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"Hesperiska nätter" ha dels sett dagen i "Ny Illu-
strerad Tidning" under denna titel, dels ha de samlats
från fiere spridda håll till en mosaikbild, hvars samman-
hållande ram kanske är nog svag, men ej gerna borde
vara starkare, om den ej för hår dt skulle sammantrycka
och måhända spränga bilden.

Hvad som föranledt mig att ge dessa historier den
gemensamma titeln "Hesperiska nätter" och att samla dem
inom en gemensam ram, är, som man lätt kan se, ej ute-

slutande deras innehåll, ty åtskilliga af dem behandla
föremål vidt skilda från söderns brokiga lif, andra åter äro
mera af skildrande än af novellistiskt innehåll; anledningen
är deremot att söka i den gemensamma stämning, under
hvilken de alla äro komponerade: denna riktning af mitt
örfattarskap har nämligen uteslutande varit bunden vid

mitt lif i södern, och nästan alla ha sitt ursprung från de
. iilda romerska sommarnätter, då jag, trött efter dagens

Itrbete, hvilade ut genom att låta fantasien leka sin egen
"iderliga lek.

!Jag är ingalunda blind för, att dessa små historier hafva
r den smula framgång de haft, att tacka den spridda
rm, i hvilken de med långa mellanrum framträdt; de
rlora måhända på att läsas i sammanhang.
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Hvarför jag då samlat dem? Hvarför jag ej låtit dem
förflyga som så mycket värdefullare saker få förflyga med
sekunden? — Emedan man sagt mig, att de varit lästa
med nöje, och emedan man ändå är far äfven för de minst
välartade af sina barn, och har en viss dåraktig förkärlek
för dem. "Mina barn a' de vackraste i skogen," sa' ugglan.

Sämre saker ha samlats — bättre saker ha samlats
— dessa höra väl hvarken till de bästa eller till de
sämsta.

Måhända skola de kunna glädja en eller annan, som
från sitt eget inre känner de stämningar af glädje, ur
hvilka de utsprungit.

Yignetterna äro ritade af min hustru. — Som man
ser är motivet till vignetten öfver "Correggio och jag"
taget ur de i berättelsen omtalade freskerna af Correggio,
liksom vignetten öfver "Ett konstnärslif" är en kopia efter
Carstens berömda "Natten".



Reskamraterna

Vid Lago di Gärda 1862.

an var den gladaste bland
de glada! Båda voro vi
studenter och båda voro
vi på väg till det förlof-
vade landet. Icke till det
i östern utan till det för
syndigt kött och blod lor-
lofvade landet i södern,
der glädjens och skönhe-
tens rike ligger. Och så
var det en solbeglänst
morgon — Hannibal var
hvarken stoltare eller gla-
dare, när han från Alperna
såg ned öfver den oänd-
liga lombardiska slätten
än vi! Ty hvad var det
han fann? Det var korn
och oliver och feta kor
och oxar: det var allt,
som kunde undfägna bar-

barernas magar, — och hvad var det vi funno? Det var
glädje, det var sydfrukternas must och lust, det var natur,
det var konst, det var allt: det var tjusande döttrar af
södern och eldiga drufvor från vinbergen — det der har
ni hört tusen gånger! Men ofta händer hvad man icke
tror: den ena af oss två skulle icke komma att njuta detta
iif och denna glädje på det hvardagliga sätt, hvarpå vi
andra dödliga njuta det!
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Vi hade farit öfver Brenner om natten och hade i
dagbräckningen tagit vägen från den lilla staden Mori
öfver berget till Gardasjön, och vandrade nu med våra
ränslar på ryggen bortåt vägen vid de små bergsjöarne
mellan Mori och Riva. Det är just i dessa nejder Gari-
baldi har farit fram, och det kunde väl behöfvas; ty
"hvar en höjd just var placerad", der hade alltid öster-
rikarne byggt sig ett örnnäste med både näbb och klor.
Så kommo vi då ändtligen till en sådan fästning, som skar
tvärs öfver vägen, hvilken slingrade sig längs den smala
bergssidan, så att der fanns ingen annan väg till skönhetens
land 1 på detta håll, än den genom fästningen. Vi van-
drade fram utan att vidare anhållas, men när vi nalkades
utgångsporten ned emot dalen, stannade min kamrat plöts-
ligt, och ett högt utrop flög öfver hans läppar:

"H-ec est Italia — Diis sacra!"
Och verkligen låg det icke der! Djupt under oss, infattadt
i fastningsportens ram sågo vi den klara blåa sjön, med
sina leende stränder: det var just landet "wo die Citronen
bliihn" — det var citronstranden från Riva till Salo, stran-
den med marmorträdgårdarne, der luften alltid är fylld af
den finaste aroma från citronträden. Der furmos löjrika
uddar, der furmos branta sluttningar, der sågos båtarne
glida för hvita segel ute på den spegelklara bugten, och
under oss hörde vi för första gången klangen af en
mandolin, ackompagnerad af klockorna från klostret vid
Riva, och luften var så silkeslen och solen sken så klart
och upp från dalen svarade en röst:

"Hsec est Italia —«- Diis sacra!"
I detsamma ljöd mandolinen bredvid oss och ett vän-

ligt "buon giorno" helsade öss med den nyss hörda rösten.
Den unge mannen, som sålunda mottog oss vid ingången
till Italien, var, att dömma efter hans yttre, en man af
folket, en vingårdsarbetare från Torbole eller Riva ; öfver
hans ena skuldra hängde hans tröja, en ren, hvit skjorta
betäckte hans öfverkropp, på hans hufvud satt den breda
stråhatten; han skulle samma väg som vi.

"Ja, signori!" sade han, "nu draga ni in i vårt vackra
land — men kommen ej med samma syfte som edra lands-
män — som alltid vilja ega, hvad de se —"
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"Hvad anser ni oss för?"
"Tedeschi — Austriaci!"
"Men vi äro hvarken tyskar eller österrikare; vi

komma från ett land fjerran i höga norden — ett land,
som var det första till att erkänna det fria Italiens unga
konungarike!"

"Bravissimo!" jublade vår vän, ty från detta ögon-
blick var han vår vän. — "Hvad är ert yrke, efter ni gå
i stället för att åka? u

"Vi komma att bedja vid Scipionernas och Silvio
Pellicos grafvar*) — vi vilja lära känna och älska din
moder — Italien."

Nu blef vår nya vän eld och lågor, och vi bjödo
hvarandra på en fiasco godt vin, under det vi långsamt
nalkades Riva. — Drickande samtalade vi om kriget 1859,
och han berättade för oss om de egendomliga förhållanden,
hvilka nu egde rum imellan den vestra, italienska, och
östra, österrikiska sidan af Gardasjön; ingen ångbåt för-
binder dem, intet skepp går tvärs öfver sjön, — olyckliga
land på östra sidan! Genom verandans nät afrankor kunde
vi se nedåt mot Malsesine med kejsar Carls borg —

skyarne kastade en slöja öfver bergstopparne i det under-
kufvade landet, men på vestsidans fria, ljusa kullar lekte
solskenet fritt mellan citronträdens löf! — Dit bort! —

dit bort! I morgonstunden står vinden just nedåt sjön;
det var alltså tid att fara. Vi kastade oss i en "barca"
och efter en timmas vacker färd på den solbeglänsta vågen
styrde vi in i bugten vid Limone, och vår nya vän satt
i stäfven och sjöng

«Snl mare lucica
L'astro d'argento,
Placida é I'onda,
Prospero il ven.o!«

Efter en halftimma voro vi vid Limone, det citron-
doftande Limone. Här voro vi tillsammans hela dagen i
det glada solskenet, han talade om det unga, fria landet,
om sin nationalhjelte, som han kände väl, och vi hörde

*) Scipionernas stoft gömmes icke i deras grafkamrar i Rom, utan
i en rik privatmans villa i Lombardiet.
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slutligen, att han nyss varit uppe i Alperna såsom emis-
sarie för nationalförsvarsregeringen i det österrikiska Italien;
"och snart," tillade han, "skall det heta Roma o Morte."
Det var om sommaren 1862.

Om aftonen blefvo vi mera stilla — våra tankar flögo
mot hemmet och till vår närliggande skilsmessa — hans
flögo äfven till hemmet, men söderut, och så sjönk solen,
den första solen vi sågo i det fria Italien. I solnedgången
är det herrligt här uppe i citronlunderna — på höjderna
öfver Alperna glöder och brinner det — öfver sjön ligger
den varma aftondimman guldgul och sedan violett; det
ljuder sång öfver sjön upp till oss: det är pilgrimsskeppet,
som far till ett valfärdsställe. Vinden hviskar i de hän-
gande seglen — korsbaneret sväfvar i stäfven — pilgri-
merna sjunga sitt "Ave Maria", klockorna ringa längs
strandens alla klosterkyrkor, på trädgårdames murar tända
flickorna lampor for Guds moders beläten, — men derute
på sjön knäböja de bruna pilgrimerna och se upp till de
brinnande lamporna — skymningen drager Öfver sjön som
en fin slöja — luften blir nattligt ren och klar — stjer-
norna stå så stora och blänka i djupet af himmel och sjö
— och pilgrimsskeppet drager in i mörkret.

Under det vi betraktade detta skådespel var vår nya
vän — försvunnen, men öfver sjön hörde vi från hans
lilla båt hans röst:

«Sul mare lucica
L'astro d'argento,
Placida é I'onda,
Prospero il vento!«

Och båten lade till vid pilgrimsskeppets sida — och han
steg ombord, i det aftonens dunkelhet svepte det i sitt
omhölje. Min vän såg upp. Hans blick hade länge följt
först båten — sedan skeppet, tills det försvann i mörkret
— en suck trängde sig från hans bröst. Han, om hvilken
jag sade, att han var den gladaste bland de glada, såg
allvarsam, nästan dyster ut.

"Han gick utan att taga afsked af oss," sade han.
"Du finner honom nog: mins du ej hvad han sade?

— Vi skola träffas på Lidos strand, i Florens herrlighet,
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i Roms katakomber — öfverallt der du är ensam med
fantasien och minnet!"

Vi skildes vid godt mod två dagar derefter vid De-
senzanos herrliga höjder, nära Solferino. "Och nu farväl,
du trogna reskamrat! skrif ofta till mig; men låt dig icke
fångas i söderns bojor. — För hvarje natt du svärmar bort
i glädjens berusande hvirfvel eller i minnets rödtflammande
fackelljus — offra en tanke till vårt hem och dess klara
och mulna dagar — och välkommen en gång i hemmet!"
Det var mitt afskedsord! Han svängde sin mössa, steg in
i jernvägskupén — och försvann.
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Ett minne från Ålands haf.

et första bref, jag emottog från min vän
ljöd så här:

«Peschiera den ... Midnatt

"För hvarje natt du svärmar bort i glädjens beru-
sande hvirfvel eller i minnets rödtflammande fackelljus —

offra en tanke till vårt hem och dess klara och mulna dagar,"
sade du, när vi skildes: ack, min vän! hittills har hemmet
fått allt, södern intet: när du lemnade mig, och jag för
första gången stod ensam på främmande jord, blef jag
modfälld — fick hemlängtan — och har så ännu! Nog
hade han rätt ändå — presten pä Ålands haf.

Jag mins honom ännu så tydligt! Och ändå, hvad
jag var rysligt ung den tiden!

Vädret var förträffligt och genom den friska skärgår-
dens långsträckta vågor ilade det frustande ångfartyget ut
från Helsingfors der jag några veckor varit gäst. Jag
stod på akterdäcket och lät mina blickar — det gör man
ju gerna vid afskedet ifrån ett ställe, der angenäma minnen
bo — irra tillbaka till den försvinnande stranden, och med
hvar bölja som gungade till dess möte, med hvarje gulnadt
höstens blad, som af lätta vindar fördes ut efter skeppet,
gaf och emottog jag en helsning. Skärgården blef allt
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vildare och ödsligare, och liksom fågeln, som om hösten
spänner vingen till flygt mot södern, så lemnade jag,sedan
jag tagit plats vid hjulhuset och tändt en cigarr, mina
oroliga tankar fritt lopp.

"Herre Gud," tänkte jag, "nu gunga dessa böljor
mig ut i verlden, i den rika, herrliga verlden, som jag
ännu icke känner, mot söder, till allt det sköna som der
gömmes; jag intages af en besynnerlig åtrå att hoppa
öfver bord — om jag blott på sådant sätt fortare komme
fram! Lifvet arbetar annars omkring oss på ett ställe —

till en ringa del känna vi måhända detta lif, men den
oändligt större delen deraf kommer aldrig till vår kunskap
förrän vi sett allt det stora, jag nu skall se! Hur många
måste ej sucka: aldrig får jag lägga mitt öra till mensk-
lighetens bultande pulsåder, aldrig lyssna till dess hjerte-
slag — i en vrå af verlden skall jag dö. Lycklig är jag,
lycklig och stolt som en Gud!

"God dag, min herre!" väckte mig en vänlig röst ur
mina drömmar, just som jag stod i begrepp att på tankens
vilda pegas störta fram öfver Europa, ty längre bort flög
ej min håg, "god dag, min herre! Jag har haft det nöjet
att njuta af ert sällskap förliden afton, ehuru utan att få
tala vid er."

"Då har nöjet varit ömsesidigt," svarade jag, utan
tvifvel litet snäft och kallt, ty jag tyckte ej om att blifva
störd i mina höga betraktelser; mannen måste förmodligen
hafva märkt det och drog sig derför tillbaka.

Jag fullföljde min redan påbörjade tankegång: nu har
jag likväl upplefvat, sett, känt och lidit åtskilligt — men
hvad är det mot hvad jag nu skall upplefva, se, känna
och verka — ja, hvarför ej äfven lida, om så fordras. Det
skall jag kunna, om blott lifvet brusar fram med stark
och dristig fart, om jag blott far lefva, lefva! och det kan
man blott derute! Jag önskar vistas i främmande land,
ibland menniskor som lefva under andra omständigheter
och förhållanden, bland menniskor med andra tänkesätt,
hvilkas idékrets är rikare och mera omfattande. — Men
jag är dock rik derigenom att jag har denna längtan,
denna häftiga åtrå.

"Förlåt, min herre," afbröt mig mannen åter, "att jag
stör er, men jag är mycket nyfiken att höra något om
ert hemland; jag har aldrig rest, och kommer visst aldrig
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att göra det, men jag är mycket vetgirig och ville gerna
få besked om ett och annat."

Nu svarade jag mannen på det vänligaste, och be-
gagnade mig också af tillfället att taga hans person i när-
mare betraktande; han var, som man säger, en oansenlig
man, liten till växten, och med ett uttryckslöst, blekgult
ansigte. Ej då han talade, utan endast när han log, antog
det ett själfullare uttryck. När han hörde något, som
väckte hans intresse, sköt liksom en solglimt ur det eljest
matta ögat.

Sedan jag besvarat hans första fråga och vi fått oss
en toddy på däcket, blef han mera meddelsam.

"Jag är så lycklig i dag," sade han, "att jag nästan
kan säga, att denna dag är den lyckligaste i mitt lif.

"I två år har jag varit i Helsingfors, utan att kunna
komma hem, men i afton är jag hemma. När vi passerat
det der lilla framskjutande näset, har jag blott två mil
hem. På stranden väntar mig en vagn, som för mig till
min lilla prestgård — jag är nemligen pastor i en liten
fattig församling, men jag har likväl mitt dagliga bröd —

när jag sedan hunnit uppför backen till kullens höjd, ser
jag först kyrktornet, och sedan komma socknens barn och
helsa mig välkommen — jag vet det

"Jag vet hur långt solen då hunnit i sitt lopp —

genom aftondimman kastar den sin blekrödt skimrande
stråle på mina fönster, hvilka då färgas af en glöd, som
täflar med rosens derinnanför rutan — så skymtar huset
fram, och hon kommer mig till mötes — jag har en
liten hustru, ser ni — vacker är hon just icke, men
god och snäll, och håller så innerligt utaf mig. Vi ha
nu ej sett hvarandra på två år. Derpå serverar hon teet
ur ett gammalt tekök — ett minne från min studenttid.
— Men här sitter jag och pratar för er, en främmande
person — och ni kan naturligtvis ej hysa något intresse
för mitt prat!"

"Ack, jo! mer än ni tror — fortsätt, jag ber er!"
"Hvad? Vill ni då verkligen höra något om min lilla

trädgård — der finnas så många vackra blommor och
staren bygger sitt bo under taklisten hela sommaren."

"Men nu få vi vinter," inföll jag.
"Nå ja, då har jag mina böcker och sockenbarnen

som med kärlek omfatta mig."
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"Ja, ja, det kan jag nog förstå — men har ni då
aldrig känt en viss längtan efter något annat, något större
och rikare än hvad som bor omkring och inom er sjelf?
Har ni aldrig saknat det guld, som ni ej fick på er lott?"

"Hvad menar ni?"
"Utanför ert hem, det må vara huru fridfullt, vackert

och inbjudande som helst, ges det likväl något större,
något som angår hela menskligheten, som hvarje menniska
borde önska att lära känna."

"O! nej, nej," sade han, "hvad skulle jag väl längta
efter? Något större och rikare? Ges det väl något större
än att redligt verka i sitt kall, huru ringa det än må vara,
dess frukter, huru obetydliga som helst? Detta är dock
alltid det största. Något rikare? Gifves det väl någon
rikedom, som öfvergår den att vara älskad — låt vara af
blott ringa menniskor? Har jag blott en endas kärlek, så
är jag rik nog; jag eger hennes, och får återse henne i
afton — om fyra timmar!"

"Förlåt," sade han en stund derefter, "jag måste gå
ned och se efter mina saker."

"Känner ni den der herrn?" frågade en stund der-
efter en förnäm herre, hvilken tycktes vara omkring tjugo
år, och som i förbifarten bevärdigat mig med några ord.

"Jo — den mannen gaf mig nyss en lektion i filosofien,
som jag aldrig skall glömma."

"Nå — då måste ni hysa underliga åsigter och en
liflig håg för filosofien; han är en landtprest, som i går
blef utskrifven ifrån dårhuset i Helsingfors och nu reser
hem för att återinträda i sitt embete."

"Nå ja," tänkte' jag, "den skolan är ej den sämsta;
hur rätt har han icke, huru gerna ville jag tro och följa
hans ord; men det sjuder inom mig — jag måste ut i
verlden — om också blott för att vinna samma öfverty-
gelse som han. Mina anspråk äro större och min åtrå
häftigare, ty min skuld är större och jag vandrar lyckans
väg — jag har ej ännu gått i den högre skola, som
kallas olyckans, — jag kommer ej ifrån dårhuset!"
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Ett möte med Romeo och Julia

Verona 1862.

edersvän!
Du begärde af

mig, att jag ordent-
ligt skulle redogöra
för allt, som eldade
min fantasi och mitt
hjerta här under
denna vackra him-
mel — välan! Hör
då ett äfventyr!

"Herre, herre! fem francs! så visar jag er hela Ve-
rona på en dag!"'

"Men jag har sett Verona — jag känner er amfiteater
från ena till andra ändan, jag har räknat alla casetterna
i San Fermos nötträdstak, jag har läst alla lögnerna på
Scaligernas grafvar — hvad vill du då mera?"

"Herre, herre! fyra francs! Det der skall ni ångra
bittert! Ni har då icke sett det märkvärdigaste, som vår
stad eger, icke vårt tafvelgalleri?"

"Visst har jag det; gå bort, nu stänger konduktören
kupédörrarne!"

"Herre! tre francs! Ni har dock icke sett SanZeno!"
"Gå — nu piper lokomotivet redan!"
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"Herre! två francs! Vill ni gå på bal hos Capuletti
och dricka ett glas hos Montecchierna?"

"Capuletti och Montecchi! Romeo och Julia! Och er
har jag icke tänkt på här i Verona! Hör, min muntra
vän! Jag ger dig fem francs, men så vill jag dansa med
sjelfva Giulietta! Jag vill se henne i Franciscanernas
trädgård — ensam —"

Jag hade sprungit ut ur kupén och stod nu på per-
rongen. Föraren lade fingret på näsan. "Det skall du
få, forestiere!" sade en bekant röst bakom mig. Jagvände
mig om. Tänk dig min glädje! Det var han! vännen
från Riva!

"Haec est Italia, Diis sacra!" sade han, och i en fart
voro vi ur trängseln och uppe i en droska.

"Vi göra hvarandra sällskap på hela resan," sade
han. "Jag skall följa dig genom Italien, jag skall gästa
Greklands heliga jord vid din sida — och jag skall följa
dig till ditt land i norden, om du ej tröttnar vid mitt säll-
skap. — Blott ett begär jag: fråga aldrig eftermitt namn;
kalla mig som du vill — Francesco till exempel — men
fråga ej! och du skall icke ångra det! Ty jag är hemma
öfverallt, och kan skaffa dig tillträde till mången njutning,
som annars skulle blifva stängd för dig!"

"Men hvad kan jag göra för att återgälda din vän-
lighet?"

"Du kan berätta mig om ditt aflägsna hemland i
högan nord. Jag skall genast tillägga ett: I detta land,
der solen bränner varmt, är lifvet i synnerhet om som-
maren bundet till skuggan och nattens mildt smekande
dunkelhet; — när vi ha svärmat samman en natt i söderns
skuggor, njutit af nattens herrlighet och söderns drufvor,
så hvila vi i vårt lugna tjäll den andra natten, och då
skall du berätta om ditt hemland!"

"Hesperiska nätter!"
Under det vi åkte vidare, sade min vän följande för-

nuftiga ord: "Hvad är det, vi dåraktiga dödlige kalla
sanning, och hvad kalla vi dikt? Hvem lefver? Den man.
som lefver i dag och i morgon är död — obekant —

glömd — eller den man, som aldrig andades på jorden,
men åt hvilken en stor skald har gifvit ett odödligt lif?
Dikten är sanning, och den torra verkligheten är död.
Lifvet är sanning, döden är lögn — Romeo och Julia lefva,
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om än hela verlden kan bevisa den utanlexan, att dessa
två sköna älskande åtminstone icke hafva existerat i den
form, uti hvilken den store Inglesen har skildrat dem!
Nåväl — det, som lefver, kan ett lefvande öga se — och
du skall se dem!"

Vi nalkades Capulettiernas palats. Helt nära den i
en modern Vägg inmurade bågen, hvilken i Veronesernas
mun heter: "Arco de' leoni", ligger .ett gammalt, sorgligt
förfallet stenhus, hvars fasta murar vittna om dess adliga
ursprung, under det en i sten uthuggen mössa tydligen
angifver detta palats som familjen Capulettis. Trasor sutto
j de spräckta rutorna, trasor utbjödos till salu i portgången,
grönska växte på murarne och en genomträngande stall-
lukt slog oss till mötes, när vi nalkades ingången.

Men min vän öppnade åter sin mun och talade:
"Dikten är sanning — hvad hindrar oss att uppbygga
detta palats ånyo ? Se, det du ansåg för grönska på muren,
är ju gröna sammetstäcken, hvilka hänga ut ifrån de höga
fönstren; icke är det trasor, som äro stoppade i rutorna,
utan det är blomsteramplar, du ser hänga bakom de röda
glasen. Det är bal i afton i Capulettis trädgård: man
säger, att polisen der skall vara ett tjufband på spåren.
Det är naturligtvis Montecchierna som vilja sina fiender
på lifvet! Var du lugn och följ med! Icke är det trasor,
du ser i porten, utan det är familjens fanor och troféer,
som svaja i nattens vind. — Stig in, den gamle portvakten
Cerberus der med det ena ögat har förlorat det i striden
med Montecchierna — kom, Romeo! för du är en Mon-
tecchi, gå in på den sidan, der han intet öga har, han
ser dig icke, och jag skall leda dig!" Jag följde min vän,
och o himmel! aldrig glömmer jag hvad jag såg denna
afton. Genom dunkla vindeltrappor, genom dolda gångar
kommo vi till trädgården; der brann ett bål mellan cy-
presserna, och der dansades. Var detta bönder som varit
i staden med sina oxar, såsom en lymmel till pojke sade ?

Nej du, det var äkta Capulettier, stora, herrliga män, som
i dansen svängde sina dansöser högt öfver sin egen skuldra.
Par efter par drogo de förbi mig, och slutligen hviskade
min följeslagare: "Vänd dig om, det ar Julia." Jag vände
mig och der kom hoa vid sin faders arm, strålande och
fager, som när hon stod för Romeo! I det hon passerade
oss, kastade hon den svarta, nattligt strålande blicken på
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mig. Jag fick blott tid att säga: "Det var min själ, som
hviskade mitt namn," — ett skri flög öfver hennes läppar
och en manlig röst hviskade: "Du är känd, Romeo! du i
Capulettis palats!" Min vän sade: "Hastigt härifrån! Vi
riskera lifvet!" — "Men först en blick, ett ord afJulia!"
— "Hvad tänker du på!" — I detsamma var hon der:
"Vi träffas i Franciscanernas trädgård hos paterLorenzo!"
fick jag hviska, och en eldblick, strålande, kärleksvarm,
var svaret. Vi försvunno och stodo snart medelst en annan
väg på gatan i månens strålar.

"Nu vill du till Franciscanernas trädgård för att se
Julias likkista, icke sannt!"

"Hennes likkista? Henne sjelf vill jag se, hennes hand
vill jag trycka, hennes mun vill jag kyssa!"

"Kom då, dåre!" log min vän, och vi gingo genom staden.
"Hvad har icke denna stad och dessa gator upplefvat,"

sade han. "Hvilken skald och hvilken historieskrifvare
från vår tid skall väl läsas efter tvåtusen år, såsom denna
stadens Catullus och Cornelius Nepos? Plinii och Vitruvii
namn knyta sig till Veronas. Odoaker och Theodorik
hafva dristeligen vid den romerska staden fastat sitt bar-
bariska minne; ser du hur Theodoriks borg glimmar der-
uppe i månljuset på höjden. Ezzelinos och Scaligers ty-
ranni har fläckat Verona med blod, och ändå lefva de
odödliga; och hon skulle vara död, Veronas vackraste
blomma i hela denna krans af minnen? Nej, odödliga
Giulietta! Du lefver i sångens elysium och i hvarje friskt
klappande menniskobröst. Dörren upp!"

Min vän öppnade dörren till ett marmorhuggeri. De
halffulländade gudinnorna sträckte sina händer och hufvuden
ut ur marmorns hvita, månbeglänsta stenmassor. "Också
dessa lefva," sade han; "se dig om!" Och det förekom
mig verkligen så. Ja, det var så! De nickade med sina
hvita hufvuden: "hon lefver — Giulietta lefver!"

Vi gingo igenom den långa alléen af cypresser, och
karakteren af det hela visade mig genast, att vi verkligen
voro i Orfanotrofiets trädgård, under Fra Lorenzos skyd-
dande vingar, det är ju hans kloster vi skymta vid alléens
ända. I ett gammalt vagnslider stego vi in; men hur
det var, antingen väggarne verkligen höjde sig och blefvo
till marmorpelare, nog af: det kändes så; ty vi stodo vid
"Giulias likkista".
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Kom nu, lärda bokmal, och bevisa för mig, att denna
kista är en antik sarkofag, och att man icke begrof i an-
tika sarkofager på trettonhundratalet. När svärmaren och
den lärde ändå icke kunna blifva ense — hvarför då icke
lika gerna hålla sig till svärmaren? Och hvarför? Derför
att det är minnet, som helgar stället och föremålet, icke
föremålet, som helgar minnet: det handgripliga, minnes-
stället blifver ändå alltid blott en symbol, det stora svunna,
som vi icke se, men dock tro på, gör oss saliga.

Då jag stod framför den tomma sarkofagen, var jag
förunderligen gripen. "Flickan är icke död, hon sofver,"
hviskade min förare, "hon är icke här." — Han förde
mig genom rummets enda lilla öppning in uti en mörk
korridor — och i ett nu sprang en dörr upp till ett bländande
belyst rum: der satt hon åter — Julia sjelffrån Capulettiernas
palats — lifslefvande, underskön, utsträckt i en fåtölj.

"Förlåt," sade min vän, "nådiga herrskarinna, att
jag för dig presenterar en ung man af det nittonde år-
hundradets dödliga, som önskar göra bekantskap med det
trettondes berömda sköna — med den odödliga Julia. Han
har redan en gång förut stört dig i Capulettiernas palats
— men som eders nåd har behagat infinna sig här, —

så förmodar jag, att ni är honom huld."
"Du misstager dig icke, Francesco!" sade hon —

"tagen plats, mina herrar." — Vi satte oss, och genom
dörrames nedfällda gardiner trädde tjenare in med frukter
och vin. Natten flög som en dröm,'i samtal: hvad hon
var tjusande — endast när jag ville beröra hennes egen
sorgliga historia, rörde hon handen afbÖjande och sade:
"Tala ej derom — jag har aldrig talat om annat i långa
tider — låtom oss vara glada den korta natten igenom
— i morgon måste vi ju skiljas."

Och bägaren klingade — och musikens toner ljödo
— Gud vet hvarifrån de kommo — min panna hlef tung,
då skämtade Giulia och sade: nu är Romeo trött, låt
honom slumra — och i nästa ögonblick låg jag — icke
vet jag huru — på en divan och Giulia satt vid min sida.

"Nu, Giulia," sade jag, "hur långt skola vi spela?"
"Till tredje akten — detvå sista akterna äro för otäcka."
"Och sedan?"
"Sedan återser du mig måhända aldrig — ty i öfver-

morgon beger jag mig härifrån till mina anhöriga."
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"Till Capulettierna?"
Då slog hon till ett silfverskratt — och försvann,
Jag somnade, och när jag vaknade stod Francesco

vid min sida. "Det är middag!" sade han, "vi måste hem!"—
"Hvar är Giulia?" — "Honkläder sig till aftonens skådespel!"

Nattens äfventyr var mig som en dröm. Jag visste ej
rätt om och vågade knappt tro att det hela var verklighet;
det var det dock. "TJt nu!" ropade jag. "Hvar finner
jag denna tjusande Julia åter i natt?"

"Dåre! har hon icke nog tjusat dig, unge främling?"
frågade min vän.

"Detta var ju blott äfventyrets början, dess inlednings-
kapitel."

Han skrattade.
"Det skall jag undanbedja mig."
"Hvem är hon då?"
"Julia, Capulettis dotter! Eller tror du endast när

månen står på himlen och icke då det är ljus dag? Nåväl,
då är hon också förlorad för dig —Du skall återse henne."

"Men hvar skola vi tillbringa aftonen?"
"På teatern."
"Hvad spelar man der?"
"En opera af Bellini."
"Väl — vi gå dit."
Vid uppgången till logen kasta vi ett öga på affischen

— det är Bellinis "Capuletti och Montecchi" som spelas.
"Hvem spelar vår odödliga hjeltinnas rol?"
"Det gör en sångerska från la Scala i Milano," svarar

min vän; "hon har uppehållit sig här och gifvit gästroler
i någon tid — alltid "Capuletti och Montecchi". Träd in
i logen! Tag plats. Hon är för öfrigt min nära bekanta
— min förlofvade — var god och se sjelf! Hon kallas
aldrig annat än "Giulia la bella".

Ridån hade gått upp: der stod hon — det var Giulia
från i natt — Giulia, som hade studerat lokalen för Ca-
puletti och Montecchi samtidigt med oss. "Och jag, som
trodde, att det var för min skull hon skrek till i trädgår-
den, att det var för min skulh hon kom till Franciscaner-
klostrets egare i natt!"

"Nej det var för min skull, Signore!" svarade Francesco,
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Dogernas son

Venedig, sommaren 1862.

å här talade vännen från Riva
i förrgår, under det vi promene-
rade på Riva de Schiavoni: —

"Yenezia, den stora grafven öfver
en sjunken verld", "Adrias sörjande

drottning", hur många namn, hur många blommor ha slö-
sats på dig och din olycka, Och ändå har måhända ingen
af dina många resande sett annat an din yttre fysionomi,
tåren i ditt öga; måhända har ingen af dem fått skifta ord
med Adrias drottning sjelf, hört henne sucka, läst i hennes
själ — utom Fortunas lycklige son. Ty hennes själ är
stilla och sluten, den stirrar ut genom ögonhålorna, fönster-
öppningarne i de gamla palatserna, men intet rekommen-
dationsbrev ingen "protektion" kan skänka oss hennes be-
kantskap. Det kan endast en gudinna, — hennes namn
är Fortuna, och henne måste du, min nordiska vän, möta
i månsken, på kanalen, när klockan slår tolf i San Marcos
urtorn. Men hon kan också ien enda natt draga slöjan
tillbaka från Yenezias ansigte — och hvad du då får se"
— — Så talade han på sitt egendomliga sätt.

Det var den första aftonen, jag var i Venedig — jag
hade ännu hufvudet fullt af intryck, med hvilka sjelfva
ankomsten hade fyllt mig. Den oändliga, milslånga jern-
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vägsbron öfver lagunerna, gondolernas hvimmel i de afton-
dunkla kanalerna, palatserna, hvilka speglade sig som om
de läste sin forntid och sitt öde i de djupa vattnen, slut-
ligen färden ut i den stora bassmen, der med ens staden,
Dogepalatset, Giorgio Maggiore, Maria Salute och Gui-
deccan möter dig, allt hade berusat mig, och nu gick jag
för att låta invagga mig i den mera österländska än syd-
ländska saga, hvars scen är Markusplatsen. Vi voro på
vägen till teatern, det var en varm sommarafton, solen
hade redan sjunkit bakom de Euganeiska höjdernas vin-
berg, och en lätt adriatisk scirocco fuktade gatorna när vi
trädde genom kolonnerna in på Markusplatsen. Den är
dig väl bekant — genom fantasi och afbildningar — sådan
den ligger der med Procuratiernas kolonnader till dekora-
tion och San Marco till fond bakom flaggmasterna (o! de
minnestunga masterna!). Men ännu skälfva egendomligt i
mitt minne de toner, som i brokigt virrvarr ljödo öfver
den ljusbesådda platsen, öfver hvilken stjernorna skeno i
stilla höghet. Här en blind harposlagare, som spelar ur
"Trovatore", der en duett för violin och klarinett ur "Tra-
viata", der en mandolin, som spelar ur "Rigoletto", här
slutligen en improvisatör och en föreläsare. Utanför kafé-
erna under kolonnaderna skaror afsorbettonjutande, cigarr-
rökande, vindrickande «herrar och damer.

"Här är då Venedigs heau-monde," sade jag till vän-
nen från Riva, med hvilken jag anlände till Venedig.

Han skakade på hufvudet.
"Venedigs beau-monde ser ingen."
"Hvar fins den då?"
"Den döljer sig i sitt hem. Det här är resande och

österrikare."
"Jag kommer ihåg, att vi ej skrifva femton- utan

adertonhundra. Men det Venedig, jag önskade skåda, är
det fjortonde, femtonde och sextonde seklets — Marino
Falieris tid, ligans tid."

"Förfluten, förfluten! Dock, kan någon uppmana den
ur grafven, så är det jag, som uppmanade Giulia för dig
i Verona, — men denna gång behöfva vi ej taga fanta-
sien så starkt till hjelp, — ty jag kan föra dig in, i forn-
verlden på en enda natt. Du skall lära känna "Dogernas
son", sade han med en blick till vår hemlighetsfulla Giulia,
som gick vid hans sida.
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Vi hade imellertid tagit plats i en af arkaderna-, det
började blifva kyligt, och vi gingo in i närmaste kafé.
"Här går väl endast den fina verlden?" frågade Giulia,
som första gången var i Venedig, och elegansen var verk-
ligen bländande-, men i detsamma upptäckte jagen resande,
som ifrån motsatta dörren kom emot mig i en, lindrigast
sagdt, negligerad kostym: öfver en brun hvardagsrock hade
han kastat en pläd, hatten var hvarken ny eller elegant,
och jag utbrast temligen högt: "Här tycks dock vara något
blandadt sällskap, att döma efter herrn der midt emot" —

utropet qväfdes i sin början när jag såg, hvem den ädle
mannen var, som jag sålunda hade värderat efterkläderna;
det var jag sjelf; vi befunno oss i spegelkaféerna.

Aftonens affisch lofvade oss en bearbetning af Byrons
"Två Foscari", och vi vandrade af till teatern. Vid sidan
af min vän och hans "Amorösa" trädde jag in i logen, —

publiken var tankspridd, rolerna spelades medelmåttigt, den
gamle Foscari, Venedigs Brutus, skrek och slamrade, när
han hade tillfälle, och ingenting högtidligt vittnade om att
vi befunno oss på sjelfva scenen för dess tragiska händelser.

En af de mindre framstående aktörerna, som icke
spelade ett hår bättre än de andra, tilldrog sig dock min
uppmärksamhet, mindre genom sitt spel än genom håll-
ningens säkerhet och en till och med i Italien sällsynt
nobless. Jag hade ingen affisch i närheten och kom ej att
erfara skådespelarens namn. Imellertid slutade de två
Foscari sin tragiska bana, midnatt var förbi, och för att
efter slutad soupé tillbringa resten af månskensaftonen på
piazettan och längs Riva de Schiavoni stego vi utför trap-
porna i teatern.

"Nu," sade jag till vår vän från Riva, under det vi
vandrade framåt, "nu är det midnatt och månsken, hvad
hindrar mig nu att se Venedigs forntid stiga upp ur
dess graf?"

"Det är midnatt och månsken — och Fortuna är här,"
sade han, pekande på Giulia. "Vi gå in i foyern; det,
du nu skall se, är icke teaterns prosa utan lifvets och
verklighetens poesi." — Den förste, vi mötte, var en herre,
som kem vandrande med en pulcinell-kostym på nacken.
"Signore Francesco Foscari!" presenterade min vän från
Riva. Han brukar presentera skådespelare under deras
rolers namn, tänkte jag, redan van dervid se'n mötet med
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Giulia i Verona, men när jag såg upp, märkte jag, att
han misstog sig; ty jag kände den nobla, fast icke sär-
deles mångsidiga framställaren af 'Tufficiales" rol. Jag
sade alltså:

"Nej, min vän, denne herre spelade ufficialen."
"Som jag säger dig," svarade min vän, "denne herre

heter Francesco Foscari, var god och se på affischen."
Der stod:

"I'Ufficiale del consiglio Sign. Foscari."
"Ja," svarade skådespelaren, "jag plär inte just spela

denna sorts roler; min force är det komiska, mask-komedien,
och pulcinella, min älsklingsfigur. Nå, Signorina!" fortfor
han, vändande sig till Giulia, "hvar supera vi i afton?
Jag vet ett förträffligt ställe vid Canale dci canonici, —

gå vi dit?"
Förslaget blef antaget; vi följde först vår nya ciceron

hem, — han skulle sjelf flicka på sin pulcinellkostym, —

och snart stodo vi vid hans låga boning. Ett uselt hus
i en trång gata, ut genom fönstren hängde tvätt, och der
försvann han.

"Men hvad blir det af vår forntid, vår saga?" frå-
gade jag.

"Tyst!" svarade min vän, "det är just denne man,
hos hvilken den bor."

"Och denne man, som bor i denna koja, kallade
ni "

"Francesco Foscari, dogens ättling och härstammande
på mödernet från Contarini och Morosini."

Denne man var alltså "Dogernas son"! Denne man, som
stod i dörren" till en lutande koja, med pulcinellas kostym
på nacken, var den sista descendenten af VenedigsBrutus!
Denna koja, Foscariernas nuvarande borg, denna kostym
— dogepurpurn öfver den siste Foscaris skuldror — ja,
ja, mycket ändras!

I en berså vid en kanal bakom ett af lagunstadens
renaissance-palatser superade vi. Ett litet sällskap var
redan samladt, då vi kommo. Nattens svalka var ytterst
upplifvande och vi voro alla vid det bästa lynne. Pulci-
nella-Foseari var den mest lifvade i hela sällskapet, hvari
endast befann sig en person, för hvilken "vinet blef för
starkt".
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Vi rodde hem i gondoler, men från det ögonblick,
då vi stego ned i dessa, var glädjen borta. Munterheten
har vingar, och när den vill flyga bort kan. ingen hålla
den fast. Med ens rodde vi in i skuggan af ett af Canale
grandes herrligaste palatser. Högt upp samm månens stråle
in igenom de höga götiska fönstren, rosetterna kastade
skuggor på muren, och de fria kolonner, hvilka reste sig
i fönstrets midtelparti, tycktes hvarje ögonblick skola mellan
sina massor uppenbara ett medeltidsansigte. Som spöken
lekte balkongernas fina balustrader med sina svängda
arabesker, och en ström af intryck flöt ut öfver oss från
byggnaden. På skådespelarens läppar dog ett skämt, men
från den vintunges läppar ljöd ett värre skämt, i det han
ropade: "Så bodde Foscarierna i forna dagar!" Det var
sjelfva Palazzo Foscari.

"Och hvad menar ni dermed?" ropade Foscari, och
förbittringen gnistrade i hans ögon.

"Att ätten, är degraderad, som dess palats; nu äro
de båda ruttna."

Ett slag var svaret, och den slagne ropade på duell.
"Nej," ropade Foscari, "jag duellerar ej med er, det

skulle vara för löjligt, för ironiskt, om vi två skulle
duellera."

"Ni vill ej gifva mig upprättelse? Jag förklarar erfor
en usling."

"Det har ni redan gjort; men jag duellerar ändå icke
med er! Jag vill gå i land."

Han steg ut. Få sekunder derefter skildes det förut
så glada, nu förstämda sällskapet. — Jag vandrade ensam
hem genom de labyrintiska gatorna. I det jag kom förbi
baksidan af Palazzo Foscari. såg jag en person gå förbi
mig i skuggan och knacka på palatsets port. En del af
palatset begagnas nu som en sorts kadettskola eller något
dylikt af österrikarne.

Jag misstog mig icke, det var Foscari. Han kände
mig och tilltalade mig.

"Foscariernes ättling vågar dock ännu beträda sina
fäders borg. Jag vill vandra igenom mina fäders salar
innan dagen och dess nedslående verklighet kommer. Jag
vill vara mina fäders son för ett ögonblick. Jag är port-
vaktens vän," tillade han, "kom med, vi slippa genast in."
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Portvakten kom och bugade sig ödmjukt för sonen af
huset. Denne kastade sin kappa aristokratiskt öfver skul-
dran, nu var han dogernaä son, arfvingen till det stora
namnet; han hade satt foten öfver tröskeln i fadernehuset.

Han begärde nyckeln till festsalen.
Vi stego uppför den breda trappan och in i salen,

hvilken på venetianskt sätt med långsidan går igenom
byggnaden; igenom de sönderslagna fönstren susade och
suckade nattens vind, och dansade luftigt i dogens sal.

"Tänd på en cigarr och drag kappan tätare till."
sade han. "De gamla tyckas hålla bal här i natt. Vi
skola icke störa dem i dansen — var lugn!"

En häftig vindpust for igenom salen. "Det var dogen
— det var den gamle Francesco sjelf, hvars skuggbild
Byron i afton framlockat för oss. Ack, det mest olyckliga
i denne mans lif har Byron icke skildrat — ty den gamle
Francesco hade förskyllt hvad han led. Byron känner
resultatet, ej drifhjulet — kom, jag skall berätta det för
er. Hu — hvad det blåser" — en fönsterruta klingade
på stengolfvet. — "Nå, gamle stamfader! larma ej så högt!
Du vet ju sjelf hvad du bröt, du har pliktat derför —

och försonat din skuld medelst ditt och din hela ätts fall."
Vi satte oss under några gamla porträtter på den

slitna sammetssoffan, månen kastade en djup skugga in
från kanalsidan och tecknade på stengolfvet de oändligt
fina konturerna i fönstrens ornamenter. Han började:

"Min ätt har skänkt Sicilien dess konungar innan den
egde sitt namn Foscari; ack, min vän! jag beklagar att
jag ej kan bjuda er till bal i mitt kungaslott i Palermo —

jag har ej håg för att regera — jag har abdikerat för
länge sedan. Nog af: jag känner namnet på hvarje leda-
mot af min ätt ända upp i tolfte seklet. Den gamle Fran-
cesco vet ni ju lefde i det femtonde, det var vår ätts stor-
hetstid. Det är han, som har byggt den vackra porten
till dogepalatset- Vår ätt var då rik, oändligt rik, dess
rikedom var mycket, mycket större än mina skulder —

utmärkelser regnade öfver den; men mina stolta fäder
voro ej nöjda — de gladdes åt ingen utmärkelse så länge
en fattades, hvilkeu de ej kunde nå — dogevärdigheten.
Den var deras, den var Francescos högsta, enda mål.
Dogevärdigheten hade vexlat flere gånger under hans lifs-
tid; men han blef femtio år och all hans patriotism, allt
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hans ädelmod, all hans gifmildhethade ej hunnit föra honom
ett enda steg närmare målet. Och ändå var visst ingen
värdigare än han. Äter låg en doge i dödsryckningarne,
det var Tomasso Mocenigo; åter stred man om hvem som
skulle efterträda honom. Francesco gick i denna sal och
klagade: hvad hjelpa mig alla mina dygder? hvad min
vänfasthet? hvad mitt guld? Och liksom till svar ljöd det
från dessa höga väggar: "Guld! Guld!" Stod satan vid
hans sida? Eller kunde sjelfva genljudet kasta den onda
tanken i hans inre: Guld! Guld! Guldet skall hjelpa mig!
Ty guldet kan höja mig på dogens stol, om jag använder
det rätt! Jag skall höja min ätt i rad med Venedigs första
— kosta hvad det vill! Verlden ser det ej! Dogens hatt
på min hjessa skall den se och buga sig inför den!"

Och från denna sal flöt en guldflod, som fyllde de
tomma fickorna på våra fattiga Nobili — arma gingo de
hitin — rika gingo de ut härifrån — och ingen visste om
den andre, hvarifrån han hade fatt sitt guld, ingen visste
om den andre, att priset endast var en pergamentslapp i
valurnan med Francesco Foscaris namn.

