herre, som ocksä war inne pä Dimitri och träffade oss äter
i Schtora pä äterwäg frän Vaalbek, försäkrade oss, att han just
kom frän Egypten, men war alldeles hänförd öfwer de storartade
helgedomarna i Vaalbek. Furrer skildrar detta intryck förträffligt:
„Dm mäktiga trollkraft dessa byggnader utöfwa bestar deri, att
dm grekiska konsten här tagit i sin tjenst de jättestora egyptiska
monumenten, men dock aftryckt öfwerallt pä de öfwermenssliga pro-
portionerna stempeln af en fri och allsmäktig ande."
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Wi närmade oss stället och kommo till m trädgård, hwarest
stod ett litet, förtjusande ruudt tempel med de wackraste snäcknischer
sä wäl utanpä som innantill; detta är det s. k. Venustemplet. En
gammal qwinna fordrade af oss skrikande sin bachschisch, ställde sig

för trädgärdsporten och stängde för oss utgängm. Detta war i
mitt tycke dock alltför oförstämdt; jag stötte genast wäktarinnan af
Venustemplet ät sidan och lemnade med mitt ressällskap detta owän-
liga ställe. Beundrande den täta smästogms saftiga grönska wid
bäckarnas stränder irrade wi omkring och rakade lyckligtwis snart
komma till ingängen af Akropolis, hwilken höjer sig 30 fot högt
öfwer slättlandet. Efter att hafwa aflagt den vä embetswäg före-
strifna bachschischen af fyra francs, wandrade wi genom en läng
mörk tunnel upp till ruinfältet. Densamma hör till Akropolis
imposanta underbyggnader, detta är nemligm byggt pä samma
tonstiga sätt som templet i Jerusalem, der man ocksä under mo-

steen träder in i „Salomos plats."
Man har först stor möda att orientera sig, dä man oförmo-

dadt har trädt in pä tempelgärden och fer framför sig ruinerna af
det jättestora Zeustemplet och de bekanta fex kolossala pelarena.
Wid närmare betraktande finna wi dock att portiken är ganska wäl
bewarad, och fröjda oss ät dess wäldiga pelare och gesimser(-lister.)
Det war denna del af templet, fom war fä starkt uppförd, att
Saracmerna utau swärighet kunde förwandla den till en fästning.
Mycket underbara förefalla stjutgluggarna i den heliga tempelmuren.
Af det öfriga qwarstäende kunde wi beundra de wackra exedren med
sina fina nischer och dessa sex pelare, hwilka läto ana, huru stor-
artadt hela detta tempel fordom warit och göra begripligt, hwarför det
dä för tiden ansägs för ett werldens underwerk. 65 fot höga och
sju fot i genomstärning, fä att tre män icke kunde omfatta dem
famt hwar och en bestämde af tre stycken, höja de sig spöklita i
luften säsom bewis pä förswunnen prakt. Egennyttans rähet har
äfwen här fa grufligt rafat, att man har söndersprängt pelarne
nästan ända till midten, för att tillegna sig de dem förenande jern
krokarna. Underbart är det att de likwäl kunna hälla sig uppe, sam-
manbundna blott af de wäldiga arkitrawerna.
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Mycket mer än dessa jätteruiner intresserar oss det mindre,
men alltid ännu bättre bibehällna Soltemplet, — velarena äro
här 45 fot höga, — det bäst bibehällna större byggnadswerk frän
forntiden. Deraf kan äfwen den olärde bilda sig en omedelbar och
tydlig föreställning om inrättningen och skönheten af ett dylikt gam-
malt tempel med sina underbara pelargångar både utauför och inuti,
sina fina nischer, i hwilka gudabilder fordom stodo, om de dyrbara
stenhuggeriarbetm, som woro anbringade pä pelarma och pä taken.
Pelargängarnas tak se ut som det finaste i sten huggna spetstyg.
Äfwen de nedstörtade, wäldiga ruinerna se sä ädla och ärewördiga
ut, att man gerna will tro, att dessa stöna, beundranswärda men-
nistowerk hafwa gällt lika med den "sublimaste gudstjenst. Och detta
har dock warit stället för den stamligaste, mest förkastelsewärda kult,
oin hwars gräslighet äfwen hedniska skriftställare berätta med afsty.
Hwilka helt andra erinringar wäcker icke tempelplatsen i lernsalem !