Valdagen kom. Loredanierna arbetade för sin ätt,
arbetade med hat och vrede, Francesco teg, men stäm-
ningen för honom steg bland Nobili, och vid sjelfva valet
gagnade det Loredanierna föga, att de hetsat folket till
hat mot Foscarierna för att Nobili skulle blifva rädda och
ej välja Francesco. De voro bundna, och då vallistan upp-
lästes hade Francesco Foscari sålt sin själ till Venedig och
fått betalningen derför: dogestolen.

Den, som förde presidiet vid valet, sade då: "Nu
trade en senator efter vanligt bruk ut till folket och bedje
det bekräfta valet, sägande: "Vi välja patriciern Francesco
Foscari till doge —om det så behagar eder." Då frågade
en spöklik röst långt bort i salen: "Och om folket svarar
"Nej", hvad viljen I då göra?" — Och de beslöto för första
gången att ändra den formeln, hvarmed sextiofyra doger
voro valda, och sade endast till folket: "Vi hafva valt
patriciern Francesco Foscari till doge." Men då kände
alla att något ohyggligt hade skett, att republiken och
familjen Foscari fläckat sina gamla sköldar.

På jättetrappan trädde den nyvalde dogen ut för att
emottaga folkets hyllning. Nu stod han på den plats, som
han så länge önskat, men folket teg — och det vanliga
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jublet hördes ej. Men tystnaden talade högre än alla rop
—

— ja, ja, sucka derborta i vrån, gamla farfar! Du vet
sjelf, att det är sanning! Hu, hvad här är ohyggligt i natt!

Bland mängden stod den unge Jacopo Loredano med
ett guldstycke i handen, och dogens samvete sade honom,
att Jacopo kände de medel, som fört honom upp på dogens
plats. Han vände sig och gick in.

Men hvad han brutit skulle nu försonas, och hans
hela lif blef en kedja af afbetalningar på den skuld, hvari
han satt sig till Venedigs ära. Det, hvarefter han hade
längtat, blef källan till alla hans olyckor; i det han stod
vid målet måste han erfara, att han hade tillvexlat sig
hederns kalla silfver för hjertats friskhet och glädje; när
han förlorade i krig, grämde han sig, och när han segrade,
grämde han sig äfven, ty ingen välsignelse följde hans segrar,
och efter åtta år var han redan så trött vid sin dyrt
köpta värdighet, att han begärde hos rådet att få afsäga
sig dogens makt; men nu var det rådet, som ej tillät
honom att träda ned, den bägare, han sjelf hade satt till
munnen, skulle han tömma i botten; han hade fört den
till sina läppar som en glädjepokal, han skulle tömma den
som en giftbägare.

Jacopo Loredanos onkel hade stupat i ett fältslag,
hans fader amiralen hade blifvit halshuggen under Foscaris
dogetid. Jacopo gick hem och skref i sitt konto under
debet: "Francesco Foscari, skuld: min faders och min
onkels död." Kreditsidan stod länge tom, men Loredano
hade svurit att den skulle fyllas med Foscaris lif. "Du
har träffat mitt lif i min fader, jag skall träffa ditt i din son!"

Det tycktes, som skulle den gamle olycklige dogen
ej kunna dö innan han blifvit straffad för sitt hemliga
brott; — han blef åttio år under sorger af alla slag och
under det han såg tre söner stiga i grafven, en hade han
qvar — och mot denne skulle slaget riktas, slaget mot
den olycklige fadrens hjerta; åttio år — och nu först
tycktes de länge samlade åskmolnen urladda sig i hela sin
förfärande makt.

Jacopo Foscari, Francescos son, var lycklig make och
familjfader, fyra blomstrande söner och en herrlig maka
förljufvade hans dagar. En morgon, då dogen öppnade det
förfärliga lejonsvalget, der de hemliga anklagelserna ned-
lades, utdrog han derifrån sin sons namn — anklagad för
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förräderi mot republiken. Han förrädare! Ej sannt, I murar?
I som hört hans hemligaste tankar! Aldrig har någon man
älskat sin brud ömmare än JacopoFoscari älskade Venezia!
Den gamle var lugn — han trodde icke, att Jacopo mot-
tagit penningar af Milanos herrskare. Lugn befallde han
sonens häktande — lugn presiderade han i rätten; det
gick som han tänkte, sonen tillstod intet, ty han hade intet
att tillstå.

Hvad skulle man göra? "Dogen vet väl hvad som är
att göra när en anklagad ej vill tillstå," ljöd en välkänd
röst i rådssalen. Dogen förstod den — men ej en muskel
ändrades i hans ansigte när han pekade på den hemliga
dörren i väggen — den sprang upp — och Jacopo Foscari
fördes förbi sin olycklige fader till tortyrrummet. Fadren
hörde sin sons sönderslitande skrik — ingen fiber rörde
sig; som en Brutus satt han — och Jacopo tillstod intet.
Domen föll: den lydde på landsflykt. Jacopo tog sin
boning så nära intill Venedig som möjligt.

Fem år senare hände det att en ledamot af de tios
råd fanns dödad på en af Venedigs gator; en af Jacopos
tjenare var just då i Venedig — denna omständighet var
nog för Loredano att hemligen spinna ihop en anklagelse
mot Jacopo Foscari — han hemtas till Venedig — för
andra gången står han inför sin faders domstol, som med
romerskt allvar och romerskt lugn för andra gången bjuder
honom underkasta sig tortyren — och dock var han en
öm fader — hvad måste han hafva lidit — Jacopo tiger
och förvisas på lifstid till Canea, skild från hustru och barn.

Men ännu hade icke den gamle tömt lidandets bägare.
Venedigs söner kunna dö, men de kunna icke umbära

sin moder. Jacopo Foscaris kärlek till Venedig var för
stark, jian måste tillbaka dit, om det än skulle ske med
lifsfara. Han vågade skrifva till Francesco Sforza i Milano
för att genom honom utverka benådning. Brefvet kom till
Venedig i stället, och för tredje gången släpades han för
tiomannarådet, "Har du skrifvit detta bref?" var fadrens
enda helsning till sonen. "Ja," var svaret, "ej blott har
jag skrifvit det, utan jag har skrifvit det för att det skulle
falla i edra händer, för att jag skulle bli kallad hit till
fängelse och tortyr; ty kärare är mig lifvet i Venedigs
blykamrar än i det stoltaste palats hvar som helst utom
Venedig."
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Den gamle såg omkring sig i församlingen vid detta
sonens svar — han satt bland sina fiender och dock såg
han tårar i många ögon. Endast han sjelf var obeveklig,
gjorde hvad man fordrade af honom, slet sonen ur hustruns
och barnens armar och öfvergaf honom till fängelset. Kort
tid derefter dog en gammal skurk, som på sin dödsbädd
erkände sig vara den dödade rådsherrens mördare. Jaco-
pos oskuld var sålunda bevisad, nu skulle rättvisan bringa
honom frihet och frid. Darrande af glädje ilar fadren till
sonens fängelse, men endast för att träffas af sitt hårdaste
öde; han fann honom död: den starke mannen hade blifvit
ett offer för sin smärta och sitt lidande. Ingen såg den
olycklige gamles smärta, men den lilla* kammaren här har
hört hans ånger och förtviflan och hans tysta sjelfan-
klagelser.

"Här," sade hans ättling och öppnade dörren till ett
litet rum, nu tomt och öde, "här var Francesco Foscari
menniska — utanför det var han endast venetianare.
Dock var han äfven här venetianare. Då Jacopos enka,
den ädla Contarini, kom till honom, dignande under sin
smärta, böjd och klagande, stärkte den gamle hennes själ
med de orden: "Kom ihåg, att du skall uppfostra fyra
söner för Venedig."

Man skulle tro, att Francescos fiender nu hade släckt
sin hämndtörst. Men nej. Hans slut är bekant. Den
man, som först tvingade sig upp på dogestolen, som seder-
mera tvingades att förblifva der, han tvingades slutligen
att lemna den — nesligen detroniserad i sitt 84:de år.

Grånad var han i sorg och olyckor allt ifrån den dag,
då han erhållit denna makt, som han hade köpt för sitt
snöda guld; men ingen hade kunnat påpeka något enda
spår af ålderdomssvaghet i hans offentliga handlingar —

han hade som Brutus besegrat sig sjelf för republikens
skull, till och med när hans hjerta var djupast såradt. Nu
dref Loredano igenom, att han mot rätt, mot sed och mot
sanning blef afsatt på grund af ålderdomssvaghet.

Då var det slut med den gamle. Här stod den
ensamme gubben, som offrat allt för Venedig, men som
Venedig nu uppoffrade. Det var lag, att klockorna till
det nya dogevalet aldrig skulle ringa innan den gamle
dogen var -död — nu bröt man mot denna lag.
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Här vid fönstret stod han, då han hörde att San
Markus' klocka började ringa. "Hvad betyder det?" frå-
gade han. "Den nya dogen väljes," var svaret Men
liksom om han icke ville, att Venedigs lag skulle öfver-
trädas för hans skull, som häfdat den så starkt, häfdat den,
då det kostade hans sons lif, sjönk han ned på golfvet —

här, der ni nu står, — träffad af slag.
Men Jacopo Loredano gick hem i sitt kontor, slog

upp sina räkenskaper och skref på kreditsidan: "Fran-
cesco Foscari har betalt sin skuld."

Sedan den dagen sjönk Foscariernas glans, och aldrig
mer steg någon af oss på dogestolen. Jo, det är sannt —

jag steg dit upp — på teatern — men jag blef också
detroniserad, — jag blef uthvisslad. Sedan slog jag mig
till Pulcinellan."

Morgonen bräckte. Vi lemnade palatset och seglade
i morgondimman nedåt Canale grande. "Men hvarför
ville ni ej emottaga duellen?" frågade jag. "Förklara mig
det! Tvekamp är ju landets sed. Dogernas son bör dock
uppbära fädernas ridderliga vanor!"

"Just derför!" svarade han. "Det skulle hafva varit
alltför ömkligt och löjligt om jag slagits med honom! Hvad
skulle verlden sagt, om skådespelaren hade slagits med
teaterskräddaren, ty ni skall sjelf skratta försmädligt när
ni hör att hans namn är — Ludovico Loredano."
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En promotionsvår.
Upsalaminnen i Södern

Vid Lago di Como d
Maj 1863.

od natt! god natt!
var det sista ljud jag hade

hört, detta mjuka, vällustfulla "Feli-
cissima notte", denna varma önskan — icke
om nattens lugn och frid utan om den

lycka, öfver hvilken nattens dunkla, afundsjuka
öga vakar — om den lycka, som endast ses af
natten och två till! Det var det sista ljud, jag
hade hört, då ett par grenar knäcktes i gran-
nens vingård, och jag hörde lätta steg bakom
muren.

Under träden hade jag, trots myggorna,
tändt min lampa för att skrifva ett bref. Öfver
den nattblåa sjön spridde den uppgående månen
ett darrande sken, så att kusten efter hand

låg klarare och klarare ända ned till Villa Sommarivas
trädgård, under det jag sjelf satt i skuggan under berget.

Det var husets dotter, som kom för att fylla sin concha
med vatten. Hon satte sig på terrassens mur öfver sjön,
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och lät chonchan långsamt glida ned i vattnet. Men det
dröjde länge, innan hon åter drog den upp; ej heller följde
hennes öga conchan, utan det drog långt, långt ut på
vågen — och tyst — der ljöd en serenad. Var det för
henne den uppstämdes? Och var det han, som sjöng? Jag
hoppas det för din skull, söderns vackra dotter!

Hon var längesedan försvunnen, allt hade åter blifvit
stilla, och jag försjönk i mina egna tankar! .

"Södern," tänkte jag, "har dock öfver sin natt en roman-
tik, som norden ej känner — luften är så ljuf, så silkeslen,
skapad för sång och kärlek, månskenet drömmer så obe-
stämdt, så bäfvande som en ung flickas första känsla —"

Då med ens hörde jag klockornas klang darra i luften
och bland dem en så silfverren, så mild — men var detta
klockorna i Como? Nej det var helgdagsaftonklockan der
hemma; så ringer ingen annan klocka än den, jag kände
i min ungdomstid vid Fyris strand — hur den liknade
Drottning Christinas klocka, den och ingen annan i verl-
den! Och vårqvällen i Eklundshofsskogen och i den gamla
domens skugga stod framför mig. O, det är ju i natt!
det är i natt! — jo, det fins poesi och romantik i hemmet
med — i morgon ringa promotionsklockorna i Upsala dom-
kyrka — och i natt sitta de unga kransbinderskorna, som
flickan satt der nyss vid hafvet, och lyssna efter sången
— i natt — i natt är det serenadernas natt!

Och min tanke flög hem och gästade ett ögonblick
vid stranden af Fyris. Ljuden högt, ljuden länge genom
söderns natt, magiska klockslag! Mig locken I hem till ung-
domsstaden, som lyssnar till Christinas klocka, som vakar
i natt vid serenadernas toner!

»Snart kommer vårep, re'n vindames troppar
Sjungande gå öfver stad öfver land.
Isarne brista och böljan hon hoppar
Lekfull och fri mot sin älskade strand.»

Det är den sista april. Man kommer från föreläs-
ningssalen; det har regnat och några snöflingor, som hvirfla
omkring i luften och falla ned på domkyrkan, påminna
vandraren om att vintern ännu icke tagit fullkomligt af-
sked. Studenten, som går snedt öfver gatan, för att efter
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intagen middag på Gästis slå sig ned vid en kopp kaffe
på Novum, ser betänksamt upp mot den gråa himlen och
säger till sin vän medikofilaren: "hvad tror du vi fa för
väder i qväll?" Den andre fattar rätt betydelsen af frågan
och skakar på hufvudet, ty dagen heter Valborg och Val-
borgsmessoafton är i sin glans icke förenlig med snödu-
skigt väder.

Men medan man njuter af sitt kaffe klarnar himlen
och man sträcker ut sin vandring till det ännu icke öpp-
nade "Flustret" för att drömma om de många nöjen den
Kommande sommaren bär i sitt sköte, då man här i fria
luften får intaga sitt glas punsch. Man förvånar sig öfver
att Schukani ännu icke har öppnat Kneipen, men då vi
se nedåt ån, så märka vi att der ligger litet is ännu, så
att ångbåtarne icke kunna gå ända upp till Flustret, och
det är just det förnämsta eftermiddagsnöjet att sitta der
oCh se på kommande passagerare. Men nu dröjer det icke
länge förrän ångbåtarne komma, ty svartbäcksgubbarne
hafva redan gått — säger en student.

Svartbäcksgubbarne? Hvad är det för ena? Jo, det
är Upsalas allra första vårglädje. Svartbäcken är, som
man vet, den öfversta tredjedelen af TJpsala öster om ån
och Fyris bildar ett vattenfall deruppe, ofvanför dombron
likasom vid ångbåtsbryggan. Ofvanför detta vattenfall går
isen först upp, på grund deraf, att den bäck, som gifver
svartbäcksqvarteret sitt namn, der blandar sitt vatten i
Fyris. Här brytes nu isen i stora massor o^h ofantliga
isstycken fara bullrande utför Domforsen. Dessa isstycken
kallas 'svartbäcksgubbar' och när de komma, ja, så är det
ett tecken till att det är vår. Men tro icke att de få gå
i fred; nej, upsalastudenten är otålig och har hett blod,
han vill sjelf skynda på den kära våren och derför springa
hela flockar, beväpnade med långa stänger, ut på isen och
bryta sönder den, för att på det viset befordra gubbarnes
fart och vårens ankomst; men ibland händer det att flod-
guden hamnar sig genom att lösslita det stycke, hvarpå
studenterna stå, och då segla de sjelfva med sina vårdröm-
mar nedåt Fyris. Kunna de då icke med stängerna bort-
skaffa sig till stranden innan de komma till forsen, så måste
de springa i ån och få sig ett kallt bad under åskådarnes
högljudda löje, ty broa^me och stränderna äro vid dessa
tillfallen alltid uppfyllda af menniskor.
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Men det lider mot aftonen och solen är i sin ned-
gång — luften är klar, man har redan sett knoppar i
Odinslund, och kring Fyrisvall och Upsala högar sväfvar
en lätt vårdimma. Naturen bereder sig att mottaga de
vårhelsningar, som skall sändas den i afton. Gatorna
hvimla af studenter, som gå till sina nationssalar, hvarest
kronorna redan äro tända. Göra vi nu i skymnings-
tiden, klockan omkring åtta, en vandring uppåt St. Lars-
gatan, der många af nationssalarne ligga, så höra vi strax
vid gatans begynnelse smålänningarne sjunga; der i träd-
gårdsbyggningen är göteborgames nationssal, längre upp
lyser det från Uplands nation och vestmanlänningarne
hålla redan på att föra ut sin fana från sitt vackra nations-
hus. Följ mig nu till torget och se på folket. En mängd
mobb af alla slag, handtverksgesäller och sjåare, tror ni?
Ahnej, det är stadens borgare och de samma som den vackra
våraftonen 1856 helsade Norrmän och Danskar välkomna vid
Flustret; det är Upsala damer. — Men nu skingras mängden
af en vandrande massa, som tyst marscherar upp från Drott-
ninggatan med en hvit fana f spetsen; det är vestgöta nation,
som är först på platsen. Från Svartbäcksgatan och det
gamla observatorium komma södermanlänningarne; från
Vaksalagatan svajar helsingarnes fana, Gotlands lilla nation
vandrar upp från Kungsängen — och ändtligen äro alla
nationsfanorna samlade på midten af torget. Vår gamle
vän Oscar Arpi står i spetsen för sångarne och slår an
stämgaffeln mot sin sidomans panna — man hör skämt
och prat rundt omkring sig, man tager A i basen; men
ännu kommer tåget icke i gång, det fattas något... der
kommer det: Kristiania-baneret omgifvet af sin fanvakt.
Marsch! Sång!

»Våren är kommen, på sina kransar
Ängarna binda, himlen är blå,
Pilträden bära gnidgula fransar,
Tnfvorna vagga ljusalfer små.
Bäckarna brusa,
Vindarna susa,
Böljorna glittra,
Fåglarna qvittra,
Sippan i lunden nigande står.
Högt upp i luften lärkorna sjunga:
Nu är det vår!»
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Ja, nu är det vår, glädje och sång. Fanorna svaja
och de vackra kronorna i Odinslund vifta af otålighet att
jcke kunna helsa sången och ungdomen med fullt utspruc-
ket löf. Tåget drager uppåt Carolinabacken och vänder

venster upp till Slottsbacken, denna betydliga höjd,
hvarest man ser flere mil omkring. Borta vid horisonten
tittar månen fram och kastar ett mystiskt skimmer öfver
landskapet.

Nu är hela studentskaran uppe på backen, derifrån
"Wennerberg har tagit sin herrliga dikt och tonbild "Mån-
skensnatten på Slottsbacken"; under oss ligger den dröm-
mande staden med sina talrika trädgårdar och Fyrisåns
klassiskt gula vatten; bakom oss står Gustavemas borg,
der Erik XIV mördade Nils Sture. Hör du klockan, som
begynner att ringa? Klockan är nio — det är drottning
Christinas klocka, som ringer hvar afton och med sina
toner påminner hennes folk att bedja för hennes själ —

i tvåhundra år har den höjt sin röst med sitt "ora pro
illa"r och den skall fortfarande ljuda genom tiderna för
efterkommande slägter — ett underligt motstycke till den
glada ungdomsskaran som står samlad här. Nu stämmas
sångerna upp till vårens ära; det är en innerlighet, en
längtan, en karlek i dessa toner, som blott den kan drömma
om som har hört Upsalastudenterna sjunga. Hör hur de
ungdomliga rösterna klinga i den stilla qvällen:

«Vintern rasat ut bland våra fjällar,
Drifvans blommor smälta ned och dö.»

Så sjunges om fäderneslandet, om broderriket, om
norden och om landets fader; den ena sången följer den
andra, och under sången flammar hela horisonten upp som
ett haf af eld. Valborgseldarne tändas rundt omkring i
hela TTpland, och vi kunna räkna till minst hundra eldar
som en krans kring slätten, och långt sedan sångarne gått
tillbaka till 6ina nationssalar och folket skingrat sig, brinna
de lysande eldarne. I staden klinga hela natten vårsån-
ger ut från de öppna fönstren i nationssalarne, och gläd-
jen herskar i ungdomsstaden, i vårens sanna hem, den
goda gamla staden vid Fyrisån, der 'ynglingen dör men
ungdomen lefver'.
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»I dag är första maj!
I dag ar första mack mack mack!»

Valborgsmessoafton är endast förspelet till påföljande
dags glädje. Du vaknar bestämdt af kanonskott den mor-
gonen. Det är konditor Schukanis kanoner, som tillkänna-
gifva att den landtliga restaurationen "Flustret" nu är öpp-
nad och med den studenternas vårlif.

I skaror går man omkring gatorna; känner man sig
illamående efter den föregående dagens ansträngningar, så
spisar man "Norges sill i papper" och dricker porter —

och restaurationerna äro fullt besatta.
Man träffas.
"Nå — i dag skall det rumlas! Hvar har din nation

sin majzwyck?"
Zwyck är ett genuint Upsalaord, hvars ursprung det

torde blifva svårt att uppleta.
"Min? På Eklundshof! och din?"
"På Flustret! Och ni derborta —hvar skola ni vara?"
"På rundeln nedanför Flustret. — Och er nation?"
"På stora Förderfvet! Hos Lambys kan man åtminstone

slå käglor."
"Vi börja med frukost klockan ett."
Vi — värde vän! — äro främmande och således står

det i vårt fria val att sluta oss till hvilken nation vi vilja.
Om vi till exempel skulle sluta oss till Södermanlands och
Nerikes nation till Eklundshof — det är så vackert på
'Hofvet'.

Eklundshof och Eklundshofsskögen! Huru många minnen
gömmer ej denna, Upsalatraktens nästan enda romantiska
plats, för en Upsalastudent! Här har han ju sjungit sina
gladaste sånger, här har han drömt sina ljusaste drömmar,
här hafva kägelkloten återljudit, på dess slätt har han
exercerat under de heta sommardagarna — Eklundshof,

»Långt bort från fyris å,
Långt från dess gator grå.»

Ja, ute hos dig vilja vi fira vår första maj! Visser-
ligen är det numera ej så bra som i 'salig gummans' tid.
Mutter Joholm har nedlagt sin spira, men naturen är dock
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densamma, de höga mörka granarne dernere i dalens ro
stå ännu drömmande qvar liksom fordom; — och litet mat
till en sexa får man alltid. Marsch alltså!

Vi gå förbi Flustret, det har öppnats i dag, flaggan
svajar från taket och på balkongen utföres hornmusik, —

det sista isstycket har flytt — vi följa stigen längs efter
åkanten och betrakta några galna studenter, som i en liten
båt kämpa sig upp emot forsen, och sedan under sång
och glam låta sig af strömmen bortföras ned utefter ån.

Långt ned, derborta på andra sidan af ån, kastar
solen — det klarnar upp just nu — sin strålblick på den
hvita muren af krutmagasinet; när vi äro midt emot det-
samma på åns vestra strand, svänger vägen till höger
uppåt skogen — farväl Fyris — deruppe mellan stammarne
skymtar oss ett hvitt hus till mötes — klotens rullande
och käglornas fall, skämt och vårliga sånger förkunna oss
att vi nu äro på 'Hofvet'.

Det är vår nation, som är sysselsatt med att slå käg-
lor, de hvita mössorna hafva åter kommit fram och vid
vår ankomst visar sig arrangören, den så kallade 'sex-
mästaren', deruppe i fönstret: med en nyutsprucken maj-
gren i handen vinkar han ned till oss och förkunnar att
frukosten är serverad — tåget strömmar uppför trapporna
— och i den med en sparsam grönska prydda salen vinka
oss dukade bord — stora och små — till mötes.

Vi gå förbi måltiden; — sedan den blifvit intagen
samlas man ute i det fria, och den nation vi gästa haren
förträfflig orkester, som underhåller det cigarrökande och
kaffedrickande sällskapet. När klockan blir inemot fyra
skall man tillbaka till staden för att företaga 'helsningar'
hos de andra nationerna; med nationsfanan i spetsen och
anförd af musikkåren och sångarne — nej, det är sannt,
vid sådana tillfällen sjunger hela nationen — alltså ordnad
efter stämmor begifver sig skaran tillbaka till en af de
öppna platserna vid Flustret, hvarest nationens långa bord
betäckta af punschglas äro uppställda och hvarest man
afvaktar den första 'påhelsningen'. Fanan planteras och
man slår sig i ro.

Men man har icke hvilat många ögonblick förrän en
stark kör låter höra sig, och en fana prydd med något
nationsvapen och efterföljd af en talrik mängd hvita mössor
visar sig. Vapnet utvisar att det är Vermlands nation,
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som kommer för att aflägga den sedvanliga majhelsningen.
Man ställer upp sig i en viss ordning vid bordet, med
nationens kurator i midten och i detsamma svänga verm-
länningarne in på platsen.

Nu följa helsningsformerna! Den besökande nationens
kurator träder fram, fattar ett glas och säger: 'Vermlands
nation helsar Södermanlands och Nerikes nation! Lefve
Södermanlands och Nerikes nation!' Och så ett kraftigt
hurra. Likaså allvarligt höjer vår nations kurator sitt
glas och utropar: 'Södermanlands och Nerikes nation
tackar Vermlands nation och hoppas att den en stund vill
låta oss njuta af sitt sällskap. Lefve Vermlands nation!'
Och så ett hurra.

Nu är det officiella öfver och den privata supningen
tager sin början! Man dricker nu brorskål med hvar och
en som man stöter på, det gör hvarken till eller ifrån —

dagen efter känner man icke tredjedelen af dem som slå
en på axeln och säga: 'goddag, goddag, kära bror!' Men
så går det också för sig att säga: 'förlåt, kära du, men
jag kommer inte ihåg hur du heter.'

Efter en stund beger sig nationen ut för att besvara
helsningen, de olika tågen med sina fanor mötas då på
gatorna; — men hvad är det för ett skepp, som med fulla
segel kommer der utefter gatan? En förunderlig blandning
af båt och vagn, dragés det af åtskilliga hästar; — i
skeppets framstam, der drakhufvudet höjer sig, står Frithjof
den starke; vid rodret, hvarest drakens stjert är upp-
kastad, ser man Björn, men inuti skeppet, hvars segel
slår mot masten, fira vikingar med och utan glasögon en
bullersam bacchanal. Man känner knappast igen sina vän-
ner i de skäggiga männerna, dessa vänner, som i går afton
gingo i helt vanliga rockar och pantalonger — det är
Göteborgs nation, som är ute och seglar på sin hjulbåt.
Från en annan sida kommer Soulouque och drottning
Pomare och hela deras svarta hofstat — till häst och i
vagn; — Napoleon den tredje med sin älskvärda kej-
sarinna; Victor Emanuel, Cavour och Garibaldi hålla
från en tredje sida sitt intåg ledsagade af en böljande
menniskomassa, ty allt folk i Upsala tar sig ledigt första
maj. Efter några timmar försvinner glansen, men det
rörliga lifvet fortsattes. De öfliga påhelsningarne föregå
nu en masse. och det händer ibland att hela student-
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korpsen stöter tillsammans på en och samma nationssal.
på må tro är det trängsel, man hör icke längre talen,
'som skrida långt utöfver de utstakade formerna, man ser
blott sin närmaste sidoman, som i trängseln fått fatt på
ett glas och ropar: 'Skål bror! — hvad är namnet?'

Men nu kan det vara på tiden att vi aflägsna oss,
ty utan att antaga några oroande former har laget likväl
nu förlorat sitt största intresse och poesien flyktar med
hvar minut. Vi, som äro främmande, gå vår väg, det är
redan sent och gatorna äro öde, blott en och annan natt-
sölare sneddar öfver dem. Klockan i domkyrkan slår och
säger att första maj närmar sig sitt slut, för att komma
igen nästa år — god natt!

Men — men 'dagen derpå', den andra maj är Up-
Salas bedröfligaste dag.

»Nog kan man i sin ungdoms dar
Sig roa rätt galant;
Men största glädjen dock man har
Som glad exercitant.«

UPSALA BEVÄRINGSVISA.

Som beväringspligtiga deltaga årets utskrifna bland
studenterna i Upsala regementes vapenöfningar, men bilda
likväl en afdelning för sig och deras exercisskyldighet varar
i två år. Man har således en öfvad trupp, 'det gamla
gardet', och 'rekryterna'. — Exercisen eger rum i maj
månad efter slutade föreläsningar, och är onekligen den
lifligaste tid Upsala har. Värmen är kommen i luften och
den glade studenten skall i fjorton dagars tid motionera
sig från morgon till afton. På slaget sju ropas i gevär
— och på slaget sju om aftonen är dagens möda slutad.
Men denna dag har sina många glada sidor. Exercisen
går naturligtvis illa nog, man gör handgreppen på tok,
man blir trött, led och förargad, men så kommer ett in-
termezzo och då är allt glömdt. De lustiga upptågen äro
egentligen studentexercisens qvintessens och genom dem
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skapa ynglingarne sig ett friskt och afpoesi och munterhet
uppfyldt lif. Från det ögonblick befälet kommenderar
'hvila' är truppen sin egen herre; man slår sig ned i
det friskt grönskande gräset i botaniska trädgården eller
i Odinslund och har alltid lagat så att man är försedd
med de "varor", som nödvändigt behöfvas när man i flere
timmar trampat i tjock sand. Truppen har äfvenledes
utsett en 'pastor', vid hvilkens sida står en 'spögubbe'
och en 'klockare'. Dessa tre funktionärer bära ett eget
slags epauletter och på dem beror det om exercitanterna
ha roligt eller ej. De skola arrangera balerna, skrifva
visorna och hålla talen. Dem tillkommer det att vid hvarje
tillfälle muntra upp sinnesstämningen. Det händer t. ex.
att truppen, en morgon då det är varmt och solen skiner,
faller på den idén, att till första hvilostund beställa ett
dussin buteljer punsch 'från Sparrgrens bod' upp till bo-
taniska trädgården, dit man plägar spatsera från samlings-
platsen Odinslund. Bud afgår med beställningen. Kom-
mandoordet ljuder 'framåt marsch!' Man går, ett tu, ett
tu — man ser porten öppen till botaniska trädgården,
man väntar att få höra ett 'rotvis till höger marsch' —

men förunderligt nog — man går förbi, man går framåt
— framför sig har man den oändliga slätten, som förer
till Eklundshof, det går icke an att från ledet tilltala den
kommenderande och få orderna rättade, ehuru frestelsen
är stor — och dock har olyckan tydligen skett till följd
deraf att befälhafvaren varit okunnig om punschbeställ-
ningen. Men disciplinen framför allt. Man ser på hvar-
andra med sorgsna miner — men saken står icke att
ändra, man går, går, går i. tre qvarts timma — kom-
mandoordet ljuder: 'till höger' och 'till venster' — men
trädgården ligger en fjerdingsväg bakom dem, och då det
ändtligen kommenderas 'halt' och 'hvila' är man en half
mil från det ställe der buteljerna ligga och vänta att bli
tömda. Då blir oro och storm, man törstar, man svettas
— man har ingenting att dricka, och då är det pastorn
som skall göra en visa om den sorgliga händelsen.

Sedan komma skjutöfningarne med löst krut, hvarvid
ett mera betydande fel kostar 10 riksdaler. — Då blir
det allvar af. — Då drager man ut till Polacksbacken
vid Eklundshof, då låta skotten höra sig i skogen star-
kare än någonsin käglorna, och den stora slätten insvepes
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i krutrök. En ung man laddar, lägger an och ger fyr.
ända till dess att den sista patronen sitter i mynningen
af pipan — och anmäler detta vidunderliga förhållande för
befälhafvaren, som upplyser att det härrör deraf att han
icke känner knallhattens bruk; han har alltid glömt att
sätta på den, och då alla skjutit på en gång, har han
icke märkt att hans skott ej brunnit af.

« Men hvad är det der? Ett rykte snart sig sprider,
Att i en pluton, jag tror det Nisbeths var,
En från kampalekar och från skarpa strider
Vid den första salvan plötsligt dånat har.
Ja — han dånade vid detta skarpa dön!
Jag har mina dubier om hans rätta kön.

Hvad för projektil slog ned der fram i mullen?
Hvarför hörs ett väsen, som ej vill ta slut?
Dystert fånande står anktor der på kullen:
Unge Lemann skjutit har sin laddstock ut.
Bättre nöje kan man för sin «tia« ha,
Än med laddstock skjuta och så ovett ta.

Sorgen ju förminskas plär, om blott den delas,
Ensam fick dock Lemann stånda ut sin pers,
Visst, bäst som det var, ännu en laddstock felas,
Och man börjar söka både kors och tvärs:
Den ej skjutits ut — nej, det är ingen «vån«,
Du har blott «förlagt« den, broder Pettersson.«

Men detta exercislif har också sina högtidsstunder.
Hvar söndagsförmiddag är kyrkparad, och då samlas hela
Uplands beväring och studentbeväringen.

Jag kommer ihåg en pingstmorgon; jag hade före-
tagit en promenad genom Eklundshofsskogen utåt Ultuna
landtbruksskola och var just på väg tillbaka till staden,
då jag plötsligt blef väckt ur mina drömmar, som i den
solklara morgonen voro behagliga nog, genom en scen af
den mest gripande effekt. Igenom skogen blixtrade hundra-
tals bajonetter, från en liten grön plats och från tältens
hvita rader der bakom svajade flaggor; — i en stor fyr-
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kant stodo trupperna uppställda; musikkåren inne i fyr-
kanten spelade en psalmmelodi, — den mängd högtids-
klädda menniskor, som till fots och i vagn begifvit sig ut
i den vårgröna skogen, denna pingstmorgon, och fåglarnes
glada sång midt i psalmens allvar — allt anslog mäktigt
mitt sinne; och då presten predikade med tre trummor
till predikstol, kunde jag visserligen icke höra ett ord af
hvad han sade, men jag kände dock och greps af hvad
han talade, mera än af mången predikan, jag hört från
början till slut, och denna stilla pingstgudstjenst i skogen
står för mig som ett af de skönaste minnena från mitt
Upsala-lif.

Till sist kommer målskjutningen och revyn. Målskjut-
ningen försiggår vanligen såsom en af beväringens vis-
författare skildrat den:

«— — Första ledet skjuter — kors, så skönt det smäller,
Trumman går, rapporter ges ifrån vår ban,
Martin träffat pricken, stolt hans hjerta sväller,
Hur han bar sig åt, det vete sjelfva f-n:
Huru Häggström också träffa'n dock man vet,
Det berodde på ett litet — misstag, det.

Hör konversationen om kalabaliken:
«Jag sköt sjutton, jag — hur många sköt väl du?«
«Jag sköt aderton« — «och jag, jag sköt i pricken.»
«Jag sköt bom och tio« — «jag sköt fyrtisju.«
Visst det ljögs en smul — men det sin ursäkt har
Gamla gardets ära ändå häfdad var.

Nu står Parnassen i den kristna kyrkan.

Kungsängsliljorna blomstra. Vårlifvet närmar sig nu sitt
slut — allas tankar riktas på den förestående högtiden. Bevä-
ringen mönstrar af, disputationerna upphöra, ångbåtarnes
turer blifva om möjligt tätare än förr, och dock är deras
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passagerareantal mångdubbelt större än vanligen. Har du
utom ditt rum en garderob, har du utom din säng en
soffa, var säker på att den blir begagnad, ty nu skola pro-
motionsgästerna inlogeras. Man har i Upsala att berätta
om en person, som lefver af att hyra ut sjuhundra soffor
åt studenter — under promotionstiden har han säkert dem
alla uthyrda. — Eäder och mödrar, tanter och farbröder
komma i stora hopar hvar middag med ångbåten. Dess-
utom går en otrolig mängd rykten om undersköna kusiner
och systrar, om hemligt förlofvade o. s. v., och alla dessa
menniskor stufvas in hvar man kan få plats för dem. Alla
de 'undersköna' skola ha serenader, det är en skyldig
uppmärksamhet, och den som vid denna tid har mycket att
göra är qvartettsångaren. Långt på förhand är han upp-
tagen, beställd afkusiner, bröder, älskare, och skall på samma
natt vara närvarande på de mest olika tider och ställen,
än vid ett hörn af stora torget, än vid den mest aflägsna
bakgata, ty de undersköna bo öfverallt. Serenaderna fort-
fara under dessa ljusa midsommarnätter till klockan 1 å 2,
och den ena exeqveras ofta så nära den andra, att det
blir disharmoni utaf.

'Bort i rymden skyar tåga,' smäktar här en tenor,
medan man vid hvarje paus hör ett:

«Dåne liksom åskan bröder
Högt vår fosterländska sång!«

Medan har fyra röster vemodigt framsucka: 'Sakta!
hon slumrar redan' bullrar der en stark bas: 'Tram, tram,
tram, tram, trumman går, I svenska bröder! Stridens
bröllopstimma slår' — och jag anser det icke för öfver-
drift hvad jag har hört uppgifvas, att man vid 1860 års
promotion räknade nittiosex serenader på en natt.

Vanligen äro derföre sångarne hesa vid sjelfva pro-
motionshögtiden, hvarför man vid detta tillfälle plägar
inkalla sångare från kungliga teatern. Derifrån reqvirerar
man också värjor. Ty hvar magister och hvar akademisk
lärare skall uppträda i uniform med värja! — Men de
lärda vid universitetet äro just icke krigiska af sig, och
hafva således blott ett ringa förråd värjor, hvarför teatern
måste utleverera alla sina, på det att filosofie kandidaterna
måtte bli riktiga magistrar.
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Dagen nalkas, lagerqvistarne äro förda från bota-
niska trädgården till det ställe der kransarne skola bindas,
och med denna kransbindning sysselsätta sig nu alla damer.
Har någon af magistrame en syster, en kusin eller ännu
bättre, en fästmö, så samlas dessa, dagen före promotionen,
för att under mycken munterhet och kaffedrickning binda
kransarne som skola smycka de kära hufvudena — de veta
nog hvad belöning som väntar dem — att fa hedersplatsen
i kyrkan, ett tal på vers af ultimus magister och att
öppna balen på Carolina följande afton. Under tiden sitta
mödrarna och tanterna hemma och ordna toiletterna, fä-
derna och farbröderna äro ute i staden med sönerna och
brorsönerna för att bese de nya krogarne, som nu under
namn af Schukani, INovum, Gästis, Taddei, Flustret
och Eullan aflöst fordna tiders Scylla och Charybdis.
Dervid sammanträffa de med gamla Upsalakamrater, som
kommit på besök till ungdomsstaden i samma ärende som
de sjelfva; och medan det regnar ute (for att blifva så
mycket vackrare väder dagen derpå) och gatorna äro
våta och slippriga, är det de gamla som spela herrar
på schweizerierna, och champagne och andra ädlare viner
flöda denna dag i stället för den vanliga studentdrycken,
den svenska 'bancon*.

Kransarne äro färdiga, den sista champagnebuteljen
har en farbroder, som efter tjugo års butterhet fått ett
anfall af gladt lynne, kastat ut på gatan genom fönstret,
hvarifrån han nu stolt betraktar sitt verk — schweizeriet
skall stängas — det är natt — promotionsnatten.

Den natt, då egyptierna firade öfversvämningens be-
gynnelse och i det djupa mörkret stego upp på husens
tak, hvarifrån de iakttogo .Nilgudens ankomst — denna
tillbragtes ej under mera hemlighetsfull förväntan än pro-
motionsnatten i Upsala — det är en hesperisk natt i
norden. Den sista serenaden har tystnat och staden
njuter några timmars hvila — drömmarne stiga ned
från himmelen — och de äro ljufvare och mera omvex-
lande denna natt än andra — vid den första solstrålen
förkunnar kanonernas dån från slottshöjden och klockring-
ningen att högskolans festdag börjar.

På morgonen uppställes studentbeväringen i haj utan-
för kyrkodörren, medan deltagarne i processionen samlas.
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Under klockringningen vandrar det långa tåget till
kyrkan. Vanligen är en eller annan kunglig person när-
varande — ecklesiastikdepartementets chef, universitetets
kansler, Sveriges erkebiskop, som tillika är universitetets
prokansler, och de akademiska lärarne — alla dessa öppna
tåget. Sedan kommer en rad bräckliga gubbar — det är
iubelmagistrarne, som femtio år förut mottogo lagerkransen
och nu efter ett långt lif kommit tillbaka för att förnya
förbundet med den vetenskap de så länge tjenat. Derpå
följa de utsedda heder«.magistrarne, promotionspredikanten
och efter dessa promovendi. Universitetsungdomen slutar
tåget.

Domkyrkan, hvaruti denna högtid sedan århundraden
firats, är för tillfallet dekorerad på ett egendomligt sätt.
Det är egentligen blott koret som begagnas vid promo-
tionen. Detta är förvandladt till en estrad, under hvars
golf altarringen döljes. Platser finnas der för deltagarne
i processionen och talarestolar, en för promotor och en för
promovendernas ordförande, primus och ultimus. Ultimus
är nemligen den andra i ordningen, men kallas ultimus
för att beteckna, att i denna krets stå den förste och den
siste bredvid hvarandra.

Kring promotors talarestol bilda promovendi en ring;
bakom är sångareläktaren och rundt omkring det hela stå
bänkrader för dessa omtalta 'undersköna'. Dessa ha redan
intagit sina platser, högtidsklädda, när tåget ankommer till
kyrkan. Sångareläktaren är besatt .af sångare och sån-
gerskor, och vid tågets inträde spelas introduktionen till
kantaten. När kantatens första del är afsjungen håller
promotor ett tal, antingen på svenska eller latin. Derefter
framställer han högtidligt på latin promotionsfrågan, som
likaledes på latin besvaras af primus — härvid utvecklas
en märkvärdig lärdom, och i synnerhet damerna lyssna
med mycken begärlighet, ehuru, de icke förstå ett ord af
hvad som säges — men lärdomen ligger i primi byxficka
i form af en på förhand utarbetad och väl inläst uppsats,
som nu dock tycks komma direkt från hans hjerta. Men
emellertid bereder sig promotor till bekransningen. Först
påsätter han sig sjelf, under dånet af — jag tror —> åtta
kanonskott, magisterkransen, hvars poetiska löf ofta nog
bjert afsticka mot ett torrt lärdt professorsansigte, som
längesedan förlorat all vårlig friskhet. Sedan håller han
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ett tal till de ärevördiga jubelmagistrarne, som voro promo-
verade och lärde män innan han ännu fick byxor på
kroppen, hvilket han vanligen i mera valda uttryck än
dem vi här användt, gör en anspelning på i talet. Det
gör för öfrigt ett sällsamt intryck att se dessa gamla
lutande gubbar vända tillbaka från katedern med lager-
kransen kring pannan, lika frisk som vore den ny i går,
då den dock efter sin betydelse är ett hälft århundrade
gammal. Dessa få hvardera fyra skott och äro således
hälften så mycket värda som en promotor. Sedan kommer
turen till hedersmagistrarne, som också få sina fyra skott
hvar. Dernäst framträder primus, som får fyra skott och
således eqvivalerar med en jubelmagister eller en half
promotor, vidare de öfriga som få ett skott hvar, och så-
lunda äro lika goda som en fjerdedels primus eller åttonde-
dels promotor, och till sist ultimus, som får två skott och
gäller för en half primus.

När derefter primus hållit ett tal från den mindre
katedern, kommer den högtidligaste stunden för damerna;
ty nu skall ultimus uppträda med sitt tal, som skall och
måste vara på vers, likasom erfarenheten lärt att ultimi
vid promotionerna alltid ha poetiska anlag. Detta är också
verkligen förhållandet; dock icke derför att de äro ultimi,
utan emedan onekligen alla svenskar äro födda poeter.
Att kunna göra vers, ingår som en beståndsdel i den all-
männa bildningen, hvadan denna färdighet besittes af hvarje
väl uppfostrad ung man. Också konsumeras en så stor
massa poesi i Sverige, att den borde beläggas med tull
såsom andra lyxartiklar, så vida den icke betraktades
nästan som nödvändighetsartikel. Emellertid, de ha som
sagdt råd dertill.

Således kan alltid ultimus författa verser till damerna,
och skulle någon »gång mot förmodan den olyckan inträffa,
att en ultimus vore så utan öra och förmåga att rimma
två ord med hvarandra, att det blefve honom omöjligt att
sjelf skrifva sina verser, nåväl — då går han till en god
vän eller helst en poet, som utgifvit någonting af trycket,
och får hjelp af honom — och de små täcka damerna äro
lika 'förtjusta' öfver ultimus och hans verser.

Då denna högtidliga akt är förbi, beger man sig ned
i sjelfva kyrkan för att åhöra promotionspredikan — ty
allt har nu förstafvelserna 'promotions' — det fins icke
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-
, pr omotionsbal, promotionspredikan och promotions-

•rlda_r utan äfven promotionscigarrer, promotionstårtor
ml korteligen allting i Upsala vänder sig kring

f
Man skulle vid första ögonkastet kunna tro att det

h la vore en temligen löjlig tillställning — tvärtom är
T,romotionen en utomordentligt högtidlig handling, och det
k mmer till stor del deraf att alla med själ och hjerta
deltaffa deri, att man icke ser någonting som ej bär prägel
f högtiden, hvadan man sjelf oemotståndligt intages af

en annan stämning än den hvardagliga. Och det är ju
denna men icke de yttre ceremonierna, som ger festen
dess största betydelse. När promotionspredikanten slutat,
äro de officiella promotionshögtidligheterna förbi, och pro-
motor upplöser församlingen.