— Och dock, huru hänförande syntes icke dessa fornlemningar, be-
lysta af aftonrodnaden, dä wi frän altanen af wärt wärdshus ännu
en gäng togo en öfwerblick af dem, dessa glänsande marmormurar
och pelare öfwerdragua af en ärewördig rost, der de lägo fä nära
för oss i den leende grönstan, med Libanons hwita toppar som bak-
grund! En upphöjd, oförgätlig anblick! — Bilden af Athens Akro-
polis inpreglar sig wisst djupt och oupplösligt i minnet; men jag
tan icke ställa den öfwer utsigten frän Baalbek. Pä den föregä-
ende blickar man i ödmjukhet med bäfwan uppät, men denna äter
ligger i all sin upphöjdhet för oss, skön att öfwerblickas frän wär
högre belägna plats. — Wi woro fä hänförda af dessa härliga
intryck, att wi glömde wärt trängande illamämde och behof af hwila
och redan tidigt kl. 6 fatte wi oss helt glada i wär wagn, för att
anlräda den länga touren till Beyroth. De 91 kilometer frän
Baalbek till Beyroth woro alldeles för mycket för en dags resu,
men hälften kunde man fara beqwämt. I Schtora wäntade Williams,
wär dragoman, pä oss med twä hästar. Mycket nöje wäntade
oss icke; hästarna, sadlarna och stigbyglarna sägo eländiga ut. Min
reskamrat kastade derföre längtansfulla blickar pä diligenserna, hwilka
just framstörtade frän bäda sidor; huru gerna skulle han icke hafwa
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smugit sig dit och jag skulle äfwen med fröjd hafwa uunat honom
det, ty jag kände mig icke modigare fjelf, och jag skulle warit lug-
nare, om jag blott pä detta stravatsiösa salt behöft öfwerbringa mig
sjelf till Beyroth, utan att hafwa answaret för kamraten, hwilken
jag lockat att göra denna färd till Baalbek. Men hästarna woro
der och postwagnen war uvplagm. Alltsä blott mod! Wi stego i
sadelu och wille komma ett stycke i förwäg för diligensen, som ännu
stulle uvpehälla sig här m hals timme. Men redan wid första ste-
gen märkte jag, hwilket eländigt kreatur jag hade under mig, det
wille platt icke röra sig frän stället, jag tröstade mig och tänkte, att
det först mäste bringas i traf och blifwa warmt samt begagnade
mig af pisten: dä rör det sig mycket långsamt nägra steg framät.
Nä, hwad stall det blifwa af detta; med ett fädant odugligt kräk
stall man rida 46 kilometer! Och jag hade sä gladt mig ät denna
ridt öfwer Libanon och dagen war sä härlig! Nu tom jag pä dm
olyckliga tanken att, för att undwita den bngtiga landswägen, hwilken
slingrade sig i alla möjliga krötningar längs det branta berget,
wälja den gamla karawanwägen, men dä först blef det stönt; djuret
gick helt enkelt icke framåt, den strofliga, steniga wägen föreföll det
för obeqwäm; jag mäste stiga af och pä sina ställen formligen hjelpa
det framät. Dä sjönk mitt mod helt och hället och med lindrig
förtwiflan fäg jag min kamrat ett godt stycke framom mig helt
makligt rida pä landswägen. Deremot säg jag icke en stumt af
Williams, som litet hade kunnat hjelpa mig, han hade blifwit efter.
De mötande kamel- och äsnedrifwarne woro mig ocksä till obehag,
och ett tamelkadawer wid wägen spridde en riktigt infernalisk stank.

Ändtligen hade jag äter upphunnit landswägen, nu gick det
dock litet framät, om ocksä längfamt. Dä kommer ocksä min Wil-
liams och ropar pä längt häll: „Nej, se hästen gär icke med er!"
Nä, tänkte jag, du mäste äfwen nägot fä plikta, hwarför lejde du
mig denna ufla kamp? Jag steg af och bytte häst med honom och
han tog beredwilligt ännu dertill min reswästa och gaf mig i stäl-
let sin däliga sadel. Den nya hästen gär werkligen helt annorlunda,
den trafwar och galopperar muntert pä dm förträffliga wägen.
Snart är dm stackars dragomanen förswunnen bakom mig; han
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lider sitt straff, men jag känner mig räddad. Dock nöjet är icke
längwarigt. Uppe pä Libanons höjd ser jag min goda wän och
kamrat H. sitta förtwiflad wid en station; han will upvgifwa allt
och wänta pä posten och han hade dock kommit sä mycket bättre
framät än jag. Jag intalade honom mod och när wi nu bragte
wära hästar i traf, gick hans mycket bättre än min. Med de dä-
liga, ojämnt sittande stigbyglarna war det grufligt att rida; "slutli-
gen gick dm ena helt och hället sönder, jag stiger ner och samman-
fogar den med stickor; efter en stund gär äfwen bygelremmen sön-
der, jag blef modfälld och uppgaf allt hopp, att pä detta wis nä-
gonsin komma till Beyroth.