Men det är icke ståten i kyrkan man väntar sig mest

utaf när jag säger 'man' borde jag egentligen säga
.qvinnan' — ty det är vid balen på Carolina Hediviva
hon fastat sina ljufvaste förhoppningar. Der skall hon
kanske få en dans med primus — kanske med prinsen —

kanske med den som i hennes tycke står framför både
primus och prinsen — huru mycken glädje kan man icke
vänta sig af en bal på Carolina! Och slår hoppet felt —

nåväl, fick man än icke dansa med primus, så fick man
dock en sväng med kusin Pelle, och engagerades man
icke af prinsen, så blef man dock engagerad af farbror
Johan, och — kom icke den väntade, så var han dock söt,
magistern med de blå smäktande ögonen och lagerkransen
om det långa, ljusgula silkeshåret. Och studenterna —

dock jag glömmer af mig alldeles; hvar sak i sin ordning:
först middag, så bal.

Tromotionsmiddagen' är bestämd att börja en timme
efter aktens slut — vi säga derför farväl åt sjelfva hög-
tiden, för att deltaga i de festligheter, som åtfölja den-
samma, sedan vi först varit hemma och ordnat vår toilett
litet grand.
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•Af zwyckar I haft blott en enda
Men se'n första maj har den räckt

Och dessutom «spexen« — för hackor
De icke gått af — har man sett —

Och sist som thebaniska braekor
Har hälften utaf er uppträdt.«

Studentvisa.

Du börjar väl bli trött, likasom hvarje ärlig pro-
motionsgäst, som deltar i allt, som promotionen bjuder på;
vi skola derför endast titta inom dörren vid de sista till-
ställningarne.

De som voro med på studentmötet 1856, minnas nog'
botaniska trädgården och dess orangeri, der Linnés staty
sitter omgifven af växter. Der ar middagen serverad.
Midt ibland de höga växterna äro borden dukade så att
det ser ut som de rika stammarne och kronorna, hvilka
bilda ett hvalf öfver borden, hade vuxit ut ur sjelfva duken.
Här, öfverskyggad af lagrar, bananer, palmer och Gud vete
allt, dricker man i skummande champagne magistrames
skål. Men fa äro de utvalda, som kunna vara med här.
Utom dagens hjeltar, plägar det vara 150 å 200 deltagare
i middagen; ty den är dyr och studenterna spara helst
kostnaden derför. Framför Linnés staty står smörgåsbordet
dukadt och efter middagen framsättas der bålar. Sedan
slås dörrarne till trädgården upp. Der hvimlar det af
menniskor; hela trädgården är fylld af damer och stu-
denter. Nu, när dörrarne öppnas, fylles den breda sten-
trappan strax; magistrame träffa sina familjer, studenterna
sina flammor, och med kransar kring de obetäckta huf-
vudena dricka och sjunga dagens hjeltar, för hvilka alla
intressera sig. De gratuleras af alla, och om regnet än
hällde från himmelen, sätta de ej en hatt på sina lager-
kransade hufvuden; men hundra paraplyer stå dem till
buds af hjelpsamma vänner.

Plötsligt höjer sig en person i vädret, eller rättare
upplyftes i en länstol, och gör, under sång, på studenternas
skuldror en tur omkring trädgården; det är prinsen.
Med blottadt hufvud sitter han der på ungdomens skuldror,
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och med bft)ttade hufvuden sjunger den talrika församlin-
gen så att det genljuder i trädgården och pelarsalen:

«Ur svenska hjertans djup en gång
En samfälld och en enkel sång,

• Som går till kungen fram!
Var honom trofast och hans ätt,
Gör kronan på hans hjessa lätt,
Och all din tro till honom sätt,
Du folk af frejdad stam!«

Samma ceremoni utföres med universitetets kansler,
prokansler, promotor, jubelmagistrar, hedersmagistrar, samt
primus och ultimus; på sådant sätt tillbringas aftonen under
sång i trädgården tills det börjar skymma klockan nio —

då ha damerna begifvit sig hem för att kläda sig till balen.
Men nu blir det lif på Carolinabacken, dit vagnarne

komma körande i långa rader; nu är festens glanspunkt
inne. Deruppe i den stora salen är allt på det festligaste
anordnadt, och dansen fortgår långt in på den ljusa som-
marnatten. Musikens toner följa oss på hemvägen och
försvinna först då, när vi äro på andra sidan Nybron; vi
äro trötta och säga godnatt, ty vi måste ännu hafva några
krafter qvar.

I morgon är det nemligen stor pingstkonsert på Carolina,
sångarne från Stockholm uppträda i Haydn's Skapelse,
eller i ett oratorium af Mendelsohn eller Handel, och till
på köpet kan det hända att man får vara med på ett
'Studentspektakel'. Teatraliska föreställningar äro uti Up-
sala, som sällan gästas utaf några mera framstående skåde-
spelartrupper, en naturlig rekreation, och understundom
utföras de bättre än man i allmänhet kan begära af dilet-
tanter. Så

u
var förhållandet vid promotionen 1860 då So-

phocles' Antigone med Mendelsohns musik gafs. Vid detta
tillfälle var en oerhörd trängsel i det lilla teaterhuset.
Man hade inrättat scenen så, att större delen deraf mot-
svarade den grekiska teaterns orchestra, hvarest de tvenne
halfchörerna befunno sig, härpå höjde sig platsen hvarpå
de spelande uppträdde. Den moderna orkestern intog sin
vanliga plats. Men i chörens värdiga, i grekisk drägt upp-
trädande män 'från Thebe' igenkände vi många af våra
gamla vänner från 'Flustret' eller 'Förderfvet' och trots
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den fullkomliga förklädnaden hvad kostym och hållning
beträffar, kunde man ej afhålla sig från ett godt skratt,
när man uti choragens vördnadsbjudande gestalt igenkände
en ärlig medikofilare eller i hans sidokamrat med det stora
skägget en gladlynt kameralist.

Det är härpå de ofvan citerade orden syfta:

«Och sist som thebaniska braekor
Har hälften utaf er nppträdt.«

Slutligen kommer studentkonserten dagen efter i Ca-
rolinasalen. Till denna sångfest borde studenterna ha
sparat på sina strupar, nuen det ha de icke gjort; också
har vanligen en förste tenor blifvit hes eller en bas förkylt
sig, men alltid finnes folk som kan sjunga, så att konserten
blir lyckad. Vackrast är det som sjunges itrapporna sedan
sjelfva konserten slutat och mängden stannat dels i för-
stugan och dels utanför.

Högst uppe samla sig nu sångarne och stiga långsamt
ned under afsjungande af Häffners:

«Vikingasäten, åldriga lundar!
Klippor, den eviga frihetens värn!
Fädernesland! försoningen stundar,
Vaulunders söner smida sitt jern!«

Dessa toner höras nästan aldrig annorstädes än i dessa
trappor, som tillika äro det bästa sångrum i Sverige. Man
kan omöjligen beskrifva huru det klingar i hvalfven. Så
slutas konserten. Och nu ha fader och mödrar, farbröder
och tanter hunnit tröttna; kusinerna skulle visserligen
gerna dansa litet mera, men de måste följa med då de
gamla vilja resa sin väg. Studenter och magistrar längta
från det solheta Upsala. Angbåtarne föra dem bort i
massor — efter Fyris ut i Mälaren till andra trakter af
landet — och dermed är Upsalas vårlif förbi. Dessa gator,
som nyligen hvimlade af menniskor, dessa lunder och
promenader, der man trängdes för att komma fram —

«Det är fasligt tomt i staden,
Torg och gator öde stå,
Ingen syns på promenaden,
Ingen hit åt Flustret gå.«
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Då skiner solen hett på de varma gatstenarne, der
en flitig man, som läser af alla krafter på examen, eller
en fattig student, som af sina penningaffärer hindras från
att resa bort, framgå ensamma och öfvergifna, och när så
midsommardagen inträffar lugn och klar, skyndar allt hvad
lif och anda har ut ur staden till Lurbo och Yårsätra,
och då blir det så tomt i Upsala, att tre studenter kunna
sätta sig i djup negligé midt på stora torget och spela
whist och dricka punsch, utan att någon menniska far
den minsta aning derom. Då längtar man till hösten när
kamraterna komma tillbaka, då äro handelsexpediter och
"borstisar" Upsalas beherrskare, och Fyrisån kokar.

Men det är nu längesedan, och nu sitter jag
vid Comosjöns strand och upprullar dessa taflor för min
lyssnande vän, under det klockan dör bort i fjerran och
serenadsångarn längesen förstummats; med dem tystna
ljuden af Christinas silfverklocka, och med dem försvinner
bilden af den aflägsna ungdomsstaden i norden, som vakar
i natt vid serenadernas toner.



5

Correggio och jag i nunnornas kloster.

Pavma i juli.

ch ännu en gång skall jag lyckliggöra
dig med ett äfventyr — — ja, hör
uppmärksamt, ty detta är hvarken för-
nuft eller galenskap, hvarken sanning
eller dikt, hvarken verklighet eller dröm.
Och livad är det då? Hör på!

Var du i Panna, positivspelarnes

■eh jonglörernas stad, derifrån de öfver-
vämma Europa? Var du i Panna, färg-
ungens, Correggios stad?

Jag kom dit med vår vän Fran-
esco, som har beslutat vara min folje-

slagare ända till Xapoli, —■ jag prisar mig lycklig, ty han
har i sitt väsen något som förtrollat mig, och jag hänger
vid honom som daggen vid sin blomma. Han är hemma-
stadd öfverallt och för mig vet han att öfvergjuta hela
reslifvet med ett doft af poesi och lörntid, som verkar be-
synnerligt på mig. Jag blir italienare till kropp och själ.
Han fantiserar icke mera, det fantastiska, det försvunna
har för oss blifvit det lif, hvaruti vi lefva. Hvad hindrar
mig att i samtal med honom förflytta mig in i sextonde
seklets glansperiod — i medeltidens natt?

Hör, hvad som hände en natt.
Du känner Correggio, ja, du känner honom icke per-

sonligen som jag, men du vet ändå att han dog 1534.
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Nåväl, — allt hvad Yasari och sedan Oehlenschläger diktat
om honom, är lögn. Correggio var icke fattig, han var
rik, äfven på jordens goda ting, stenhus, pengar o. d.,
men han var framför allt ingen sentimental svärmare, utan
en lustig, sinnlig, frisk varelse, hvarom också hvarje tafla
som han målat talar, Danae, Leda och hvad alla dessa
sköna qvinnor heta, madonna icke att förglömma. Känner
du Epimenid.es, filosofen? Nå, det gör detsamma.

Vi talade om själavandringar, om Epimenides, som
påstod sig hafva varit Pythagoras, vi gingo med våra tända
cigarrer i månskenet längs vallame och uppåt till Palazzo
Farnese. "Vet du," sade vår vän, "det der om själa-
vandringar efter döden tror jag är prat, jag-tror mycket
hellre, att själarne vandra medan de lefva. Allt det, som
fyller vårt minne och derigenom till en del sammansätter
vår personlighet, är det endast det trånga lif, du sjelf har
lefvat? Ingalunda, deruti ingår allt hvad du vet och icke
vet, hvad du anar och icke anar, hvad du drömmer och
aldrig drömt om alla dem, som lefvat före dig-, vi lefva
e] endast ett menniskolif, vi lefva många med historiens
tillhjelp — ha vi icke utom våra egna äfven upplefvat
Achilles' och Rinaldos, Alexanders och Caesars öden? du
är, som en magnetisör skulle säga, i rapport med dem.
Du kan vara hvem du vill, hvar du vill, hvad du vill,
om endast timman är gynnsam försök!"

"Nå, då skulle jag vilja vara Correggio, när han må-
lade nunnornas salstak i 'geniesalen' i San Paoloklostret.
Hvad jag gerna varit i hans ställe! Hvad jaggerna skulle
vilja arbeta derinne i de tysta salarne bland de stilla
nunnorna, i synnerhet om hon vore der, som jag såg i
dag i San Giovannikyrkan •, hon var blek, men oändligt
vacker, — hon är dotter till den stolta marchesen i Vil-
lanuova."

"Hon är der, Maestro! hon är der, hon har öfvergifvit
verlden och flärden och befinner sig bakom de heliga mu-
rarne. Och det träffar sig så lyckligt, att jag kan skaffa
er arbete der, när ni behagar. Kom med till priorinnan,
i förmiddag är hon att träffa. Allt kan afgöras på en
kort stund."

Vi infunno oss, och priorinnan — hon var förskräck-
ligt ful — sade: "Vår helige fader Leo, Gud bevare
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honom, har skänkt oss en summa penningar, och vi önska
att för denna summa få kupolen målad i vår samlingssal^
der systrarna tala om gudliga ämnen. Nu kunna vi tyvärr
ingen qvinlig målare finna, det förfarliga måste sålunda
ske, att en man släpps in i vårt kloster; och till på köpet
en målare — de äro hedningar alla! Ni är en skicklig
målare. och en allvarsam man?" Jag såg högtidlig ut.
"Men," varnade hon med fingret, "inga skälmstycken, endast
heliga taflor, inga afgudar! O, det är förfärligt, att detta
måste hända, men det är ju så godt som den helige fadrens
vilja, — gå nu, styggelse, och tvätta er i vigvatten och
låt röka er innan ni sätter er fot inom våra vigda murar!"

Det hela var för mig som en dröm. Införd i ett
italienskt nunnekloster, för att måla al fresco i deras sal!
Välsignade Francesco!

"Får jag då se någon af systrarna under det jag
målar? Ty det är mig nödvändigt att stärka min helighet
genom något heligt föremål, som tillika är skönt?"

"Kommer aldrig i fråga!" skrek priorinnan och kor-
sade sig.

Två dagar derefter hade jag börjat arbetet i kupolen,
ett stort löfhvalf, hvarigenom englar och helgon skulle
skåda ner. Det var dödsstilla i det halfdunkla rummet,
men från bönkapellet ljöd nunnornas heliga sång. En-
formig och dof räckte den en halftimma, och jag försökte
roa mig så godt jag kunde genom att hvissla en verldslig
melodi, då vreds nyckeln om i dörren till kupolsalen, der
jag satt på min höga ställning. Någon kom, det var
priorinnan. Men öfver hennes skuldror tittade ett par
skälmska leende ögon, och ännu ett par upp till mig.
Priorinnan stängde hastigt dörren och kom in.

"Nå, Maestro! Hur går arbetet?"
"Bra."
"Men ni tycks ha tråkigt."
"Förskräckligt. Men hur så?"
"Jo, ty ni sjunger ogudaktiga visor! Vi bruka endast

sjunga heliga sånger."
"Då får ni lära mig några sådana, ty sjunga måste

jag. För öfrigt var min visa icke ogudaktig, den lydde
så här."

"Skona mina öron!"
"Hör dock:
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«Det var två såta vänner-
Son höllo hvarandra kär,
Den ena var en ungersven,
Den andra en jungfru skär.

Inte är väl det der ogudaktigt?"
"O, det är fasaväckande, att sådant skall höras i vårt

kloster?"
"Skicka mig då någon, som kan lära mig en gudlig sång."
"Hvad tänker ni på! Men lyssna; vi sjunga alltid

minst tjugofyra gånger samma melodi, den kan ni lära er."
Nästa dag sjöng jag än värre.
"Hvad tänker ni på!" skrek priorinnan. "Jag tror

minsann vi få skicka er en lärarinna. Vi ha en qvinna
om sextio års ålder, som ändå sjunger bra, hon skall gifva
er lektioner."

"Bed gumman dra åt —

—"

"Hvart ? fy... fy... ni ämnade visst säga något styggt.
Hon kommer i morgon. Men hvad är det Macstron målar
der, det ser mig ut som en vild pojke?"

"En engel, fru priorinna!"
"Inte se englarna så der ut, liksom små skojare."
"Ah, han gör intet ondt! Låt honom fa stå!"
"Pojken är för resten söt! Målar ni flere dylika?"
"Så många ni behagar. Jag tycker mycket om att

måla Amori — englar skulle jag säga."
"Arno... amori, hvad är det för slag?"
"Ah, det är en sorts englar för denkristliga kärleken!"
"Så... 5å..." Gumman var nöjd med pojken och gick.
Kom så nästa dag. Jag hade redan en färgkopp färdig,

för att hälla öfver den beskedliga sextio års lärarinnan.
Då hörde jag en förtjusande röst säga: "Maestro!

hur skola vi komma upp till er?"
Jag såg ned. I salen stodo tre gracer eller englar,

eller hvad jag skall kalla dem, i svart dok — jag satte
stegen till rätta, och de klefvo upp. Jag såg på dem;
den ena var vackrare än den andra, men den tredje var
den vackraste. Dock var det ej den, jag längtade att se.
"Priorinnan har rest bort, och vår sånglärarinna ..." sade
den första hastigt.

"Har blifvit sjuk," föll den andra än hastigare in.
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"Och som priorinnan sagt henne att ni..." ropade
den tredje.. _.

"Var en beskedlig och allvarsam menniska " sade
alla tre...

"Så bad hon 055..." sade n:o 1 långsammare.
"Försöka..." sade n:o 2 ännu mera smorzando.
— Den tredje sade ingenting. Det blef tyst.
"Herre Gud, hvad ni aren söta!" sade jag. "Viljen

ni lära mig sjunga gudeliga sånger?"
"Ja, hvilken befaller ni?"
"Jo, låt mig få den om riddaren och hans flicka,

som väntade honom i sju år under det han var i främ-
mande land, och se'n..."

"Den känna vi icke. Nå och se'n?"
"Och se'n?"
"Och se'n?"
"Så dog hon."
"Ah," skreko de alla tre.
"Sjung den för oss," bad den första.
Och innan middagen hade jag lärt dem fyra romanser

och två kärleksqväden, — de hade en otroligt lätt fatt-
ningsgåfva och ett minne! Sjelf hade jag ingenting lärt,
men oändligt roligt hade vi haft, det var säkert, och fyra
arno — englar menar jag — hade jag målat, två och två
i hvarje hvalfkappa.

Nästa dag kom priorinnan. "Ogudaktige man!"
skrek hon.

"Kan jag hjelpa, att era barn lära lättare af mig än
ag af dem; jag har alltid haft ett dåligt hufvud."

"Har ni nu målat flere sådana der — hvad var det
ni kallade dem?..."

"Ja, fyra stycken ..."

"Nu tycker jag de blifva för mångaj de der otäcka
pojkarna; måla nu några heliga nunnor!"

"Bevars ja!" Men jag märkte nog, att hon tyckte
särdeles bra om mina pojkar.

Då började jag Luna med slöjan, månens kyska herr-
skarinna, det bästa jag gjort. Miaa tre kommo ej åter.

En eftermiddag öppnades dörren och in hoppade alla
tre, åtföljda af en fjerde, och det var precist hon, som
jag sökte.
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De stego upp till mig och berättade att priorinnan
hade rest bort på åtta dagar till Modena, och nu hade
de mera frihet. Men den fjerde blef sittande alldeles tyst
och såg på mig, — åh, det var ett par ögon, så att ett
helgon kunde blifvit galen, hur mycket mera då en syndig
målare!

"Tycker ni illa om att vi komma?"
"Jag? Nej, jag är i den sjette himmelen."
"Nej, fins det så många himlar?"
"Det fins sju, kära barn... hvad ni veten litet!"
"Men hvarför sade ni då nyss den sjette?"
"Derför att jag endast kunde tänka mig en högre

lycka."
"Och det vore?"
"Att vara ensam med hvar och en af er!"
Då skrattade mina dufvor! Kort derefter flögo de ned.
Men dagen derpå öppnades åter dörren till kapellet,

och in träder n:o 1, — ensam. Herre Gud, hvad vi
skrattade och roade oss deruppe på ställningen i all oskuld.
Äfventyret slutade verkligen med en kyss.

Så brast hon i gråt, stackars liten, och nu går hon
väl och berättar det för den första bästa munk, som vill
skrifta henne. Men jag skall nog vara undan innan dess.

"Maestro," läspade dagen derpå n:o 3 nere från salen.
"Jag vågar icke komma upp till er, men jag hade något
att säga er hemligt."

"Nå?" Jag steg ned.
"Om ni är snäll och god, så får ni i morgon två vax-

ljus från den heliga grafvens kyrka af vårt kloster!"
"Bed då, att systern Angelica (det var n:o 4) kommer

hit med dem."
"Det skall jag!"
Den söta flickan talade ännu litet med mig och gick

sin väg — utan kyss. N:o 1 hade bestämdt biktat
för henne!

Dagen derpå kom den englalika Angelica — och hvad
vi beslöto, det talar jag ännu icke om. Men under fön-
stret åt trädgården gjorde jag ett hål i muren och i lång
tid hade jag nu besök af min engel både länge och väl,
ty priorinnan blef borta två månader i stället för åtta
dagar — då, o åskslag på min ljusa himmel!
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En afton hade jag enligt vana tagit vin, bröd och
frukter upp på min ställning, och de fyra vänliga flickorna
suto förtroligt deruppe och sprakade och sjöngo omvexlande
under det bägarns innehåll fuktade läpparne, då öppnades
dörren till kapellet. Priorinnan hade återkommit och sak-
nade sina fyra nunnor. "Stilla," bjöd jag, och stilla som
råttor suto de deruppe i skymningen.

"Maestro Antonio!" ropade priorinnan, "hafva några
af nunnorna tagit vägen genom detta rum ut åt gatan?"

"TJt åt gatan? Nej, fru priorinna! det kan jag heligt
bedyra, att jag icke sett. Jag har, vid alla helgon, annat
att tänka på än dörren till gatan."

"Hur går det med arbetet nu?"
"Jo, det går bra, sexton pojkar stå färdiga till eders

nåds tjenst, två och två!"
"Komma de heliga nunnorna snart under hvalfvet?"
"De äro der redan, men eders nåd kan icke se dem,

det skymmer redan för starkt, men i morgon."
"Nå nå, jag har också annat att tänka på än edra

målningar ... mina fyra olyckliga barn!" Hon gick ut
på gatan.

O, de fyra barnen voro icke alls olyckliga, så fort
hon var borta. Ett tu tre ut genom muröppningen till
trädgården, — men o ve! Priorinnan hade varit slugare
än jag och såg öfver muren från gatan de fyra syndiga
nunnorna promenera ut genom öppningen en efter en.

Hon for in till mig. "Skändliga syndare!" ropade
hon. "Och ni kunde ljuga, att ni icke sett dem..."

"Jag ljuger aldrig, ers nåd; jag sade endast att jag
ej sett dem gå ut på gatan, som sannt var."

"Men ni dolde dem!"
"Det gjorde jag visst icke; tvärtom, när ers nåd frå-

gade om de heliga nunnorna snart skulle komma under
hvalfvet, svarade jag, att de redan voro der, och att ni
endast för mörkrets skull icke kunde se dem."

"O, ni är en stor skurk! Det var det jag sade, det
kommer att aflöpa illa, att få ett manfolk och till och med
en målare in i vårt heliga kloster!"

De arma nunnorna skulle strängeligen bestraffas, det
gällde nu endast att befria Angelica innan det kom så långt.
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Jag behöfde en modeli för min Luna, och begärde en
sådan af priorinnan. Men hon var obeveklig. "Sök den
bland edra verldsliga qvinnor," sade hon.

"Men icke kan väl en alldeles ohelig qvinnä tjena
mig som modell för mina heliga nunnor."

"Ni har rätt," sade hon, smickrad på ståndets vägnar,
och fortfor i en blidare ton: "Ni må då välja någon af
dessa fyra olyckliga, som vågat bryta klostrets reglor för
att se på edra målningar. Låt en af dem till straff vara
utsatt för edra infama blickar, — hvad hon skall lida!
O, den stackarn! Jag skall sjelf akta på henne..."

Jag valde Angelica, och hon kom, beledsagad af prio-
rinnan. Under det jag målade, fäste jag min blick skarpt
på denna senare.

"Hvad i all verlden gör ni nu, fräcka menniska! Icke
målar ni väl mig heller?" sade priorinnan. "Och hvem
är sedan denna lösa qvinna, som ni målar, icke måtte väl
det vara något helgon heller?"

"Har ni icke hört talas om Santa Luna?"
"Nej, men ni har bestämdt porträtterat mig, — hemta

hit en spegel, Angelica!"
"Men, vördiga moder, det fins ingen sådan iklostret."
"Otäcka barn, nog finner du en under bönpallen i

min cell. Denne målare vet redan så mycket, att han
gerna kan veta det med."

Hon fick spegeln, jemförde min vackra Luna med
sitt eget fula anlete och utbröt med illa dold glädje:

"Hu! förskräcklige man! det här är ju alldeles mitt
eget anlete! Signore Antonio, ni är en skurk. Jag vill
icke dröja ett ögonblick!"

Hon försvann och vi voro ensamma. Ett dyrt ögon-
blick, som vi begagnade för att aftala att flykta samma
afton. Luna var så godt som färdig, och i det priorinnan
återvände för att hemta Angelica, sade jag att mitt arbeta
nu var slutadt, — ställningarne kunde nedtagas.

"Nå, hvad föreställer då hela målningen?"
"Det hela, ers nåd, är en löfhydda, genom hvars öpp-

ningar Guds heliga englar titta ned, hållande diverse fre-
stelseföremål, vildsvinshufvuden, hjorthufvuden och andra
läckra kökssaker, mellan dem en hop helige män och fruar
— Santa Luna och hennes följe."
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"Bra, bra," sade gumman. "Ni kan hemta er betal-
ning hos munkarne i San Giovanni."

Jag gick dit, fick mina pengar, genom hålet på muren
och medelst en stege öfver trädgårdsmuren flyktade An-
gelica ur klostret.

"Det är icke mera något nytt eller ohederligt att
lemna klostret," sade den englalika när hon satt vid min
sida i vagnen, som skulle föra oss öfver gränsen om natten,
"eftersom för flere år sedan en tysk munk och en nunna
gjort detsamma och ändå reformerat kyrkan — hans namn
lär vara Luther — och hvad gör det då om vi göra det,
vi, som bara heta Angelica och Antonio Allegri da Cor-
reggio "

Antonio Allegri da Correggio? Jag strök mig sjelf
öfver pannan, — hvad, hvar, hvem var jag?

Men vännen från Hiva fortsatte:
"Du kan vara hvem du vill, hvar du vill, hvad du

vill, om endast timman är gynnsam; det hela är ändå
blott spelet af en liflig inbillningskraft, under någon med-
verkan af det som jag ville kalla vårt universalsinne —

men går du i sömnen? Du svarar ingenting?"
Om jag går i sömnen, vet jag icke — men i den

runda salen i San Paolos kloster står ännu Luna med sin
char och de sexton amorinerna, det vet jag — och jag
kommer väl ihåg, när jag målade dem.



6.

I Roms katakomber

Roma den .

erla bland verldens städer!
Hvad det likväl är föl-

en hemlig lycka, som göm-
mer sig i medvetandet att
vara invånare i 'den eviga
staden'.' Mellan det ögon-
blick, då du vid din första
vandring på denna minnets
jord säger till dig sjelf:
"Huru litet är dock qvar
här, huru svaga äro ej dessa
spår af den forna storheten"

■— och det ögonblick, då du
efter den långa, allvarliga
invigningen vandrar på sam-
ma ställe med öppet öga,
bland skogar af pelarrader,

under svala hvalfgångar, bland praktfulla tempel, och ser
all den gamla herrligheten återupprest genom din egen
blick ... mellan dessa två ögonblick ligger det en oändlighet
af intryck och minnen, af känslor och fantasier, som för
evigt binda en menniskas sinne vid det ställe, der hon
lefvat tillsammans med de svunna tiderna och de store döde.

Huru ofta har han icke ljudit för mitt öra som en
stilla jubelsång, den gamla, sköna vatikanska hymnen:
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«Roma, do ädla, jordrikets drottningmö,
Fagraste stad, som blomstrar bland städerna,
Rodnande högt af martyrernas rosenblod,
Hvit af de renaste ungmors liljeglans,
O, dig prisa vi, o, dig tacka vi,
Signad vare du i all evighet!»

Med toner från kyrkans gamla dagar prisar hymnen
den stad, der kristendomens bloddränkta ros spirade upp
ur den antika verldens marmorgrus, och i hela den krets
af minnesvärda ställen, som här omgifver oss, hvilar den
egendomligaste färgbrytning öfver den punkt, der de två
verldarne mötas — jag menar det Bom, hvilket liksom en
hundra mils lång ihålig tråd slingrar sig under våra fötter,
det underjordiska, kristna Horn, der blomman hade sin
dolda rot, hvarifrån den kämpade sig upp i dagen och
solljuset.

Efter en ansträngd dagsvandring i den antika graf-
staden längs efter den Appiska vägen, hade jag bestämt
aftonen till ett besök i Calixti katakomber, hvartill ned-
gången just finnes vid den nämnda vägen, och som inne-
hålla de flesta fornkristna fresker. Solen gick ned bak-
om S:t Peters kupol, och en guldglans bredde sig som en
gloria kring kristenhetens metropolitankyrka. Borta på
de östra bergen lekte solskenet ännu ett ögonblick, men
strax derefter låg hela campagnan i en florslik halfskugga,
hvari alla grafstadens antika lemningar, aquaedukten, graf-
varna, cirkus och stadsmurarne efter hand trädde fram
med svarta konturer, och sommaraftonens blida skymning
med sin silkeslena vindfläkt sväfvade bort öfver nejden.
Jag sade den praktfulla synen farväl och följde min vänlige
förare, som med tända ljus väntade vid den stora trätrappan.

Få minuter derefter stodo vi på katakombens botten.
Förunderliga tanke! Här hade de slumrat, dessa tusenden,
som utkämpade kristendomens första strid, hit lades de,
för att vänta på sin uppståndelse, graf vid graf i ändlös
mängd, och mellan grafvarne kapell och hvälfda nischer,
helgonens hvilorum. Gången är icke bredare, än att två
menniskor nätt och jemnt kunna komma förbi hvarandra,
och dess höjd är en mans. De öppna grafvarne, två och
tre öfver hvarandra, voro fordom stängda med en stenhäll
eller tillmurade; de sträcka sig längs efter väggen utmed
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gängen, hvar graf så lång som en utsträckt menniskokropp;
i den lades liken i dubbla mattor, i hvilka furmos osläckt
kalk, som förebyggde alla utdunstningar. Nu äro sten-
hällarna med de märkliga inskrifterna bortförda till mu-
seerna, ben och aska till kyrkorna, de tomma grafhålen
gapa dig till mötes. När ett hedniskt tempel under me-
deltiden skulle förvandlas till en kristen kyrka, förjagade
man den onda ande, åt hvilken templet varit invigdt,
genom att föra en martyrs ben in i kyrkan; — då Pan-
theon, som hade varit invigdt åt "alla gudar", alltså åt
alla onda andar, skulle rensas, var ett helgon icke nog;
man körde 28 hästlass helgonben från katakomberna in
under altaret — och så vek de antika gudames ande
från Bom?

Som med ett osynligt nät omspinna katakomberna
den gamla staden, och stå delvis i inbördes förbindelse.
I den vatikanska kullen, der, enligt sägnen, Petrus led
martyrdöden och der Peterskyrkan nu står, anlades de
äldsta katakomberna vid slutet af första århundradet; men
sedan utbredde de sig så, att de furmos framför nästan
alla Roms portar. Man kan räkna några och tjugo nu
kända katakombsystem: i forntiden furmos omkring fyratio.
Deras hoplagda längd beräknas till öfver sexhundra
italienska miglier (150 geografiska mil) grafvarnes antal
till tre och en half million.

Upptäckten af katakomberna är i det hela icke gam-
mal. Efter att ha varit kända under det sextonde århundra-
dets slut, förlorades åter nedgångarna, som i forntiden voro-
de kristnas hemlighet, och återfunnos först i vårtid. Här,
der jag nyss steg ned utför den breda trätrappan, stod
för femton år sedan ett stall; ingen anade här någon
katakomb. Då uppdagade den lärde Rossi, att detta stall
hade en halfrund Y&gg — och dermed var egentligen hela
upptäckten gjord. Saken var, att man visste, att ned-
gången till Calixti katakomber skulle ha legat i ett ora-
torium utanför porta San Sebastiano; här fanns nu en
Vägg, som fullkomligt liknade en absis i ett fornkristligt
oratorium. Rossi förmådde Pius IX att köpa tomten, och
nu gräfde man, och stod efter få dagar midt i kärnan af
det berömdaste katakombsystem, fältet för de rikaste upp-
täckter. Man har stridt mycket om katakombernas ur-
sprungliga bestämmelse; en blick på stenen i den gång,
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der vi nu befinna oss, kan öfvertyga oss att vi icke ha att
göra med ett stenbrott; icke heller har här ursprungligen
varit en sandgraf, ty det är ej heller puzzolanjord, vi här
påträffa, utan en mellanart, en mycket lös sten, som just
varit egnad att gräfva i, och temligen säkert kan man an-
taga, att katakomberna anlagts af de kristna till det ända-
mål, de alltid uppfyllt, det att vara grafställen. Ty man
må icke heller föreställa sig, att de skulle tjena till för-
samlingsorter; det var blott under förföljelsens dagar, som
de tjenade till kyrka, till skola, till allt; men väl höllos
här ofta gudstjenster vid helgonens grafvar i de tre år-
hundraden, som katakombernas historia omfattar.

Man talade just med stor hänryckning om några nyss
upptäckta fresker, en madonna med barnet från det andra
århundradet med spår af antik renhet i framställningen,
äfvensom några symboliska tecken. Jag hade fått tillstånd
att afteckna dem, och detta var nu egentliga afsigten med
mitt besök.

Redan vid nedgången hade en fuktig vindpust
väckt en feberrysning hos mig, i det den kom som en
andedrägt från de djupa grafhålorna. Vi hade nu vandrat
genom flere kapell, och redan gjort en mängd krökningar
i de långa gångarne, jag var trött och påskyndade vår
vandring, då med ens, under det jag höll på att läsa en
grafinskrift, ett nytt luftdrag for emot oss och släckte mitt
ljus. Min förare tog det för att tända det vid sitt; men
vid en klumpig rörelse föll hans eget till marken — och
vi stodo i mörkret. Han hade tändstickor på sig; men den
fuktiga luften, i förening med stickornas egen beskaffenhet,
gjorde dem obrukbara, och snart var den sista förgäfves
försökt. Plötsligt stodo alla fruktansvärda äfventyr om
vilsegång i katakombernas natt med ryslig klarhet för mitt
minne. Min förare försäkrade emellertid, att det alldeles
ingen fara vore: om några minuter skulle han ha hemtat
facklor, han kände vägen lika bra i mörker, som vid ljus.
"Sätt er bara helt lugnt här i kapellet, så skall jag strax
vara här igen."

Jag hade egentligen haft mest lust att följa med
honom; men jag skämdes för min fruktan och beslöt att
vänta. Han gick, och med underliga känslor hörde jag
ljuden af hans steg långsamt förlora sig i de stilla gån-
garne och omsider dö bort. Här satt jag då i denna
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dödens tusenåriga, labyrintiska boning, beroende af att
denna enda menniska icke ett ögonblick gick vilse; här
skalle- aldrig blifva ljusare, om han icke kom tillbaka —

vi voro utom det stråk, som vanligen förevisas för de
resande. Jag nekar ej att en hemlig rysning, som det var
mig omöjligt att bekämpa med till och med den fastaste
viljeansträngning, genombäfvade mig med isande köld, min
panna var glödande het och förgäfves lade jag den mot
väggens kalla, fuktiga sten. Min hand grep framför sig
i mörkret, hon famlade inne i en graflordjupning, och fylldes
med aska och benskärfvor — möjligen helgonben, åtmin-
stone tusenåriga reliker. Jag tyckte väl, att jag var
ensam här i de dödas stad; men midt emot mig stod ett
farligt väsen, det enda jag hade att frukta, och stirrade
på mig med sina tusen ögon — min fantasi. Plötsligen
började den att leka med en hallucinations liflighet och
bilderna blefvo kött och blod. Jag försökte att beherrska
dem; då detta var förgäfves, öfverlemnade jag mig åt dem.

Det lif, som hade lefvat och färdats här bland de
döde, trädde plötsligt liksom verkliggjordt fram för mig.
Dessa hålor hade ju i förföljelsens dagar varit befolkade
af dessa menniskor, som framför alla andra voro gripna
af tron på det stora och heliga, så att de derför offrat lif
och blod; här, just här hade de lefvat och lidit, gråtit och
jublat, älskat och bedt och funnit döden, och nu hörde
jag tydligt de kristnas tåg nalkas och hymnen tona från
de aflägsna gångarne, närmare och närmare — och förbi
mig gick ett långsamt tåg af hälft omhöljda skepnader,
som på en bår buro en ung martyrinna, i hvars hop-
knäppta händer en hvit ros blomstrade.

Tåget gick förbi och försvann i nästa kapell. Jag
satt åter i mörker.

"Cyrillus, Cyrillus, kom med!" hviskade en stämma,
"det är din syster, den hvita liljan, de bära till hvila."

"Låt bära — låt hvila — jag kan icke komma —

jag tänker på biskopens friska ros."
"Låt Sofronia vara — hon blifver icke din; det lyser

något i hennes öga, som talar om martyrdöden."
"Visdomsuggla! Hvem ber dig spå? Låt mig vandra

min väg och gå du din egen! Der är hon, der går hon;
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se hur hon liknar en drottning i sin gång, se hur ögat
brinner hos österns drottning; se, huru vackert hennes slöja
faller, när hon går — och nu skall jag säga henne farväl."
Cyrillus sprang upp och gick.

Men den skepnad, som hade tilltalat Cyrillus, vände
sig nu och sade: "Du skall se hur det går — dig älskar
hon icke! Hon är kall som diamanten, om hon också lyser
som den. Hon är bestämd för en högre lott än attkyssas
af dina läppar. Se dig väl för."

Cyrillus gick igenom de fyra förenade kapellen och
stod snart i det kapell, som kallas den helige Sixti. Väg-
garne voro öfvcrdragna med inskrifter, men rundt omkring
slumrade under hvälfda nischer de döda romerska bisko-
parne — han kunde läsa deras namn, såsom de kunna
läsas ännu efter årtusenden: Anterus, Fabianus, Lukis,
Eutychianus — de hade alla dött som martyrer, vi känna
deras namn såsom tillhörande vår tideräknings andra år-
hundrade. Ett flyttbart altar af trä stod midt i kapellet
— framför det lågo begrafne fyra och tjugo soldater —

de hade funnit martyrdöden under Gallienus. Här mötte
Cyrillus den sköna Sofronia, de stodo framför altaret under
den i taket hängande lampanr som kastade ett svagt
skimmer öfver kapellets detaljer.

"Din fader, biskopen," sade Cyrillus, "har bestämt
för mig en dubbel lott — skilsmessa och förening. Han
skickar mig i en mission till Afrika, och när jag kommer
tillbaka, har han lofvat mig din hand, bestämd för mig
alltifrån barndomen. Men, Sofronia, har du icke ett vän-
ligt ord till afsked?"

"Nu är ej tid att tänka på fred och goda dagar. Här
vid vår fot ligga martyrer, som ha utgjutit sitt blod --i
morgon kunna vi ligga som de. Du har alltid för mig
varit en barndomsvän — nu är barndomens tid förbi,"
sade Sofronia; men hennes tankar voro icke hos honom
och hennes öga undvek hans blick, som den skygga hinden
undviker jägarens nät.

"När jag är borta," fortfor Cyrillus, "så tänk på mig.
Jag vill räkna dagarne till dess jag ser dig åter — gör
du detsamma. Du är så tyst, Sofronia!"

Ack, han visste icke, att «edan den dag, då hon lof-
vats honom till brud, och hon, lik ett barn, utan att veta hvad
som egentligen skedde, gaf honom sitt ja, fanns det ej ett
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spår qvar af barnet. Den sista förföljelsen hade i hennes
själ inlagt ett dödligt hat mot den grymme Csesar, ett hat,
som hade grott hos henne i långa år; men kanske Cyrillus
anade, att ett enda ögonblick af en skön afton hade dit-
lagt en känsla, som ännu mera aflägsnade henne från den
stackars, trofaste barndomsvännen. Hur det nu var, sade
han: "Du drömmer kanske om. den romerske riddaren,
som räddade dig i grafstaden?"

"Gud vare med dig och bevare dig på din väg," sade
biskopens dotter; men hennes tankar voro icke hos honom,
och hennes öga undvek hans blick.

"Är det något, som trycker på ditt sinne, Sofronia?"
"Ja, och du skall få veta det — när du kommer till-

baka." Men för sig sjelf tillade hon flyktigt och ohörbart:
"Ty då skall det ha krossat mig. — Der ser jag min
fader," tillade hon, "farväl!"

Den gamle biskopen stödde sig vid sin dotters arm,
under det de vandrade mot katakombens utgång. "Min
stackars dotter," sade han Ömt, "du är tankfull och orolig,
derför att din brudgum skall öfvergifva dig i dessa farliga
tider. Du fruktar, att han skall få samma öde, som mina
sex raska söner, dina bröder, som fördes hit med genom-
stungna hjertan."

Sofronia rodnade.
"Der nämde jag nog din bästa kärlek; men glöm

ej Herren för Cyrillus. Ja, tiden är farlig, åter har Dio-
cletianus rasat med eld och svärd. Gud drabbe honom,
denne kyrkans lede fiende!"

"Amen," sade Sofronia, och en dunkel glöd lyste i
hennes blick.

"Der nämde jag nog ditt värsta hat," fortfor den
gamle. "Ja, det hatet skall du kunna försvara, när du
en gång står inför Gud; vid dina bröders lik svor du för
hans åsyn, ett barn, som du var, att försaka djefvulen
och hata hans gerning och hans verktyg, Caesar — ty
Caesar Diocletianus är icke vår, utan Guds fiende. Ditt
hat har jag inpräntat hos dig i din barndom; må det följa
dig till din död!"

Sofronia nickade jakande härtill; men hennes tankar
voro icke hos honom.

Snart trädde de ut under den stjernklara natthimmelen,
som hvälft sitt täcke öfver den romerska campagnan. Do
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vandrade fram bland den appiska vägens praktfulla hed-
niska mausoleer, veko in på en sidoväg genom porta Asi-
naria förbi de lateranska palatsen och uppåt esquilinska
kullen, der en mängd kristna hade sina bostäder öster och
i synnerhet norr om Titi bad, i den trakt, der sedermera
San Prassede och Martino ai Monti anlades.

Då Sofronia hade trädt in i sin faders hus, deltog hon
med honom och husfolket i aftonbönen i atrium, der ett
litet altare var rest; men då den gamle biskopen och hans
folk hade gått till hvila, satt hon ännu orörlig i denna
husets försal, och stirrade in mot den blott genom tablinums
förhängen, som slagits åt sidan, från atrium skilda peristylen.
Månen höll just på att skina ned genom dess öppning,
under det han kastade sitt silfverstänk öfver den lilla
fontänen, som porlade i bassmen i peristylens midt.

"... 'När månen står full öfver peristylen i din faders
hus vid midnatt' — Det är i afton, det måste snart vara
midnatt — var "mig nådig, du, som beskyddar — nej, jag
vågar icke bedja, och dock kan jag icke handla annor-
lunda — det är den enda vägen så väl för mitt hat, som
för min kärlek."

Hon tog en lampa i sin hand, kastade slöjan öfver
sitt hufvud, löste de band, som fastbundo husdörren, och
skyndade ut i den blå natten, icke ens följd af sin mest
trofasta tjenarinna.

Hon vek af omkring Titusbaden och gick i deras
skugga bort mot palatinska kullen. Det var så dödstyst i
det folkrika Rom, att, då hon kom i närheten af Forum,
hon kunde höra sina lätta steg genljuda i pelargångarne
af det praktfulla tempel, som Hadrianus byggt för Venus
och stadens guddom.

"Hedningarne hafva en beskyddande gudinna för de
älskande," hviskade Sofronia, i det hon kastade en blick
på templets kolossala massa; uvår Gud är sjelf kärlek, och
likväl fruktar jag honom. Sofronia, hvad gör du? Jag går
i kraft af den kärlek och det hat, Gud sjelf har lagt i
mitt hjerta," svarade hon åter sig sjelf, liksom för att
styrka sig, och skyndade endast ännu hastigare uppför
de marmortrappor, som vid Titi triumfbåge ledde upp till
de praktfulla Adonisträdgårdarne på palatinska kullen, der
palmträden viftade i nattvinden och alla kejsarborgens
rosor utsände sitt doft.
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"Det är gjordt," sade hon, då hon stod vid fontänen,
och man kände på ordet att ett kraftigt beslut nu oåter-
kalleligt var taget. Hon famlade med handen vid sitt
bröst och blef stående i en lyssnande ställning, med handen
knuten i barmen.

Steg hördes från kejsarborgens gångar nalkas genom
trädgården.

"Är du der, Sofronia, fagra?" hviskade en klar, djup
stämma vid hennes sida, och en ung, praktfullt klädd,
romersk riddare visade sig i månskenet. "Tack, att du
kom. Tack, att du vill bönhöra min kärlek."

"Icke förr än jag mottagit en pant på din trohet."
"Behöfver du en sådan? Minnes du icke den natt,

då jag första gången träffade dig? Du vandrade hem från
er grafstad, jag kom med mina vänner från ett lustigt
dryckesgille, min panna var kransad med våta rosor —

och likväl, då man nalkades dig med fräcka ord, då man
öfverföll dig —"

"Räddade du mera än mitt lif, befallde dem med ord
och svärd att låta mig fara med fred, jag har icke glömt
det, — och du fordrade som tack blott att se mig hemligt
här i kejsarborgens trädgårdar, hvar gång fullmånen stod
öfver peristylen i min faders hus. Jag gaf dig mera än
detta, Publivs! Jag gaf dig min själs frid. I natt har jag
kommit för att fordra det pris, för hvilket jag sålt min
själ. Tror du, att den kristne biskopens dotter skulle
möta den romerske riddaren och gifva honom sin kärlek,
om det ej vore derför, att hon kände, att han älskade
henne så högt, att han skulle göra allt för henne?"