Färden fortsattes alltså pä samma sätt. Tre stolta ryttare
frän Beyroth rida i pin tarrier förbi oss och kasta pä oss arme stackare
en medlidsam, gäckande blick. Snart öppnar sig för ofs pä Liba-
nons westliga sluttning en storartad, uuderstön utsigt och wi se för
ofs det oändliga hafwet. Jag fattar äter friskt mod wid detta öf-
werwäldigande städespel. H. blir allt eländigare, ty ju lägre wi
nedstiga, desto mera tryckande blir hettan, hwilken i de öfre regio-
nerna alls icke plägat oss. Han rider dock med sin klippare ännu
bättre än jag, min will icke mera gä framät, jag mäste släpa den
efter mig. Pä ett af de stönaste ställena gjorde jag ännu engäng
halt och lät en gammal qwiuna brygga mig par glas limonad och
beskadade de wälbebyggda höjderna och ned i den djupa bergsfäran
med dess prunkande win- och mulbärsvlanteringar.

Men en kilometer efter den andra blef tillryggalagd. Ändt-
ligen wid hälften af wägen hwilade wi oss wid en liten khan,
styrkte oss litet, — wi hade pä hela dagen ännu icke ätit nägot
— och inwäntade posten och hwad händer, — en bredwid oss stä-
mde turk, som ocksä wäntar, stiger raskt dit upp och sätter sig der,
till stor förtwiflan för H., fom just hade öfwertygat sig om, att der
icke fanns nägon plats. Emellertid mäste wi dock icke hafwa ridit
alltför längfamt, dä den en halftimme fenare afgängna diligmfen,
som längfamt hade stigit uppför berget, först här upphann oss;
men hwilken ansträngning hade det icke kostat! Af Williams och
hans ädla djur ser man naturligtwis icke skymten heller.
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Sä stor än utmattningen war, war förtjusningen öfwer dessa
härliga landskap likwäl mycket större; jag njöt trots allt af hela
mitt hjerta och inpreglade den hänförande bilden i mitt minne.
Hwilka motsatser framträda icke i detta Libanon omräde: jag kan
icke föreställa mig ödsligare och kalare än Antilibanons östra slutt-
ning; de bäda dagsresorna frän Banias till Damaskus öfwer det
förskräckliga lawafältet wid foten af Hermon och de wägformiga
stepperna äro de obehagligaste minnen frän min resa; och denna
westliga sluttlling af Libauon mäste jag utan besinnande beteckna
som det skönaste parti jag sett under hela min länga resa, och kan
blott förlikna Korfu dermed. Här hafwa flitiga mennistohänder
bragt naturens rika fruktbarhet till den största möjliga utweckling.
Öfwerallt ser man blomstrande byar pä terrasserna i skötet af den
yppigaste wäxtlighet, dyrbara winberg och fruktträdgärdar. Wid
sjelfwa landswägen bildade sig mer och mer en sammanhängande
by; thaner eller kaffehus syntes bredwid hwarcmdra; wid sidan af
dem prydliga landtställen tillhörande wälmämde beyrothbor, hwilka
mäste flytta högt upp pä bergen till sommaren, för att icke helt och
hället försmälta i hettan nere i staden. Äfwen Kaiserswerther dia-
tonissorna hafwa sin tillflyktsort här wid Areia-wägm icke längt
frän den tysta Konsulns willa. — Frän wägen, fom löper längs
den bugtande kammen af ett af Libanons grenar ända till Beyroth,
har man ständigt den friaste, widsträcktaste utsigt; det är märkwär-
digt att se sä läugt framför sig, öfwer det till hafwet utskjutande
berget; sannerligen en anblick, som utpressade oss arme ryttare
mängen suck.

Men wi kommo dock till wärt mäl. Om ocksä icke alltför be-
römwärdt, fa dock njutningsrikt slutade wi wär länga rundresa ge-
nom Syrien—Palestina. I Beyroth hade wi beträdt det förlof-
wade landets jord, och redan första dagen beundrade wi i staden
och utanföre pä ett landtställe, tillhörigt en rik tyst Kolonist, natu-
rens härlighet och wälsignelsms fullhet, som är utgjuten öfwer detta
land, „der mjölk och honung flyta." I dag, den sista dagen taga
wi ännu med oss de djupaste, mest waraktiga iutryck frän Liba-
non, hwilka pfalmdiktarena redan prisa, intryck, hwilka desto dju-
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vare inpregla sig i minnet, dö de äro mödosamt köpta. Nu
fröjdar jag mig, att diligensen icke mer hade nägon plats för
oss; men wära beyrother hästar önskade jag icke ät min wärfta
fiende.





Vägentillpyramiderna i Giseh.



Frän Neijrotlj till hemmet.

VIII.

Wär resa i Palestina och Syrien war sälunda lyckligen slut-
förd. Uttröttade, isynnerhet af ridten emellan Schtora och Bey-
roth, längtade wi efter en wälbehöflig hwila. Onsdagen den 14
Maj kl. 7 e. m gingo wi ombord pä en Egyptisk ångare, för att
öfwer Portfaid, Suez- kanalen och Ismailia fara till Kairo.
Efter den twä dygn länga, omwäxlande färden anlände wi till sist-
nämda stad fredag eftermiddag den 16:de. Wär wistelse i Kairo
warade nära fem dagar, hwarunder wi frän morgon till afton
woro sysselsatte med att bese allt det märkwärdiga, som denna ort
har att uvvwisa. Och detta är ingalunda litet. Spär af den
urgamla kulturen möta den resande öfwerallt. Pä prestkonferensen
i Jerusalem hade wi, säsom förut omtalats, gjort bekantskap med
pastor 8., bosatt i Kairo, en af de angenämaste och manligaste
mennistor, jag lärde känna under resan, och denne uppgjorde nu ät
oss för hwarje dag ett nytt „program", med hwars hjelp wi kunde
taga reda pä det fewärda. Sä ofta hans tid medgaf, war han
oss följaktig pä wära utfärder och wandringar; och dä han war
upptagen af tjenstegöromäl, orienterade han oss genom sina bessrif-
ningar sä wäl, att wi med mycken lätthet kunde reda oss pä egen
hand. Än gjorde wi en resa till „Pyramiderna i Giseh", än redo
wi pä muläsuor till „gamla Kairo", än foro wi i bät pä den wäl-
diga, underbara Nilen, än besägo wi bazarerna, nägon af de talrika
moskéerna, citadellet, bibliotheket, eller „kalifernas grafwar", än gjorde
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wi promenader pä Esbetije-platsen, för att närmare lära känna
folklifwet o. s. w., o. s. w. Det skulle föra mig för längt,
om jag här sökte framställa allt det märkwärdiga och underbara,
som pä hwarje steg träder fremlingm till mötes i denna stad och
dess widsträckta omgifningar. Det ma är mera öfwerrassaude än
det andra. Resande hafwa strifwit stora wolymer om detta werl-
dens urgamla kulturland Egypten och dess stora minnesmärken,
hwarför jag icke inläter mig pä dem. Det mä blott anmärkas,
att här om nägonstädes muhamedanismen blomstrar och herrskar med
all sin kraft inom det religiösa gebitet. Den synes här hafwa sill
egentliga centralhärd. Detta framgår bland annat deraf, att i sjelfwa
Kairo finnes icke mindre än 400 moskéer. Att ocksä kristna kyrko-
samfund arbeta der med större eller mindre framgäng, och att Je-
sus Kristus äfwen der funnit hjertan, hwilka öppnat sig för Honom,
mä ock med glädje antecknas. Men det oaktadt betäckes landet och
folket af hedendomens mörker, hwilket i muhamedanismen är för-
skräckligare än i nägon af de religionsformer, som i trängre mening
kallas hedniska. Hwarje kristen, som reser här och ser de smala,
stela minareterna höja sig mot himmelen, tan icke annat än önska
och bedja, att dessa hundratals och tusentals moskéer snart, mycket
snart mätte förwandlas till kristna kyrkor, i hwilka ewangelium om
dm „korsfäste" förtuuuas till frälsning för hwar och en som tror,
att hedendomens mörker ma förskingras och ljuset af Kristi klarhet
lysa in i de förmörkade hjertan. När denna tid skall komma, wet
allena Herren; men att dm stall komma, derom mä hwar och en
bedja i tron.