"Och hvilket är det pris, du fordrar?"
"Ett samtal med Caesar Diöcletianus!"
"Med Cae "

"Du kan vara tyst, ty du älskar mig — derför vill
jag förtro dig allt. Ända från min barndom har jag lärt
ett framför allt annat: hat till Caesar Diöcletianus! Han
förföljer den tro, som är mig helig, han har mördat mina
sex bröder; dagligen falla kristna i stora flockar • — och
så länge har jag tärt på mitt hat, så länge har jag klämt
hans mörka, blodiga minne till mitt bröst, att det qväfver
mig, och jag kan ej göra annat än jag gör. Diöcletianus,
en sällsynt gäst i Bom, har nyss kommit hit. Jagmåste —

tala med Diöcletianus, och du skall sörja för att jagfar det."
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""Men hvad vill du honom — och hvad gömmer du
på ditt bröst, och hvarefter famlar din hand? Glöm ej,
att Diocletianus är din, som han är min, furste. Och månne
han kan handla annorlunda? Er sekt är farlig för den
romerska statens enhet — Caesar måste antingen sjelf
vara kristen eller utrota de kristna. Han har ofta tänkt
sig möjligheten af att gå öfver till eder tro — men hvad
skulle då romarstaten blifva? Det fädernesland, han är satt
att älska och beskydda, skulle störta tillsammans. Hans
hjerta blöder, när rådet tvingar honom att dekretera för-
följelser. Jag vet, att han i sin tysta kammare har böjt
knä för eder Gud och med tårar bedt om att finna san-
ningen; men en röst i hans inre har sagt honom, att
fäderneslandets frälsning — det är sanningen för honom.
Jag vet, att han i långa nätter har önskat att afsäga sig
tronen och draga sig tillbaka i stilla ensamhet, i sin barn-
doms hem, för att söka eder Gud, om han blott visste
staten i säkerhet; men det inbrytande dagsljuset har visat
honom tusen arbeten, som först måste göras för landets
väl, och som ha ropat till honom: här är den gudstjenst,
du skall fira. Döm ej så strängt, Sofronia! Du vet ej,
hvad Caesar lider, när han måste förfölja dina bröder."

Men Sofronia stod obeveklig som en marmorbild med
handen i barmen.

"Hvad vill du Caesar?" fortfor Publivs.
"Känner du historien om Judith och Holofernes? Om

Jael och Sisera, om alla dessa qvinnor, som offrade sig
för att rädda Guds folk?"

"Nej, Sofronia."
"Jag vill göra som de. Du talar om hans fädernesland.

Hvad är ett jordiskt fädernesland mot det himmelska
hemmet? Dit var det, jag ville att vi skulle följas; men
åter träder denna mörka skugga, Diocletianus, mellan oss."

"Diocletianus," log riddaren, "är ingen mörk skugga,
som du tror. De romerska flickorna säga, att han är ljus
och fager, och att hans ögon äro bedårande. Han är glad
och ungdomlig. Såge du honom, skulle du förundra dig
öfver ditt hat."

"O nej — nej; ty detta är intet menskligt hat —

det är inplantadt af honom, som säger: 'älsken edra fiender';
ty Diocletianus är mera än min fiende — han är af det
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onda." Det kom en glöd i blick och stämma, då hon
sade detta, som nästan förfärade romaren.

"Välan då — jag skall föra dig till Diocletianus: det
står i min makt. I morgon skall du se honom. Jag skall
hemta dig vid middagen utanför oratoriet, vid nedgången
till edra katakomber, som du har lärt mig, på det att jag
måtte kunna finna dig der, i fall jag en gång mister dig
ofvan jord."

"Och så blott ett ord, Publivs. När jag har — talat
med Diocletianus, flykta vi härifrån till en stilla dal vid
Soracte, der ingen skall finna oss. Men der skall du blifva
kristen; ty du är ej som de andra romarne. Så mildt
som ditt hjerta, så varmt och ädelt klappar ingen annan
romares — der skola vi lefva stilla och lyckligt."

"Ja, Sofronia — det är ej långt ifrån, att du kunde
öfvertala mig till att lemna både furste och stat, för
att njuta din kärlek och den lycka, som måste bo i din
religion."

"Alltså i morgon till Caesar — du för mig till honom.
Det är alltså med dig, Publivs, som med mig: din kärlek
är större än din trohet," sade hon, leende för första gången
sedan lång tid. — "Men derför tillhöra vi också hvar-
andra, derför ha vi funnit hvarandra för tid och evighet,
derför att vi äro glödande i vår kärlek — och i vårt hat.
Men det är tid att skiljas."

Han förde henne nedåt marmortrapporna, förbi den
Flaviska amfiteatern, och då han med en kyss skilts från
henne, såg han henne försvinna i skuggan af Titi bad.

"Du skall få din vilja, underliga, djerfva qvinna,"
hviskade han: "men när du har sett din furste, så är du
min för evigt."

Han vände tillbaka till Palatinus, steg in genom träd-
gårdarna upp till sjelfva kejsarborgen; vid vestibulen for
en halfsofvande post upp, stirrade mot månljuset och ropade
an honom. Han skred förbi, i det han vände sitt ansigte
mot soldaten, som, plötsligt fullvaken, djupt böjde sitt
hufvud, lät honom passera och hviskade vid sig sjelf för-
undrad och förskräckt: "Caesar!"

Men under det Sofronia uppehöll sig i Adonisträdgår-
darna, gick Cyrillus sin sista vandring i Bom förbi hennes
faders hus och tänkte vid sig sjelf: "Sofronia! Nu hvilar
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du der inne och sofver den oskyldigas sömn och alla
englar vaka öfver dig. Finge jag nu tala med dig, skulle
jag hviska dig ord i örat, som skulle borttaga din oro och
evigt förena oss; ty nu vet jag, hvilken han är, som räd-
dade dig den der aftonen i campagnan. Jag har känt igen
honom — honom kan du aldrig älska. Blif mig trogen,
som jag är dig trogen, rena slumrerska! Farväl!"

En beslöjad qvinnoskepnad gick i detta ögonblick förbi
honom — men han kände henne icke.

Nästa morgon var det en fest i katakomberna. Man
firade ett helgons himmelska födelsedag, det vill säga: hans
jordiska dödsdag. Kapellen voro upplysta med lampor och
nästan hela den-romerska församlingen tillstädes. Vörd-
nadsfullt helsade menigheten den gamle biskopen, som,
stödd af sin dotter, hans sista och enda barn, gick in i
det rikast smyckade kapellet, för att förrätta morgonbönen.
Kapellet hade just nyligen blifvit utsmyckadt, och biskopens
Öga dröjde med välbehag på den, i förhållande till den
öfriga enkelheten, rika dekorationen. Ofvan det simpla
träbordet, som tj enade till altare, men öfver hvilket ett
hvitt täcke var utbredt, såg man på kapellets bakvägg
afbildad den Gode Herden, med lammet på sina skuldror.
Vid hans sida sågos apostlar, som predikade för hjorden,
dock — några af lammen springa efter bete, andra leka.
blott få lyssna uppmärksamt till ordet; men öfver dem
utgjuter sig nådens ström från de talandes mun. Så ut-
tryckte sig den äldsta kristendomens allvarligt-naiva sym-
bolik i bilder. På de andra väggarne såg man brödundret
i öknen och Moses, som slår på klippan, och ännu i dag
möta dessa bilder oss från samma väggar. Bispens öga
gled öfver dem och öfver den upplysta nischen med hel-
gongrafven, der de små ljusen brunno. "Ack!" suckade
han, "huru länge skall Guds kyrka gömma sig i mörkret
för rasande hedningar, huru länge skola vi behöfva börja
hvarje sammankomst med en bön, att ej vår håla måtte
upptäckas?" Han böjde sig stilla bedjande öfver altaret,
under det menigheten med dämpad röst sjöng sin hymn:

Roma, du ädla jordrikets drottningmö,
Fagraste stad, som blomstrar bland städerna,
Rodnande högt af martyrernas rosenblod,
Hvit af de renaste ungmors liljeglans —
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—■ då afbröts sången plötsligt af en katekumen, som stör-
tade in under ropet: "en väldig krigshär håller utanför
ingången, och en hög man på en hvit häst är i spetsen!"
I samma ögonblick hörde man vapnen klinga i gångarna,
och den väldige romaren, som haft mötet med Sofronia
aftonen förut, visade sig, följd af en skara krigare, i ka-
pellets ingång.

Biskopen reste sig och sträckte sin hand emot skaran:
"Vik bort och stör icke grafvarnes fred! Hvem har

nu förrådt vår helgedom för våra fiender?"
Sofronia hade sett Publivs. Hon sjönk förkrossad ned

framför sin fader. "Det är alltså du," stönade biskopen,
"du, som jag lärt att försaka djefvulen, att förbanna
Boms Caesar!"

Men Sofronia hade redan stigit upp. Högrest gick
hon förbi sin fader, fram mot Publivs, och räckte honom
handen, i det hon sade: "jag går Guds ärende." Med
en afvärjande rörelse afhöll hon dem, som ville tränga in
på romarne. Hon försvann vid Publii hand i grafgångarne.

Men omstrålad af det klara solljuset utanföre kastade
han sig på sin hvite, skinande- gångare och satte Sofronia
på sin sadelknapp. Tåget föijde dem, och hvart de drogo
fram, vek mängden vördnadsfullt åt sidan.

"Hvarför bugar folket sig så djupt?"
"Det helsar din skönhet i soldagens ljus."
På det sättet redo de genom den hedniska grafgatan,

bort åt stadsmuren; utmed Caracallas bad red det lysande
tåget in åt Porta Capena och upp till palatinska kullens
kejsarborg.

"Hvarför öppnar man kopparportarne för oss?"
"Derför att skönhetens drottning tågar in i kejsa-

rens borg."
Han steg af hästen, lyfte henne ned på trappstegen,

och förde henne uppför de breda trapporna, mellan hvita
skogar af marmorpelare. Det var icke på det sättet, hon
hade tänkt sig skola ställas för kejsarens, den hatade döds-
fiendens ögon, — en smältande -musik böljade kring dem.
Krampaktigt tryckte hon handen mot sitt bröst under kläd-
nadens veck.

"Hvarthän gå vi?"
"Till Caesars lönnkammare."
"Men du far icke gå med."
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"Jag måste gå med, om du skall träffa Caesar."
Hon greps af en naturlig, qvinlig fruktan. Då hon

såg sig omkring, hade de blifvit ensamma. Hon skred
fram vid hans hand genom rader af marmorsalar och peri-
styler, der doftande fontäner och blommor spredo en be-
döfvande vällukt — ett förhänge drogs åt sidan och de
stodo i ett gemak, der dagern inföll dämpad och färgad.
De stodo i Caesars lönnkammare — hennes ledare var lika
tyst; men hennes bröst sammanpressades af en onämbar
ångest, och hon frågade sakta:

"Hvar är Caesar?" — hon famlade med handen i
barmen.

I detsamma mötte hennes blick Publii. Han stod
framför henne hög och stolt som en halfgud; men med sin
venstra hand hade- han blottat sitt bröst. Allt gick omkring
för Sofronias blick, och en aning fick luft i ett ängsligt:

"Hvem är du?"
"Jag är Caesar Diocletianus."
Man såg henne rycka handen ut ur barmen och höja

den; man hörde ett vapen falla på mattan, man hörde en
kropp sjunka tungt till golfvet; — det var icke Caesars.

Då hon kom till sig sjelf, stod han ännu öfver henne
med det blottade bröstet — Caesar Diocletianus, hennes
hat och hennes kärlek. För honom hade hon förrådt
katakombernas ingång, för honom hade hon glömt sin fader
och sin brudgum — för honom ...

Nära det nyss beskrifna kapellet i katakomberna ligger
en grafkammare, der ett kristushufvud, det äldsta må-
hända, som bär det delade skägget och håret, blickar ned
från väggen; derinvid ses porträttet af en biskop, och
under detta står namnet Urbanus. Denne Urbanus var det,
som hade begrafvit den heliga Cecilia, musikens skydds-
helgon, i katakomberna, och vid sidan af TJrbani porträtt
ser man också verkligen en rikt smyckad jungfru och der-
under en stor helgongraf, prydd med triumfbågen: här
har den heliga Cecilia hvilat. Framför denna graf stod
den gamle biskopen, och framtog ur en gömma under
altaret de biskopliga smyckena. På sitt hufvud satte han
sin tiar, han påtog sig sin biskopskåpa, herdestafven tog
han i sin hand och hängde korset på sitt bröst: det var
Petri efterföljare, som beredde sig till att strida för Gud
i bönen mot sitt eget kött och blod.
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"_Su hjelpe mig hela Guds menighet," sade han med
en stämma så djup och allvarlig, att den icke tycktes
mensklig; "beden nu alla, att min tysta bön måtte blifva
hörd. Vår Gud är dock starkare än Caesar."

"Hvarom ber du då, fromme biskop?"
"Min bön är stum — en fars läppar kunna ej ut-

tala den."
Vid solnedgången kom från Palatinerkullen ett bud,

som skulle hemta den kristne biskopen inför kejsaren.
"Ar jag bönhörd?" hviskade den gamle och gick i

sin biskopliga prakt den långa, för honom ändlösa vägen
till Palatinus.

Han fördes till Caesars lönnkammare — ett förhänge
drogs åt sidan och för första gången i historien stodo den
romerske biskopen och den romerske kejsaren midt emot
hvarandra. Der vexlades en blick, en sådan, att man såg
det var två stora fiender som möttes.

"Böj dig för Caesar!"
"Jag böjer mig blott för Gud."
"Böj dig för Caesar, som har makt öfver ditt lif."
"Jag fruktar icke för den, som blott kan ihjälslå

kroppen, men icke skada själen —- dock, du har rätt,
mäktige Caesar! Du kan också skada själarne —jag böjer
mig och fruktar nu; och likväl är jag mäktigare än du."
Och den gamle bugade sig till jorden i sin tunga kåpa.

"Hvem som är starkast skola vi se i den kamp, som
förestår."

"Pina mig icke, Gaesar — men säg mig, om Gud har
bönhört mig."

"Hvarom har du bedt, biskop? Det kan ju visa, om
din Gud kan uppfylla dina böner. Hvarom har du bedt?"

"Jag och hela vår församling ha från morgonen allt
till solens nedgång bedt derom, att min dotter Sofronia
måtte få ingå i sin herres frid, innan du dårat henne.
Vid solfledgången fick jag en fridfull känsla af att hon
hade gått hem ... Är jag bönhörd?"

"Förfärlige trollkarl!" ropade Diocletianus och drog
till sides ett täckelse, som dolde Sofronias själlösa kropp,
"afgrunden har hört din bön. Här låg hon för min fot
från det ögonblick, hon trädde hit in, tills den sista sol-
strålen tog hennes flyktande själ med sig."
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I detsamma, stötte biskopens fot mot dolken, som låg
vid Sofronias sida. En plötslig aning tycktes som en blixt
lysa genom hans själ. "Herre, jag tackar dig!" mumlade
han, tog sin dotters lik i sin famn och vandrade ensam
med henne från den mörkt blickande Caesar, genom porten
till grafgatan, der de kristne mottogo honom med facklor
vid oratoriet, i det månen röd steg upp öfver aqvedukterna
i campagnan.

"Vi äro bönhörda," sade biskopen. Då visste försam-
lingen, vid åsynen af Sofronias lik, hvarom han hade bedt,
och en helig skräck gick genom folket.

Och de lade Sofronias sköna kropp i grafven vid
sidan af hennes sex bröders och Cyrilli systers, och de
satte för grafven en marmorsten, på hvilken stod namnet
SOPHROKIA. Men vid hennes graf ljöd det vemodigt
genom menigheten:

..
. Rodnande högt af martyrernas rosenblod,

Hvit af de renaste ungmors liljeglans ..,

Men Diocletianus sammankallade sitt höga råd.
"Hvad synes eder om dessa onaturlige nazaréer? En

trollkarl med ett stenhjerta i fadersbröstet, som beder Gud
om sin dotters död, och en demon till Gud, som bönhör
honom. — Bör icke denna sekt utrotas?"

Rådet hade icke på lång tid funnit Caesar så bered-
villig att uppoffra de kristna; der var ingen, -som visste
att han mistat det dyrbaraste.

Dagen derpå började det stora diocletianska blodbadet.
De kristne hade igenkastat katakombernas ingång; men
Diocletianus visste vägen och bröt sig igenom. Den gamle
biskopen och nästan hela den romerska församlingen ned-
sablades i de trånga gångarne och de mörka, blott af för-
följarnes facklor upplysta salarne. Qvinnor och qvidande
barn nedtrampades af romarne, med eld rökte man ihjäl
de kristna i kapellen, och då förföljelsen upphörde, sking-
rades församlingens återstoder till provinserna. Men nya
skaror trädde i de fornas ställe, och en alldeles ny slägt
färdades bland helgonens grafvar, då Cyrillus efter en
flerårig vistelse i Afrika, för de oroliga tidernas skull,
ändtligen återvände till Bom.

Att biskopen var mördad under förföljelsen, hade
ryktet sagt honom, men om Sofronia hade han ingenting
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hört och förgäfves frågade han sig före. Nu fanns ingen
der, som hade studsat vid hennes skönhet, ingen, som
hade hört hennes namn. Han sökte trofast sin ungdoms
älskade, sin utkorade brud; men då han icke fann henne
bland de lefvande, måste han med tungt hjerta söka henne
bland de döda. Han började då sin tunga och osäkra
pilgrimsgång i de nu nästan |öfvergifna katakomberna, för
att finna en graf, som med hennes namn skulle visa honom
den sorgliga vissheten att hans fruktan var grundad. Sö-
kande gick han fram i irrgångarne, rädd att finna det
han sökte. För att ej söka flere gånger på samma ställe,
och drifven af en vemodig längtan, skref han här och der
med vissa afstånd på väggen, i den lösa stenen, namnet
Sophronia — ett frågande utbrott: "lefver du eller är du
här?" och som en tråd drager sig ännu i dag namnet
Sophronia genom Calixti katakomb, som ett långt rop efter
en älskad, hvilket icke far något svar, men endast gen-
ljuder från de tomma väggarna. Visst tjugo gånger kan
du läsa Sofronias namn.

Men till sist måste den trofast sökande pilgrimen ha
funnit svar på sitt ångestfulla rop: "Sofronia, lefver du
eller är du här?" ty i en af de djupare gångarna stannar
man vid en inskrift i väggen af samma hand:

"Sophronia! Du lefver evigt —evigt lefver du i Gud."
Här måste han ha funnit hennes graf. Och från detta

ställe finnes icke mera det oroliga Sophronia utefter gån-
garnas väggar — det upphör här.

.. . Ingen känner den trofaste sökarens öde. Detta
spår är det sista han lemnat efter sig. Katakomberna
gömdes och glömdes och Sofronias historia med dem.

Ett ljussken närmade sig. Det var min ledare, som
kom med en fackla. Min fångenskap var slutad, fantasi-
bilderna sjönko döda och kraftlösa till jorden, vi beredde
oss att gå vidare; men facklan lyste öfver väggen på den
inskrift jag skulle läsa, då mitt ljus slocknade; jag böjde
mig öfver den dunkla grafskriften och läste:

"Sophronia, du lefver evigt — evigt lefver du i Gud."



7.

Ett konstnärslif.

et gifves väl knappast något ställe i
verlden så fridfullt, så helgadt åt hvilan
och lugnet som protestanternas Campo-
santo invid Rom.

De höga mörka cypresserna höja sig mot den djupblå
himmelen, och stiga sakta uppåt det branta Monte Testaccios
sida, Cestius' pyramid håller vakt öfver grafvarne och
Aureliani gamla stadsmur drager sig framåt höjden; i dess
skydd sofva de döde derinnc i de djupa skuggorna, men
den som lefvande står der ofvan mullen, den ser från de
grönskande höjderna, från de hvita marmormonumenten
ut öfver Tibern, upp mot Aventinerkullen, och mellan dem
skymtar du Roms kupoler i en lätt blåaktig dimma. Nere
på kyrkogården går dödgräfvaren och sysslar som en träd-
gårdsmästare i sin plantering, sjungande sin visa; hans
sinne är lika fredligt som hans värf.
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Här slumra de vid sidan af hvarandra, nordbor, tyskar,
engelsmän, ryssar, amerikanare — alla hade de stämt
möte i den eviga staden, för att gästa den, för att lära,
för att lida — för att dö. Men fins det en fläck på jorden,
der döden tyckes ega mindre fasa än eljest, der allt hviskar
o m, att han har mistat sin udd, så är det här; här vill
den trötte gerna sofva ut, här känner man, att de dödas
trädgård är Guds åker.

Här hvilar Goethes son vid sidan af den, hvars namn
ar glömdt, här hvilar Shelley, vid sidan af den, hvars
namn aldrig var kändt på jorden, men som dock är kändt
af Honom, hvilken känner alla de sina. Litet längre ned,
alldeles under Cestius' p)rramid, är den gamla kyrkogården
belägen, hvilken begagnades intill 1822. Här stå blott fyra
höga cypresser i midten, och rundt omkring dem gamlaför-
gätna grafvar. Många af namnen på stenarne hafva burits
af män, kända af sin tid, glömda af vår. Minnet af en
som trodde sig glömd, står dock qvar. Det fins en sten
på denna kyrkogård, på hvilken står skrifvet följande:
"Här hvilar en ung, engelsk skald, som vid tanken på
sina fienders bitterhet befallde, att på hans graf skulle
skrifvas: 'Här hvilar en, hvars namn var skrifvet på vattnet.'
— Det var John Keats's, öfver hvilken Shelley skrifvit
sin berömda dikt.

Litet längre bort, midt för Cestius' pyramid, ligger en
sjunken grafsten, som täcker stoftet af en man, hvilken
också genom fienders bitterhet, genom misskännande och
nöd kunde ha varit frestad att låta skrifva på sin graf:
'Mitt namn var skrifvet på vattnet' Här hvilar den olyck-
lige, snillrike Asmus Carstens. Åsynen af denna graf,
sjunken och öfvergifven som den ligger der, kallar månget
underligt minne till lif: också han kom till Rom, fattig på
gods, men rik på hopp och kraft, men skulle dock böjas
och brytas, och sänkas i en tidig graf. Omkring denna
fläck stodo hans vänner i soluppgången den morgon de
förde honom hit, och de som hade hatat honom och lett
åt honom, de lade ned sina vapen utanför och följde med
in under de rusande cypresserna, för att visa huru döden
afväpnat dem — och medan grafven sjönk, steg den
dödes rykte, och på hans verk grundade sig en ny tid.

I dag har den som skrifver dessa rader gästat hans
grafplats: en sydländsk januaridag hade framlockat en viol-
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blomma invid grafstenen, och tanken på det föj? länge
sedan förmultnade stoftet utbyttes hastigt och naturligt
med tanken på den starka ande, som verkade i den sjuk-
liga kroppen. Eör att upplifva minnet af hans verk och
hans betydelse egnas dessa blad hans minne; som en
enkel blomma, framlockad af en sparsam januarisol, må
de föra en helsning till norden från den graf, som sluter
sig öfver en af nordens ädlaste söner.

1. Sparfven i tranornas dans
(Slesvig 1754—1776.)

Den 10 Maj 1754 hade mjölnaren i S:t Jörgen i
Slesvig sett sitt hus lyckliggjordt med den första sonen.
En fint bildad moder hade bibragt gossen mångsidiga
kunskaper, och särskildt utvecklat hans skönhetssinne genom
sina egna dilettantförsök i målarkonsten, då mjölnaren i
sonens nionde år dog och enkan satt ensam qvar med tre
oförsörjda barn.

Vid den tiden blef Asmus Carstens, så hette den
förstfödde, skickad till en skola i Slesvig, för att inhemta
något mera än landsskolan kunde erbjuda honom; och
hvarje dag gick han den långa fjerdingsvägen in till staden,
och återvände på aftonen. Deremot tillbragte han tiden
mellan skoltimmarna i staden och intog vanligen sin middag
utanför skolan vid domkyrkan. Anrättningen bestod af
smörgåsar och frukt, som hans moder packade in åt honom
om morgnarne. Morgon och afton i modrens stuga —

det gick för sig — men skoltiden var hård.
Asmus hade fylf sitt fjortonde år. En het sommar-

dag voro skolgossarne sysselsatta med att kasta boll i
skuggan under kyrkmuren. Det var just i middagsstunden
och den stora domkyrkodörren stod öppen. Asmus satte
sig på en sten vid ingången till kyrkan, öppnade sitt
knyte och åt. Men skuggorna voro så korta; han flyttade
sig efter solen; och efter slutad måltid såg han sig om
efter skugga för att fullborda en teckning som han höll
på med.
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Han hade nämligen fått den uppgiften af sin lärare
att till eftermiddagen afskrifva på sin tafia de tio buden.
Katekesen låg uppslagen framför honom öfverst på taflan,
men hur det bar till, så låg alltid titelbladet med ett dåligt
porträtt af reformatorn uppslaget, och att kopiera detta
föreföll Asmus långt mera lockande än de tio buden. Men
också från den sista tillflyktsorten vid kyrkans ingång
jagade honom solen, och han ville icke gå omkring till den
andra sidan för att ej bli störd af de lekande; han tog
tafla och bok under armen och vandrade in under hvalfven
i den stora, svala kyrkan. För första gången var han
inne i denna gamla vördnadsbjudande kyrka, han vågade
knappt taga ett steg uppåt golfvet från portalen; choret
låg tjerran och vinkade deruppe; hur dröjde icke hans
öga vid allt, med barnets hela vetgirighet och glada ny-
fikenhet ! Många målningar såg han långt bort i det matta
ljuset, som föll in genom de höga fönsterna, slutligen be-
segrade han den fruktan som bjöd honom stå stilla, och
gick långsamt spejande från pelare till pelare, under det
de lekandes rop dog bort derutanför. Då han gick fram
började orgeln spela, men han såg ingen spela den och
trodde, att hvalfvet fyldes af sig sjelf med himmelska
toner; han hade ju förr blott hört klockarens sång i lands-
kyrkan. Han stannade uppe i choret framför en af Jurian
Ovens målningar. Huru hänryckt stod han icke framför
denna, af Rembrandts ande besjälade, holländska helgon-
bild ; det tycktes honom som om musiken utgick från dessa
figurer, och sjöng om dem, och då orgeln tystnade, stod
han qvar framför taflan, och det föreföll honom som om
figurerna talade till honom med lefvande åtbörder — och
så kände han huru det blef så underligt varmt om hjertat:
den som en gång kunde göra sådana taflor och tala till
andra, som den gamle målaren i dag hade talat till honom!
Det var något att bedja Gud om, och så föll han på knä
framför den gamla taflan med de svarta skuggorna, framför
denna tafla, som målarne gingo förbi med hälft förakt, och
bad varmt och innerligt, under det heta tårar tillrade nedåt
hans kinder, det Gud ville vara honom så nådig, att också
en gång låta honom måla sådana herrliga bilder till Guds
ära — han skulle vara så flitig, teckna och arbeta med
hela sin kraft, dag och natt, och aj! — der afbröt
en väldig örfil den inspirerade lilla konstnären, som var i
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färd med att drömma sig långt in i måleriets helgedom;
han vände sig om och såg skolmästar Jörgens långa,
tunna skepelse.

"Jaså — det är så du begagnar din skoltid — klockan
är redan tjugo minuter öfver tu — de andra ha allaredan
räknat fyra tal, men du kommer inte — jaså, det är här
du gömmer dig för att slippa undan — håhå, du! — här
tänkte du väl att man inte skulle söka dig — tag din
tafla — och boken med! Hvar har du afskriften af de
tio buden? Men se han tecknar karrikaturer af Mårten
Luther ihop med hundar och oxar, i stället för att skrifva
— jo, jag skall väl lära dig att teckna — marsch!"

Och dermed tog han liten Asmus i örat och förde
honom in i skolbyggningen, der han fick ett kok stryk
och en anmärkning i förhållningsboken.

Om aftonen i solnedgången satt Asmus med sin for-
hållningsbok på en sten i grannskapet af hemmet; han
skämdes och var alls icke så angelägen att komma hem
som han brukade, då samma röst för andra gången i dag
väckte honom ur hans drömmar. Det var skolmästaren,
som gjorde sin aftonpromenad, och nu föll på den idén att
besöka mjölnarmadamen, som han kände från deras Ung-
domsår, och tala om hur dåligt det gick med Asmus' lärdom.

Mjölnarens enka satt just i aftonsvalkan utanför sin
dörr och sydde, då skolmästaren visade sig nere i pilallén
med hennes herr son. Skolmästaren lyfte på hatten med
en väderleksanmärkning, hvarpå han drog fram med sitt
klagomål öfver Asmus' lättja.

"Alla mina pojkar äro flitiga och raska," slutade han,
"men er Asmus är mig en 'Spurv i Tranedands'."

"Det gör mig ondt att höra, mäster Jörgen! Jagtänkte
pojken skulle bli mig ett stöd i mitt sorgliga enkestånd.
Jag väntade mig glädje af honom."

"O, hvad glädje kan ni vänta af honom, när han alltid,
i stället för att räkna ritar sin tafla full med ansigten, i
stället för att läsa sin katekes, sitter och glor på Mårten
Luthers porträtt, och alltid hellre ser på gubbarne än på
bokstäfverna. På det viset kommer man aldrig fram i
verlden. Han är den sömnigaste och lataste af alla mina
elever; hvarken barmor eller stryk biter på honom, och
de af mina kolleger som ha att göra med honom säga att
han är erkedum. Men det bryr han sig inte om *— so
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på bara — sitter han inte der nu och ritar på taflan i
stället för att skämmas."

"Ja," sade Asmus helt naivt, "ni säger alltid, att det
inte blir någonting af mig — men om ni ville lära mig
teckna och måla, så skulle ni fa se att jag snart blefve
flitigare än alla de andra."

Då skakade den vördige läraren på sitt hufvud och
sade med en allvarlig blick på modren:

"Nu kan ni höra huru han är till sinnes. Ni vet.
madam Carstens, att det är skolans ändamål att uppfostra
nyttiga medborgare; det blir aldrig er son, ty det målet
uppnås icke utan flit och ifver. Gud gifve blott, att icke
er son blir en vagabond eller konstmakare, så må ni för
öfrigt göra af honom hvad ni vill. Om han ändå dugdetill
att arbeta i qvarnen! Det önskar jag er af allt mitt hjerta."

Dermed lemnade den värdige skolmannen Asmus' djupt
bedröfvade moder. Hon tog sonen vid handen och sade:

"Hvad skall det blifva af dig, stackars barn? Hvarför
kan du inte vara flitig, som de andra?"

"Jag ville så gerna, mor, men jag kan inte! Låt mig
sluta skolan, jag har så länge haft lust att lära mig teckna,
och vet du hvad jag har sett i dag?"

Derpå berättade han hvad han hade sett i domkyrkan,
och att han trodde det han med tiden skulle kunna lära
sig göra likadant, och kanske bli en stor målare, som
kunde måla både Gud och menniskor.

"Men, min kära son, det kräfver lång lärotid och
mycket pengar — och sådana ha vi icke! Jag vill gerna
arbeta så mycket jag kan för er alla, men med qvarnen
går det smått, och mina händers arbete förslår inte."

För första gången stod Asmus Carstens ansigte mot
ansigte mot den makt, som alltid i hans senare år trädde
hämmande i hans väg — för första gången kände han
fattigdomens förbannelse, men han släckte sin sorg i en
tåreström, gömmande sitt hufvud i modrens knä.

Solen sjönk, medan de suto der — skuggorna lägrade
sig omkring dem — modren sade intet — sonen ej
heller, men beggeSfc-tankar voro ute på långfärder: Asmus,
drömde om stora skatter, vaktade af drakar, som han be-
kämpade, för att få medel till sitt uppehälle •* modren
tänkte på en i Slesvig boende målare af tredje ordningen,
Gewe; men hon hade redan hört, att han fordrade sju
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läroår och hundra daler i lärpengar om året, och derpå kunde
hon icke inlåta sig, i synnerhet som hans elever sjelfva
skulle hålla sig med kost och kläder, men plötsligt på-
minde hon sig att att en vän i huset kände Tischbein i
Cassel, och hade omtalat honom som en ädel man, utom
det att han var en af Tysklands berömdaste konstnärer;
der var måhända hjelpen att fa — hon kysste sonen på
pannan och tröstade honom, men bad honom hålla ut ännu
ett år i skolan, så skulle det nästakanske gifva honom hvad
han önskade. Stjernorna hade tändt sig — nere från en
af trädgårdarna i staden hördes hornmusik öfver vattnet;
hon hviskade sakta till honom hvad hon hade funnit på
— och så reste hon på sig, räckte sonen handen och förde
honom in — men från det öppna fönstret lyssnade han
ännu länge till tonerna dernere: de tycktes honom vara
bebådare af hans lycka; i detta ögonblick såg han lifvet
ljust och rikt framför sig, i bilder utan tal — och då han
lagt sig, tyckte han sig ännu höra musiken, som vinkade
honom ut i den sköna verlden, som var så full af bilder
•— han vältade sig i sängen och frågade: "Mor — hur
långt är ett år?"

— Ett år är kort, när vi se efter, huru mycket
vi ha utfört af hvad lifvet pålägger oss — ett år är långt,
mycket långt, när vi betrakta de förändringar det stundom
medför, och som kunna vara så stora, att alla de följande
åren icke förmå ersätta, hvad detta ena har nedbrutit.
Så blef det med det år, som väntade Carstens. Under-
handlingarna med den vän af familjen som kände Tisch-
bein voro påbörjade, och denne hade skrifvit till "der
Rath" med bifogande af några teckningar af den unge
Carstens.

Emellertid begynte Carstens' moder att bli krasslig
till helsan och var redan betänkligt sjuk, då Tischbeins
svar anlände i ett stort välförsegladt bref. Med hvilken
hjertklappning mottogs det ej och lemnades till modren.
Ett glädjeskri flög öfver Asmus' läppar då det stod i
brefvet, att "der Rath" var hågad mottaga eleven på sju
läroår utan betalning; men modren lade band på hans
hänförelse med ett:

"Kan du borsta stöflar?"
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"Hvarför frågar du det?"
"Kan du duka bord? Mitt stackars barn, här står

ett vilkor i brefvet — du skall de tre första åren göra
tjenst i huset —"

"Hvad — göra tjenst? Dock — det står 'i huset' —

jag behöfver alltså icke visa mig på gatan som hans tjenare
— må gå — jag skall nog borsta stöflar och duka bord
.— bara jag far lära mig måla."

"Men här är bifogadt: och stå bakpå vagnen när
herr Rath åker ut."

Då brast Carstens' tålamod. "Nej!" utbrast han, "stå
bakpå vagnen vill jag inte."

"Nu känner jag igen min mans son!" sade modren
och ett stolt leende for öfver de bleka läpparna, "vi låta
oss inte behandlas som hundar, om det ock vore för att
vinna en verld!"

Nu var det lika när igen — nya planer för denkära
sonens framtid rörde sig redan i den sjukas hufvud, men
hon var för svag och föll snart i en tung, orolig sömn.
Från denna sömn vaknade hon väl upp — men var aldrig
mer i stånd att handla för sin omyndige son, och innan
följande året gått in, i hvilket Asmus' talang utvecklat sig
med oväntad snabbhet, men naturligtvis lätt och regellöst,
hade hon för alltid slutit sina ögon, i följd af en bröst-
sjukdom, som gripit för häftigt omkring sig för att kunna
hejdas.

Det var aftonen efter hennes begrafning. En aflägsen
slagting hade kommit resande och tagit in vid qvarnen i
egenskap af barnens förmyndare, för att ordna husets an-
gelägenheter. Det var en fet bagare från Eckernförde,
som med händerna öfver magen och med en kort pipa i
munnen satte sig i den öppna porten och anställde sina
väderleksobservationer när solen gick ned. Omkring hans
läppar låg ett drag, som med den största tvärsäkerhet
förkunnade att han var den förståndigaste, d. v. s. den
rikaste mannen på tolf mil och att han kände lifvet och
menniskorna, och visste hvad som dugde och icke dugde.

"Hor på," sade han till en af mjölnarpojkarna som
gick förbi, "se till att man för bort allt granriset och tag
ned sorgkransarna så fort som möjligt — det är så obe-
hagligt att påminnas om död och liklukt längre än som är
nödvändigt, och låt se'n den äldsta af gossarnakomma hit."
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Om en stund infann sig den bedröfvade Asmus, och
nu började följande examen:

"Wie alt trist du?"
"Sechszehn Jahre."
"Frisch?"
"Mor sade alltid, ätt min helsa inte var stark, hon

var rädd för mitt bröst, för en ärftlig bröstsjukdom."
"Ah, det är väl inte så farligt! Was hast du gelernt?"
Asmus betänkte sig. "Målen hab ich gelernt."
"Ah, du kannst målen — so kannst du die Miihle

iibernehmen! det passar ju bra!"
"Nej, jag sade att jag kunde måla, måla taflor."
Bagaren tappade pipan. Asmus tog upp henne.
"Hvad pratar du? Jag frågar hvad nyttigt har du

iärt dig, som du kan lefva af?"
"Jag tänker att lefva på min målning," sade Asmus,

och gjorde sig i ordning att än en gång ta upp pipan om
det gällde. Men nu satt pipan qvar.

"Förlåt, min unga herre, det blir ingenting af. Jag
är af myndigheterna satt till förmyndare för dig och dina
bröder och jag har att sörja för er framtid. Qvarnen skall
säljas jemte huset och för de pengar ni får ska ni lära er
något nyttigt."

"Om jag bara kunde komma till Köpenhamn," sade
Asmus, „och fick lära mig teckna, så skulle jag snart för-
sörja mig sjelf."

"Prat! Jag vill inte mer höra talas om dina brödlösa
konster, du ska inte drifva bort ditt lif —"

"Men när jag inte begär annat," fortfor han och
tårarna kommo honom i ögonen.

"Så är det min pligt att hindra det."
"Men det var min mors önskan och sista vilja."
"Din salig mor skall nog i sin himmel inse nu, att

det var en högst oriktig önskan af henne. Jag förstår
den saken. Du har nu att välja: vill du studera, så skall
jag skaffa dig in i skolan." — Nej, det var det sista
Asmus ville, böcker och stryk hade han fått nog utaf.

"Vill du lära ett handtverk, så skall jag skaffa dig
plats hos någon af mina bekanta i Slesvig eller Eckern-
förde, vill du i handel, så skall jag skaffa dig en ypperlig
anställning hos min vän, vinhandlar Bruyn i Eckernförde;
säg nu bara hur du vill ha det?"
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Asmus insåg att här intet annat var att göra än böja
sig för den starkares vilja; men det var som om himmel
och jord stängdes till för honom då han med halfqväfd
röst hviskade:

"Jag går i handeln."
"Godt — så gör dig färdig att resa med mig i morgon;

nu vill jag tala med din broder Fredrik."
Förhöret var slut, delinqventen trädde af och gick ut

för att söka brödren. Han stod länge i den tomma kam-
maren som om han sökte sin moder, för att finna tröst
och hjelp hos henne, derpå gick han långsamt uppfor
trappan till sin kammare, för att rusta sig till resan. Men
innan han började packa in, tog han försigtigt fram en
packe ur en draglåda, öppnade den och betraktade den
med en vemodig blick. Det var hans teckningar och
aqvarellförsök. Han kunde spåra sin moders hjelpande
hand på många af dem, nu var hon borta, nu var det
slut med hans konst, nu skulle han bli vinhandlare. Men
först ville han se igenom hvad han som barn hade tecknat
och målat — modren hade gömt allt. Härmed var han
sysselsatt när natten föll på. Då sade han dessa sina
gamla vänner ett evigt farväl, beslöt från denna stund att
helt och hållet uppge tanken att bli målare och föresatte
sig att bli en dugtig vinhandlare. Det oaktadt kunde han
icke komma ifrån den tanken att det var en synd hans
förmyndare begick emot honom. Hans föresats var dock
så allvarlig, att han med undantag af de teckningar, som
hans mor hjelpt honom med, brände upp allt, och då var det
som om alla bilderna i hans inre brunno ned. Så packade
han ihop, lade sig och somnade in i ungdomens lätta sömn,
under det den tanken sysselsatte honom: "Kan man lefva
för en vinhandel på samma sätt, som man kan lefva för
sin konst?"

Aren gingo. Asmus samtida blefvo män: studenter
magistrar, embetsmän — Asmus stod ännu i vinhandeln,
utan utsigt att bli sin egen. Han arbetade träget och
tyst hela dagen; men när klockan slog nio om aftonen,
och han hade bommat för källargluggarna, då började hans
lif. Den goda föresatsen att aldrig mer tänka på sin sköna
konst, kunde han icke länge hålla; vid det fattiga talg-
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ljuset på den usla vindskammaren tog han fram penna
och pensel, och då gick en blomstrande verld upp för
honom, hvilken höll honom skadeslös för den långa dagen
i boden. Ofta satt han så långt in på natten, hans helsa
led deraf, men han märkte det ej; söndagarna voro hans
rätta festdagar, ty då hade han fritt så länge det var
dager; då målade han porträtter, och kopierade en gång
en tafla af Giuseppe d'Arpino och en af Diepenbeck; det
var allt hvad han någonsin kopierade i den vägen. Por-
trätterna lyckades bra, och, efter hvad man sade om honom
i den lilla staden, var det riktigt underbara saker han
presterade, i synnerhet sedan en ung målare hade vägledt
honom i bruket af oljefärger. Förutom denna vän, voro
de två på sin tid välbekanta böckerna: Krökers 'Wohl-
anfuhrender Staffiirmaler' och Webbs 'Untersuchungen des
Schönen in der Malerei' hans läromästare!

Sålunda gingo fem år — från hans sjuttonde till hans
tjugoandra — de år, under hvilka i vanliga fall den gry-
ende konstnären brukar lära, hvad som är nödvändigt att
i unga år inhemta, de tekniska förkunskaperna, — fem
af de vigtiga sju han skulle ha tillbragt hos Tischbein —

fem oersättliga år. Denna tanke plågade honom; i syn-
nerhet då Webb hade gifvit honom aningar om det högsta
i konsten, blef han otröstlig och kunde högt klaga öfver
sin förspillda ungdom.

"Nå, min unge vän, hur är det fatt?" sade en inträ-
dande kund vid ett sådant tillfälle, då han stod ensam i
källaren, och tårarna, som alltid sutto mycket lösa hos den
lättrörde ynglingen, ofrivilligt rullade ned för hans kind.
"Hvad har du der i handen? nej, se, ett porträtt — det
ar1 ju ett porträtt af vår ärade vinhandlare herr Bruyn
sjelf — bra, min vän! Har du mera? Låt mig se! Der är
frun — hon har fått en förbannadt stor haka, men ut-
trycket är träffadt — för tusan! Du har ju en vacker
talang — men jag glömmer ju hvad jag skulle ut-
rätta — skicka mig i eftermiddag två dussin buteljer godt
bordsvin till ett aftonsällskap. Ser du, jag målar också
porträtter på lediga stunder, men dina äro mycket bättre
— hvarför sitter du här i en vinhandel, i stället för att
bli en stor och berömd konstnär? Du har anlag, du!"

Nu öppnade Asmus sitt hjerta för den främmande,
en advokat i staden, och beklagade sig öfver sitt oblida öde.
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"Men hvarför gaf du dem inte fan allihop och reste
till Köpenhamn?"

"Min förmyndare förbjöd mig."
"Hvad? Vet du då inte att en förmyndare alls icke,

enligt våra lagar, kan förbjuda sin myndling att lära ett
ärligt handtverk af hvad slag som helst, när han har lust
och anlag dertill? Man har gjort dig grymt orätt. Och
hvad har du i handel att göra? Du eger ju så godt
som ingenting. Du får ju hela lifvet igenom tjena andra
och kommer aldrig att sätta dina fötter under eget bord."

"Huru," utropade Asmus, under det hopp och sorg
flög igenom hans själ, "man har bedragit mig på fem år
af mitt lif! De fem vigtigaste, oersättliga åren af mitt
lif! Huru kan han ansvara för det inför Gud och mig?
O, han vet icke hur illa han gjort! Ja, jag må väl bittert
klaga men råd mig, hjelp mig, hur skall jag bryta
mina bojor? Jag vill, jag skall till Köpenhamn och godt-
göra hvad godtgöras kan — min Gud! kanske det redan
är för sent!"

Detta samtal blef fördt med så hög röst, att herr
Bruyn hörde det in till sitt kontor och kom tillstädes;
men då han hörde hvad det var fråga om, ryckte han på
axlarna och sade: "Han har gjort kontrakt på sju år —

inom två år kan jag inte släppa honom. Nu först börjar
jag la nytta af honom, han har varit omöjlig nog, innan
jag fatt honom så långt."

"Men det är ju den största synd mot den unga talang-
fulla mannen — han passar inte här — han går här som
en 'Spurv i Tranedands', i stället för att han i verkligheten
är 'Tranen i Spurvedands'.

"Det gör mig ondt, men jag kan vid Gud inte."
"Skall jag då alltid lida skeppsbrott," utbröt Asmus,

"skall jag alltid vara dömd till att se ljus och nödgas
färdas i mörkret?" Och det arbetade så våldsamt i honom,
att svetten flöt i stora droppar nedför hans panna. Han
tänkte på allt, hvad man stulit ifrån honom — på de fem
åren — och på de två han ännu skulle förlora.

"Nu är du sjuk," sade Bruyn, "gå upp på dinkammare."
Och sjuk var han, hjertesjuk. En brinnande feber

blef följden, den varade länge, men tillfrisknandet påskyn-
dades dock derigenom att hans principal en dag trädde
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in och förklarade, att han ville släppa honom mot en
ersättning af 80 daler.

Huru gerna gjorde icke Carstens ett hål i sin kassa
för att bli fri.

Kort efter stod han på den lilla skutan, som en kall
höstmorgon 1776 vände stäfven mot öster. Spelet gick,
ankaret lyftades och med hopp och mod drog Asmus
Carstens ut i verlden för att bli konstnär — men de fem
åren — dem kunde ingen ge honom åter!

2. Eremiten i den stora staden,
(Köpenhamn 1776—1783.)

Vid Kongens Nytorv — ja, der hemta många af
de sköna konsterna sin näring, der hemtar också mången
börjande konstnär näring för sin sträfvan. Arkitekten har
just inte mycket att lära här; men bildhuggaren har antik-
salen på Charlottenborg, målaren har den Moltkcska mål-
ningssamlingen, skådespelaren har den kungliga teatern,
musiken — ja, mången har väl lagt grunden till en senare
utveckling genom militärmusiken vid högvakten, och dik-
taren har åtminstone ett rörligt folklif och en stor tafla
af lifvet: Östergade med dess elegans på den ena sidan
och Nyhavn med dess folkpoesi på den andra.

Vid Kongens Nytorv ligger grefve Moltkes målnings-
samling, och det är upp till dess sal vi begifva oss en
vacker vårdag år 1780. Några konstälskare och dag-
drifvare vandra omkring mellan taflorna och strö sina an-
märkningar till höger och venster, då en gammal man
med ett friskt hofmannalikt utseende träder in; såsom på
ett gifvet tecken tystnar pratet, man helsar och bugar sig
— den gamle är grefve Moltke sjelf, samlingens egare.
Sedan han till hälften genomvandrat första salen, stannar
han, vinkär en af dörrvaktarne och frågar: "Hvem är den
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unge mannen, som står der i fönsternischen?—jag har nu
sett honom nästan hvar gång jagvarit inne den sista tiden."

"Ers excellens, så vidt jag vet, är det en ung slesvigsk
målare, som besöker akademien!"

"Hvad heter han?"
"Hans namn är Carstens, ers excellens."
Grefven närmade sig den unge målaren, som med

en skizzbok i handen ifrigt betraktade en af de äldre
italienarne.

"Det är mig kärt, att de unga konstnärerna ofta be-
söka min samling," tilltalade honom grefven, i det han
skickade en forskande blick nedåt den unge målarens inga-
lunda prydliga drägt, och slutligen stannade vid hans bleka,
tärda ansigte.

"Icke sannt, en rätt vacker samling?"
Carstens, som hade den naiva tron, som icke många

dela, att man blifver frågad, derför att den frågande önskar
höra ens mening, svarade:

"I sin helhet har nog samlingen ett ofantligt stort
värde, och har gjort mig oberäknelig nytta, men jag tror
nog att en mera utbildad kännare skulle ha åtskilligt att
anmärka på valet."

"Såå, han tror det?" sade grefven med ett sarkastiskt
löje, inseende att han hade en landtlig oskuld framför sig
och beslöt att behandla honom derefter. "Hur länge har
han varit i Köpenhamn?"

"Jag är här på fjerde året."
"På fjerde året! Då har han väl kommit långt i

konsten?"
"Jag hoppas nog, att det skall bli allvar af," sade

Carstens rättframt, "naturen har gifvit mig mycket, men
jag fruktar att jag har kommit för sent till arbetet. Jag
var tjugotvå år, då jag började."

"Hm," sade grefven, "men han besöker väl akademien?"
"Nej, ers excellens! De två första vintrarna, jag var

här, hörde jag Wiedenhaupt läsa anatomi. Några gånger
har jag varit uppe i akademien och sett dem kopiera armar
och ben efter teckningar och gips och efter naturen, men
jag kan icke studera på det sättet, bitvis; jag ser alltid
figurerna hela och måste ställa dem hela framför mig, dess-
utom ville jag, som gamla menniskan, ogerna sätta mig på
bänken bredvid småpojkarna i de nedersta klasserna."
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"Nå, men teckningen efter lefvande modell?"
"Ja, den var visserligen bättre, men karlen, som stod

modell, tycktes mig, ehuru han var väl bygd, dock stå så
långt under det begrepp om skönhet, som jag har från
antiken, att jag inte kunde beqväma mig till att teckna
honom."

"Men så har han väl kopierat antikerna?"
"Helt litet, min känsla för dem kyles under det

mekaniska kopierandet; deremot tecknar jag dem gerna
hemma ur minnet och de förse mig med herrliga motiver."

"Han har då ingen lärare?"
"Ingen annan än naturen och antiken, och till en del

Rafael, så mycket jag känner genom kopparstick. Men,
som ers excellens ser, har jag genom denna metod den
fördelen, att om det än går långsamt, så är jag liksom
tvungen att sjelf på nytt upptäcka och uppfinna allt."

"Ja, det är nog bra, om han bara hade en ålder som
Methusalem för sig eller egde ett snille som Michel Angelos."

"Men alldenstund inbillningskraften är en af konst-
närens vigtigaste egenskaper, så må ers excellens erkänna,
att den försvagas vid kopierandet, men starkes oerhördt
genom min metod att alltid tänka mig allting rundt och
dervid stödja både min föreställningsförmåga och mina
anatomiska kunskaper. Således har jag af lifvet vunnit
erfarenhet om huru man grupperar måleriskt, väljer en
fördelaktig belysning, undviker fördjupningar, genomskurna
lemmar, räta linier och vinklar, och sammanhåller ljus
och skugga i massor."

"Läser han mycket?" frågade grefven.
"Öfversättningar af de gamle, af skalderna, allt hvad

jag kan komma öfver," svarade Carstens.
"Han är, vid Gud, en underlig menniska, han har

alltså på det sättet lefvat helt ensam midt i Köpenhamn;
nå, det är väl, att man en gång fått fatt på honom, ty
antingen är han en fuskare eller ett geni."

"Jag hoppas att sluta närmare det sista, om jag än
har begynt närmare det första."

"Får jag se några af hans teckningar. Jag vill se
hvad de duga till."

"Som ers excellens behagar! Jag har blott få — två
kompositioner, Aischylos 1 död och en Adam och Eva är
allt hvad jag har. Den sista har jag här i min portfölj."
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Han tog fram portföljen, som han satt från sig i fönster-
nischen, hvarifrån de aflägsnat sig under samtalet. Motivet
var hemtadt från Miltons 'Paradis'. Djefvulen lurade,
dold i bakgrunden. Grefven betraktade den länge; hans
ansigte uttryckte förvåning, som småningom öfvergick till
bifall, och .då han en stund stått förlorad i betraktandet
af den, väl stundom misstecknade men likväl mäktiga, effekt-
fulla gruppen, utbrast han: "Utför den åt mig i olja! Jag
ger honom sextio daler för den. Och dermed Gud vare
med er!"

Carstens såg efter honom — han gick hastigt ut —

icke ett ord hade yppat hvad grefventyckte om teckningen,
men det jublade i honom, att nu var hans lycka gjord:
han hade fått en beställning, och det var grefve Moltke,
samlaren, som gifvit honom \len.

Det torftiga rum, han bebodde, bar snart spår af hans
verksamhet — det var säkert den anspråkslösaste atelier
i verlden. Men hvad der arbetades i dessa veckor! Det
var koncentrationen af hela sin ungdomskraft Carstens
nedlade i denna tafla. Oljemålning var aldrig hans starka
sida, men han arbetade så godt och så flitigt han kunde;
efter två månader var arbetet färdigt.

Det blef emellertid sommar; flyttfåglarnakommo åter,
bokskogen löfvades och Köpenhamns storfolk flyttade ut
till sina villor och med dem grefve Moltke. Då knackade
det en dag på konstnärens dörr; den öppnades — det var
en jude, en schackrare, som i valda ordalag fordrade de
åttio riksdaler, han var skyldig.

"Vänta blott i tre dagar till — i morgon är min
tafla torr, den är beställd af grefve Moltke — i öfver-
morgon för jag den till honom, och dagen derpå har ni
edra penningar."

"Men den grefven är på landet," invände juden, "och
nu "kan jag min själ icke vänta längre."

"Godt, så för jag den till honom på hans gods. Dagen
efter i öfvermorgon får ni edra penningar." — Dermed
var juden nöjd och visiten slut.

Följande dagen inpackade Carstens taflan och begaf
s"g förnöjd på väg, medan fåglarna sjöngo i den tidiga
morgonstunden; han spisade frukost midt i skogen vid en
källa, hvars vatten blef hans morgondryck — och då solen
gick ned, vandrade han uppför alléen till grefvens gård.
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Det lyste ur alla fönster deruppe i byggningen, musiken
ljöd genom trädens kronor, och då han frågade portvaktaren
efter grefven svarade honom denne, att herrskapet just
nu satt till bords, der var stort sällskap. Den anspråkslöse
målaren bad att få vänta tills taffeln var slut och att få
ställa in taflan hos portvakten. Detta beviljades. —En
timme derefter blef han uppkallad till grefven, som väntade
honom i ett af de yttre rummen.

"Hvem är han, och hvad vill han?"
"Mitt namn är Carstens. Jag har en tafla åt ers

excellens!"
"En tafla? Carstens? Ah, jag mins — det var han

som gick i min samling i Köpenhamn! Låt se!"
Taflan uppackades och den unge konstnären stod i

spänd väntan på den verkan taflan skulle göra på den
konstförståndige grefven.

Ogenomtränglig tystnad. — Andtligen öppnade grefven
sin mun:

"Det är rätt bra, min vän, att han har målat taflan;
men jag har ett galleri af idel mästerverk, bland hvilka
jag omöjligt kan upphänga hans tafla. Tag han i Guds
namn sin målning med sig igen, han skall nog finna en
liebhaber."

Dermed gaf han Carstens taflan tillbaka, lade ett
papper med åtta dukater på bordet och ville aflägsna sig.

Men blodet steg konstnären upp i kinderna. "Ers
excellens!" sade han, "jag är en nybörjare, som just skall
till att lära mig något; jag trodde att ni blott hade be-
ställt taflan för att uppmuntra mig, och den ära ni dermed
bevisade mig har sporrat mig att använda all min kraft
derpå. Jag vet väl att den icke förtjenar någon plats i
er sköna samling — häng den hvar ni vill. Men jag
skulle blygas öfver att bära den hem igen."

Grefven skakade blott på hufvudet, upprepade hvad han
sagt, och gick tillbaka till sina gäster. Carstens var allena.

Framför honom lågo de åtta dukatema, som skulle
kunna betala hans skuld till juden och han var i alla
afseenden i behof af dem, — men han lät dem ligga.
Skamflat och förargad smög han sig utför trappan, dolde
sin tafla under rocken, skyndade förbi portvakten och kom
ut i skogen. Det hade blifvit mörkt. Han begaf sig
snabbt å väg till Köpenhamn, det brände i honom, dans-
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musiken från det upplysta slottet ljöd honom i öronen;
han såg sig ännu en gång om, såg skuggor af dansande
på gardinerna och tänkte: "Ljud efter mig, ni gäckande
toner! Jag har en rikedom, som ni guldsmidda herrar
deruppe icke känna — den dag skall komma, då den fattige
Carstens skall kunna visa verlden en större rikedom än
I egen!"

Och mörkret i skogen och natten omhöljde honom
medan han fortsatte sin tunga vandring — först den föl-
jande morgonen fann honom på den fattiga kammaren;
fattigare, men stoltare än förut.

Någon tid derefter köpte dock arfprins Fredrik den
omtalta målningen för hundra daler. Sålunda utplånades
den smäleken. Derpå gjorde han rödkritsporträtter, för att
förtjena sitt dagliga bröd, och slutligen gaf han efter för
sina vänners föreställningar om det nyttiga i att besöka
akademien, i synnerhet då han derigenom kunde ha
utsigt att af arfprinsen få resestipendium till Rom. Trots
denna utsigt var den unge mannen dock stolt nog att
utsätta ett vilkor för sitt inträdande i akademien, nämligen
att genast få tillträde till modellklassen. Efter fjorton
dagars teckning efter gips, en formalitet som iakttogs för
att ej stöta skick och bruk för hufvudet, ryckte han också
upp i den klass, der han sjelf antager, att han tecknat
högst ett dussin figurer.

'Balders död', som Carstens då hade komponerat, syn-
barligen inspirerad af Evalds dikt, efterföljdes nu af en
teckning från den grekiska forntiden: 'Odysseus och Aeolus',
som på nästa utställning väckte allmän uppmärksamhet
genom sin vilda storhet. Carstens skulle dock få bekräf-
telse på den motvilja han hyste mot akademiväsendet i
den form det då bedrefs.

Niels Klims berömde illustrator, professor Abihlgaard,
hade just återvändt från Italien, och Carstens hade ofta
tillfälle att besöka hans atelier och bese hans arbeten, men
Abildgaard hade den egenheten att aldrig måla när någon
såg på. Nu var det just Carstens' lifligaste önskan att se
den store koloristen måla, hvilken enligt Carstens' egen
utsago besatt Paolos och Tizians karnation. Abildgaards
atelier var uppfylld med kartoner och undermålningar till
de stora taflor på Christiansborg, som förstördes vid slotts-
branden; flere af dessa stodo på blindramar mot en skärm
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bakom målarens plats, hvilken fick sitt ljus från ett högt
upp anbragt fönster. Abildgaard inträdde en morgon i
ateliern, efter att ha expedierat alla de besökande, som
plägade fylla hans förmak om morgnarna och satte sig till
arbetet. Knappt hade penseln gjort några drag på duken,
förrän ett hufvud stack fram bakom en af blindramarna
och ett par ögon följde hvart drag. Det var Carstens.
Då han hade sett hvad han önskade trädde han fram och
sade: "Jag kom för att söka professorn i ateliern i morgse,
men då ni ej var här, har jag tagit mig friheten bese de
färdiga målningarne här bakom."

Men Abildgaard anade listen utan att låta märka något.
Någon tid derefter kom nästa utställning och den

dermed sammanhängande medaljutdelningen. Det var om
morgonen innan denna egde rum, som en hop af akademiens
elever voro församlade utanför akademien i en tät klunga.
Man såg en allmän ovilja målad på deras anleten, man
hörde oförbehållsamma yttranden om att nepotism rådde
bland professorerna.

"Hvad gör det mig, om jag inte får stora medaljen,"
sade en ung blond man med ett öppet, fritt ansigte, "jag
är lika bra karl för det —"

"Men det är skamligt," föll en annan honom i talet,
"det inträffar kanske en gång af hundra att konstnärerna
och publiken äro af alldeles samma mening om ett verks
förträfflighet framför alla andra — det var tillfället med
ditt, och så får den stymparn medaljen, och icke du —

ehuru enhvar vet, att hans arbete icke har annan förtjenst,
än att vara utfördt af en slagting till professor Abildgaard."

"Ja," sade en annan, "och har ni hört hvad som
passerat mellan Abildgaard och Carstens? Abildgaard ville
se hans Aeolus, och yttrade om densamma att han' nog
kunde gå framåt både i komposition och teckning, men
dermed var han icke målare, och utan att vara målare,
blef han ingen duglig konstnär."

"Ah, det är inte det värsta!" inföll en tredje, "han
sade honom, att han var för gammal att bli konstnär —

och ni vet, att det är att röra vid den ömmaste strängen
hos Carstens. Då Carstens deremot invände, att han hop-
pades genom flit kunna inhemta det försummade, svarade
Abildgaard honom, att det var fåfängt, man skulle lära
sig måla i ungdomen, och det var bra, att han hade lärt
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vinhandeln, som han ock hoppades att han kunde åter-
vända till, när han en gång fått klart för sig att det inte
var värdt att fortsätta med konsten."

Plötsligt vände de sig om, ty de hörde steg bakom
g jg — det var Carstens; han hade hört hvad de talade om.

"Hvad svarade du?" frågade någon honom.
"Jag svarade, att Michel Angelo inte heller kunde

måla, men ändå var han en stor konstnär — och så gick
jag hem, spände en duk på tolf fots höjd och målade min
Aeolus kolossal — i olja — nu är han färdig. Och jag
skall bli konstnär, han må säga hvad han vill!"

Alla häpnade vid denna stolta energi gentemot en
dom, som skulle ha slagit hvilken annan som helst till
marken.

"Ja, och den taflan," tillfogade en annan — det var
den bekanta kopparstickaren Clements — som hade varit
i Rom, "är verkligen så, att man skulle kunna tro att
han hade sett Michel Angelos fresker i Sixtinska kapellet."

"Nå," sade Carstens till den blonda målaren, för att
leda in samtalet på något annat, "dig kan jag väl gratulera
till stora guldmedaljen?"

"Nej," ropade alla med en mun, "den har N. fått!"
"Hvad — han? — Abildgaards slagting?"
"Just han!"
"Vid Gud — det ska de ångra!"
"Huru? Hvad ämnar du göra?"
"Det ska de ångra!" ropade Carstens ännu en gång

och gick uppför trappan åtföljd af de andra.
I den till prisutdelningen bestämda salen träffade de

professorerna Wiedewelt, Juel och Abildgaard, sysselsatta
med förberedelser till dagens fest, som arfprinsen skulle
öfvervara.

"Ni har skickat bud till mig, mina herrar," sade
Carstens, i det han dristigt trädde fram till bordet, der
de höga herrarne arbetade, under det att de öfriga kam-
raterna blefvo stående vid dörren, "ni har skickat bud
till mig att jag har fått stora silfvermedaljen för en modell-
teckning — men jag får förklara för herrarne i mina
kamraters närvaro, att jag icke mottager denna utmär-
kelse, när icke den af mina kamrater, som efter allas
enstämmiga dom har förtjent stora guldmedaljen, får den.
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I en akademi, der förtjensten bestämmes efter gunst, vill
jag icke mottaga något pris!"

De tre professorerna sprungo upp, och Abildgaard
gjorde sig i ordning att taga till ordet, men den häftige
Carstens var redan utom dörren, med den fasta föresats,
att aldrig mer sätta sin fot inom akademien. Professor
Juel gick emellertid mot dörren till de öfriga närvarande
och sade, synbarligen missnöjd med hvad som passerat,
att han hoppades, att de för Carstens' skull ville tiga med
denna hans oerhörda obetänksamhet, som skulle kunna
beröfva honom akademiens och prinsens välvilja — och
lemna salen.

Dörren blef derpå stängd i lås, och de tre professo-
rerna rådslogo om hvad som var att göra. Resultatet blef,
att man skulle låtsa som om intet passerat och se tiden
an; Carstens' raseri skulle nog lägga sig fram åt middagen;
han skulle nog betänka sig innan han förspillde hela sin
framtid, mente Abildgaard.

Det blef middag, festsalens dörrar öppnades, salen
fylldes med menniskor. Framför katedern, i salens öfre
ända, stod en med den furstliga purpurn beklädd stol för
arfprinsens räkning; omkring och bakom denne professo-
rernas stolar, och midt emot, stolar för premietagarne af
de respektive medaljerna. Historien om Carstens hade
emellertid spridt sig i staden, alla ögon riktades mot den
tomma platsen emellan pristagarne, arfprinsen infann sig,
högtidligheten började — men Carstens kom inte. Arf-
prinsen uppläste namnen på de prisbelönta; då han kom
till den stora silfvermedaljen och nämde Asmus Jakob
Carstens, mottog professor Juel medaljen för honom, ytt-
rande en förmodan om att han var sjuk, och det gick en
sakta hviskning och ett löje genom församlingen — då, i
samma ögonblick stod Asmus Jakob Carstens ute vid det
skinande Öresund på fästningsvallen och betraktade seg-
lame, som på lätta vingar flögo söderut: "Kunde jagblott
segla med — till Rom — till Rom!"

Der stod han ännu på samma plats med samma tanke,
då festen slutade och den sorlande mängden drogut genom
akademiens port. Med ens kände han ett slag på skuldran
— han vände sig om — Juel stod framför honom.

"Ni har gjort ett dåligt stycke arbete åt er i dag,
Carstens! Jag har sökt hindra skandal och mottagit me-
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daljen för er — gör er sjelf och mig den tjensten att
mottaga den, jag erkänner gerna att här är skedt ett fel,
men ni inser sjelf att det icke står att rätta. Jag vill ert
väl! Tag emot den!"

"Nej — jag tar aldrig emot den -•- ni har hört mitt
svar — utdela ni edra medaljer efter gunst — jag begär
ingenting — jag sätter icke min fot inom akademien vidare."

"Det kommer att stå er dyrt! Jag har gjort er tillbudet
af vänskap för er — visar ni det tillbaka, så är det slut oss
emellan — er talang må nu vara hur stor som helst."

Dermed vände han Carstens ryggen och gick. Kort der-
efter var ett plakat uppslaget på akademiens dörrar, hvilket
formligen förvisade Carstens från akademien; dock lät
professor Wiedewelt nedtaga det dagen efter. Hade Car-
stens varit ensam förut, så blef han det ännu mera nu;
ty ehuru ingen kunde neka honom sin aktning, var det
dock föl* akademiens elever en farlig sak att pläga när-
mare umgänge med den bannlyste. Saken kom snart i
förvrängdt skick till arfprinsens öron, och Carstens såg
hela sin karrier i Köpenhamn afbruten. Desto mer växte
hans längtan efter Rom — och till denna resa sparde han
allt hvad han kunde.

Stor blef hans förundran, då han en morgon, sex må-
nader efteråt, fick mottaga en biljett från Juel, med upp-
maning att besöka honom så snart som möjligt. Juel tog
vänligt emot honom, och efter några inledande anmärk-
ningar kom han till saken:

"Vill ni täfla om nästa medalj? Det kan i betraktande
af de framsteg ni gjort under sista tiden icke vara tvifvel
om att ni skall vinna stora guldmedaljen, och om det som
förefallit —ni vet — skall aldrig talas ett ord. Ni vet
att med denna medalj följer en pension för sex år att
åtnjutas i Rom."

"I Rom " sade Carstens, och svindlade vid
tanken; "i Rom" — man kunde se, hur det kämpade
inom honom, ett sådant ärofullt anbud från den akademi,
som nyligen hade förskjutit honom! En större segerkunde
han icke drömma sig. Hans bröst gick i tunga andedrag,
han stod krossad inför Juel. Småningom återvann han
dock herraväldet öfver sig sjelf, han såg klart huru fram-
tidens ljus och mörker brötos — huru mycket som stod
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på spel — men hans öga ljungade då han svarade: "Jag
är en gång förvisad från akademien—jag har uppmuntran
och belöning nog i min konst — jag hoppas nog, att
komma till Rom utan akademiens hjelp."

"Men betänk dock hvad ni stöter ifrån er — vid er
hemkomst väntar er måhända en anställning vid akademien,
er framtida lycka är gjord."

"Jag har sagt er hvar jag söker min lycka — ni
har icke fästat afseende vid min begäran att den som för-
tjente förra guldmedaljen skulle få den — ni har tillintet-
gjort hans framtidshopp — mitt skall ni aldrig tillintetgöra.
Vill ni inte höra på min begäran, så hör jag ej på ert
tillbud."

Juel blef stum af öfverraskning öfver detta trots;
slutligen sade han: "det är sista gången akademien räcker
er handen! Gå nu er väg och se om ni kommer fram!"

"Det skall jag," var Carstens' stolta svar, "jagtackar
er för edra ansträngningar, men jag vill hellre aktas, än
hjelpas." Och stoltare än en triumfator gick han hem till
sin kammare — räknade sina pengar, några hundra daler,
och sade till sig sjelf: "I Rom får jag nog arbete, kan
jag blott komma dit, och det kan jag med hvad jag har!
Bort härifrån! — Till Rom!"

Sålunda lemnade Carstens Köpenhamn, för att aldrig
mer återse denna stad. — Två dagar senare var han
utanför dess murar och jublade sitt: "Till Rom! till Rom!'4
och det förekom honom som en dröm, att han nu var på
vägen till sin längtans mål, till konstens förlofvade land!

3. Ett reseäfventyr och dess slut.
(Liibeck 1783—1788.)

En varm julidag vandrade två unga danska målare
öfver den breda slätt, som för till citadellet i Milano, in
trädde genom den yttre porten, begåfvo sig fram emol
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kommendantens boning och stannade framför en elegant
byggnad, vid hvilken två soldater höllo vakt. Italienska
förstodo våra danskar icke; de hejdade en förbigående och
frågade honom på tyska efter 'General Stein', men den
tilltalade- ruskade på hufvudet med ett lnon eomprendo,
signoref och aflägsnade sig. Andtligen påträffade de ett
par tyskar, som visade dem in i nämda byggnad och så
gingo de upp för de mattbeklädda trapporna.

"Har du mod att bulta på?" sporde den äldre.
"Hvarför inte?" sade den yngre, "vi komma ju i ett

lofligt ärende" — men i alla fall såg han temligen mod-
stulen ut. "Vi voro dock åtskilligt modigare, då vi med
späckad börs drogo genom Tyskland."

"Ja, Gud vet, hvad vi skola taga oss till, om detta
misslyckas för oss!"

"Det kan omöjligt misslyckas, vi hafva ju grefvens
rekommendation — Stein är hans vän — i detsamma gick
dörren upp; en kammartjenare gick dem till mötes och
sade, sedan han mönstrat deras drägt, temligen kort, att
det var ovisst om generalen 'tog emot'. Den yngre, som blott
hade följt brödren, tog afsked och gick. Kort derefter kom
kammartjenaren tillbaka och bad höfligt den äldre stiga in
i generalens rum.

Generalen satt just och lät frisera sig.
"Törs jag fråga med hvem jag har äran att tala?"

sporde han, utan att kunna vända om hufvudet, i en mycket
förbindlig ton.

"Mitt namn är Carstens — min broder och jag ha en
rekommendation till herr generalen från grefve von Brei-
sach i Mantua." Dermed öfverlemnade Asmus ett bref
åt generalen.

"Ah, ni kommer från Mantua," sade generalen, i det
han öppnade brefvet; "hur lefver min gamle vän? Det
gläder jnig att han kommit ihåg mig och hänvisat er till
mig — sysselsätter han sig ännu med sitt gamla lappri —
gamla målningar och annat skräp — hvad?"

Derpå började han läsningen af brefvet:

"Gamle vän!
De två unga män, som bringa dig dessa rader, äro

båda, särdeles den äldste, talangfulla danska konstnärer,
af hvilkas sällskap jag haft mycken glädje. De ämna sig
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till Rom, men jag fruktar att deras penningar icke räcka
till och att de svårligen der skola finna sitt lifsuppehälle;
jag har derför rådt dem att först gå tillbaka till Milano
för att der söka arbete. Till dig vänder jag mig med
trygghet för att anmoda dig att vara dem behjelplig i
ett och annat " Dermed afbröt generalen läsningen,
vände sig raskt och mönstrande mot den oansenlige Asmus
med de nötta stöflarna och sade i en alldeles förändrad
ton, i det han kastade brefvet på bordet:

"Jag vet inte hvad den gamle narren tänker på, som
alltid skickar mig slikt folk på halsen. Jag kan ingenting
göra för honom! Laga att han kommer härifrån!"

Den förbluffade Asmus drog sig hastigt tillbaka genom
dörren och hade så när slagit omkull en téservis i hastig-
heten, men kom dock lyckligt ner för trapporna och ut
ur citadellet, hvarpå han skyndade till sin broder för att
för honom omtala hvad som händt. De hade kommit
öfverens om att träffas i klostret St. Maria della Grazia,
och dit styrde alltså Asmus sin väg för att på samma gång
se Leonardo da Vincis berömda 'nattvard'. Han gick in
i refektoriet, hvarest hans broder redan var, och trädde
med mycket blandade känslor fram för det stora mäster-
verket. Icke ens Leonardos trollpensel kunde i detta ögon-
blick undantränga det tunga beslut, som grodde i hans
själ: att uppgifva det mål, hvartill han så ifrigt längtade.

"Det är förbi med vår resa," sade han, då brödren
vände sig från betraktandet af målningen; "vi måste vända
om — våra pengar äro snart slut och jag vågar icke resa
vidare. Vi få se till att vi komma i väg innan vår pung
är alldeles läns. Fattigdomen är tung," tillade han sakta,
och så tog han farväl af sitt förlofvade land, af sitt hopp,
af sin glädje, i det han tog farväl af Leonardos 'nattvard'.
Nu var det förbi med allt, hvad han hoppades för sin
framtid — vid Rom hade han anknutit hela sin förestå-
ende bana — och nu, så nära målet, se sig tvungen att
uppgifva det — äfven för en Carstens' energi tycktes det
vara för tung börda — men han bar den — bar den stilla
och tyst, och vandrade tillbaka öfver Alperna. Eran St.
Gotthards höjder kastade han ännu en afskedsblick öfver
det land, han hade beträdt med så rikt hopp och som han
lemnade med så krossade förhoppningar.
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Med kappsäcken på ryggen, en portfölj med studier
och kompositioner i handen och några 'Razen' i fickan,
uppnådde Carstens med sin broder staden Ziirich; längre
kunde de icke komma. De togo in på ett värdshus af
billigaste slag, och det första Carstens frågade värden, var
om det i staden fanns någon konstälskare. Värden, en
vänlig gammal man, betänkte sig ett ögonblick; med ens
tycktes det ljusna för honom och han utbrast: "Jo, jag
tror väl! Ni har nog hört talas om vår Gessner, han som
skrifvit de vackra idyllerna; han målar också, och till
honom vända sig många resande." Asmus' sorgsna sinne
uppklarnade litet, då han hörde detta namn, som han så
väl kände från idyllerna, och trött af resan lade han sig
till sängs med nytt hopp, men ett hopp, som denna gång
icke sträckte sig längre än till en möjlig fortsättning af
resan hemåt.

Eöljande morgon gick han till Gessner med sin port-
följ under armen och blef strax insläppt. Den vänlige dik-
taren liknade fullkomligt sina dikter; öppen och mennisko-
vänlig kom han den unge nedslagne konstnären till mötes,
som öppenhjertigt berättade honom sin felslagna resplan,
hvarvid Gessner med sin lättrörliga natur än log och än
grät; men då han hade sett Carstens kompositioner, blef
han allvarsam och sade:

"Hade jag icke huset fullt af barn, skulle jag köpa
alla edra kompositioner; nu kan jag blott hänvisa er till
ett par af mina vänner, som dels skola köpa af eder, dels
skola gifva eder beställningar."

Detta löfte uppfyllde han ärligt. En af dessa vänner
var Lavater, som till sina fysionomiska studier just var
i behof af porträtter, och åt hvilken Carstens porträtterade
flere, bland andra kompositören Reichardt. — Då Carstens
hade samlat ihop litet penningar drog han vidare med sin
broder och uppnådde nu Liibeck, hvarest han slog sig ned.
Men längre var han icke i stånd att komma; här måste
han slå sig till ro, och i denna, från alla konstintressen
aflägsna och afsöndrade stad tillbragte nu den fattige konst
nären fem dyrbara år af sin bästa tid.

Den driftiga hansestaden hade annat att tänka på än
att den inom sina murar hyste ett snille, som en gång
skulle räknas bland tidens förnämsta, och samma snille fick
vara glad, att det i hansestaden fanns folk, som önskade se
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sina egna ansigten förevigade i färger; ty derpå förtjenade
han sitt dagliga bröd. Men när bekymren för det nöd-
vändigaste voro stillade, så var också konstnärens hela
fordran på lifvet qvitterad, så tillbragtes den öfriga, spar-
samt afmätta tiden med kompositionsförsök, och dessa
lyckades på ett helt annat sätt nu än förr. Hade än resan
till Rom misslyckats, hade han än hamnat i Liibeck i
stället för i Rom och Elorens, så hade han dock sett Giulio
Romano i Mantua, Leonardo i Milano och Schweiz' mäk-
tiga fjällnatur, och dessa intryck, i förening med den
utomordentliga elasticitet, hans sinne hade vunnit genom
att trotsa armodet och nöden, frambragte 1 hans inre
ännu mera kolossala syner, ännu rikare idéer än dem han
förr egde.

Detta höll honom upprätt under de pröfningens år
han ännu hade att genomlefva. Men dessa pröfhingar
blefvo snart af sådan natur, att man kunde förutse att
äfven den starkaste för dem måste duka under. Döden
sänder, enligt den gamla sagan, alltid ett förebud — dess
namn är sjukdom.

Detta dödens förebud trädde, i sällskap med armod
och motgång och öfvergifvenhet och gäckadt hopp, till konst-
närens läger. Och dock var hans ande starkare än de alla.
Hindrad i sitt arbete af en ofta återvändande bröstsjuk-
dom, var han tvungen att sätta sig i skuld, till följd af de
dyrbara kurer, som voro nödvändiga för att rädda hans
hotade lif. Men hans sinne var dock frimodigt, och hoppet,
så ofta nedtryckt och brutet, lemnade honom aldrig — det
var hans enda trofasta vän.

En kall vinterafton låg han sålunda nedkastad på sjuk-
lägret, utan någon hjelpande hand, utan penningar till det
allra nödvändigaste. Det var för mörkt att läsa; hans
kära Homer, som han läste i tysk öfversättning, liksom
alla de gamla, låg på sängtäcket; försänkt i en half
slummer märkte han icke att dörren gick upp och att en
ung man gick öfver golfvet fram emot sängen, famlande
i mörkret.

"Är du hemma, Carstens?" frågade han.
"Ja, det är jag nog vackert tvungen till," ljöd svaret,

"då jag tumlar öfverända hvar gång jag stiger upp."
"Är du sjuk?"
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"Äh, ja visst — men det har väl icke mera att betyda
nu än annars. Men hvem är det?"

"Känner du inte igen mig?"
"Jag tror, det är du, Eernow — har du kommit till-

baka? — nå, du kommer just i grefvens tid; mitt värdfolk
bor i nedersta våningen, ingen har varit här uppe, jag
tror nästan att någon är sjuk der också, och jag faller,
som sagdt, tillbaka, hvar gång jag försöker att resa på
mig — löjligt nog, det har jag dock icke brukat förr;
följden är att jag sedan i går hvarken har fått mat eller
ljus eller bränsle —ja, bränsle har jag då egentligeninte —

och jag tror inte pengar heller — men i nödfall kan man
då hjelpa sig med sängvärmen," han hade tydligen
talat för mycket, ty en stönande, kort hosta afbröt honom,
och då Eernow, den ende vän han egde på den tiden,
gick fram och kände på hans panna, var den feberhet.

"Det står ju illa till," sade den bekymrade vännen
och skyndade bort efter läkare, efter mat, ljus och bränsle;
en timme derefter såg det rätt hyggligt ut i den sjukes
tarfliga kammare, hvars väggar voro betäckta af mång-
faldiga skizzer till kompositioner — en hel gudaverld,
utsprungen ur den sjukes fantasi, omgaf hans torftiga läger;
i kaminen flammade och lyste en liflig brasa, och de två
vännerna voro djupt inne i samtalet — deras gemensamma
intresse var å bane; ty Eernow var den framdelesbekante
konsthistoriker, som blef Carstens biograf. Denne talade
om sitt älsklingsämne, Italien, om hvad han hade sett, och
i synnerhet om hvad han icke hade sett, och han talte sig
varm — visserligen varmare än tjenligt var för hans sjuk-
dom, men han gaf ej akt derpå: hans ögon glänste då han
beskref 'nattvarden', som han hade sett i sitt lifs olyck-
ligaste ögonblick, då han omtalade Rafaels teckning till
'skolan i Athen', som finnes i Ambrosianska biblioteket i
Milano.

"Teckningen såg mig för osäker ut för att vara af
Rafaels hand — jag har Giulio Romanos säkra och vackra
konturer i för friskt minne från Mantuas palazzo del Te.
Men," tillade han, och hans utseende fick dervid ett ut-
tryck af vemodig smärta, "hvad vet jag om !Rafaels herr-
liga arbete, så länge jag icke sett taflan sjelf — så länge
jag icke sjelf har vandrat i Vatikanens stanzer, så länge
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jag icke har sett det eviga Rom — o Rom, Rom! skall
jag då aldrig fa se dig?"

"Mången har ju dock blifvit en stor konstnär utan
att hafva sett Rom."

"Men icke jag— icke jag. Kommer du ihåg det gamla
ordspråket att ingen grek kunde vid sin död prisas lycklig,
som icke hade sett Zeusbilden i Olympia? Ingenkonstnär,
som älskar antiken, dör lycklig, när han icke har settRom!"

"Men du arbetar dig här fram till något stort."
"Här? Eeröfvad alla hjelpmedel — alla näringskällor

för mitt konstnärssinne — förtär jag ju min kraft på
saker, som aldrig kunna tillfredsställa mig, jagkämpar och
kämpar och kommer aldrig längre."

"Aldrig förr har jag hört dig klaga," sade Eernow.
"Och du skall heller aldrig höra mig klaga mera.

Skänk mig blott detta ögonblick — allt är förbittradt för
mig — fastkedjad vid denna plats slites jag ut — utan
att någonsin uppnå det mål, jag en gång var så nära!
Ack, utöfhingen af min konst är mig ju allt — är mitt
iif — med glädje skulle jag hafva uppoffrat alla yttre för-
delar, alla lifvets bekvämligheter, hafva lefvat i ringhet och
känt mig lycklig, hade jag blott sett, hvad jag längtar
att se."

Eernow hade satt sig hos honom på sängkanten —

Carstens hade klagat ut, nu dolde han sitt hufvud i kudden
och grät som ett barn.

Vi lemna de två vännerna, för att ett ögonblick be-
gifva oss tvärs öfver gatantill en annan intressant personlig-
het, som vid samma tidpunkt bodde inom Liibecks murar.

Jag antager att mången af mina läsare som barn hört
sin fader eller moder, som en reminiscens från svunna,
glada ungdomsdagar, sjunga en gammal tysk visa i den
fromma herdemessiga stilen från det förra århundradet:

»Das waren mir Belige Tage,
Bewimpeltes Schifflein, o trage
Noch einmal mein Liebchen und mich!

O wieg' uns noch einmal behende
Von hinnen bis änder Welt Ende,
Za Wiege begehren wir dich!»

Denna visa kom till i Liibeck, och författaren hette
Overbech, en älskvärd, blid, gammal diktare. Denne man,
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hvars fromma sinne ännu en gång har lyst öfver verlden,
starkare än det sjelf förmådde, i Friedrich OverbecTcs reli-
giösa målningar, satt i sin studerkammare samma afton
som nyss anförda samtal egde rum. Med innerligt väl-
behag rökte han ur en lång pipa och lyssnade till tonerna
af en guitarr, som ljödo tvärs öfver gatan, medan lampan
kastade ett svagt sken öfver hans ädelt formade drag.
Guitarren beledsagade en ungdomlig stämma som sjöng:

»Wir fnhren und fuhren auf Wellen,
Da sprången im Wasser die hellen,
Die silbernen Fische herauf;
Wir fuhren und fuhren durch Auen,
Ca liessen die Bliimchen sich schauen,
Da liefen die Lämmer zu Hanf.

Wir spielten im treibenden Nachen
Und gaben uns vieles zu lachen,
Und hatten des Spieles nicht Rast;
Wir liessen die Hörner erklingen,
Und alle begannen zu singen,
Und ich hielt mein Mädchen nmfasst.»

Ett klingande skratt ljöd öfver gatan till den gamle
diktaren, som, nyfiken att få veta hvem det var, som
hans egen älsklingsdikt tilltalade på detta sätt, gick till
fönstret och såg med ett småleende öfver till grannens
hus. Der hade man tändt ljus utan att draga gardi-
nerna för fönstren, och han blef sålunda vittne till en liten
gemytlig kärleksscen, som satte honom i ett ypperligt humör.

Som han stod der lät han efter gammal vana blicken
glida upp emot stjernhimmelen, och på vägen dit gled den
in i vindskammaren deruppe, hvarest ett ensligt ljus brann.
Hans fantasi begynte att utmåla denna kammare för sig,
och han drömde sig en fattig familj der, eller kanske en
gammal girigbuk, eller kanske en läsande skolgosse. I
detsamma inträdde hans gamla tjenstepiga.

"Hvem bor deruppe i vindskammaren midt emot,
Anne Margrethe?"

"Ah, grannens Dorthe säger att det är en ung man
som är sjuk — de tro inte han kan lefva länge. Han
lär vara i målarlära, — det vill säga i fin målarlära."

*
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I detsamma rann det Overbeck i sinnet att han ofta
sett en ung man, med en ritportfölj under armen, gå in i
huset midt emot. Han tänkte på att den unge målaren
kunde lida nöd i sin sjukdom och beslöt att gå öfver till
honom. Han kastade af sig nattrocken, klädde sig och
gick öfver gatan.

"Hvem sökes?" frågades då han bultade på porten.
"Den unge målaren, som bor i vindskammaren."
"Han är sjuk."
"Ja visst — just derför kommer jag."
Han släpptes in och fem minuter derefter hade han

kraflat sig uppför de mörka trapporna och stod hos den
sjuke. Eernow satt ännu hos honom, då Overbeck inträdde,
och af honom erfor diktaren den unge målarens hela sorg-
liga ställning. Han tänkte för sig sjelf: "Mången half-
mogen talang, som utan den sanna kallelsen kastar sig in
på konstnärens törnbeströdda bana, har haft den lottens-
Men han häpnade, då en blick på väggen, trots den dåliga
belysningen, visade] honom en verld af oanad storhet,
visade honom i det svartrökta rummet Ossians, Horners,
Sophokles' tankar i färg och teckning, visade honom i den
skröpliga kroppshydda, som matt och hopkrumpen låg i
sängen, en ande, mäktig att uppfatta och återgifva det högsta
— full af tankar, som sträckte sig långt öfver dåtidens
akademiska konstsfer — och han, som sjelf älskade de
gamla sångarne så högt, var djupt rörd af att se denna
verld af konstverk, som han ej hade anat, lefva i hans närhet.

"I sanning," sade han, "jag tänkte här behöfdes medi-
cin och läkarehjelp — men jag tror mig se, hvilken läkare
här är af nöden. Ni skall icke nedgräfva ert pund här
— verlden skall se det, erkänna och omskapa sin konst
efter dess mönster, här är frihet — här äro stora idéer.
Ni måste till Rerlin, Gud vet hvar jag skall få pengar
åt er — men pengar skall ni ha — och till Rerlin måste
ni!" Den gamle diktaren stötte sin käpp i golfvet och
märkte icke i sin ifver den tacksamma blick, den sjuke
sände honom.

Följande dag infann sig Overbeck ånyo för att göra
sig underrättad om Carstens' tillstånd. Då denne hade
tagit sig så pass att han kunde lemna sitt rum, öfverra-
skade honom Overbeck med en uppmaning att följa sig
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till en af stadens rikaste köpmän, rådman Matthseus Rodde,
som ville skaffa honom medel till att etablera sig iRerlin.

Var någon glad, så var det den fattige Carstens;
fattig på penningar, men ännu fattigare på gynnare hade
han hittills varit — nu syntes en lycklig vändning i hans
öde vara kommen. — Den rike, ädle konstälskaren lät sig
förevisa hans arbeten, gjorde sig underrättad om hans
moraliska vandel och lånte honom nu en summa penningar,
tillräcklig för resan och det första halfårets vistelse iEerlin
utan att fastställa något vilkor för återbetalningen. Carstens
sande före sig en komposition till utställningen i Rerlin
och följde sjelf efter på våren 1788.

4. En afton på ärans höjder.
(Berlin 1788—1792.)

Carstens hade med nöd uppehållit sig två år i Rerlin
på lektioner. På två utställningar hade han väckt särdeles
uppmärksamhet genom sina kompositioner, som visade sig
ha framgått ur en helt annan åskådning af det antika
lifvet, än den som då var rådande i konsten. Ty under
det att konstnärerna då för tiden hemtade sina kunskaper
om antiken ur en helt och hållet oren källa i den franska
smaken, och sålunda mottogo och återgåfvo den maniererad,
stundom ända till karrikatur, hade Carstens icke haft att
kämpa mot en sådan missledande utbildning, utan hade
gått direkt till källan, till de gamla skalderna, hade all-
deles naivt tillegnat sig deras stora bilder och fyllt sin
fantasi, utan att låta den passera ett akademiskt filtrum.

Han hade, som sagdt, uppehållit sig inemot två år i
Berlin, då han mottog utnämningen till professor vid akade-
mien derstädes, med en årlig lön af etthundrafemtio thaler
— nog för att försäkra honom mot fullständig nöd. Dertill
kom nu en beställning, som skaffade honom mycket att göra:
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dekorerandet af en sal i marskalk Dorvilles hus, hvartill
han valde en framställning af Kornos, lifsglädjens gud,
nio serskilda momenter, från förberedelsen till dansen intill
det ögonblick, då han trött af njutning sjunker ned och
liksom blifver dödens genius.

Det var ministern von Heinitz, akademiens kurator,
som hade skaffat honom detta arbete/ och Carstens syssel-
satte sig så troget med detsamma, att han också ådrog
sig en ögonsjukdom derigenom. På bestämd tid, efter ett
års förlopp, var salen färdig — den skulle nu invigas vid
en fest, i hvilken den kungliga familjen skulle deltaga.

På morgonen af den stora dagen kom konstnären för
att ännu en gång kasta en blick på sitt verk, men möttes
vid ingången af Heinitz.

"Ni har väl mottagit inbjudningen till festen i afton?"
"Ja, ers excellens."
"Kom inte för sent, ty Hans Majestät går tidigt

sin väg."
Carstens, soni trodde, att ministern menade, att åsynen

af konungens praktfulla uppträdande skulle intressera
honom, svarade:

"Det kan ju vara temligen likgiltigt."
"Såå? Tror ni det?" svarade Heinitz, "ni förstår så-

ledes inte min mening — men det är detsamma, kom
tidigt! Jag skall presentera er för kungen — jag är sär-
deles nöjd med ert arbete — jag gifver er mitt heders-
ord på, att jag i afton inte släpper kungen förr än han
har beviljat er ett resestipendium till Rom."