De dagar, wi hade bestämt för wistelsen i Kairo, gingo snabbt
tillända. Tisdagen den 20 Maj war den för afrefan bestämda da-
gen inne. Den glödande solen hade gätt ned och en angenäm af-
tonswalta hade inträdt efter en mycket warm dag. Wännen v. R.
och jag foro till jernwägstationm i Kairo, ätföljda af den älsswärda
vass. 8., för att genom natten resa till Alexandria. Trängseln pä
taget war stor. Sannolikt hade, tillföljd af wärmen om dagen, de
fleste pasfagerare walt natten för sin resa. Wagnarna woro öf-
werfulla af resande. Efter mycket letande funno wi dock en nä-
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gorlunda beqwäm plats. Ännu en handtryckning till afsted ät wän-
nen B. och en blick pä Kairo, fom med sin skimrande belysning i
det egyptiska mörkret erbjöd en fantastisk och tjusande syn; och taget
rullade af mot Medelhafwets kust. Sedan wi kommit till wags,
började jag närmare granska det brokiga sällskap, i hwilket wi be-
funno ofs. Min närmaste granne pä högra sidan war en arabist
skriftställare, som, märkwärdigt nog, kunde tala tysta. Han sade sig
ha wistats fyra är i Tystland. Han war nu pä wäg till Damas-
kus, för att pä närmare häll studera förhällandena derstädes och
sedan utgifwa en bok om dem. Inom kort kom wärt samtal öfwer
pä det religiösa omrädet genom att jag frägade honom, huruwida
han wisste, hwarifrän muhamedanernas en mänad länga fasta, fom
nägon dag förut war afslutad, hade sätt sin upprinnelse. Jag sade
honom, att jag pä min resa hört flera olika förklaringar framstäl-
las och bland dem i Damastus följande:

Dä Muhamed engäng war rest till Damaskus, säg han der
en underskön sticka, i hwilken han genast blef förälssad. Drifwen
af sin kärlek, önskade han fä ega henne. Mm hon kunde icke be-
swara den store profetens kärlek eller tillmötesgä hans önskan, eme-
dan hon redan derförinnan war fästad wid en annan, en ung man,
som älskade henne. Swartsjukans lidelse intog den mäktige pro-
fetens hjerta. En afton, dä Ramadan —fä hette flickans fader —

höll ett gästabud, dit Muhamed och andra betydande personer woro
inbjudna, träffade profeten de unga tu utanför porten till Rama-
dans bostad i ett förtroligt famtal med hwaranora, hans gränslösa
swartsjuta waknade, och öfwerwäldigad af sin lidelse genomborrade
han med sitt swärd den unga flickan. Efter denna grästiga gerning
gick han in säsom om ingenting hade inträffat. Personer, som
kommo efterät till bjudningen, warsnade utanför porten ett lik och
förtäljde derom för de inne warande. Smäningom började man
äfwen fakna husets unga dotter. Alla skyndade ut och funno henne
genomborrad utanför porten. Ramadan, fom blef djupt uppskakad
af sorg och förbittring, väyrkade en sträng undersökning. „Dm, hwars
swärd är blodfläckadt, mäste dö, om han ock wore sjelfwaste Muhamed."
Utan motstånd erkände Muhamed sin brottsliga gerning och för-
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täljde orsaken dertill samt tillade: „Härefter stola alla qwinnor gä
beslöjade, pä det de ej genom sina behag ma leda nägon man till
frestelse, och för detta brott stall jag fasta en manad samt gifwa
befallning, att alla mina betannare likaledes stola ärligen fasta en

hel mänad." Fastan kallades sedermera Ramadan efter den mör-
dade flickans fader. — Wid ähörandet af denna berättelfe, som ka-
stade ett allt annat än fördelaktigt ljus öfwer den muhamedansta
religionens stiftare, log mannen hänfullt och menade, att denna
förklaring öfwer fastans uppkomst hade ingen grund. „Fastan,"
sade han, „har uppkommit af det enkla naturliga stal, att den är
helfofam i detta heta klimat. Ätminstone känner icke jag nägon
annan orsak dertill och har ej funnit nägon genom forskningar i
detta ämne."