Carstens tog ett steg tillbaka — det lyste i hans
ögon — afgörandets stund var inne, oförmodadt stod han
vid det mål, som han ansåg så godt som oupphinneligt —

för första gången på länge kommo tårarna honom i ögonen
— men denna gång var det glädjen som framlockade dem.
Ministern klappade honom på axeln och sade: "Nåja, det
har ni ärligt fortjent, er talang är minsann ej af van-
ligaste slaget."

Aftonen kom. Professorn, som icke egde ett par
svarta knäbyxor, gick ut till sin vän, arkitekten Genelli,
och lånade ett par — resten af toiletten var snart om-
besörjd, och för första gången i sitt lif — troligen också
den sista — satte Carstens sin fot i en af noblessen uppfylld
salong, ja, hvad mera var, han hörde till hedersgästerna
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af andra rangen — hofvet var af den första. Der var
för öfrigt ganska stelt, och Carstens' Kornos tycktes helt
satiriskt le öfver den verld han skådade för sig — det
var också ungefär konstnärens tanke, då han stod ensam
i ett hörn, och såg den lysande skaran röra sig i salen.

Då hörde han med ens sitt namn nämnas, man sökte
honom — han hade varit borta i en annan verld — nu
vaknade han — man drack hans skål: den oansenliga, lilla
mannen trädde fram, bugade sig och tackade, under det
att ministern utbragte ett lefve för honom — jo, det var
annat än att ligga sjuk utan mat på vindskammaren i
Lübeck. Under det han, ännu öfverraskad af så mycken
ära, bugade sig med glaset i handen kom ministern och
berättade att Hans Majestät önskade att han skulle presen-
teras. Carstens följde honom, något förlägen, men för
öfrigt lugn till sinnes, och stod snart ansigte mot ansigte
med sin monark.

Heinitz stod vid hans sida och prisade konstnärens
talang, hvarpå konungen sade:

"Han är en dugtig karl, Carstens! Vi vilja tänka på
honom. Önskar han komma till Rom?"

"Ers Majestät uttalar en önskan, som uppfyllt mig
sedan jag började egna mitt lif åt konsten."

"Den önskan är honom beviljad. Han har mitt löfte."
"Ers Majestät gör mig till den lyckligaste menniska,"

svarade Carstens. Nu hade han kungsord på hvad han
önskade, nu kunde han ge sin gipsklass farväl och draga
till verldens medelpunkt, till konstens bröst, för att höra
dess hjerta slå. I detta ögonblick kände sig Carstens
tusenfaldt belönad för allt hvad han hade utstått — allt
hvad han hade lidit och kämpat — nu var han vid målet!
Berusad af lycka och glädje skyndade han hem, kastade
sig på knä, och med sin barndoms heliga värma, som hade
genomströmmat honom i kyrkan i Slesvig, böjde han knä
för sin Gud — och från det ögonblicket var han, så att
säga, i Rom, i tanken och med fantasien.
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5. Vid målet.
(Rom 1792—1798.)

Ändtligen stod nu Carstens, trots alla hinder, trots,
fattigdom och nöd, trots misskännande och intriger, ja, trots
en sjukdom, som tycktes hota hans lif, vid målet för sina
önskningar, vid det stora målet.

Dock — en förlust hade han lidit genom dessa hinder,
som vältade sig likt Pelion på Ossa i hans väg — en för-
lust, som sjelfva Rom ej kunde ersätta honom: förlusten af
de bästa år, lifvet eger, en förlust, som för målaren är
oersättlig; trettioåtta år gammal kom han dit, der han borde
ha varit tio år förut-, nu kom han visserligen dit som mogen
konstnär och man — men mycket var försummadt, som
ej kunde inhemtas, och Carstens kände det alltför väl.

En hvar, som haft den lyckan att gästa den eviga
staden efter långa års längtan dit, vet huru denna stad
fyller en med ett alldeles nytt och mäktigt lif, huru —

jag hade så när sagt — den luft man andas är nog till att
elda ett sinne, som är öppet för konstens och lifvets herr-
lighet och helighet. För den, som icke haft denna lycka,
kan den blott beskrifvas genom de ord, att man kan se
hvarje annan stad, men Rom skall man lefva sig in i; och
har man gjort det, så binder hon med så mäktiga bojor,
att man har svårt att rycka sig ur den starka trollkretsen,
så älskar man den eviga staden som sin andra mor.

Så gick det äfven Carstens; han växte så fast vid
Rom, att han icke kunde slita sig lös derifrån. Här, om-
gifven af forntidens och den nyare tidens mästerverk, såg
han den lycka verkliggjord, som han så länge hade drömt
om; här utvecklade hans snille först sina breda, väldiga
örnvingar. Här drog Michel Angelo honom med sig till
formernas höghet, Rafael till deras behag och antiken till
deras skönhet — här blef Carstens grundläggareh af en
ny tid. Fjerran från den akademiska stelheten återupp-
väckte han studiet af antiken, så som hon verkligen är—
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och uppfylld af kärlek till de upphöjda nordiska motiv,
som han hade hemtat från Eddan och Ossian, samtkanske
ock från den på den tiden mera förgudade än lästa Klop-
stock, blef han grundläggaren af den nationela riktning,
som vann så varma och genialiska anhängare i Rom, och
skapade för den germaniska konsten en ny blomstrings-
period i vårt århundrades början — här först började
Carstens lefva.

Dock, detta solsken hade djupa skuggor. Han kände,
som sagdt, klart hvad han hade försummat, och hvad han
aldrig kunde inhemta. Målare blef Carstens aldrig. Detta
var den mörkaste skuggan. I aqvarellen blef han stor —

i kompositionen låg hans rikedom och hans sanna styrka.
Redan i Florens finna vi honom starkt berörd af

Michel Angelo. Vid kyrkan San Lorenzo ligger Medice-
ernas grafkapell, dit Lorenzos il pensiero's och Giulianos
sittande statyer, den ena omgifven af natten och dagen,
den andra af morgon- och aftonrodnan, draga en mängd
konstälskare. Kapellet sjelft är uppfördt af Michel Angelo;
han byggde det för sina figurer, och har, genom att be-
räkna alla arkitektoniska verkningar, i betydlig grad för-
höjt deras intryck.

Här kunde Carstens sitta i timmar, och glömde ofta
nog verlden omkring sig, då en dag en tysk konstnär,
som kom från Rom, tilltalade honom. Det var Carstens
kärt att få underrättelser från Rom och den främmande
hade mycket att berätta, först och främst om akademien
och alla de konster man der gjorde.

"Har ni sjelf arbetat der?" frågade Carstens.
"Ja, jag har varit der två år, och ni kan inte göra

er ett begrepp om, huru arbetet underlättas der, huru
allt hvad man behöfver fins der."

"Hvad då?" sade Carstens. "Kol och papper, duk och
färg far man väl skaffa sig sjelf."

Den främmande såg på honom som på en idiot och
frågade:

"Räknar ni då våra modeller, som der stå oss till
tjenst, för ingenting? Och våra vaxfigurer och mannequins
och våra belysningsskärmar?"

"Rehöfver ni då alla dessa apparater för att måla
en figur?"
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"Och för kompositionen," fortfor den främmande, som
om han alls icke hörde hvad Carstens sade, "hela små
miniatyrteatrar, på hvilka man kan anordna de figurer
man behöfver! Sådant ser man bara i Rom och Paris."

"Det är bara en ömklig akademisk nödhjelp för talang-
löst folk! Man skall göra sina kompositioner färdiga i huf-
vudet; der har man lättare att skjuta dem fram och tillbaka
än på er dockteater. Den som inte kan frambringa en tafla
i sitt eget hufvud, han kan aldrig göra något dugligt."

"Ja, det är lättare sagdt än gjordt," mente den andre;
"jag vill se den som kan utföra en komposition af många
figurer utan hjelpmedel, blott efter fantasien!"

"Topp!" blef det raska svaret, "betraktandet af så
många konstverk har just i dessa dagar gifvit mig lust
att komponera; kom till mig i morgon, så skall jag sätta
kompositionen på papperet i er närvaro."

Den främmande kom, och Carstens utförde, hvad han
hade lofvat, på ett par dagar. Hans gäst kunde blott
häpna och säga: "Ni har visserligen gjort det; men det
är inte hvar mans sak; i Rom skall ni inte finna någon
konstnär, som komponerar på det sättet."

Verlden har detta sammanträffande att tacka för till-
komsten af den herrliga gruppen: 'Slaget mellan Ken-
taurer och Lapither'.

Så kom han till Rom.
Vatikanen blef hans Rom. I dess salar, i det Sixtinska

kapellet, i Rafaels stanzer och loggier och i antiksamlin-
garna fann han sin verld; men under det Michel Angelos
höga, djerfva storhet nedslog honom, hänförde honom
Rafael desto mer.

Om det intryck, studiet af de två mästarne gjorde på
honom i Rom, yttrade han, att Michel Angelo var honom
en sträng läromästare, som vid hvarje lektion körde honom
att läsa grammatikan; Rafael var honom en vänlig Mentor,
som oupphörligt hänvisade honom till naturen, och lärde
honom hur han skulle studera den.

Rafael lärde honom också att uppge den böjelse för
allegorisk framställning, under hvilken han hittills hade
trälat, och som utöfvat ett mindre godt inflytande påflere
af hans verk. Nu blef naturen och skönheten hans mål,
utan att hans stil derför blef mindre ideel. Af ahtikerna
var det i synnerhet hästtämjarne på Monte Cavallo, som
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hänryckte honom, liksom en hvar, den der älskar den antika
skönheten. Han kände dem naturligtvis efter teckningen
— första dag han hade ledigt, skyndade han för att se dem.

Han steg, ledsagad af en vän, uppåt Via di Qvirinale
från Forum, just då solen gick ned och den italienska
himmelen antog hela den rika färgprakt, hvarmed den kan
förtrolla nordbons öga. Qvirinalens fasad sken i det gula
ljuset, men en lätt dimma i luften dämpade detta ljus och
kom det att tona öfver i violett, hänemot den aflägsna
flygeln — solen stod bakom St. Peters kupol, som från
detta ställe lyfter sig majestätisk mot horisonten, och mellan
dessa två punkter, djupt under dem, lågRom redan höljdt
i skymningens dunkel. Men de mörka cypresserna iPalazzo
Colonnas och de närliggande parkerna stodo svarta mot
den glödande solnedgången — och beskuggade syntes obe-
lisken midt på platsen framför fontänen och de två häst-
tämjarne som en herrlig mörk förgrundskontur mot him-
melens i alla toner skiftande färger.

Aftonens prakt och bildernas skönhet grep Carstens
djupt; han stödde sig på sin väns arm och sade:

"Ja, nu känner jag att jag är i Rom, att jag är vid
mitt lifs mål." I detsamma hviskade en kylig aftonvind
i cypresserna; döden dolde sitt ansigte i dem.

"Jag känner en häftig smärta i bröstet," sade han
ögonblicket derefter; "jag känner det liksom den der gången
i Liibeck. Jag måste hem — kom, låt oss skynda!"

Carstens hade sagt sannt: i Rom var hans lifs mål.
Midt i högsta njutningen af dess skönhet hade döden ånyo
sändt honom bud; ehuru han ännu en gång segrade öfver
smärtan, visste han dock sitt öde: att dö ung; detta öde
hade redan trädt honom till möte vid modrens bröst, hennes
som sjelf förtärdes af samma sjukdom, senare på sjuk-
bädden i Liibeck, och nu sist hade den hviskat till honom
i den susning, som gick igenom Colonnaparkens cypresser.

Man kan förstå af uppträdet i Florens, att Carstens'
fria åskådningar skulle komma att stöta de tyska akade-
miska principerna för hufvudet, och konflikten uteblef icke.
Carstens' lif i Rom var en beständig strid mot den gamla
slentrianen, mot 'Gliederpuppen' och 'Guckkasten' och hans
landsmän ansågo honom antingen för en skrytsam herre
eller ock för en galning. Af hans arbeten kände de intet
och bekymrade sig ej heller om att känna dem.
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Till att förbittra Carstens' vistelse i Rom bidrog också
hans tidigare beskyddare Heinitz, som fann det otacksamt
af honom, att han icke ville återvända till Berlin, och efter
två års förlopp beröfvade han honom också hans pension,
samt sände en räkning på den han redan tagit emot. Dock
kunde intet nedslå Carstens, som kände sig stark vid
blotta beröringen med Rom — och i sanning, denna stad
har den egendomliga verkan, att man i dess sköte liksom
dricker en glömskedryck, som aflägsnar tanken på allt som
rör sig utom en — ingen kränkning utifrån kan nedslå den
som lefver i och med denna stad. Detta kände Carstens
klart, och då han nu måste tänka på sitt dagliga uppe-<
hälle, beslöt han, för att göra sina arbeten kända, att för-
anstalta om en utställning af sina kompositioner ikrita och
aqvarelL hvilka skulle öppna ögonen på akademici för en
annan uppfattning af konsten, af naturen, af antikstudiet/
än den, de hittills kände.

Utställningen, som öppnades i april 1795, bestod af
elfva nummer: Öfverfärden öfver Styx, Parcerna, Tid och
Rum, Platos Symposion, Parnassen, Hjeltarne i Achilles'
tält framför Tröja, Argonauterna, Achilles och Priamos,
Ljusets födelse efter Sanchoniaton, Ganymed och Sokrates
i korgen efter Aristofanes' 'Molnen'.

En dag på våren 1797 begaf sig ett sällskap tyska
målare till Carstens' atelier, icke så mycket för att se och
lära, som för att skaffa sig nöjet af att rifva ned den
skrytsamme kamraten. Den sjuke Carstens hade just be-
gagnat den vackra dagen till en promenad och nu gick
det desto skarpare löst mot 'barbaren från Norden', som
hade hemtat mer från Norden och grekerna, än från de
tyska instituterna, och som vågade tala med förakt om
deras konstprestationer. Men bland dessa högljuddaröster
gick stilla och allvarlig en ljuslockig, nordisk yngling,
vacker som en dag, och med snillets odödliga prägel på
sin öppna panna. Han kom med ett sinne, som alltid var
öppet för att mottaga hvad som kunde skänka sann glädje;
han var ansedd som den förste bland sina kamrater, och
man betraktade redan nykomlingen med en viss vördnad.

Den morska skaran gick upp i utställningssalen och
började mönstra taflorna.

"Se bara," började en, "der ser man strax, hvart
hans brist på modellstudier leder, se på den der armen^
hur mycket tjockare han är än den andra."
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"Ja, och se linieperspektivet i det här bordet — och
det der benet är då alldeles makalöst, som sticker enhalf
tum längre fram än det efter all förnuftig beräkning skulle
kunna komma."

"Men hvad sägs om dessa draperier? Det är ju rent
af löjligt, att anbringa ett dylikt på en Achilles, som dock
framställes på helt annat sätt på alla goda målningar."

"Ja, ser du," inföll en tredje hånande, "han studerar
sjelfva antikerna, som vi inte känna."

"Nå — men hvad säger du om utställningen," sade
en och vände sig till nykomlingen. "Du plär annars alltid
ha ett godt ord — men det här förargar dig, kan jagtänka."

"Jag?" sade ynglingen och såg upp; "jag tiger när
så många kloka hufvuden tala; ty antingen förstår jag
ingenting, eller också äro dessa kompositioner det märk-
värdigaste, den nyare konsten frambragt sedan de tre
stora mästarnes dagar."

"Du är en skarp satirikus — men detta lät nästan
som en otidighet mot den stackars målarn."

"Det är nu mitt allvar," svarade han torrt.
"Allvar?"
"I eftermiddag bränner jag mina studier och ger mig

i lära hos Carstens. Här är stil, här är höghet, och natu-
ren har jag omkring mig — här är godt att vara; här
har jag hvad jag alltid saknat, klaga ni så mycket ni be-
haga öfver armar och ben. Ar då detta den Carstens
jag har hört så många tadlande omdömen öfver? Nu för-
står jag honom — och genom honom skall jag nå mitt mål."

Vid denna tid och under det att de engelska och
italienska konstnärerna började enstämmigt hylla Car-
stens såsom bäraren af friare, på långt sannare grund hvi-
lande konstteorier, än» de akademiska, försökte en kritiker
i Tyskland att alldeles tillintetgöra hans anseende, genom
en öfver utställningen författad kritik, som skulle krossa både
konstnären och hans arbeten.

Men Carstens var i Rom — det vill säga, han var
osårbar för det slaget skott, så länge han lefde tillsam-
mans med alla tiders störste.

Värre var den fiende, som kämpade emot honom i
hans eget bröst — sjukdomen, och den vann slutligen
segern. En aldrig afbruten hosta förkunnade honom hvad
som förestod. Det var under de första månaderna af 1798
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som han utkastade sin kartong: 'Guldåldern' — sjelf käm-
pande med döden, sväfvade hans fantasi i de saligas land,
och han glömde allt för denna komposition, hvilken, när
den en gång framstod färdig, skulle bli hans förnämsta
lifsgerning, det som skulle visa att också han hade sin
blomstringstid.

Men denna önskan skulle icke uppfyllas. Verlden
skulle alltid i Carstens se den under en kämpande ut-
veckling brutna kraften. Hans vän Fernow, som han åter
hade träffat i Rom, lemnade honom aldrig under denna
tid, och sjelf bevarade han städse sin munterhet och sin
fasthet, de två krafter, som hittills hjelpt honom igenom
alla hinder. Slutligen kunde han icke mer resa sig ur
sängen — men ännu försökte han med darrande hand
utföra partier af sin stora komposition.

Så låg han en afton i solnedgången, då kritan föll
ur hans matta hand. Missnöjd såg han på hvad han teck-
nat och sade: "Skall jag då aldrig få fullända ett verk,
som jag kunde förära verlden med känslan af att ha gif-
vit den något värdefullt? Är då hela min sträfvan fruktlös
— var mitt lif förspildt ? Jag blef ju aldrig något. Inte
ett verk lemnar jag efter mig, som jag kan se på med
oblandad glädje."

Fernow gjorde invändningar, men kände dock att han
på visst sätt hade rätt i sin klagan.

Då öppnades dörren, och in trädde en yngling, som
Carstens väl kände, men som aldrig varit hemma hos
honom förr.

Det var den blonde ynglingen från expositienen.
"Ni är sjuk, mäster?" frågade han.
"Ni kommer till en döende," svarade Carstens lugnt.

"Men om ni icke fruktar att se döden i grannskapet, så
sitt ner!"

Den unge mannen syntes öfverväldigad af sina känslor.
"Hvad vill ni hos mig?" fortfor den sjuke, "ni är ju

akademiens ljus och stolthet, ni anser mig således som den
råaste smakförderfvare?"

"Hvad jag vill hos er?" stammade ynglingen, "jag
kom i den förhoppning att finna en lärare i er."

"Lärare — i — mig?"
"Jag har länge varit trött på akademien — «dra

verk ha väckt ett nytt lif i mig — en dålig tröghet har
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länge hållit mig tillbaka — nu kommer jag för att aldrig
mer lemna er, och skall straffas så hårdt, skall finna er i
begrepp att öfverge mig och oss alla."

"Ni är en bra konstnär! — och min lärjunge behöfver
ni inte blifva — ni är det när ni går i skola hos naturen,
hos antiken och hos den nyare tidens störste, i stället för
att hänga er fast vid de mönster vår tid hyllar."

"Det vill jag, vid Gud," sade den unge mästaren,
som icke längre kunde dölja sin rörelse, "det vill jag och
det lofvar jag er heligt; genom er skall jag nå mitt mål!"

Detta ord blef sanning — han nådde sitt mål genom
Carstens: och hans namn kunde verlden ej glömma, som
den glömde Carstens; ty ynglingens namn var Albert
Thorvdldsen.

De blefvo länge tillsammans — den döende läraren
talade med honom, så länge han förmådde. Då Thorvald-
sen gick, sjönk han ien lätt sömn. När han vaknade såg
han på Fernow.

"Vill du ha din svartkrita?" frågade denne, som var
van att i hans blickar läsa hans önskningar.

"Nej," sade Carstens, "det kan vara detsamma, om
min 'Guldålder' blir färdig eller ej — det är inte i mig,
det är i honom, som gick och hans samtid, Guldåldern
skall uppstå. Men utan mig hade de dock aldrig fatt
ögonen på sanningen. Och utan min ensamhet, min nöd,
min fattigdom, hade jag aldrig fatt ögonen på sanningen,
på friheten, som skall föra till en ny och bättre tid! Nu
förstår jag mitt lif; den unge bildhuggaren lärde mig förstå
det. Nu kan jag dö i frid och utan klagan."

Fernow satt trofast vid hans säng; de samtalade stun-
dom, och Carstens arbetade till det sista i sitt inre. Små-
ningom släcktes lågan, och i vännens armar utandades han
sin sista suck den 25 maj 1798.

Så slutade Asmus Jakob Carstens, men hvad han hade
lefvat för segrade; vårt århundrades konst är byggd på den
grund han lade. Han var en morgonrodnad, som blek-
nade i ljuset af den sol han bebådade.

Thorvaldsens namn strålar öfver Carstens' som Oehlen-
schlägers öfver Evalds; de två måste kämpa för att de
följande skulle kunna segra, de voro 'enfants perdus 1 i den
stora kamp, som konst och dikt föra mot den råa natur-
makt, som vill störta oss tillbaka i den gamla natten.
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Ett möte

Roma den .

Rom lefver man mera med de döde,
än med de lefvande — men det är
med de store döde, man lefver. Fan-
tasien växer som en ros mellan histo-
riens blad, som en Jerikoros, som blifver

ung, frisk och doftande livar gång hon badas i minnets
heliga källsprång; ty historiens bok är icke skrifven på
dödt papper, den är den friska stammen med gröna blad,
mellan hvilka poesiens ros spirar upp.

Du förebrår mig, att jag lefver i drömmarnas verld,
att mina bref äro febersjuka som en fantasts — du tager
miste: mina drömmar ha en fast grund att stå på; ty när
jag går ut i den klara månskensnatten bland hedninga-
murarna i verldens drottningstad, då ha mina drömmar
en helig jord att beträda; när mina store döde då vakna
och lefva i mina syner, kan jag dock säga: här, här! Här
vandrade de, på dessa samma kullar, här andades de, i
denna samma luft — här — här!

"Välan," sade förliden afton min vän från Gardasjön,
"skola vi mana fram andar? Jag kan litet af den konsten,
men livad du får se är endast skuggor. De, hvilka jag
ämnar visa dig i natt, äro så stora, att hvarken du eller
jag förmå gjuta lif i dem; ty då skulle de beherrska oss
i stället för vi dem. — Du får endast beskåda en situation,
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det är allt — men den kan ju vara god att ta med. —

Följ mig då än en gång på mina nattvandringar! Följ
mig länga Tiberns brädd, och när vi stå vid Ponte di San
Angelo, så låt min nattliga sol stiga upp och lysa!"

"Jag är färdig!"
Morgonens första stråle faller på Vatikanens murar

och lärkorna börja drilla öfver fälten på Tiberns motsatta
strand. "Ser du palatset här strax vid bron?" fortfor min
vän, "det speglar sig vackert i flodens böljor, som nu flyta
morgonsvala och djupblå, som himlen öfver dem. Ser du,
huru gardinerna fladdra i de höga, öppna fönstren för
morgonvinden i de höga salarna ? Han, som sitter der inne,
tecknar måhända en studie efter dem för den böljande
slöjan på en eller annan Madonna?" Nere i den öppna por-
talen, som bjuder på sval skugga, och der orangelöfvet doftar
från den inre gården, står en skara män af skilda åldrar
och vänta: den brune trettioårs mannen med de herrliga
ögonen, med de fylliga, sinliga läpparna och den klara
pannan, med armen stödd mot den stora ritboken, som
han lägger mot trappans marmorbalustrad — till hans
berättelse lyssna de andra — omkring honom samlas de,
sittande, stående, liggande. Det är Giulio Pippi, han som
förenade Romas namn med sitt för eviga tider. Mannen
med de sprattlande insekterna fastade på nålar på baretten
är Giovanni da TTdine, ornainentisten, som arbetar i Vati-
kanens Loggier. Nu höras lätta steg från palatsets öfre
gång, och han kommer, ungdomsfursten, glädjebringaren i
de ungas krets; han träder ut, och de skockas kring
honom, de vexla glada helsningar med honom, och kan
det förundra någon ? Han är ju skön som en morgon, konst-
färdig som en athenare, praktfull som en furste och ung
som en gud; hans bana genom lifvet är som de unga
lärkornas flygt, stigande uppåt under sång, och försvin-
nande midt i sommarens herrlighet. De flocka sig kring
honom, och tåget går öfver bron, under den mörka fäst-
ningens, den gamla kejsargrafvens sidor, och till Vatikanen.
Och sången bryter fram ur deras krets så lätt som bröstet
häfver sig för att andas, det är vår i deras hjertan, det
är ljus i ögonen — känner du dem? Känner du deras
ungdomlige korag? Det är fursten bland snillets evigt unga
sönejv-det är den lycklige Rafael Santi, som nu, omgifven
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af sitt hof, hvilket han beherrskar med snillets trollspira
går till Vatikanen för att måla i stanzerna.

Stanzerna! Hvilket namn, hvilket hopp! Huru många
tusen skola icke i en framtid gå glada och med Rafaels
namn på läpparna ut från dessa salar, der han nu fängslar
målarkonstens genius!

De ha hunnit fram till den öppna platsen framför den
nedbrutna Petersbasilikan, af hvars grusRramante nu skall
resa ett nytt, praktfullt tempel, som skall öfverstråla allt,
hvad kristenheten hittills egt. Der stannar tåget plötsligt.
Hvad är det, som fångslat Rafaels blickar? År det Vati-
kanens herrlighet? Ar det de hopade bergen af stenar,
som äro släpade tillsamman till den nya Metropolitankyrkan ?

Är det solens och ljusets spel öfver dessa väldiga massor?
— Det är intet af allt detta.

Rland stenarna på platsen har «n liten familj lägrat
sig. Mannen är campagnole, han har ett par tunnor surt
vin till salu åt arbetarne vid kyrkan, när de vilja svalka
sin törst; dessa tunnor har han staplat upp, men i hans
närhet har en qvinna, förmodligen hans hustru, satt sig med
sitt minsta barn i skötet, under det att det äldre barnet,
lekande med sin lille broder, står framför henne. Skulle
en Rafaels öga ej uppfatta så mycket ungt lif, så mycken
skönhet ?

"God morgon, landsman! Hvarifrån kommer du? Hvad
heter du? Hvad är du?"

"God morgon, ädle herre! Jag kommer från Prima
Porta och heter Giuseppe! Jag är bagare och vinhandlare
och bor nu nere vid Trastevere nära till Chigis villa.
Vill ni handla bröd eller vin?"

"Vid San Giuseppe, ditt skyddshelgon! Du är en
lycklig man!" Rafael vände sig till qvinnan.

"Och ni, signora, hvad är ert namn?"
"Maria "

"Giuseppe och Maria — en liten helig familj. Er
lille gosse, som står der, heter väl Giovanni?"

Den unga qvinnan log och vände sig bort.
"Nej, herre, ni tar fel," afbröt Giuseppe; "hon är ej

min hustru, hon är min dotter, och dessa tu äro hennes
yngre syskon."

"Maria — jungfru-moder! Kom hit med din tunna,
Giuseppe!" utbrast Rafael glad och eftersinnande, och med
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en krita, som han händelsevis bar i sin ärm, tecknade
han på det liggande vinfatets botten, inom dess runda
ranij Maria med de två barnen — en ung italiensk qvinna,
man vet ej rätt, om moder eller syster. Det var idéen
till 'Madonna della Sedia', som först fick luft här.

"Slå bottnen ut och rädda bilden," ropade Giulio
Romano, "och du är en rik man, bagare! Det är Rafael
Santi, som har'tecknat på din tunna."

Ronden kände hans namn och sänkte djupt sin hatt;
den unga flickan reste sig med ett blygt, men nyfiket
leende på läpparna. Ramen ropade "Evviva!" med fuli
hals, då han kastade ett par guldmynt till dem.

Men Rafael log, och under det han såg på den unga
qvinnan med en blick, som hon aldrig glömde, sade han;
"Jag målar i morgon i Chigis villa — låt mig se, att du
icke glömmer mig, vackra bagardotter, bella fornarinal"

Målarne jubla — den lilla familjen återvänder till sin
förra ställning, men när Rafael skall kasta bort kritan,
går en allvarlig man med en sträng blick förbi honom —

hans panna är rynkad af stora syner och stora lifshän-
delser, hans näsa är klufven och gifver hans ansigte en
obehaglig prägel; men i hans ögon bor konstens gudom.
Han går allvarsam utför trappan från Vatikanen; han skall
till Pietro in Vincolo för att arbeta på påfven Julii monu-
ment. Vi känna honom på den klufna näsan.

I detsamma ser han med en blick, deri hån och tvifvel
och välvilja underligt strida, på Rafael, och säger, i det
han går förbi honom, med dämpadt trots i rösten:

"Fåfäng som en furste!"
"Ensam som en bödel," var det svar, hvarmedRafael

mötte Michelagniolo Ruonarroti, hvarmed den glade ung-
domskonungen, som snart skulle lemna den blomstrande
jorden, helsade den store ensamme, som skulle beherrska
Italien under nära ett århundrade.

Hvad var det, som bröts i deras själar — hvad var
det, som gaf den ene denna glada jemnvigt, den andre
detta slutna, hemlighetsfulla väsen? De strålande ögonen,
de blomstrande läpparna, som väl en gång skulle kunnat
gifva oss svar, äro slutna för länge, länge sedan — och
vi kunna blott säga: den ene var född till att förstås,
älskas, njuta och dö; den andre till att väcka förvåning,
till att stöta bort, till att lefva och lida.
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Men se, från Vatikanens trappor närmar sig ett tåg
och betraktar de tvänne mästarne: det är de troendes
fader i spetsen för sitt hof. Han vinkar, och de närma sig.

"Rafael — Michele — man har beredt oss en öfver-
raskning. Staden Rom sluter inom sina murar Italiens
störste mästare."

"Det har den länge gjort," säger Ruonarroti mellan
tänderna.

"Hvad menar ni?" utropar Rafael med eld. "Är han
här — den store?" Hvilken är det, som sjelfve Rafael
kallar den store? Det kan blott vara en — och nu träder
han fram på en vink af påfven. Rafael hänger vid hans
bröst; den gamle mästaren, i hvars ärevördiga ansigte
Nattva/räens djupa allvar har inpräglat sig, mottager sin
unge vän — om man så vill, sin lärjunge — med en
faders ömhet.

Ruonarroti står orörlig. Ändtligen säger han med en
dold triumf: "Mästare Lionardo! Det är länge sedan, vi
tre sist voro samlade. Det var för sju år sedan iFlorens."

"Ja, då var ni min mästare; nu aren I det än mera
— båda!" fogade Lionardo da Vinci till; "det var i
Florens, då vi tecknade kartonerna." Och med en blick
på Rafael tillade han: "Nu är jag sju år äldre än jag
var — och du är sju år större än du var."

"Och jag — är sju år yngre än jag var," tänkte
Buonarroti; "och derför skall jag stå, när ni fallit."

Det gamla lejonet, Julius 11, var trött efter van-
dringen; han begärde en stol, för att sätta sig och se på
arbetena vid den nya kyrkan. Den lemnades af en guar-
dian, som just förde några resande munkar förbi — desse
kommo således att stanna några Ögonblick i påfvens närhet.
Påfven välsignade dem i förbigående, och vände sig åter
till sina konstnärer.

"Nu," sade Julius, "nu sitter jag i glansen af alla
mina verk: Vatikanens salar, Peterskyrkans murar. Intet
i verlden är större än detta! — Säg mig, ni mina van-
drande barn," fortsatte han och såg på munkarna med ett
öfverlägset och säkert leende; "är ej min kyrka den
största och skönaste ni sett? År detta palats icke en värdig
bostad för Kristi ståthållare?"

Alla böjde sig och svarade: "Jo." — Blott en enda
röst höjde sig långsamt, nästan ljudlöst upp ur mängden.
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men den hördes likväl genom hela skaran, som ett nej
igenom massan.

Då flög ett rop af förundran genom församlingen.
"Hvilken kyrka är då skönare?" sporde påfven tvif-

lande.
"Kristi."
Det var en ungdomlig skepnad, höljd i munkkappan,

som uttalade detta enda ord, och som kom påfven och
hans konstnärshof att för ett ögonblick förstummas.

Påfven fattade sig strax och frågade den unge munken
efter hans namn, hans hemort, hans kloster med mera.
Julius var ej mannen att förstummas för en fattig munk.
Må hända hade han verkligen icke hört svaret, måhända
låtsade han som han ej hade hört det, och han vände sig
till de tre stormästarne.

"Detta är en utmaning till eder! Ni bären äran eller
vanäran af att hafva gjort mitt residens till verldens skö-
naste eller att hafva bortfuskat det. Träden fram, ni stora
i verlden och försvaren eder mot en af kyrkans yngste
söner — träd fram, min son; ställ dig emot dem och för-
svara hvad du har sagt, att min kyrka och mitt palats
icke äro det skönaste — i verlden," tillade han strax
derefter.

Konstnärerna stodo vid Julii venstra sida; på hans
högra trädde munken fram. Ett par herrliga ögon lyste
i det djerfva, ungdomliga ansigtet, och frimodigt såg han
in i öfverherdens skarpa men ingalunda öfverlägsna blick.

Buonarroti tog först till orda: "Hvad vet du om min
ädla konst? — Du ser ut, som hade du sutit böjd öfver
boken hela ditt unga lif, och glömt, huru lifvet ser ut."

Rafael log. "Den stackars ynglingen ser mig ut, som
om han ångrade att han anlagt tonsuren. Låt honom säga,
bvad han vill: han har ju ingen annan glädje qvar i
verlden, än den att afundas oss, som i fulla drag njuta
hennes solljus. Du har sett det Sixtinska kapellet, du har
sett Camera della Segnatura: så döm oss då, säg oss vårt
fel. Hvari har Rafael Santi felat?"

"Hvadan skulle jag döma dig, o yngling? Jag vet
ju icke ens, hvilken du är!"

"Han känner icke ens mitt namn," tänkte Rafael och
vände sig bort.
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Julius hade lyssnat till deras egendomliga samtal;
iiu tog han ordet och sade mildt till munken: "Men hvad
har du då att invända mot desse mästare, när du sjelf
säger, att du ingenting förstår af deras konst? Huru vågar
du säga, att verket är dem ovärdigt?"

"Sådan var icke min mening, helige fader! Jag har
sagt, att verket var eder ovärdigt."

"Mig?" ropade påfven med ett leende. "Du vill
smickra mig! Skulle ej verldens förste konstnärer förmå
utföra en bostad, skön nog åt mig? Visserligen bör Kristi
ståthållare på jorden i sin bostad hafva en försmak af
paradisets skönhet: mig tyckes dock, att jag har det i
Vatikanen och Relvedere."

"Helige fader! Sådan var ej heller min mening!"
"Men hvad, vid alla helgon! hvad menar du då,

min son?"
"Att den icke är eder värdig," sade munken stilla,

men med vigt på hvart ord; "derför att jag här står i
en bostad, som passar denna verldens furste och konung;
men det står skrifvet: 'Den, som vill vara den störste
bland eder, han vare de andres tjenare'."

Ett halfqväfdt utrop af förfäran flög genom försam-
lingen; man vek tillbaka från munken som från en pest-
sjuk. Det var uttaladt, detta förfärliga ord, som under
århundraden hade hviskats genom verlden och stundom
ljudit från bålets brand — det var uttaladt för den mäk-
tiges egna öron.

"Den munken vill jag icke se mera!" sade Julius,
då han åter fick luft — "låt honom återvända till sitt
hem och förlora sig i sin cells mörker i sachsiska landet.
Det är väl plats både för honom och mig i verlden —

han kan ju ha sitt Wittenberg, jag vill behålla mitt Rom."
"Och dock skall du höra af mig!" suckade augustinern

sakta; men Julius hade allaredan vändt sig om och van-
drade bort med sina konstnärer. Ruonarroti mumlade i
sitt skägg: "Den karlen är för god att vara munk."
Rafael tänkte på den vackra bagardottern i Trastevere;
men Lionardo vände sig till munken och hviskade: "Hvad
du gör, Guds frid vare med dig!"

Guardianen gick vidare med sina munkar, blott augu-
stinern blef ensam stående i djupa tankar. Gick hans
framtids stora handling upp för honom i denna stund, då
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han hade sett Rom och påfven på nära håll? Eller voro hans
ord blott uttrycket af hvad han länge burit inom sig som
nyckeln till lifvets kommande arbete och strid — nyckeln
till århundradens rörelser?

Ingen vet det.
Solen hade stigit högt på himlahvalfvet och lade

morgonens kungapurpur öfver hans fattiga augustinerkåpa,
sitt guld som en krona kring hans hufvud. Var det en
martyrkrona eller en segerkrona? Solen lade sina strålar
med samma glans öfver Vatikanen och den nya kyrkan,
och munken vände sig med en nästan hotande blick mot
påfvens residens, som ville han våga att störta dessa
massor i grus, och hviskade knappt hörbart i morgonvinden:
"när jag är död — skall du förgå!"



9.

Den dumme Jens Christian

gick det en liten pojke
förbi mitt fönster, hvisslade
en visa och utropade alltemel-
lan sina krukor, hvilka han
hade hängande i ett band öfver
hela sin lilla kropp. Det fanns
en flygtig ansigtslikhet och
äfven en ideassociation, som
väckte ett minne hos mig från
längst försvunna barndomsår.

I detsamma sade min följe-
slagare :

"Det är längesedan du talat
om något från ditt hemland
— låt mig nu få en liten
historia under det cigarrren
brinner ut!"

"Välan — tag då en kall, grå nordisk dag, men i
hvilken det dock klappar ett fullt, varmt hjerta, midt i
Hesperiens sommarnatt!"

Det ligger en hamn långt vesterut i Norge. Det är
ingen besökt trakt; ty ingen skönhet lockar turisten dit,
och ingen landsväg går der förbi, undantagandes fjordens
breda väg, som för båtarna till fisket ute i hafsbrynet.
I min barndom kom jag ofta dit, — det var en sommar-
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utflygt under ferierna, åt hvilken jag hvarje år gladde
mig lång tid i förväg. Fattig glädje! Högt på den nakna
backen uppe på stranden låg, omsusadt af evig blåst, det
hvita huset, i hvilket landthandlaren bodde; ett par hop-
krumpna, tunnlöfviga träd stpdo i närheten, en mager gräs-
matta omgaf huset och litet längre upp betade på höjden
vid vårdkasen några magra får. Längre bort var landet
en sammanhängande klipphäll, som bar det oegentliga
namnet utgärdet; det var bara skryt, der fanns inte mera
gräs der, än bakpå min hand. Huru skulle icke der se
ut om vintern? När backen var betäckt med snö och
hafvet stod i en råk — då måtte der ha varit ohyggligt.
Och likväl fanns der något, som jag längtade efter, när det
började våras omkring staden och skolhuset, ty midt i all
denna nakenhet och ensamhet, mellan klippor och skär,
mellan böljor och himmel lefde en menniskosjäl, som var
värd kärlek.

Det var 'den dumme Jens Christian'; så hade han
blifvit presenterad för den lärde scholaris från stan, med
en varning att icke för mycket söka dennes sällskap, då
Jens Christian var en dum och lat pojke. Ondt gjorde
han icke, men han gjorde intet godt, och det var felet.
Men just denna varning var det kanske, som allra först
dref mig till honom.

Den 'dumme Jens Christian' var omkring två år äldre
än jag, och mycket längre och starkare, och likväl kunde
han icke vidmakthålla den starkares herravälde öfver den
yngre och svagare; han hade icke mod dertill, och icke
heller lust, tänker jag. De första gångerna vi voro till-
sammans, talade han icke stort. Det var ute på fiske:
vi hade rott ut tillsammans i en gammal båt; hafvet var
spegelblankt, båten gungade på de långa dyningarna, och
långt ute låg en brigg med slappa segel och speglade sin
skönhet i hafvet. Måsen flög skrikande öfver vattenytan
och fisken sprattlade. Jag drog upp den ena efter den
andra. Den dumme Jens fick intet, och det var icke un-
derligt, ty han satt bara och stirrade ut åt hafvet med
en uppsyn, som om han ville sluka både den blå himmelen
och de blanka böljorna och briggen med. Jag betraktade
i stället hans ansigte: det var icke dumt, det såg jag
strax, men det låg något betryckt öfver detsamma, den
långa luggen hängde ned öfver ett par spelande bruna
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ögon, hvilka dock förlorade sin kraft genom ett par slappt
hängande ögonlock. Dessa gåfvo hans ansigte något dröm-
mande, tungt, och den breda munnen samt de stora öronen
gjorde just icke något till hans förskönande.

Men det var ett eget lif i dessa ögon, som nu lågo
så rufvande öfver hafvet och briggen, det var ett besyn-
nerligt drag omkring munnen, som dock blott sällan kom
fram, men som var underbart själfullt; det såg jag dock
icke den gången.

Som jag såg på honom, föll det mig in, att han half-
sof; jag nämde honom vid namn, och han for upp som ur
sömnen.

"Sof du?" frågade jag.
"Nej," och han log smått.
"Hvad gjorde du då?"
"Jag såg på böljorna, det är en sådan underlig glans

i dem."
"Men du glömmer refven; du har visst icke bete på;

se efter!"
Han skulle dra upp refven: den satt fast i botten

som ett ankare, och måste skäras af.
"Nu får jag stryk, när jag kommer hem till mor,"

sade Jens Christian; jag, den lärde scholaris, visste råd;
jag ville lära honom att skylla ifrån sig; han kunde ju
säga, att det hade gått till så eller så. "Nej! jag kan
inte ljuga," sade den dumme Jens Christian.

Och hem kom han, och stryk fick han, men ljög gjorde
han inte. De kallade honom dum, derför att han icke
passat på refven.

Nästa dag,- den sista jag var der, gick jag för sista
gången till gamla Maris stuga för att träffa hennes
dumma son.

Gamla Mari var en besynnerlig menniska: hon höll
nog af sin son, men när andra sade att han var dum, så
försökte hon att piska dumheten ur honom; det var den
enda metod hon kände, men följden blef att Jens Chri-
stian hade svåra dagar hemma och var just icke kär i
mor sin. Nu stod gamla Mari i dörren, då jag kom och
frågade efter min tysta lekkamrat.

"Nej! Jens Christian är i utmarken och vaktar fåren,"
sade hon; "Gud nåde oss, — inte är der något att äta;
men vaktas måste de, annars gå de i hafvet. Men Gud
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nåde oss för vår väktare; han sitter väl och sofver, den
dumma pojken, och låter djuren lika fullt gå i sjön, om
de vill. Ja, det är en dum pojke! Nej, er mor är lycklig,
som har en sådan son, som kan gå i prestlära och bli en
lärd man. Jo, jo! det är annat än min det: han sitter
mest i sina egna tankar."

"Men hvarför gen I honom icke ordentligt arbete?"
frågade jag, den lärda elfvaåringen, som var i prestlära.

"Hvad? ge honom arbete? Äck, han har förstört
arbete nog. Han skulle tälja grötkräklor i vintras, han
skar sönder dem allesamman; han skulle sticka strumpor,
han var inte i stånd att lära sig; han skulle i smedslära,
men så högg han fingrarna af sig; och nu går han och
drifver; det är knappt han duger till att vakta getterna."

Efter denna lamentation gick jag ut på gärdena,
ropade och skrek, förgäfves, jag fick intet svar. Sent
omsider fick jag se honom på enklint; han tycktes hvarken
se eller höra och låg lutad öfver en flat sten. Slutligen
hörde han min röst; men i det han såg upp, for han till-
baka med ett skrik: ett af fåren var borta; han hade
rakt glömt dem; han satte af öfver stock och sten, men
fåret fanns icke, det hade gått öfver klippan och drunknat
i hafvet, som brusade mot fjällväggen. Gamla Mari hade
rätt, han dugde icke ens till att valla fåren. Nu blef det
ett väsen; han vågade icke gå hem, mor skulle slå armar
och ben af honom; slutligen blef han stående helt stilla
och såg framför sig med ett leende, som jag måste tillstå
nästan var dumt, det var mera, det var själlöst. Han
såg i detta ögonblick ut som en idiot. Jag lät honom
följa mig hem till min farbror, landthandlaren, och han
blef på min förbön medlare hos gamla Mari. Medan denne
gick till Maris stuga, led den dumme Jens Christian mycken
hån och smälek af landthandlarens kunder.

"Der är han som var i smedslära i fjor, men brände
sig på fingrarna, så att modren måste ta honom tillbaka,"
sade en handelsman från Voss, som ofta hade sina vägar hitåt.

"Det var han, som skulle hugga ved och hemta vatten åt
mor sin, och som högg ämbaret i stycken och släppte yxan i
sjön," sade en annan. Då uppstod mycken munterhet, och Jens
Christian grät och bet sig i fingrarna. Slutligen kom farbror
tillbaka; den dumme Jens Christian skulle hem och ha stryk.
Hla tiiltygad af hån och fruktan gick den tillintetgjorde
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stackaren sin väg. Morgonen derpå, strax innan jag skulle
resa, sökte jag honom ute i marken för att taga afsked;
han satt på samma ställe som dagen förut, framåtlutad och
gnolande på en melodi; då jag böjde mig öfver honom, for
jag ofrivilligt tillbaka. Var detta densamma som jag såg
i går? En klar eld lyste i hans öga, det der draget om-
kring munnen framträdde kraftigt och vackert, men han
såg ingenting; han stirrade ned på stenen, öfver hvilken
hans hand gick fram och tillbaka.

"Hvad gör du der?" Han for upp som ett ondt
samvete. Hela hällen som han låg på var betäckt med
figurer: der voro fåren, der var briggen på det spegel-
blanka hafvet; der var mors stuga och der var landthand-
larens hus — allt som kunde ses fråa stenen, -der han satt.
Det var med en skarp sten klumpigt tecknadt, men ut-
kastet var dock måhända högst genialiskt.

Så satt Giotto och. tecknade sin faders kor, då Cimabue
kom och fick se honom; ack, här kom ingen Cimabue.
Och kanske var han ingen Giotto. Men en konstnär var
han, och en med stora anlag till på köpet. Men hvem
brydde sig om det? De sågo att han icke kunde valla
får, icke kunde smida, och de kallade honom den dumme
Jens Christian, och de hade rätt i att han icke dugde der
man hade satt honom.

Han såg bönfallande på mig. "Icke säga det till
någon!" stod tydligt i hans blick. Men stum som förut
lyftade han handen och pekade omkring sig i en stor ring:
alla klipporna voro betäckta med hans teckningar, den
ena efter den andra: det var den salen, han hade smyckat
med sina fresker; "detta är min verld," sade åter hans
bruna öga: "här lefver jag."

Nyfiken såg jag mig omkring; det var de mest om-
vexlande scener från det föga innehållsrika lif, han hade
lefvat, från den öde klippverlden vid hafskanten. Derpå
kom, hvad han hade läst; scener ur bibliska historien, ur
sagorna, underligt råa, men fantastiska och fria.

Jag frågade honom, hvarifrån han fatt ideen till detta.
Eran en gammal bilderbibel och från verlden omkring
hade han tagit sina motiver; och nu kom det fram, att
orsaken till att han skurit sönder alla kräklorna var den,
att han velat pryda dem med figurer, men aldrig hade
han blifvit tillfreds med desamma och så hade han skurit
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sönder dem, den ena efter den andra. Stryk hade han
fått, men kunde, när han åter fick fatt i sådana, icke låta
bli att försöka på nytt. Och när han tillstod saken, hade
han blifvit utskrattad, och sedan den tiden hade han aldrig
vågat att tala till någon om sin dumma böjelse.

Sålunda h_ade han då blifvit den dumme Jens Christian,
som till ingenting dugde; arbeta skulle han för brödet,
och arbeta ville han, men på ett helt annat sätt, än de
andra ville.

Nästa sommar kom jag tillbaka, Jens var ett par tum
längre än förut; under vintern hade han tillvunnit sig
någon aktning derigenom att han målat en röd Vägg
åt presten; men dertill hade han användt väl lång tid;
ty han hade först af hjertans lust målat figurer på väggen
och sedan måst stryka öfver det alltsammans; ty icke
gick det an att på prestgårdsväggen se får och kor och
'mors stuga' paradera, men en tafla öfver ingången fick
lof att stå qvar; den föreställde Simson, som slog fili-
steerna med en åsnakindbåge. Huru ofta har jag icke
sedan betraktat denna tafla, röda figurer på trägrund,
naiva figurer i norsk bonddrägt, men med uttryck och lif.
Denna sommar skulle då blifva den afgörande för Jens
Christian, som fortfarande gällde för att vara mycket dum.
Jag sjelf tviflade visserligen litet derpå, men då alla sade det
måste jag ju tro det, jag med; denna sommar skulle väcka
honom till medvetande. Cimabue kom, och (Kotto stod
färdig att utträda i verlden.

Det var en dag, det var ett Herrans väder; hafvet
gick svart och hvitt och orkanen red på vågspetsarna; vi
barn fingo ej lof att gå ut; men lotsarna hade fullt upp
att göra; ty från hafvet hördes nödskott på nödskott, och
mången sjöman lade helt visst den dagen sitt hufvud till
hvila i det kalla vattnet.

En norsk brigg, som kom från Hamburg, låg länge
och dufvade utanför hamnen utan att våga sig in mellan
de hotande skären, nödflaggen svajade oafbrutet, — ack,
hade man vetat hvilken dyrbar laddning den hade ombord!
Åndtligen mot aftonen lyckades det ett par djerfva lotsar
att uppnå skeppet och att oskadt föra det inom skärs.
Stormen hade då saktat sig något, och vi voro ute igen
och nere vid stranden. Jens Christian, som iår var ännu
mera tyst och allvarlig än i fjor och som fick ännu mera
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stryk af sin mor nu än då, derför att han trots sin ålder
fortfarande icke kunde uträtta husets sysslor, stod vid min
sida och hade sina båda händer knäppta öfver min venstra
skuldra. Den stolta briggen hade, illa tilltygad af stormen,
ankrat, och några af manskapet samt lotsarna rodde nu
till land i lotsbåten, i hvars bakstam satt. en äldre man
af ett behagligt yttre. Det hvita håret hängde vördnads-
bjudande kring hans hufvud, det skarpa ögat spelade och
den litet uppåtböjda näsan gaf hela ansigtet ett lifligt
uttryck. Manskapet steg ur båten och hjelpte sedan vörd-
nadsfullt den gamle i land. Han gick hurtigt upp på
stranden och begaf sig, åtföljd af en af lotsarna, till prost-
gården, som låg en fjerdingsväg längre bort. Folket bu-
gade sig djupt då han gick.

"Hvem var det?" sporde en af de våra, då några
matroser, som buro hans saker, blefvo qvar hos oss. "Tar
det en prest?"

"Nej, det var en målare!" svarade matrosen.
"Inte annat?" sade bonden.
"Säger du inte annat, du? Om han stod inforkungen,

så skulle kungen taga honom i hand och buga sig för
honom."

"Hvad säger du?"
"Han var en fattig gosse från Eivindvik, liksom en

af er; nu är han berömd i många länder; nu bor han i
Tyskland och är professor. Hvar han farit fram ha de
tillställt fester för honom, nu reser han till Bergen."

Detta klingade underligt i böndernas öron.
"Nå, hvilken skilnad är det då på det som han målar

och det som våra landtmålare göra?"
Då log den lärde matrosen och slog upp målarens

skizzbok, som han bar; der voro landskaper med forsar
och broar och skogar, i iå streck voro der framställda
hela, rika situationer; — det var konstverk! Bönderna
sågo och sågo, men de förstodo icke riktigt de fina strecken.
Men den som både såg och förstod, det var Jens Christian.
Hans händer darrade på min axel, hans ögon lyste, hans
kropp skakade krampaktigt: han såg som ville han se
ögonen ut ur hufvudet; han sade intet, han bara såg; för
hvar gång matrosen vände bladet andades han, men han
var och förblef tyst. De andra sågo förundrade mera på
honom än på bilderna; och i sanning, han var ännu un-
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derligare. Hans sömniga ögon gnistrade, en sky drog bort
från hans panna; det lade sig ett underligt starkt uttryck
i draget omkring hans mun: och då matrosen lade ihop
skizzboken för att gå och bönderna följde honom, blef han
stående orörlig qvar. Så stodo vi en stund.

"Om kungen stod framför honom, så skulle han buga
sig för honom," sade han mycket långsamt. "Och jag,
som trodde att det var synd!"

"Synd?" sade jag.
™Ja, vet du icke hvad som står skrifvet? Du skall

icke göra dig något beläte, hvarken af de ting som i
himlen, på jorden eller under jorden äro! Det står i det
första budet i bibeln."

"Det har du missförstått! Det är afgudabilder det
talas om."

"Och jag, som var så rädd."
"Var det icke käppen du., var rädd för?"
"Käppen? O, de kunde gerna ha slagit mig förderfvad;

nej, jag var rädd för Guds bud; der stod det, att det var
synd. Derför strök jag ut allt hvad jag kunde; derför
satt jag och skrapade långt ut i marken, der jag tyckte
att Gud sjelf knappt kunde se det — o, hvilken börda
du har lyftat af mitt sinne!"

"Och hvad skall du nu göra?"
"Ack, om jag bara kunde fa teckna och måla allt

hvad jag ser omkring mig!"
"Tala vid professorn om det."
"Är du tokig?"
Jag insåg också verkligon att det var tokigt; men

Christian var förändrad. Hans hållning var icke densamma.
Han stod djerf och hög framför mig och såg med sin djupa
blick in i den flammande aftonhimmelen.

Han gick hem. I dörren stod modren. "Kommer du
nu, du onyttiga kreatur på Guds jord?" Det var den afton-
välsignelse, hvarmed hon tog emot honom; den åtföljdes
af en dugtig örfil. Hon hade nu så länge plågat den
stackars 'dumme Jens Christian', att han ändtligen för-
lorade tålamodet, och då hon åter lyftade handen för att
gifva den långe pojken ännu en örfil och väntade att han
efter vanligheten skulle hålla händerna för öronen, blef
hon mer än förskräckt, då han tog henne om armarna
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och sade: "Håll, mor! Jag är för lång nu till att fa stryk,
och I för gammal och svag till att slå!"

Och gamla Mari, som verkligen fallit af mycket sedan
i fjor, märkte nu för första gången, att hon var en gammal
skröplig qvinna; men känslan deraf tog henne så starkt,
att hon begynte gråta häftigt, hållandeförklädet för ögonen.

Jens Christian rörde sig icke. "Ja, ja, mor!" sade
han, "I har aldrig gett mig annat än hårda ord, sedan
jag växte till. Den mat jag har fått, har jag fått under
hugg och slag; I har gjort min barndom mörk!" Det var
bittra ord; men ingen såg i hans inre.

Ack, i detta inre hade i denna stund en hel verld af
ungdom, lefnadsmod och glädje upprunnit; detta kunde
gamla Mari icke fatta, om han också velat gifva henne
del deraf.

FÖr henne var han blott den dumme pojken.
"Dum har du alltid varit," sade hon med återhållet

raseri, "men elak har du icke varit förr än i dag!"
Det var en uppbygglig aftonscen, som slutade denna

dag. Men det skulle ske större mirakler. Det hände
hvarken mer eller mindre, än att nästa morgon kom bud
efter Jens Christian från prestgården; den främmande pro-
fessorn ville tala med honom. Det blef stor uppståndelse
i hela hamnen: hvad ville den främmande berömda mannen
med den dumma pojken? Om han ändå hade sändt bud
efter den rika handelsmannen från Voss för att handla
med honom, eller efter landthandlaren, eller efter fogden
på Hakkestad, men efter den dumma pojken! Det måtte
vara för att ge honom tillrättavisningar, innan han skulle
gå och läsa för presten. Det var en spänning och en
väntan om förmiddagen, från det ögonblick, då man hade
sett Jens Christian i blank hatt och ny tröja försvinna i
prestgården, och till det ögonblick, han skulle komma ut
igen. Han kom inte; deremot gick det bud klockan elfva
efter gamla Mari, och klockan en qvart öfver tolf kom
gamla Mari i full skrud till prestgården.

Då hon trädde in, satt prestens familj och den frem-
mande till bords, och vid den främmandes sida — skulle
hon tro sina ögon? — der satt hennes egen Jens Christian!
Och hur vacker han såg ut; det måtte komma sig af hans
nya kläder. Men det kom sig icke deraf; det kom deraf,
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att hennes son i dag hade blifvit yngling ifrån att vara
pojke. Fritt strömmade håret om hans skuldror; pannan
var klar, ögat var ljust, munnen var frisk, och öfver hela
hans väsen låg en sällsam frihet. Hans framtidsöde var
afgjordt; professorn hade sett det dörrstycke, som han
tecknat; han hade sagt: "jag har sjelf blifvit hvad jag är
genom att gå i målarlära och måla dörrstycken, sedan jag
låg och tecknade med krita i min faders fiskarbåt; illa
kände jag min pligt, om jag icke tog mig an det dolda
snillet, när jag finner det i mina gamla vilkor. Pojken
har anlag; skaffa hit honom." Och han hade gifvit Jens
Christian en blyertspenna, och Jens Christian hade tecknat,
och nu ville den stora professorn taga honom med sig till
det främmande landet, till Dresden, der han bodde, att
göra honom till en likaså berömd man, som han sjelf var.
Pojken var berusad af glädje och framtidsdrömmar —

gladare har ingen konstnärssjäl varit än den fattiga bond-
drängen var i denna stund; han hade ju icke förlorat
något och stod beredd att vinna allt.

JN"u skulle gamla Mari utfrågas: hon kom. Då hon
fick saken förklarad, blef hon blek. Hon satt helt styf
qvar på stolen och bad om att få tala ensam med sin son.
De andra gingo ut.

"Jag slog dig i går afton, derför vill du nu gå
ifrån mig," hörde de Mari säga i det de gingo ut. En
qvart gick, intet hördes från stugan. Jens Christian har
aldrig taltj om för någon menniska hvad som försiggick
denna qvart.

Då de andra kommo in, satt Mari, till utseendet oför-
ändrad på stolen, men Jens Christian stod framför henne,
höll hennes skrumpna händer i sina och skalf synbarligen;
han var bara fjorton år, och då är det icke lätt att göra
hvad han gjorde.

Då de frågade om utgången, teg han alldeles stilla,
men pekade blott på sin mor, liksom ville han säga: "Hon
är gammal, och jag är hennes enda ålderdomströst."

"Henne skall presten sörja för," sade professorn.
"Henne skall jag sörja för," sade Jens Christian.
"Men när hon är död?" sade professorn.
"Gud late min gamlamor lefva!" sade Jens Christian.
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Men då droppade mot hans vilja den ena klara tåren
efter den andra ned öfver hans kinder — han var lilott
fjorton år.

Dumme Jens Christian! Det var höjden af hans dum-
het. Om aftonen reste professorn; och Jens satt ensam
som förr vid hamnen — gömd och glömd.

"Hvarför gjorde du det?" frågade jag honom en gång
senare. Jens såg länge och stadigt på mig.

"Hon hade slagit mig aftonen förut," hviskade han.

Hvad sedan blef af honom? Det har jag aldrig hört,
och ingen har väl frågat efter honom.



10.

En attisk natt.

Athen

ärden var den ende allvarsamme vid
gillet; men också hans blod var i
uppror, och orden föllo glödande från
hans tunga, när han anförde kören
eller lyfte bägaren för en helig sak.

Det var en vårnatt; vinden hviskade sina hemlig-
heter till löfven på det stora fikonträdet bakom huset;
fontänen på gården blandade sitt melodiska sorl deri.
Olivskogen blänkte som silfver i månens strålar genom
den öppna, hvälfda porten, och det muntra sällskap, som
var samladt vid lampornas skimmer under fikonträdet,
kunde genom det mörka porthvalfvet se bort under de
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grå, krokiga stammarna, och längst ute, der det var en
öppning i skogen, sågo de då konturerna af Akropolis med
dess tempelruiner teckna sig mot den mörkblå luften, och
när de sågo dem, tonade sången vildare och sammanklin-
gande bägare och larm af röster ljödo högre, och de unges
kinder glödde.

"Evoe Bacchos!" ropade korföraren, i det han lyfte
sin bägare mot vingudens bildstod, som stod i en half,
magisk belysning under trädet. "Vi äro ej för intet
athenisha studenter! Oss har ungdomsguden skänkt en
kraftigare drufva än de andra! För oss lyser Helios star-
kare än för de andra! Hellas skall än en gång under
Athens egid sprida ljus öfver verlden! Hymnerna skola
ännu en gång tona från Kolonos — barbarerna skola ännu
en gång förvånade lyssna till sönerna af Sofokles, afPlaton
och af Perikles. Det är det unga Hellas mission! Låt
dem länge nog ha sagt, att vi sjelfve ej äro söner af de
store gamle, att vårt blod är blandadt med slavers och
albanesers — vi skola visa dem, hvilkas söner vi äro!"

Och högre ljöd jublet, vildare sången, starkare yng-
lingames 'evoe Bacchos!' till dess de, slutligen trötte, läto
bägarne sjunka, skildes åt och vandrade in till Athen.

Men deras unge anförare blef länge sittande under bild-
stoden, hans tankar svärmade och det var eld i hans blod.

Han släckte lamporna, och snart var det blott himlens
bleka lampa, som sken ned på hans läger. Oroligt kastade
han sig hit och dit, vinets andar lekte med hans ung-
domliga fantasi och blandade glödande bilder i hans tunga,
vakna drömmar.

"Ingen sömn!" hviskade han för sig sjelf, "ingen
sömn! Den ena natten går som den andra. Hvar afton
dessa vilda symposier — hvar midnattstimme öfver Kolo-
nos' heliga skog denna gamla borg, dessa gamla tempel!
Och jag vet, hvad midnatten menar! Hvar natt står månens
skifva fullare öfver Athens ruiner — hvar natt kommer
han en timme senare till sin plats öfver Parthenons gafvel
— snart skall solen stiga upp i morgonstunden, och har
jag ej funnit råd innan månen bleknar i morgonsolens
strålar, så är allt förloradt, min kärlek, mitt hopp!"

Ack, hvad menade den stackars unge greken med
kärlek? Det var ingen af Kolonos' döttrar, som leende sett
in i hans allvarliga ansigte. Hvad menade han med hopp ?
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Det var ingen af traktens qvinnor, hvars svarta öga hade
sagt honom 'hoppas!' eller hvars blyga handtryckning i en
ordlös stund hade hviskat: 'tro på mig!'

Det kalla, hårda ord, som lifvet tryckt som en stäm-
pel på hans panna, var ordet 'politik' ■— den ungdoms-
dröm, han drömt, var Greklands framtid, — alla Grek-
lands bäste ynglingar drömma detsamma— men icke lika
starkt, icke lika djupt och förtärande. Han egde väl en
kärlek, men det var ingen qvinnas.

Och likväl sprang han upp från sitt läger, som om
han skulle ila till ett nattligt möte. Men det var ingen,
som väntade honom i månskenet.

Han klädde sig hastigt, och som han stod der i sin
grekiska drägt, med sitt rena, ungdomliga ansigte, präg-
ladt af allvar men blossande af vinet, var han mera än
de flesta bland det yngre slagtet lik en af de ädla yng-
lingaskepnaderna från Greklands forntid. Fustanellernas
fall kring hans fylliga, nästan qvinliga höfter påminde om
den forngrekiska drägten, hans knollriga hår sköt ned öfver
en panna så ren som en Achilles1 eller en Alexanders;
men det var ingen Alexander vid Issus — det var en
Alexander i Persepolis eller Babylon.

"Ofta nog," sade han till sig sjelf, i det han trädde
ned från husets veranda på den breda landsvägen, som
genom olivskogen för in till Athen från Kolonos; "ofta nog
har jag sökt den, som skulle förstå mig —- det har varit
förgäfves; i natt skall jag gå ensam — ensam!"

Han hade gått förbi den lilla kyrkan vid Hagia Triada
och stod nu vid det sista monumentet på den gamla graf-
gatan vid Pirseusvägen. Der sjönk han trött ned.

Han kastade «n lång, sorgfylld blick på monumentets
basrelief, hvilken visade honom en stridsman, som faller
för en ryttares lans, och han sade så högt, att han sjelf
hörde sin stämma bryta tystnaden: "Lycklige I, som föllen
för Korinth! Vi hafva intet ställe, der vi kunna falla!"

"Öfverallt, der det finnes menniskor, som lida, är
det i Hellas en plats, der den gode kan falla!" svarade
en stämma på andra sidan monumentet.

Georgios vände sig och såg en ung qvinna i grekin-
nornas allmänna landtliga drägt, och sade:



140 HESPERISXA NÄTTER.

"Hvad söker du här bland grafvarna?"
"Jag söker dig,u svarade hon.
"Du känner mig då?"
"Georgios, Anastasios' son, jag känner dig!"
"Och hvad vill du mig?"
"Visa dig, för hvad du kan dö!"
"Finnes här då i hela Hellas nu en tanke, som är

värd att dö för? Leonidas kämpade mot perserna — det
var en tanke, som var värd att dö för! Demosthenes käm-
pade mot makedoniern — det var värdt att dö för!
Achaiska förbundet kämpade mot romarne, Konstantin mot
Mahmud, Ypsilanti mot turkarna — det var tankar, som
voro värda att dö för. Men nu! Nu äro vi lycklige, nu
äro vi frie! Nu är här intet att dö för och intet — att
lefva för!"

"Vill du då ha olycka, vill du se, hvad här är att
kämpa för? Kom då, och jag skall utvälja dig bland tusen,
såsom jag utvalde Leonidas, såsom jag utvaldeDemosthenes
och Ypsilanti; men gör icke mot mig som de många, jag
kallade, och som förrådde mig! Du vet, hvad jagkräfver!"

"Jag vet det — du kräfver ju mitt lif; det är ett
billigt pris."

"Så följ mig, i fall du har mod! Och du skall bli
invigd i natt."

Hon tog hans arm, och han genombäfvades af en
besynnerlig elektrisk värme vid det han kände tyngden
af hennes kropp, rytmen i hennes elastiska gång. Han
darrade.

"Du darrar," sade hon, "du är icke den riddare Geor-
gios, som kan frälsa din brud ur drakens våld. Ar du
rädd, så vänd om!"

"Jag är icke rädd; men jag har aldrig fört en qvinna.
Min ungdom, som hela denna tids, har förlorats bland
böcker, under tungsinthet och grubbel. Först i natt, först
i natt känner jag, att det är värme i mitt bröst, ungt,
forsande blod i mina pulsar!"

"Se upp, ty då äro vi på vägen till odödligheten!"
sade hon leende, i det hon slingade en fuktig murgröns-
krans om hans panna.
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Och han såg upp — han kände väl till stället: han
hade vandrat der hundra gånger förr. Det var uppgån-
gen till Akropolis. Men de vandrade icke längre bland
störtade kapitäler, på sönderbrutna återstoder af trappor
och turkiska förskansningar: den breda, strålande marmor-
trappan låg utbredd för dem, portens nedstörtade arkitrav
hade åter lagt sig öfver de praktfulla pelargångarna, som
inbjödo dem att träda in på det heliga området; marmor-
skimrande höjde sig gafveln, som en örn med utbredda
vingar, och morgonrodnaden flammade öfver dem.

Medan de vandrade uppför trappan, såg han på sin
ledsagarinna. Hennes anlete lyste underbart skönt i den
halfklara luften, hennes lockar sammanhöllos af en lager-
krans, . och under det hon pekade åt höger mot ett litet
tempel, som låg på höjden öfver deras hufvuden, sade hon:
"Evige gudar hafva bundit segergudinnan vid denna plats
och tagit hennes vingar från henne, på det hon aldrig skall
flyga bort — kom och grip henne!"

Då de kommo till den breda, femdubbla inträdes-
porten, undrade han icke öfver, att den var återupprest —

han hade ju så ofta sett den sådan i sina drömmar. Med
ens hördes en klang som af sköldar, hvilka mötas: det var
bronsdörrarna, som under högt gny sprungo upp, och den
grekiska flickan sjöng i morgonrodnan:

»Se framåt! Se fram! Re'n jag klangen har hört af de mäktiga portar
som öppnas,

Na helsen med fröjd, hvad I snart skolen se. de nrgamle fädrena
Åthene,

Den beundrade stad, högt prisad i sång, der det herrliga Demos
regerar!»

Och verkligen: portarna hade öppnat sig, men hans
blick sänkte sig för den syn han såg. Inga ruiner, inga
störtade återstoder, på den heliga vägen stodo offergåfvor,
brinnande altaren och bildstoder, som han aldrig förr hade
sett, och, o under! midt framför honom höjde sig den°mäktiga
Atheneskepnaden af Fidias med sköld och lans; men från
lansens öfversta spets tände sig en gyllene stjerna, den vid-
gade sig, den förvandlades till en rodnande linie nedåt
bronslansen, den inhöljde det gudomliga hufvudet i farg-
skimmer; det var solen, som just nu gick upp öfver Pen-
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telikon och kastade sitt första, gyllene ljus på Parthenons
långa pelarrad, hvars marmor strålade och glödde som
brinnande guld i morgonsolen.

Georgios måste sätta handen för ögonen; men då han
såg upp igen, märkte han, att han var omringad af menni-
skor, män, som buro det fria himation, fritt kastadt öfver
skuldrorna -— han behöfde icke fråga, bland hvilka slägten
han vandrade.

"De vänta på Panathenseiska tåget," sade hans led-
sagarinna. Och knappt hade hon sagt det, förrän en fest-
lig musik af flöjter och tubor och cymbaler lät höra sig,
den böljande mängden gaf plats åt båda sidor, och genom
de breda portarna rörde sig ett lysande tåg. Härolder
med gyllene stafvar öppnade ledet, efter dem följde Athens
ädlaste gubbar, herrlige män, som trädde med fasta steg
i marken till tubornas ljud — så kommo prester och
prestinnor med offerdjuren: tåget stannade, och nu när-
made sig de stilla, athenska jungfrurnas rad i rytmisk
gång till flöjternas toner; så framburo andra qvinnor de
heliga vaserna, och så kom ryttames väldiga tåg: huru
stolt höjde sig hästarnas nackar, huru fast, som gjutne,
suto ynglingarna på gångames rygg; nu kommo strids-
vagnar rullande, och som under dans sprungo väpnade
män upp på de framilande tvåhjulsvagnarna, under det de
slogo på sköldarna; och mot den rena, blå luften steg
hymnernas ljud, kallande gudarna ned på jorden.

Och omkring templets hörn drog tåget in i Athenes
helgedom.

"Kom, stig in i templet med mig," sade qvinnan,
"det är länge sedan jag varit i min heliga borg."

"Underbara, hvem är du då? Är du Athene?"
"Nämn mig med hvad namn dig lyster; Athenes namn

är dödt för årtusen sedan — andra namn, samma gudom.
Dyrkas icke Panhagia-Parthenos *) i Athene-Parthenos'
tempel? Grubbla icke, utan följ mig — det är festdag i
Athen i dag!"

Och* hon förde honom in i templet, och en jättegestalt
i borgerlig drägt, men med en mycket hög hjelm på huf-
vudet och krusigt skägg på hakan närmade sig dem och
räckte honom en bägare.

*) Jungfru Maria. Parthenon var under medeltiden Mariaekyrka.
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Då han såg ned i bägaren, flammade det i den
gyllene skålen.

"Har du mod, son af ett svagt slägte, så töm forn-
tidens heliga bägare," sade den väldige och rörde vid hans
hand, vid det Georgios tog bägaren och i tysthet tömde
den flammande drycken.

"Så lyft nu Theseus' heliga svärd, som han grep då
han var manvuxen!"

Han gick bort utan att säga ett ord, svärdet låg för
Georgios' fot, han grep det; men det var honom icke möj-
ligt att lyfta det.

"Hvem var han?" frågade Georgios skamfull, då de
voro utanför.

"En gång kallades han den vida berömde."
Georgios slog ned ögat; ty han kände honom: det

var Perikles sjelf, som räckt honom bägarn.
Då han åter såg upp, hade de stigit nedför berget,

och gingo nu emellan de koragiska monumentens rad in
i teatern.

Här böljade mängden som ett haf, då dö trädde in
bland de öfversta sätesraderna. Hvilket landskap låg icke
nedanför dem! Längst ute den silfverblinkande Saroniska
bugten i solskenet, Eginas berglinier tecknade sig fint
men rent i den genomskinliga luften, olivskogen stod blå-
aktig mellan staden och hafvet, och på de vida slätterna
var det stilla.

Men under dem närmast orchestra suto de festligt
smyckade presterna i rad, offeraltaret var rest i midten,
en blåaktig rök steg upp derifrån; under det en rytmisk
dans rörde sig kring altaret, såg man på scenen Oedipos
med Antigone, hvilande ut i Kolonos.

Men i orchestra sjöng de gamles chor till Oedipos:
»Så träder du nu, o främling! in
Under Ättikas himmel, i det glansfulla
Kolonos' nejd, der än
Näktergalar med silfverröst,
Talrikt byggande i den gröna
Skogsnatt, sucka och klaga.» -

O, huru väl kände Georgios hymnen till hans fader-
nestad, den odödliga hymnen öfver den döda helgedomen.
Tårarna stodo i hans ögon.
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I detsamma närmade sig en gubbe till år, men en
man till hållning och ansigtsuttryek: huru herrligt föll icke
himation öfver de kraftiga lemmarna, huru mäktigt trädde
han icke fram för ynglingen och de fulla läpparna rörde
sig, under det han räckte honom sin lyra och sade:

"Har du mod, så slå ett slag i hennes strängar!"
Då Georgios rörde vid lyran, flammade strängarna

som lågor, men då Georgios tog i strängarna — tego de.
Georgios kände den gamle och slog åter ned ögonen:

denna gång frågade han ej — det var Oedipos' skald.
Och då middagssolen brände, svalkade de sig i pelar-

gångar, som Georgios aldrig sett, hvilkas spår och hvilkas
namn försvunnit från jorden, hvilkas skönhets rykte icke
hunnit till vår tid.

Och de gingo vid brädden af Kephissos i olivskogen,
och de följde dess böljor och kommo till en sval kolonnad,
der bildstoder stodo bland löfverket, der endast några få
män suto tillsammans, men blidt tal ljöd mellan dem, och
Georgios lyssnade gerna. Då trädde den skönastemannen
bort till honörn, böjde sitt hufvud ned till honom och talade:

"Yngling! Vill du vara borgare af den grekiska staten?
Har <hl mod, så drick af forntidens rena källsprång — af
Kephissos' heliga vatten!"

Och den sköne mannen rörde vid hans panna, men
Kephissos låg torr framför honom och ingen droppefuktade
hans läppar.

"Det är tid att gå vidare!" hviskade hans ledsaga-
rinna; "solen sjunker."

"Hvem var han?" frågade Georgios.
"Du kände honom icke? Du var i Akademias lund,

hos honom, som först drömt idealet af en stat. Du har
fått invigningen, profvet återstår."

Men då det nu blef afton, och Helios hade släckt sin
fackla bakom bugten vid Salamis, och det blef mörkt om-
kring dem, då trädde de stilla upp på Areopagoshöjden.
Men de voro båda tysta.

"Nu skall den sköna tiden dömas," hviskade hon
vemodigt.

Der uppe suto de tyste domarena, det var mörkt; ty
de skulle ej känna den anklagade. Men Georgios kände
honom: han såg icke ut som en anklagad, utan mera som
en domare: dock icke som en domare öfver de enskilde,
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utan som han varit i slägt med verldsdomaren, och Geor-
gios hörde honom höja sin röst och säga:

"Are vi nu Guds slägte, så skole vi icke tänka, att
gudomen är lik vid guld och silfver, eller stenar konste-
liga uthuggna, eller vid menniskors fund. Gud förkunnar
nu menniskorna, att alle allestads skola bättra sig!"

Då hånade domarena honom, men i det de lyfte sina
händer till bespottelsen, då kände Georgios en smärta i
sitt bröst, som om ett svärd genomträngt det — den gamla
verlden hade dömt sig sjelf, hennes skönhet var slut; men
från eumenidernas håla under höjden kom ett vildt, sönder-
slitande skri — en blixt slog ned i Akropolis, och med
ett förfärligt brak sjönk all den herrlighet, dagen hade
visat honom, åter i grus.

Georgios såg sig om efter sin ledsagarinna; han hade
en känsla af att också hon måste ha försvunnit; men hon
stod der ännu, endast blekare, och sade med skälfvande
röst: "Det var min pligt att visa dig äfven detta. Kom nu!"

Och hon tog honom vid handen och förde honom ned
från höjden.

"Jag skall öppna den gamla metropolitankyrkan för
dig i natt," sade hon. Och hon förde honom genom de
trånga gatorna vid foten af Akropolis, och stannade vid
kyrkan. Hon sträckte ,sin hand mot dörren, den sprang
upp, och de trädde in. Kyrkan var tom, under taket
brann den eviga lampan, eljest var det helt mörkt i det
trånga rummet.

"Hvad skola vi här?" sporde Georgios.
"Vi skola se, att Hellas' sol är släckt af nattqvalmet."
En prest kom in i kyrkan. Hans drag voro regel-

bundna, hans hår och skägg rika och sköna, men i hans
ögon var elden släckt, och om hans mun låg något dju-
riskt. Han gick upp till altaret, han ställde sig framför
en nött, svart bild af ett helgon, han tände ljus framför
det och gjorde en lång bön. Nio gånger upprepade han
hvart ord, innan han uttalade det följande, dermed blef
bönen niofaldigt stark. Papas hade tandvärk, Papas bad
helgonet om att taga tandvärken från honom. Men då det
icke halp, såg han sig om i kyrkan, och då han icke såg
någon, lade han bilden framför sig på altaret och piskade
den: uNu skola vi se, om det hjelper!"
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"Ut, ut härifrån!" ropade Georgios, "jag förgås i
denna luft."

Och de tumlade ut, och han hörde dörren slå igen
efter sig. Efter en stunds vandring sade hon: "Stanna,
Georgios! Nu äro vi vid kungens slott! Derinne sofver
hans förste minister — skola vi gå in?"

Dörren öppnades — nattvinden drog in och viftade
i de långa sidengardinerna omkring sängen, och nattlam-
pan på marmorbordet släcktes. Men i mörkret sågo de
hans drömmar leka öfver hans läger såsom töckenbilder.
Den gamle syndaren vred sig i sömnen: han sträckte
armen efter den fylda penningpung, som Bergens konung
höll framför honom. "Du har mördat dem?" sade han i
sömnen. "Må det gå alla mina fiender så: kom hit med
pengarna, gamle kamrat — om en vecka är jag störtad;
till dess måste vi plundra hvad vi kunna," och hans fingrar
sträckte sig krampaktigt efter guldet.

Men Georgios var allaredan ute.
"Nåväl, yngling?" upprepade hans ledsagarinna, "är

här ingenting att dö för i Hellas?"
"Visserligen — men hvar är räddningen?"
"Folkets genius lefver — och har blott behof af

en man, en grek. Är du en man? Kan jag tro dig, så
kom; men svik mig icke." Hennes stämma var bedjande
— nästan bristande.

"Ha! Nu känner jag dig," ropade Georgios. "Nu
ser jag dioskurernas eld lysa öfver din panna och min —

jag ser det i återskimret från ditt öga. Lys mig i natten,
mitt fäderneslands genius!"

Hon var så skön, der hon stod under stjernhimmelen,
månen hade gått ned: han såg ofrånvändt in i hennes
brinnande öga.

"Akta dig," sade hon, "sök ej för djupt i mitt öga
efter den eld, som brinner öfver din egen panna. Akta
dig, att du icke gör som alla de andra!"

"Hvad gjorde då alla de andra?"
"Jag vågar icke säga dig det," hviskade hon rod-

nande, och en högre skönhet betäckte henne.
Georgios kände, att han var berusad, men han

följde henne.
"Hvart gå vi?" frågade han.
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"Nu gå vi att söka räddningen för allt som är
förloradt!"

"Nu skall Hellas återvinna sin gamla glans!" jub-
lade han.

"Obetänksamme!" sade hon smärtsamt, "hvilken
talar om glans? Låt oss först rädda dess ära. Aldrig
kan Hellas mera återvinna sin forna glans, så sannt som
historiens hjul aldrig kan vridas tillbaka. Pattar du icke
verldshjulets gång? Känner du icke den lag, hvarefter
allt verkar? Från öster fick Grekland sin sol, och gaf
henne åt vester; nu skall Hellas med tacksamhet från
vestern mottaga den mogna frukten och med tacksamhet
gifva den tillbaka till östern. Pörstår du mig icke?"

"Din mening anar jag — men hvarför då kämpa,
när mitt olyckliga fädernesland likväl aldrig skall skörda
segrens frukt?"

"Hellas fyller sin pligt, frukten skördas af det hela!"
"Och Perikles', Sofokles', Platos dag?"
"Är stoft och aska, men återfödes endast i det stilla,

dolda storverk, som Hellas kan verka!"
"O, men Hellas är så skönt — du är såskön? Hvar-

för kan du icke vara verldens drottning?"
"Det skall du sjelf besvara — i morgon," sade hon,

och rodnade ännu högre.
"Hvarför då kämpa?" upprepade han. "Allt är för-

gäfves — hvarför icke hellre njuta den ungdoms stund,
som är, innan den flygtar bort?"

Men då han nu åter såg in i hennes öga, brann också
der en dunkel eld. Eller var det återskimret från hans
egen eld? Den brann icke öfver hans panna, den brann
som en förtärande, smärtsam lidelse i hans inre och flam-
made uti hans öga, och då han såg på henne med denna
blick, var det som om afståndet dem emellan hade för-
svunnit; hon stod framför honom strålande skön, likväl
som en dödlig qvinna, han famnade henne hårdt och
tryckte en lång, lång brinnande kyss på hennes läppar.
Hennes motstånd blef svagare och svagare, det förlorade
sin kraft, och med ett skärande, smärtsamt skri sjönk hon
till hans bröst. Glömskans rus hade han druckit i ett
enda drag.
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Det var sent, månen hade gått ned, men stjernorna
lyste ännu med jinderbar prakt. Dagen närmade sig i
öster; Georgios kände ännu vinets verkningar från aftonens
symposion, der han nu åter satt vid Hagias grafgata, vid
det sista monumentet.

Det ljöd ännu i hans öra: "Hvarför kan du icke vara
verldens drottning?" och hennes svar: "Det skall du sjelf
besvara — i morgon!"

En kall morgonvind strök skärande fram öfver slätten.
"Hvarför kan du icke vara verldens drottning?"

stammade han ånyo med ett krampaktigt skratt. "Ja,
morgonen är kommen och svaret är gifvet: nyfödelsen
af Hellas' storhet är drömmen i en berusad natt; den, som
skulle rädda Hellas' genius, förråder henne som han för-
råder sin egen ära! Jag — som alla de andra!"

Och han reste sig skamfull, rodnande, bittra tårar
qvällde ned öfver hans kinder, och han försvann i olivskogen.



11.

Blott en droppa.

et är söndagsmorgon i den lilla byn
mellan Alperna. Det är ännu mycket
tidigt, men solen är redan uppe, och ligger
öfver bergsidan och ser ned på den lilla

vackra, pittoreska bergbyn. Sjön i djupet är ännu svart
— dit har ej solen nått ännu. Klockorna ringa i kyrkan
ofvanför byn, och hela befolkningen har vandrat dit, solen
bränner het på muren, der jag ligger i mitt öppna fönster
— katten och jag, vi äro ensamma hemma, den ligger
utanför på trappan och slickar solsken. Klockorna tystna
och psalmsången ljuder vackert ned igenom dalen utifrån
kyrkan, vattenfallet blandar sin bas deri, lärkan drillar
diskanten dertill, — natten är förgången, det är morgon
och ljus, det är solsken i skogen, solsken i menniskcrnas
hjertan.

Det sista, det enda, som sitter qvar efter natten,
blänker sjelft som en sol i solskenet - det är daggdroppan,
som bäfvar på rosen i spaliern bredvid mitt fönster. Hvad
hviskar nattens dagg till rosorna? Lyssna, stilla och fromt,
innan solen bortkysser nattens sista droppa från sin älskades,
rosens läppar, lyssna, så får du höra slutet af den saga,
som daggdroppan har berättat för rosorna i sommarnatten.
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Jag föddes på en morgonsky, verlden glittrade i guld
och rosenfärger för mitt öga och en underlig längtan grep
mig, då jag första gången såg solens mäktiga droppa hänga
som en tår i verldsögat, en tår, hvari Gud sjelf speglade,
sitt ljus.

Jag ville ut, jag ville älska. Jag ville uppgå i detta
stora, varma, hemlighetsfulla solöga, och då jag såg mina
systrar kasta sig ut ur vår gungande vagga och alla
ropade: "till solen!" så ville jag med: jag sprang öfver
vaggans kant och sväfvade ensam ut i luften. "Jag skall
till solen!" sjöng jag till mina yngre systrar — "farväl,
farväl!" Och de sågo efter mig. "Den lyckliga!" sade
de; "kunde icke vi komma efter?" och jag kände, huru
jag sken i solljuset; men bäst jag sväfvade, såg jag, att
det blef mörkt omkring mig, jag såg, att det var min egen
vagga, som hängde mörk och tryckande öfver mig, såg,
att solen stod just på den motsatta sidan om henne —

och att jag sväfvade bort från solen.
Jag sörjde; de andra regndropparna sörjde icke, det

förundrade mig, ty de ville ju också till solen. "O," ropade
de till mig, "låt oss uppgifva sådana barnsliga fantasier;
det är icke alla, som skola den vägen; det var en öfver-
spänd barndomsdröm." Men jag sörjde, jag kunde icke
annat; och de ilade förbi mig hånande: "helsa till solen!
du som vill uppåt, en väg motsatt vår, vi vilja nedåt till
jorden, der är lust och glädje. Der kan man också sola
sig och segla i rännstenen; derkunna vi göra skälmstycken
med bondens hö, men du vill till solen, du! det kan inte vara
nog med mindre, du är ju så mycket bättre än vi. Du
kommer dock till jorden, hur förnäm du än är, du kommer
i smutsen — i smutsen!"

Så sjöngo -de, men jag sjönk och sjönk — det blef
allt mörkare, min glans var borta; så ilade vi öfver vin-
bergets kant, och på en af drufvorna satt en röd droppa:
"hvad är du för en?" sade han.

"Jag är en vattendroppe."
"Du tarfliga droppa," ropade han, "icke har du eld i

ditt blod, icke föder du sång och hänförelse i mennisko-
bröstet. Bläckdroppan sprider nyttiga kunskaper, mjölken
närer och föder, sjelfva flodvattnet släcker törsten, men
du är blott en droppa; farväl, du andefattiga vattendroppa!
Du onyttiga vattendroppa!"
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Det var som skulle jag vilja brista af blygsel. Solen
hade förskjutit mig. Jag var dömd att förtorka på den
kalla jorden, okänd, förskjuten — o, den som dock hade
eld i blodet, den som kunde nära och föda!

Och dermed sjönk jag till, jorden. Jag sväfvade ned
öfver ett kornax, djupt inne i en dal, långt bort såg jag
solen der hon låg öfver fjället, jag hörde axet sucka och
bedja: "ack, — blott en droppa!" och i detsamma böjde
det sig under min tyngd och kysste mig: jag trodde att
alltsammans var gäckeri. Då hviskade axet: "o, hvad det
svalkade, och hväd det läkte? Tack, du välsignade, lilla
regndroppa, Guds gåfva i den solvarma dagen. Trött och
förbrändt hade mitt hufvud sjunkit ned, du, lilla droppa!
har räddat mitt lif!" Jag blef så glad, jag kysste axet så
innerligt; rundt omkring mig öppnade kornblommorna sina
blå blad och jag vaggades till sömn, medan sommarvinden
hviskade sin visa för mig. Men min soldröm! skulle den
vara borta? Den var ju dock min hela diktan och traktan,
utan den var mig lifvet intet, och likväl, kanske det ej
var Guds vilja, men jag måste dock längta och trängta,
fast det var godt också att vederqvicka det lilla axet
på marken.

Om dagen fördes jag uppåt af den fuktiga luftströmmen;
då tänkte jag på solen, om jag tilläfventyrs skulle gå dit;
men om natten sjönk jag åter ned som daggpå rosens läppar:
"blott en droppa af himlens dagg," bad hon, och åter ljöd
det: "hvad det svalkade! Tack, du välsignade, lilla regn-
droppa, Guds gåfva i natten." Men jag sjönk sakta ned
öfver rosens kant och gled ut i de svala böljorna.

Der voro mina systrar; glad förtäljde jag dem om
mitt lif ide lugna dalarne. "Och nu är den visan slut,"
sade den äldsta af dem: "nu är du icke bättre än vi,
tvärtom. Deruppe i landet har du väl gått och gällt för
något, och poeterna hafva sjungit om daggen och om
regnet, nu är du bland dina likar, vi veta hvem du är,
och dessutom ha vi större anciennitet här i vattnet än du,
som svärmat bort ditt lif på rosenblad och kornblommor.
Var nu vackert stilla." Och så tappade jag bort mig i
hvimlet och tyckte att hvar droppa var större än jag och
det tyckte de sjelfva med, och kanske voro de det i verk-
ligheten; och der låg jag länge, och mitt hela väsen frös,
jag härdade mig i denna omgifning och låg styf och kall.
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"Nu ligger isen på sjön — nu är det vinter," sade
menniskorna.

Och der låg jag: kallt var det omkring mig, kallt
var det inom mig; rosen, som jag svalkat, hade längesedan
förvissnat, kornet var tröskadt och lagdt i ladan, ingenvar
der, som brydde sig om mig; då kommo månens strålar i
vinternatten; de lekte så kalla öfver snö och trästammar
och öfver sjön, det var unga, luftiga kavaljerer. "Hör
du isklump!" sade en af dem: "vi två passa för hvarandra;
jag är min egen herre, och jag eger stora silfverskatter;
vill du blifva min? Jag är ett godt parti!"

"Kan du smälta isen omkring mitt hjerta med ditt
silfver, du kalla stråle?"

"Hvad du är förnäm af dig! och du är dock bara is
— is!" Och deri hade han rätt: så såg jag ut. Hvem
kan väl ana, att isstycket ligger och drömmer om solens
värme? — Kall som is — det var jag ju! Jag skulle
helst vilja dö.

Då kom den första varma solstrålen ned genom vår-
luften. Medan han lyste i det blå och på trädens grenar,
slöt han sig kärleksfullt till mig. "Kanske," sade han,
"kan du en gång följa mig dit upp. Kanske kunna vi
blifva ett. Men haf tålamod! Lid och tig!"

Jag blef så glad: "Lid och tig!" det smalt uti mig
och det blef vår — och jag flöt lösgjord hän öfver is-
täcket och nedåt en sorlande bäck.