Samtalet fortsattes inom det religiösa omrädet, och han wille
göra sig en ära deras, att „han för sin del trodde hwarken pä Mu-
hamed eller profeterna", säsom hans ord föllo sig; om Kristus wille
han ej höra talas. — „Ni är säledes en fritänkare?" fade jag ho-
nom. „Ia wäl, fä är jag; att en Gud finnes till tror jag wisser-
ligen, men aldrig har jag haft nägon nytta af honom, ej heller
will jag weta af honom", war swaret. — „Ni behöfwer honom
säledes icke?" — „Nej." — „Mm huru är det, wittnar icke ert
samwete nägongäng emot er? Säger det er icke, att ni brutit mot
sedelagens fordringar?" Pä denna fräga wille han ej genast direkte
fwara, utan sökte tringgä densamma genom annat mångahanda.
Men dä jag upprepade miu fräga, bragte den honom att dock till-
stä, att han icke war sä fullkomligt oskyldig. — „Mm sä är det dä
klart, att ni nödwändigt nägongäng mäste fä att göra med dm
Gud, om hwars tillwaro ni är öfwertygad; om ni ej will träda i
räkenskap med honom i denna tid, stall det ske ätminstone pä do-
mens dag; ert samwete bär ju wittnesbörd emot er."

Mina ord föranledde oss att tala nägot om den tillkommande
ewighetm. Derwid försökte han med all sin själsstyrka sta tanken derpä
ifrän sig. Tydligt förnam jag, att inom honom uppstod en inre
oro, hwilken han sökte dämpa genom allehanda inkast och inwänd-
ningar. Huruwida han deri lyckades den gängen eller sedermera.
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Under den mörka natten, hwarunder wi fortsatte wär resa
mot Alexandria, kom jag med anledning af detta famtal att sär-
ssildt tänka pä, huru mennissorna i allmänhet gerna wilja kasta ifrän
sig tanken pä domen och ewigheten och inwagga sig i en bedräglig
frid. Muhamedaner och kristna äro i detta afseende hwarandra lika.
O, huru förfärligt mäste det icke wara, att engäng wakna till be-
sinning! Mätte detta uppwaknande icke ske för fent för nägon! —

Min arabiske reskamrat förswann pä jernwägstationen i Alexandria
för alltid frän min äsyn. Mähända erinrar han sig nägongäng
det nattliga samtalet med den obekante personen om de ewiga tin-
gen! Gud gifwe, att äfwen det mätte fä bidraga till hans omwän-
delse till den Gud, mot hwilken han wid detta tillfälle kämpade!

wet jag icke. I alla fall war det slumrande samwetets röst wäckt.
Och nu sökte jag genom en enkel bekännelse göra det klart för ho-
nom, att jag för min del behöfde en Frälsare och att jag hade en
Frälsare i Jesus Kristus, hwilken är min förswarare nu och pä den
tillkommande domens dag. — „Ni är säledes en kristen?" sade
han. — „la, det är jag och det will jag wara; utan Jesus Kri-
stus tan jag ej lefwa, och utan honom tan jag ej dö och framträda
inför rättsärdighetms dom." — Härmed afstannade wärt samtal,
emedan han drog sig undan och ej mera wille fortsätta det.

I Alexandria, som är en i europeisk stil byggd stor stad wid
Medelhafwet, dröjde wi endast nägra timmar tills ängbäten afgick
till Athen. Öfwerfarten, som upptog nägot öfwer twä dygn, war
mycket angenäm, emedan hafwet war lugnt nästan hela tiden och
wi woro i tillfälle att njuta af den sköna hafsluften och en wälbe-
höstig hwila efter det oroliga lif wi fört under de föregående da-
garna i Egypten.

Wistelfen i Athen, fom räckte fyra dagar, upptogs af det
myckna, som der finnes att se. Det lefnadsglada Hellas med sina
gamla minnesmärken erbjuder mycket af intresfe för den' refande.
Wär uppmärksamhet war oafbrutet riglad pä dessa gamla minnes-
märken frän Greklands storhetstid, hwilka hos hwarje resande mäste
macka häpnad. Man tan knappast taga ett steg utan att träffa pä
nägon lemning af den forna kultur, fom engäng war det grekiska
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folkets stolthet och berömmelse. Den ena storartade ruinen efter den
andra möter wandrarms öga hwart han än wänder sig. Med fe-
beraktig ifwer hafwa wetmstapsmännen och forstarma under de se-
naste ärtiondena sökt samla, ordna och bewara allt, som finnes qwar

af desfa lemningar frän länge sedan hänswunna tider. Sälunda
har man kunnat och kan allt mer erhålla en inblick i det forngre-
tista folkets werldsastädning, lefnadsfätt, förhoppningar, forger och
glädjeämnen. Stora museer, i hwilka gamla saker, konstwerk frän
äldsta tider äro famlade och wäl ordnade, mäktiga ruiuer o. f. w.,
o. s. w. upptaga den resandes tid ä denna ort. — Det nuwarande
Athen, som är en helt ny stad med moderna, wackra hus och en
folkmängd af omkring 90,000 mennistor, gör ett ganska angenämt
intryck pä den besökande och ännu mera är detta fallet med dess
omgifningar.

Lemnande konstwerken, ruinerna o. s. w. utan att inläta mig
pä nägon redogörelse för dem, will jag här anteckna det som när-
mast sysselsatte mina tankar pä denna ort, neml. att äfwen Ap.
Paulus engäng uuder sin 2:dra missionsresa besökte Athen, att äf-
wen hans fötter trampat Hellas solbelysta jord. Sjelfwa platsen,
„Areopagen", der han i denna stad förkunnade lifwets ord, fin-
nes ännu qwar. Genom dm predikan, han der höll (Apg. 17: 22
—31) utsädde hau kristmdomms ädla säd i inwänarmas hjertan,
en säd, som sanuolikt bar frukt, ätminstone hos nägra, till ewin-
nerligt lif.

Tisdagen dm 27 Maj lemnade wi Athen och reste pä jern-
wäg till Patras, för att derifrän med ängbät fara öfwer till Brin-
disi. En angenämare färd än denna kan man knappast göra. lern-
wägen till Patras gär ut med stranden af den Korinthista wiken.
Hela norra delen af Peloponefus är utomordmtligt fruktbar; den
resande färdas hela tiden säsom i den skönaste trädgärd, och ögat
tjusas öfwerallt af naturens fägring. Under färden gjorde wi en
kort utflygt till platsen för det forna Korinth, hwilket numera är
förstördt sä att endast nägra mindre betydande ruiner äterstä. En
liten ruskig by finnes i närheten af dessa ruiner. Utflygten dit
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hade sitt intresse egentligen derföre, att ap. Paulus äfwen der, i
det gamla Korinth, arbetade för Guds rikes utbredande. — Under
fjöresan tillbragte wi nägra angenäma timmar pä den undersköna
ön Korfu.

Dm 29 Maj tidigt pä morgonen stannade ängfartyget utan-
för Brindisi, och wi landstego pä Italiens jord. Nägra timmar
fenare fortsatte wi med bantåg resan till det gamla Pompeji, der
jag ernade stanna för nägra dagar. Samma dag kl. 9 '/4 e. m.
stildes jag pä jernwägsstationen utanför Pompeji med stor saknad
frän min käre wän och reskamrat v. R., som öfwer Rom, Genua,
Milauo och Schweitz stulle resa till de sina i Tyskland. Sålunda
war jag ensam lemnad att fortsätta resan norrut. Utan större swä-
righeter werfftälde jag den ansträngande utflygten till Wesuwius,
uppehöll mig sedan nägra dagar i „bella Napoli" och det gamla,
pä minnen rika Rom samt reste derefter öfwer Florens, Milano och
S:t Gotthard till Bafel i Schweitz, dit jag anlände den 7:de Juni
om aftonen.

I Bafel, der jag wistades m hel mäuad, hade jag godt till-
fälle att iakttaga de färegna religiösa förhällandma i Schweitz.
Den utbildade otrou och förnekelsen, ä ma sidan, och den sanna
kristliga tron, ä den andra, stä i detta land i öppen fejd emot
hwarandra, mera än mähända nägon annorstädes. Antingen — el-
ler! Antingen höra mennistorna uppenbarligen till de otrognas och
fritäntarmas läger, eller hafwa de afgjordt slutit sig till den troende
starau. Swalget emellan dem synes för mennistoögon nära pä oöf-
werstigligt. Striden föres med öppet wisir ä hwardera sidan, och
wapnen äro skarpslipade. För den, som tror pä Jesus Kristus, är
utgängen icke owiss. Att han, som heter Segerfursten, och om hwil-
ken skriften säger, att „Lejonet af luda har segrat", stall föra sin
i hans spar tampaude skara till en ewig seger, derom kan intet
twifwel räda.

Pä den kristliga kärlekswerksamhetens omräde war min upp-
märkfamhet särstildt egnad ät den inre missionen, hwars olika gre-
nar: stadsmissionen, söndagsskolorna, den kristliga diakonin, kol-
portörswerksamheten och yugliuga-föreningarna woro föremäl för
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Pä wägen norrut stannade jag twenne weckor i Berlin, för
att taga kännedom om derwarande stadsmissions och ynglinga-före-
ningars werksamhet.

mina spicialstudier. För detta ändamäl besökte jag anstalten Gri-
schona, som ligger twä timmars wäg utom Basel, och gjorde en
resa till Bern, för att närmare lära känna den werksamhet, som
öfwas af det derwarande „Evangelische Gesellschaft." Under min
wistelse i Basel inföll den stora missionsfesten, som i ar firades
med större högtidlighet än manligt, emedan sjuttiofem är förflutit,
fedan Bafelermissionssällstap blef stiftadt. Festen mar besökt af
tiotals tufenden mennistor frän när och fjärran, bland dem 129
prester och missionärer.

Den 22 Juli reste jag öfwer till Danmark, der jag under en
weckas tid wistades ä folkhögskolan i Astov, gjorde ett kortare besök
ä folkhögskolan i Börkop och öfwerwarade skolläraremötet i Wiborg
samt Nordiska skolläraremötet och söndagsskolemötet i Köpenhamn.
Min uppmärksamhet war hufwudsakligast riglad ät utweckliugen af
folkhögskolan i detta land. Derjemte war det för mig af mycket
intresse att lära känna den stora inre-missions rörelse, som för när-
warande pägär i Danmark och fom har en kyrklig karaktär, famt
stadsmissionens och ynglinga-förmingens werksamhet i Köpenhamn.

Den äterstömde delen af resetidm ända till den 4 Septem-
ber anwände jag för Swerge, der jag öfwerwar „dm fria prest-
konfermsen" i Stockholm och folkhögskolemötet ä folkhögskolan
lan" i Stane samt för öfrigt sökte fä nägon inblick i utweckliugen
af stadsmissionen, söndagsskolan och ynglinga-förmingen i Stockholm.

Den 5 September nödde jag äter hemmets strand. Allt hade
aflupit lyckligt och wäl. Säsom den trogna wännen ö Helsingfors
station i afstedets ögonblick tillönskade mig, hade Herren under hela
resan styrkt, hjelpt och ftödt mig med sin rättfärdighets högra hand.
Hans namn ware prisadt i all ewighet!



Sid. 16 rad. 14 nedifrän stär: nägänting, läs: nägonting.
„ 19 „ 14 „ „ förekommer, läs: förekomma.
„ 22 „ 13 uppifrån „ ständs-ätstillnad, läs: ständs-ätstil

nad; upyhört, läs: upphört.
„ 31 „ 4 „ „ märkbarare, läs: märkbarare.
„

33 „ 17 „ „ halländare, läs: holläudare.
51 „ 16 „ „ ach, läs: och.
55 „ 16 „ „ fösedd, läs: försedd.

„ 78 „ 8 „ „ skillnad, läs: stilnad.
80 „ 8 „ „ pä, läs: pä.

„ 81 „ 4 nedifrän „ mautelen, läs: manteln.
82 „ 17 „ „ Lazrus, läs: Lazarus.

„ „ „ 9 „ „ Laxarus, läs: Lazarus.
92 „ 3 uppifrän

„ tyska, läs: kyrka.
„ 104 „ 13 nedifrän „ wallfortsort, läs: wallfartsort.
„ 140 „ 1 uppifrån „ skylighet, läs: skyldighet.
„ 142 „ 10 nediftän „ samtalat, läs: samtaladt.
„ 155 „ 12 uppifrän „ mäskee, läs: mostee.
„ 160 „ 8 nedifrån „ glupshet, läs: glupskhet.
„ 163 „ 13 uppifrän „ grymme, läs: grymma.
„ 165 „ 9 nedifrän „ upptogs, läs: upptogos.
„ 173 „ 11 uppifrån „ uttmattning, läs: utmattning.
„ 175 „ 2 ~ „ upstigandet, läs: uppstigandet.
„ 186 „ 5 „ „

1887, läs: 1187.
„ „ 10 „ „ Vadinrättningen, läs: Vadinrättnin-

gen.
„ 202 „ 1 „ „ Raschpinah, läs: Roschpinah.
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