I solglansen vid bäckens kant gick en ung flicka;
hon var för första gången ute och sökte blåsippor; hon
bar sin halmhatt i handen och lät vinden leka i lockarna.
Nu ville hon dricka af det första rinnande vattnet; glad
och frisk som en morgon stod hon der, hon böjde sig ned
och lyfte mig upp i sin hand, jag berörde hennes mun
— jag fängslades vid hennes läppar, ty hon törstade och
jag var hennes första läskedryck. Jag satt då fast vid
hennes brännande läppar, jag, som ville ila till solen, jag
som hade fått hopp; men det var ju min pligt att läska
den törstande om det så skulle kosta mitt lif, om jag så-
aldrig skulle se solen mera. "Lid och tig och tro!"

Och från läppen gick. jag öfver i hennes blod, det
rullade varmt men friskt; solen var dock förlorad för mig
och jag hörde blott att man sade: "Huru ljufligt vårsolen
skiner öfver fjället; se huru solen drager vattnet till sig!"
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O, då skulle jag ha varit med, det var det solstrålen lof-
vade mig, då han sade: "lid och tig!" — Nu har han
glömt mig.

Men i stugan satt den lärde magistern, som pekade
mot skyarna och sade: "Det ser blott ut som om solen
drager vattnet till sig; det är blott fuktiga dunster, som
åter nedfalla som regn." Och jag tror, han hade rätt i
att de icke kommo till solen — han var ju en lärd man.

Men så stark var min längtan, att jag satt förvandlad
till en tår i hennes tårkammare; vi voro många der: och
vi sutto der tyst och stilla; ty flickan var glad och tå-
rarne hade ro, några glädjetårar flöto, då hon stod brud
vid altaret. Men jag var en längtans, en sorgens tår:
jag satt stilla.

Men en dag blickade jag ut öfver kanten af hennes
öga: det var skumt i rummet — natt.ampan lyste i den
ena delen af stugan öfver en vagga, vid den sutto hon
och hennes man, de hade slutit sig nära tillsammans —

och de sågo allvarliga ut; ty i vaggan emellan dem låg
ett litet blekt barn, med tillslutna ögon; det var dödt, sade
de, och det var deras enda barn; och minnet af huru mycket
hon lidit för detta barn, och huru mycken glädje hon haft
af det, huru hon vakat de långa, mörka nätterna vid dess
sjuksäng — huru hon hade hoppats och älskat — det föll
öfver henne, det blef så trångt, så trångt i vår kammare,
men hon kunde icke gråta. "0, blott en tår —en enda
tår!" Då sprang jag ut på hennes kind.

"Du välsignade tår, hvad du svalkade!" hviskade
hon, och jag tänkte på axet och på rosen; men jag såg det:
vid hennes sida stod barnets engel och torkade tåren bort
från modrens öga; och kärlekens tårar i modrens blick
äro de skönaste diamanter, hvarmed Gud smyckar sin
eviga krona — hvar och en mera värd än hela solar och
stjernor, — och engeln tog mig från hennes kind och
sväfvade med mig till Guds tron, till den eviga sol,
hvilkens bild jag hade älskat; nu var droppan värd att
vara solens älskade, att vara Guds eviga barn — och
dock var jag blott en droppa!



12.

På Wartburg.

Eisenach den .

Tt blankt söndagssolsken ligger öfver
staden derinne i Thuringerwalds sko-
gar; medan jernbantåget bullrande och
pipande oroligt rullar fram, ringa de

fredliga klockorna samman i de kringliggande byarna, och
högtidsklädda menniskor vandra fram efter vägarna. Men
katten och tuppen, som äro ensamma hemma, anse sig
för herrar och sträcka sig spankulerande i solskenet på
dörrtröskeln och trädgårdsmuren.

Min enda reskamrat i kupén, en elegant söndagsklädd
herre med glacéhandskar, talar med mig om teater, om
poesi, om museer; underrättar sig vänligt om hvart jag
skall hän, och då jag säger honom att jag i dag ämnar
stanna i Eisenach för att bese Wartburg, stegras hans
intresse för mig i hög grad och i synnerhet är han mycket
mån om att jag skall finna ett bra hotell. "Ni måste taga
in på 'zum halben Gans', det är det bästa och tillika det
billigaste hotell som finnes i Eisenach; en taffel, och ett
vin! — 'zum halben Mond' deremot duger alldeles icke!"

Då jag beklagar, att jag skall träffa min följeslagare,
som redan tagit in på 'zum halben Mond', och att jag
således måste taga in der, rycker han medlidsamt på
axlarna, och säger blott det enda ordet: 'Wanzen!' Det
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var nog för att göra mig förskräckt, men icke för att
rubba min plan. Hans intresse för mig svalnar betydligt,
då jag icke vill följa hans råd; i detsamma stannar tåget.
För att få veta hvilken min älskvärde reskamrat kan
vara, räcker jag honom mitt visitkort hälft tvekande, huru-
vida han skall taga illa upp; men han tager1 det och räcker
mig i stället ett vidunder af en 'Empfehlungskarte* med
ett stort hus på, men intet namn. Då jag litet enträgen
frågar, med hvilken jag haft den äran att föra en så be-
haglig konversation, svarar han värdigt och lakoniskt:

"Kellner zum halben Gans."
Han hade gjort en liten utflygt i svarta kläder och

glacéhandskar samt vände nu åter till sitt hvita förkläde.
Det var något längre fram på förmiddagen, då jag

genom de folktomma gatorna begaf mig till Wartburg för
att se hvad tusen resande vilja se. Knappt hade jag gått
några steg, förr än en englablid stämma tilltalade mig;
det var åter min Kellner, som nu för att njuta af söndagen
var på väg till sin moster på Wartburg, hvilken bryggde
det förträffligaste Weissbier på tio mils omkrets. Det
tycktes som var han af ödet utkorad till min engel på
min Wartburgervåndring, helst då han i tydliga ordalag
lät förstå, att ett godt ord från honom, uppvägdt af mot-
svarande valuta, skulle öppna för mig både riddarsal och
källare.

Jag hade således intet annat att göra än tacka, betala
och öfverlemna mig till min nye väns talträngdhet. Upp-
stigandet var emellertid herrligt: de ända upp till toppen
skogbeväxta bergen, dalens yppiga gröna och gula färg-
toner, allt badande i söndagssolens strålar och med hela
septemberdagens vemod öfver sig — allt bidrog till att
gifva hela scenen ett så oemotståndligt ljuft behag, att
sinnet ovilkorligt drogs dit, hvarest vi nordbor alltid söka
mönsterbilden för allt skönt, vi se i naturen — till hemmets
fjäll, och här voro många jemförelsepunkter. De aflägsna
våglinierna på horisonten med det klara, dämpade blå,
Hörselfloden, som, ofta afbruten af skogarna, slingrar sig i
dalen, lockade tanken att drömma sig hemma; men upp-
lyfte man hufvudet, såg man Wartburgs mäktiga torn,
hängande högt öfver sig som ett örnnäste. Häruppe skulle
jag åter träffa min gamle reskamrat från Gardasjön —

och han var mig riktigt till mötes. Det var ett gladt
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återseende. Samman vandrade vi åter, genom salar och
kapeller — alldeles som vi gjort i fordom tid i la bella
Italia.

En förunderlig blandning af forntid och nutid, af
riddarlif och borgerlighet lyste fram för oss ur denna gamla,
herrliga borgs massor, som nu nyrestaurerade stå der i
sin gamla prakt. Kyrkan och värdshuset, Lutherkammaren
och vaktposternas uniformer, allt kontrasterar så besyn-
nerligt. Här uppför dessa backar har mången manlig
hjelte vandrat, från sångarne i WTartburgerkrigen till stu-
denterna vid det ödesdigra Eisenach-mötet den 18 Okto-
ber 1817.

Träder man nu in i den restaurerade delen af slottet,
som är hållet i vacker romansk stil, mötes ögat af talrika
nya arbeten. Målaren Schwind har prydt salar och kor-
ridorer med sina fresker och arkitekterna ha gjort sitt.

Vi låta föra oss uppför trapporna till sångarsalen,
hvarest nu en freskomålning antyder den i salen för sex
hundra år sedan försiggående scenen — och hvarest en lång
inskription angifver hvad hvar särskild minnessångare qvad
— och lika noga som man i medeltidem visste, hvilken
färg erkeengelen Michaels vingar hade, lika säkert visade
mig min vän här, hvarest hvar och en af personerna
hade stått i sångarkampen. Här, i midten på den upp-
höjda platsen satt landtgrefve Hermann, genom den dörren
inträdde Sophie, här stod Heinrich von Ofterdingen, här
Walter von der Vogelweide.

Det var då här, de stredo om den skönas krans,
dessa medeltidens liffulla sångare: landtgrefve Hermann
hade samlat omkring sig en lysande sängarkrets, och
Thiiringersångarnes beröm genljöd öfver Tyskland och väckte
afund och beundran — de två gå alltid hand i hand.
Ryktet om det sköna lifvet på Wartburg, hvarest bägarne
glimmade lika så ofta som minnessångerna ljödo, trängde
också till den sydtyska sångarkretsens öron, till det öster-
rikiska hofvet. Thiiringarne stodo högst ikänslornas renhet,
i kärlekens djup, men senare tider ha beskyllt dem för
enformighet: de kunde blott älska och sjunga om sin älskog.
Osterrikarne funno mera behag i böndernas öl och sjöngo
gerna en dryckesvisa eller en dans i folkviseton. Men
de blefvo nyfikna att höra hvarandra, de båda 'skolorna',
som man i våra dagar skulle kallat dem, och år 1207
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inbjödos Sydtyskarne af Thiiringarne till en sångarkamp
på Wartburg. Thiiringarne litade mest på Walter von der
Vogelweide, den starke, patriotiske men tillika ridderligt
qvinnokäre sångaren, kyrkans trogne anhängare, uppfylld
af kärlek till allt sannt och skönt!

Sydtyskarne anfördes af Heinrich von Ofterdingeu,
den som trognast uttryckte den hos dem rådande stäm-
ningen, samt, enligt en sägen af Tannhäuser, en annan
minnessångare från Sydtyskland.

Här i den etthundratjugo fot långariddarsalen samlades
de, och kampen begynte. Landtgrefven hade intagit sin plats,
rundt omkring sutto sångare från alla Tysklands trakter
— från det aflägsna Ungern varKlingsor, den trollkunD.ge
sångaren kommen, den mäktiga gestalten vid furstens sida
är Percivals berömde skald: Wolfram von Eschenbach; men
längst ned i salen i den röda drägten står — skarprättaren,
ty striden är på lif och död. Nu sjunger Walther von der
Vogelweide, han besjunger sin furste, landtgrefve Hermann;
den lyssnande kretsen af hofvets damer höra med glädje
hans ord och de milda blickarne utvisa, huru väl han för-
stått att sjunga dem till behag; han är en öfvad minnes-
sångare, han har sitt hem på Wartburg, han vet för hvem
han sjunger. Då framträder Heinrich v. Ofterdingen, han,
om hvilkens sång de hafva hört så förunderliga rykten
— besjunger Leopold af Österrike, sin landsherre; det är
klang af Welf och Waiblingen i dessa sånger. I början
lyssnar skaran, den vet ej om den skall bifalla eller döma,
men allt som han sjunger, glömmer den sig sjelf; sådan
sång har man aldrig hört; han hänför icke, han berusar,
han bringar dem att glömma allt. Då, just i det ögonblick,
hans sång står redo till den högsta flykt, upptänd af det
ideal af en qyinna, som alltid framställt sig för hans inre
öga och som eldar hans sång, änskönt han ännu icke mött
henne i lifvet, just då öppnas dörren — och den drömda
inträder — det som han sjungit och drömt och hoppats
står verkliggjordt inför honom. — Hvem är denna qvinna,
som hög och ljus skrider igenom salen, för hvilken alla
buga sig och som nu tager plats vid landtgrefvens sida?
— Det är hans syster Sophie, tidens skönaste dam. Och
den olycklige Heinrich sjunger för henne sin kärlek och
sin trohet, glömmer hvad han skall besjunga, glömmer att
en furstekrona glänser öfver hennes namn, men blott en
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skaldekrona öfver hans; hon ser på honom allvarligt —

han förvirras, och öfverraskningen, i stället för att elda
honom till glad hänförelse, störtar honom; strängaspelet
faller honom ur handen, och medan Walter segrande åter-
upptager striden, står Heinrich der besegrad och efter den
stränga stridslagen dömd till döden. Och låge hans dom
icke redan i stridens vilkor, så vore han i alla fall dömd
till döden, emedan han vågat lyfta sin blick till furstinnan;
för honom är ingen räddning. Den olycklige sångaren vet
icke hvart han skall fly, då han i ett nu flyr hän till
damens fötter, kastar sig ned framför furstinnan, som be-
skyddande breder ut sin kappa öfver honom och betäcker
honom dermed — han har funnit en fristad, hvarest ingen
vågar röra honom. Men hvad hon hviskade till sin sån-
gare, då han låg der knäböjande inför henne, det vet
ingen; man kan blott ana det af hvad som sedan hände.

Med förnyad kraft reste sig Heinrich emot Wolfram
von Eschenbach, Klingsor satt som domare, och nu var det
som om sångens genius sjelf rörde strängarne for Heinrich,
ty innan kort var striden mot tidens förste sångare af-
gjord till den nyss öfvervunnes fördel, och hela försam-
lingen gaf honom jublande sitt bifall. Han lemnade sån-
garsalen och drog tillbaka till sitt land, i det yttre segerrik,
men pilen satt i hans hjerta; ty Sophias bild följde honom,
sjelf stod hon for högt för honom och hans lifs frid och
glädje var bruten.

En annan sägen förmäler att Tannhäuser, hans med-
broder, blef besegrad och att han lemnade borgen med
en förbannelse öfver den och dess herrskare samt att han
dolde sig i Venusbergets natt, tillbringande sju är hos dess
förtrollande men onda beherrskarinna.

Tiderna förrunno, den utslungade förbannelsen hvilade
tungt öfver Wartburg och syntes drabba den ätt som
herrskade der.

Den heliga Elisabeth bodde här; hon lät martera och
piska sig, och all naturens herrlighet förmådde icke draga
henne från kapellet, det lilla kapell, hvarest nu silfver-
stjernorna glimma på takets blå grund. För dess skull
glömde hon Guds stora tabernakel med de tusentals lef-
vande stjernorna på den blå grunden. Der på bönpallen
har hon legat och vändt bort sitt trötta öga från fönstret
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der borta med den förföriska utsigten, här gjorde hon sitt
underverk med rosorna — har du hört talas derom? —

det är en liten älsklig episod ur furstinnans dystra kloster-
liga lif på Wartburg.

Det var en dag, hon ville ut och 'göra godt'; hon
hade på borggården hopsamlat en mängd tiggare och
qvinnor, men hennes man, landtgrefven, tyckte ej riktigt
om denna trafik, och smågrälade ofta öfver, att hon upp-
fyllde hans borg med slikt pack, ja till och med tvättade
deras fötter och skötte deras sårnader — och hon beslöt
derför att göra allt i hemlighet för att icke förarga sin
man. Hon tog då bröd och fläsk och korf och kött i sitt
förkläde och gick i egen hög person tidigt på morgonen,
medan landtgrefven ännu sof på sitt öra, ned på gården
och började sin fromma utdelning. Men när de fromma
vilja göra något godt, så är alltid hm onde framme för
att drifva sitt spel — han lät en liten fluga surrande flyga
in i den sofvande landtgrefvens rum; denne vaknade, slog
efter flugan, men fick i detsamma se att morgonsolen sken
så vackert på tinnarne, att han fick lust att jaga i den
vackra morgonen, kallade på tjenarne och lät tillsäga sitt
följe. Och se - medan frun ännu var sysselsatt med sin
utdelning, kom landtgrefven med sitt följe. Men gref-
vinnan var i alla fall så mycket mera qvinna än helgon,
att hon slog ihop förklädet om matvarorna, på det att
gemålen icke skulle se dem.

"Aha! Ar hon nu framme igen med sina almosor,"
tänkte landtgrefven, "så skola vi taga henne i förhör.
Hvad har du i förklädet, min söta Elisabeth ?" sporde han
vänligt — och hon var fortfarande så mycket mera qvinna
än helgon, att hon tillät sig en liten osanning och svarade
lika vänligt: "rosor, min gemål!" — "Nu är hon fast,."
tänkte gemålen, och sade: "Låt mig få en att pryda min
hatt med — öppna!" Bäfvande åtlydde hon; förklädet
var som hon sagt uppfyldt - af rosor; han skämdes, hon
blygdes inför vår Herre som hade hulpit henne, och gemålen
satte rosen fast i hatten och red ut genom borgporten.

Nu hade hon intet att gifva åt de fattiga, ny olycka,
nytt underverk; brödet och köttet låg der som förr, och
de fattiga fingo sitt. Men landtgrefven red hela dagen
utan att 'få upp' något; först framemot aftonen fick han
sigte på ett vildsvin, som kom på den olycksaliga idén
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att narra grefven bort från tjenare och följeslagare in uti
en djup skog, hvarpå det betackade sig och försvann.
Der stod han nu. Hvart han vände sigkunde han hvarken
upptäcka någon väg eller menniskoboning, men framför
allt plågade hungern honom förskräckligt. Han tog af sig
hatten och tänkte på den ljufliga ros, han på morgonen
fått af sin fagra husfru, och kanske suckade han med
åsnan hos Oehlenschläger: "Hvad nytte dine Blomster,
naar man dem ej kan spise!" — men se! då han såg på
sin hatt, satt der i stället för rosen en skön och fet med-
wurst och smålog så godt emot den uthungrade lands-
fadren, som med furstlig aptit förtärde dei.Sd.mma.

Man säger att han från den dagen icke mera frågade,
hvad hans fru hade i förklädet.

Men förbannelsen hvilade lika fullt öfver Wartburg;
landtgrefven dog och Elisabeth pinade ihjäl sig och blef
efter sin död förklarad för helgon.

1 rummet der öfver den präktiga trappan, hvarest
nu hunden ligger och gassar sig i solskenet, äfven der
har sorgens engel en natt framgått med tunga steg och
med förbannelsen i spåren. Det var der som de halfrusiga
legoknektarna med spjut och facklor inbröto och som deras
anförai e för en olycklig qvinna förkunnade, att de kommo
för att röfva hennes enda, sista skatt — hennes barn.
Der stod landtgrefvinnan Margaretha, den skönaste qvinna,
den ömmaste hustru och moder, men förenad med en den
onaturligaste make — hennes man hade förskjutit henne,
hennes närmaste förrådt henne; sina barn hade dock den
fromma korsdragerskan hittills fått behålla. Men den
grymma gemålen hade ännu det sista, det dödande slaget
att gifva — med en lejoninnas raseri försvarade hon sina
barn; men hvad förmår en qvinna mot bödlarna? Den
känslolöse knekten gör min af att taga dem i sina jern-
klädda armar och bära dem ut i den stormiga, mörka
natten. Hennes strid med sig sjelf är slut; hon tager dem
upp ur vaggan, på armen — stilla kysser hon dem, och
då knekten griper den ene, trycker hon med outsäglig
smärta den andre till sitt bröst, och då hon skall gifva
honom den sista moderskyssen — biter hon honom hälft
medvetslöst i kinden — en stark hand sliter gossen ifrån
henne, men han bibehöll för alltid märket af sin förfeviflade
moders kärlek. Historien har bevarat detta märke i namnet
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på en hjelte, hvilken kallades: "Friedrich mit der gebis-
&enen Wange."

Men hvad tiden förbannar, det försonar tiden. I långa,
mörka nätter skiner ifrån cellen deruppe ett ljus genom
dunklet; vida omkring öfver dal och skogstoppar strömmar
det ensliga ljusskenet, och mången vandrare i dalen undrar
hvem den idoge är som vakar deruppe, och vandrar förbi
med en bön för enslingen derinnanför. Och det kan be-
höfvas; ty han strider en hård kamp, munken deruppe i
cellen — 'Riddar Georg' kalla honom bönderna i trakten.
En och annan har hört honom predika, men dylik predikan
har ingen hört, hvarken förr eller sedan. Några säga att
han strider med djefvulen deruppe; men visst är, att star-
kare och starkare bryter ljusskenet från fönstret fram genom
mörkret, allt rikare och rikare fyller det dalen, — öfver-
springer fjälltopparna och genomtränger de täta skogarna —

upprinner som en uppgående sol öfver århundradets natt,
ljuset från cellen på Wartburg. Ty riddar Georg har
öfvervunnit draken — med den tyska bibeln i sin hand
står Luther på Wartburgs tinnar; utan svärd, utan zittra
står han der, den starkaste riddaren, den bäste sångaren,
som utgått derifrån. Wartburg har blifvit soluppgångens
säte; den onde, den förbannelsens ande, som beherrskade
det, blef af Luther förjagad — och det är nu en fridens
och välsignelsens boning.

I den afdelning, som ligger till höger om borgporten,
öfver värdshuset, är Luthers lilla cell belägen. Välsignade
plats, huru underligt det kännes när man inträder i den
lilla kammaren med den gula muren. — Här står allt som
han, lemnade det: väl är bläckfläcken på muren många
gånger uppfriskad, sedan djefvulen flyktade från Wartburg;
— men arbetsbordet framför det låga med små rutor för-
sedda fönstret, kruset, bläckhornet, detta både i verlden
och i helvetet så vida berömda, den massiva stolen, spiseln
— allt står som^det då stod, och på väggen hänga de
Cranachslta porträtterna. Och utanför — under fönstren!
hvilket tillfälle för den starke Herrans kämpe att fröjda
sig öfver det herrliga landskapet: böljande skogar och
rika dalar, klippor och floder, hans fäderneslands skönaste
trakter: — Thiiringerwald utbredde sig under honom lika
rik, lika skön som den nu ligger framför oss, och vinrankan
slingrade sig längs klippväggen upp emot fönstret. Men
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rätt för sig hade han himlen, den klara ljusa himlen, som
nu strålar äfven oss till möte här, och hvars herrliga blå
väl ofta fröjdade hans blick, han, som mera lefde i himlen
än på jorden.

Och dermed farväl du herrliga Wartburg med dina
sagorika salar, med din förbannelse och med din försoning!
Medeltidens mörker drager här förbi en och förklaras af
reformationens morgonsol; en krans af minnen, evigt frisk,
evigt doftande, mottager här hvarje vandrare, som med
vördnad träder inom de vigda murarna, och om vi nordbor
också icke deltaga i det politiska jublet, det fosterländska
hoppet, med hvilket Tysklands studenter nu för tiden så
ofta i sånger helsat Wartburg, så dela vi dock desto mer
de höga minnen, som med Luthers namn äro ristade i
dess fasta klippmur.



13.

Kläder skapa folk

n temligen kall höstafton suto vi i
jernvägskupén mellan Prag och Par-
dubic, en liten stad, hvars enda märk-
värdighet är, att den heter Pardubitz,

då den skrifves Pardubic. Bredvid mig satt en tysk köp-
man, som bland andra märkvärdigheter egde den, att han
hette Steinitz, fast han skref sitt namn Steinic, för att
vara riktigt czekisk. Vi kommo fram till den lilla staden,
en czekisk bonde ville nödvändigt öfvertala oss, först bed-
jande, sedan hotande, att vi skulle ta in i hans hostinec
(värdshus), hvarför vi naturligtvis icke gjorde så, utan
gingo öfver en öppen plats till ett litet blygsamt jernvägs-
hotell. Fast det var i oktober, låg redan ett lätt snötäcke
öfver platsen, och månen stod nere vid horisonten i sitt
sista qvarter och såg mycket mystisk ut. En brasa sma-
kade skönt i kavarnan (kafferummet), en cigarr tändes
efter den enkla supén, och nu öppnade vår köpman sin
språklåda vid ett glas af den dryck, som vi kalla öl, och
czeken pivo.

"Jag tror ni blef rädd nyss för bonden, som hotade,"
sade köpmannen.

"Det kan jag just icke säga, men edra czekiska bönder
se ut som riktiga skojare, så nog ÄrarArar jag beredd på en
liten attack."
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"Ni vill ju till Turkiet," sade han, "der skall ni se
annan lek! Der måste ni sluta kontrakt med röfvar-
höfdingarna, om ni vill gå fri."

"Det är väl icke så nödvändigt," menade jag.
"Icke nödvändigt ? Hm ... vet ni hur det gick en

engelsman, som jag en gång lärde känna på en resa i
Orienten? Det var just icke i europeiska Turkiet, men
det gör detsamma, jag kan berätta er historien ändå. Låt
mig blott få tända min cigarr."

Cigarren blossade snart, och min nye vän började:
"Jag var i min ungdom handelsresande, innan jag

slog mig ned i Prag, jag reste för ett stort hus, som hade
betydliga affärer i Orienten. Jag behöfver ej för er be-
rätta alla detaljerr; nog af, en händelse gjorde, att jag
skulle göra en resa till Jerusalem. Jag är god katolik,
och jag nekar ej, att det roade mig att kunna efteråt
göra goda affärer i käppar, skurna i Mamres lund, små
stenar från templet på Moriah, — vatten från Jordan på
små flaskor, hvilket jag allt _kan fabricera i Prag, men
som får betydelse derför, att man vet, att jag varit i
Palestina. På resan' öfver Medelhafvet hade jag till res-
kamrater en hel engelsk familj: en gammal lord med
mylady, tre- små unga söner, från tio till fjorton år, deras
guvernör, en ung fransman, bildad och älskvärd, samt
lordens dotter, en förtjusande flicka på sjutton år, med
hvita blixtrande tänder och hvit hy, och med ett par ögon
— (tysken drog på axeln och kysste på fingret, hvarefter
han fortsatte.)

Jag hade länge märkt, att den unge guvernören^
hade ett godt öga till flickan — hon var värd ett par
millioner pund, men jag tror ej det var derför han äl-
skade henne.

Det var en afton under Rhodos — vinden hade lagt
sig, sjön var stilla, och jag var fri från sjösjuka. Jag
beslöt derför att sticka näsan upp i friska luften, och
lenmade min hytt. Jag nekar ej, att några uppfriskande
ångor från citronlundarna slogo mig på ett ytterst ange-
nämt sätt till mötes, men jag fick knappast tid att tänka
derpå, förrän jag hörde lordens röst hålla en förfarlig
straffpredikan för den unga missen. Jag hostade, jag spar-
kade, jag nös, för att visa, att jag var i närheten; det
hjelpte ej, han märkte ingenting, och jag måste höra från
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början till slut, huru han, sedan han sett de unga tu till-
sammans på ett efter hans mening opassande sätt — de
hade läst i samma bok — hotade med att sätta guvernören i
land på en öde ö, om han nota bene vore i stånd att upp-
täcka en dylik. Sedermera fick guvernören en dito lektion.

Men detta var nu endast inledningen. Vi kommo
till Joppe, och jag gick genast upp till den ryske general-
konsulns kontor, der jag visste att man kunde träffa civi-
liserade röfvarhöfdingar, och mycket riktigt, der befann sig
en emir, som lofvade mig och några andra resande sitt
skydd, dock mot en visserligen temligen hög kontant
erkänsla. Han förband sig att eskortera oss till Jerusalem,
att icke plundra oss under vägen, och att hindra andra,
som kunde hafva denna afsigt. Så kom lorden in genom
dörren med hela sitt sällskap.

"Skaffa mig kameler," sade mylord till konsulns sekre-
terare, "jag vill till Jerusalem."

Emiren tog sin turban af hufvudet, för att på euro-
peiskt sätt betyga den rike John Bull sin vördnad och
sade derpå:

"Son af det stora landet i vestern! Jag är förare för
ett stort band af dessa Öknars söner, men du skall gå
genom öknen säker som sute du i profetens egen vagn,
om du vill göra upp kontrakt med mig!"

"Kontrakt, hvem är ni?" röt engelsmannen. "Kon-
trakt med en röfvarhöfding? Gå, jag kan, med en af de
guldpungar jag medför, hyra så många soldater, att ingen
röfvare i verlden skall våga angripa mig!"

"Store son af det stora landet!" sade emiren; "jag
böjer mitt hufvud under din fot, min väg blir ej din väg,
och din väg blir ej min väg, men två vägar kunna korsa
hvarandra. Allah är stor!" Dermed gjorde emiren helt
om, satte sin turban på och gick med oss. som nu stodo
under hans beskydd. Lorden sände oss en föraktlig blick
och lät sig för öfrigt ej störa.

Dagarna gingo, jag kom lyckligt till Jerusalem, jag
reste åter derifrån och kom till Joppe, der jag fick höra
lordens öde.

Lorden hade genast gått till flere af myndigheterna,
hvilka alla gåfvo honom samma råd, som han nyss så
hånligt tillbakavisat, men lorden var naturligtvis som god
engelsman envis som en tjur, och så hyrde han sig en
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liten armé a,f lazzaroner, beväpnade dem väl med bössor
och dolkar, och gaf sig i väg.

Allt gick väl, tills sällskapet kom i närheten af Jericho.
En vacker morgon hände det i denna trakt, att lorden,

ridande på sin goda arabiska häst och omringad af sin
familj och sina väpnade beskyddare, kom ned i en dal-
öppning, då det plötsligen började smälla på höjderna, från
alla håll.

Lorden höll tal till folket: "Nu gäller det att ni visa
er modiga, derför har jag betalt er och gifvit er goda
vapen!" — Men 'folket' var redan vid första skottet färdigt
med sin uträkning: betalningen, af hvilken större delen
var erlagd prenumerando, plus lordens vapen som de buro,
voro de säkra att få behålla, ifall de nu i god tid gåfvo
sig af; om de deremöt stannade för att försvara lorden,
voro de temligen säkra på att förlora båda delarna, helst
hvar och en visste, att han helt visst skulle bli ensam
om ett så ädelmodigt och djerft uppförande; och när det
andra skottet small, såg lorden, trots krutröken, att han
och hans familj var ensam — att han med andra ord
måste gifva sig.

Men på höjden stod hans gamle bekante, emiren
från Joppe och log, och fem minuter senare stod han vid
lordens sida. "Det ligger endast makt på en sak," sade
emiren: "att ej demoralisera de resande här i landet,
genom att låta någon slippa förbi, som vägrat tribut. Jag
vill derför statuera ett exempel. Det kan vara hårdt nog,
men ni kunna vara säkra för edra lif!"

Och dermed tog han höfligt rocken af lorden, lik
en ödmjuk tjenare, lorden såg på honom — så vesten
— lorden blef blek — så byxorna — lorden blef röd —

så kalsongerna — lorden blef grå i synen — och så
vidare, tills slutligen lorden och hela hans sällskap voro
lika aflägsna från all lyx i klädedrägt som Adam och Eva
i paradiset.

Så aflägsnade sig emiren och hans folk.
Lorden och hans följe — ja, hvad skulle de göra?

Lyckligtvis fann lorden, att emiren tappat hans vest, den
drog han på sig på så sätt, att han drog benen genom
armhålen och knäppte den öfver magen, och på detta sätt
marscherade tåget in i Jericho, med den välklädde lorden
i vest och glasögon i spetsen.
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Hvad blef följden? Lorden fick lätt kläder, lika lätt
förstärkningar från London för sin kassa, men så snart
de alla fått kläder på, tog mylady sina söners guvernör
afsides och sade till honom: "Hör, herre! Jag vet, att ni
älskar min dotter uppriktigt, ni är ju en bra och hederlig
karl; tag flickan, ty jag vet, att hon håller af er, och
hvad skulle då jag och min man ha emot partiet?"

"Er man tillåter säkert ej..."
"Min man har ändrat tankar: det är endast kläderna

som skiljer rikedomen från intelligensen."
Derefter tillade lorden: "Bara den f... bannade hi-

storien icke kommer i tidningarna, — men det har den
hittills icke gjort," tillade czeken.

"Men det skall jag sörja för," svarade jag och tömde
det sista glaset pivo för den qvällen i det brasan slocknade,
och så sade vi "god natt!"



13.

En sommarvandring

»Das Leben vergeht
In wechselndcn Schmerzen
Das eine besteht:
Die Liebe .ler Heiv.en.

Gammal visa.

n vacker vardag nalkades
sitt slut. Jag hade varit
hemma i åtskilliga år; —

då jag fick bref från min
gamle reskamrat. Och efter

brefvet hade han sjelf följt och gjort ett besök
i mitt hem, och vi hade företagit en vandring i
.Nordens friska vårnatur; för sista gången suto
vi nu samman på en station, och många tankar
och många minnen strömmade in på oss.

Vi firade en hesperisk natt under .Nor-
dens ljusa vårhimmel. Det var nära midnatt,
då han föreslog mig att ännu en gång förnya.
vara gamla nattliga samspråk, att ännu en gång
berätta något ur det lif jag fört sedan, vi
sist voro tillsammans. — Och jag började be-
rätta under det natten skred fram öfver våra

hufvuden med sina eviga stjernor. Det var vår sista
hesperiska natt.

1

Det första sommarregnet hade fallit öfver den norska
hufvudstadens gator, den frambrytande junisolen var varm
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och stark och lockade med sitt gyllene skimmer öfver
bergen och åsarna, öfver sjön och vikarna ut ifrån den
qvalmiga staden, upp i fjällen, der vallhornet, luren och
långleken ljödo från de ödsliga säterstugorna. Hur ofta
hade vi icke i skoldagarna dragit ut, när sommarferierna
kommo, och gästat hos de vackra och trefliga säterflickorna;
nu var man student, nu hade man sin frihet; alltså ränseln
på nacken och vandringsstafven f handen, ut i den friska,
glada sommaren, upp i de ensliga dalarna, dit ännu ingen
bleklagd kultur, inga tomma stadsvanor och onaturliga seder
hade trängt in och förjagat rodnaden från ungdomenskinder,
sången och sagan från de gamlas läppar, der, med ett
ord, folket och dess poesi ännu lefde och trifdes. Och,
låt mig tillägga för att vara fullt uppriktig, en ung, sjutton-
årig ros, som blomstrade i prostens trädgård, lockade må-
hända ännu mera än allt det öfriga; men det skulle ingen
veta, ty hur skulle det se ut, om man återvände som lor-
lofvad, tjugoårig student, när hon icke hade några 'medel',
och jag icke tagit någon 'examen'; men det var så ändå,
-hon lockade mig här med sina djupa ögon och sina friska
kinder, då liksom nu, när hon aderton år efteråt står lutad
öfver ryggen af min länstol, hör hvad jag säger och
leende säger, att jag icke behöfde taga henne med i be-
rättelsen ; men med måste hon, ty nog var det hon, som lade
det gladaste solskenet öfver min ungdoms sommarvandring.

Det var en herrlig juniafton, det var solnedgång på
bergen, natt i dalen, klockan kunde vara omkring nio,"'då
jag efter tre dagars vandring genom skog och fjäll nal-
kades hennes hem, en af dessa dalar, hvilka vaktas så
väl af väldiga snötäckta toppar, att ingen ofred tyckes
kunna nå dit, en trakt, der alla verldens stora frågor och
vigtiga ämnen sjunka ned och dö i ett intet vid bergens
fot, der helgjutna, stilla menniskor gå sin allvarliga, fredliga
gång, der sjelfva fantasien lägger sig till hvila, mättad af
nejdens storhet och herrlighet, och slumrar lugnt i sin
moders, naturens, sköte. En lätt rök blånade från en stuga
vid fjällsjöns strand, derifrån jag hade tre mil att ro genom
den tysta sommarnatten för att nå mitt mål. Allt var
stilla. Det var som om sjelfva fåglarna voro rädda att
störa naturens aftonbön, i det solens sista röda återsken
slocknade på fjällspetsens snö — långt, långt der bakom
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låg 'verlden'; med den och dess oro hade jag ingenting
mera att göra.

Jag steg ned till strandstugan och knackade sakta
på fönstret, ty folket hade redan gått till sängs; det öpp
nades och man erbjöd mig vänligt livila öfver natten på
'staburet'. Hade jag tid att hvila? I morgongryningen
ville jag vara vid prostgården för att återse henne, som
lekt mig så länge i hågen! Jag skulle nödvändigt ha en
båt uppåt sjön, genast!

En timme derefter låg jag i min båt, bäddad på friskt
björklöf, som doftade balsamiskt, de tvänne qvinliga rod-
darne skötte tyst sina åror, hvilkas taktfasta slag gåfvo
genljud under de branta bergsväggarna; sjön var djupt
mörk, men blank som en spegel, icke ett ljud, man hörde
endast vattnet sorla sakta kring stäfven, det var allt. Ack,
hvad det gör den godt, som är trött af stadens jollrande
larm, att så der kasta sig till sin moders bröst, andas ut
i fred, skild från allt, som ger oro. Hvad rörde det natten
häruppe på det tysta fjällvattnet, om troner ramlacte, om
hjeltar vunne lagrar, hvad var stundens så kallade odöd-
lighet inför det eviga lugn, som predikades i denna kyrka,
mellan hvars murar jag här andades? Eåfänglig, förgänglig!
O, stilla sommarnatt på fjällsjöns vatten, du har lärt mig
attt icke allas efter dygnets kransar, som grönska i dag
och äro gulnade i morgon — tyst, det

o
var 'måltrastens'

melankoliska slag, som ljöd ut öfver sjön. Äter var allt stilla.
Bäst det var, började den ena af mina rorflickor

sjunga sakta, hon trodde jag sof. Men jag kunde höra
hvarje ord. Det var troligen någon af bygdens unggossar,
som var föremål för den glada satiren, hvilken sjöngs till
den gamla, djupt melankoliska 'stevmelodien':

«Ä snme gutar, dci e så kaute,
Dci lånar busar og genge staute,
Dci lånar buxur, vill af og fri —

Um dci eig 'ke klädi, dci genge 'ti«

"Ähå," tänkte jag, "det der var ju nästan en pik åt
dig. Lyckligt nog, att jag lefvat så mycket bland bönder,
att jag ej är alldeles obevandrad i konsten att stevjas."
Och på samma melodi fortsatte jag:
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«Her bur em jente her upp i bakkin,
Med ring på finger, raudkantet stakkin
Tru gntan' sill inke like deg
Som e så fine å drusteleg?«

"Ja men, tror jag 'bykaren' (stadsbon) a' vaken och
kan stevjas!" sade min vackra rodderska och spratt upp
med ett klingande skratt, och snart aflöste den ena hemlands-
melodien den andra; dystra, djupt känsliga melodier foro
likt suckar bort öfver vattnet, glada lekande visor flögo
upp i bergsskrefvorna, tills min andra rodderska sade:

"Tyst, väck inte JNecken i vattnet här!"
"Ja, här är Beck," sade Mari, och tystnade.
En blek strimma i 'fjällskaret' i öster bebådade slut-

ligen, att solen inom en timme skulle visa sig. Först
började en liten gransångare ge ett ljud ifrån sig uppe i
linden, så hördes några svalor stryka hvisslande ned till
stranden, så hördes hackspetten picka, ändtligen gol tuppen
långt, långt borta på en bondgård högt uppe på fjällsidan,
och inom kort var naturen åter lefvande, solen lyste på
bergstopparna vesterut och snart låg sjön, nyss så mörk,
och badade i morgonljusets fulla, rika strålbad. Hvilken
öfvergång, hvilken herrlighet!

Vid frukosttiden satt jag i prostens trädgård vid det
hvita, dukade frukostbordet, och min själs utkorade satt
midt emot. O, jublande känsla, o, strålande junimorgon!
Student, tjugo år, och framför sig det förkroppsligade
idealet — afundas mig, o verld! Det sjöng inuti mig, det
sjöng omkring mig, det var solsken och sommar öfver
bygden, solsken och sommar i tvänne unga hjertan.

Hvilken söndag! Allmogen i högtidsdrägt vid kyrkan
på den gröna vallen; sången, som från kyrkan ljöd upp i
alla lidarna och genom skogen, båtarna, som gledo öfver
sjön, det var en helgdag! och middagssolen såg vår unga
kärlek slå ut i full blomning, prostens dotter och informa-
torn och hans gossar, hennes bröder, följde mig, då jag
drog vidare på min färd öfver fjällen upp till prostgårds-
sätern, som låg till fjälls något öfver en mil 'inuti' fjället.
Skuggorna hade hunnit bli längre, ungdomen skulle stanna
öfver natten hos gamla Guri på sätern, men jag skulle
vidare. Vi suto i solnedgången på branten vid säter-
vallen. Gud vet, huru det kom sig, men innan vi visste
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om saken, voro vi två ensamma der. Dalen och sjön, på
hvars yta jag hade vaggats natten förut, lågo under oss
i skugga, granskogens bryn stod mörkt emot bergssidan
och kyrktornet steg upp mot sjöns yta; nu var jag sjelf
på höjden i solglansens aftonbad: korna kommo hem för
att mjölkas, luren hördes från en annan säter, vallflickan
lockade sin boskap med klingande röst och jag hviskade-
afskedets milda ord till henne, som en gång skulle dela
ljuft och ledt med mig i verlden; hon räckte mig sin hand
till afsked, mitt hjerta blef tungt, men fjäll-luften var frisk,
och hjertat var ungt, och vid den lilla bäcken ofv-anför
säterstugan stannade vi ett ögonblick. Farväl, farväl, ingen
af oss sade något vidare, men med ett språng var jag,
med stafvens hjelp, öfver bäcken, hon viftade med sin
halmhatt, som hon höll i handen, jag svingade min mössa,
och drog vidare in i den friska bergnaturen, men min
tanke var vid bäcken ofvanför säterstugan, der hon i den
fridfulla qvällen hade sagt mig farväl.

Snart låg sätern, prostgården och sjön långt bakom
mig, det blef natt och åter morgon, men solen hade lagt
sin bild i våra hjertan — och vi glömde aldrig mera
hvarandra.

2.

Det var en vinterafton mot jul sjutton år senare; jag
satt i mitt arbetsrum, och min hustru och min lilla dotter
suto vid sitt arbete vid min sida, som vanligt; lampan
kastade sitt sken öfver bordet, och min hustru småsjöng
för sig sjelf en gammal melodi. Hon var vanligen hvad
man kallar af ett 'jemnt lynne' — och det fanns endast
en mörk punkt på vår horisont — stundom plågades hon
af en melankoli, hvars ursprung jag länge ej kunde upp-
täcka, men som jag slutligen fann hade sin rot i — hem-
längtan. Hon drömde alltid att lyckan låg och ropade
åt henne från någon grön, doftande björkhage deruppe
mellan fjällen.
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"Hvad är det, du sjunger?" frågade jag;
"Ah, det är ju den gamla stevmelodien från min

hembygd," svarade hon, och vid minnet af hemmet flög
en högre rodnad öfver hennes ännu ungdomsfriska kinder.

"Ja, mins du," sade jag, "mins du den dagen, vi
voro tillsammans i din hembygd, då var du sjutton år, nu
är du sjutton år äldre, men jag vet ett,-som icke försvunnit
under dessa sjutton år — din fägring!"

"Säg hellre: din kärlek," sade hon, "ty det är den,
som ännu alltjemt håller mig ung i dina ögon."

"Längtar du alltid tillbaka till den lilla prostgården,
du 'prostgårdens ros'?" frågade jag.

"Jag är hos dig," svarade hon, men tillade sakta:
"det skulle dock vara skönt att ännu en gång få återse
de kära ställena, att ro i en stilla sommarnatt uppåt sjön,
att helsa på i den gamla prostgården, fast andra, främ-
mande menniskor nu vistas der."

"Att återse platsen vid bäcken ofvanför säterstugan,
du vet, der vi skildes åt en afton," tillade jag.

"Ja," sade hon, "nog skulle det vara bra roligt."
"Till sommaren göra vi en resa dit upp."
Hon flög upp med ett gladt anskri.
"Men det är långt," invände hon.
"Sjutton år äro också långa."
"Är det ditt allvar, skola vi verkligen resa?"
"Ja visst, ja visst."
Efter sjutton års förlopp skulle vi återse denna bygd,

sedan vi drifvit kring i verlden, i norr och söder, i alla
andra riktningar än den, som just låg vårt hjerta allra
närmast. Våren var mycket längre det året än vanligt.
Ändtligen kom juni månad, och en vacker junidagbörjade
vi vår resa.

"Tänk," hviskade min hustru, "hvad det skall kännas
underligt att i afton förflyttas rakt från den larmande
verlden upp till den stilla 'strandstugan' vid insjön."

"Jag fruktar endast," svarade jag, "att den poesi,
med hvilken vår ungdom förgyllde dessa ställen, nu ej
mera skall tilltala oss på samma sätt."

"Naturen är oföränderlig och vi bära ju ungdomen i
vårt hjerta," sade hon. "Ut på skjutskärran! Der växer
lifvets glada poesi! Det skall du fa se!"
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Men hvart hade skjutskärran tagit vägen? Det var
ej mera som i gamla dagar, då man behöfde tre dagar
för att hinna dit upp; det går jernväg dit nu, och det
var i kupén dessa orden vexlades. Landskap efter land-
skap flög förbi oss.

"Se, der ligger Kolskogen," sade min hustru, i det
jag hade vändt mig åt andra sidan. "Der bodde min
kusin, mins du."

"livar?"
-Här!"
"Jaså, der, nej, det är ju bara en bergknast utan

skog och —"

"Ja, vi äro ju redan förbi, det fula berget kom och
dolde det plötsligt, lokomotivet går ändå för fort."

"Det fick jag alltså icke se, det var ju förargligt,
det hade jag just gladt mig åt! I gamla dagar, på skjuts-
kärran, hade man god tid att se på det. Men snart
komma vi till din morfars gamla boställe, då skall du få
se din vackra trädgård igen."

En stund efter passerade vi ett hus, som låg alldeles
invid banan; det låg ödsligt och af banan liksom afskuret
från sin omgifning.

"Märkvärdigt," sade min hustru, "hvad det der huset
såg mig välbekant ut."

"Ja," sade jag, "jag skulle velat svära på, att det-
var —"

"Var, icke sannt, bostället?"
"Ja visst, men det vackra läget, trädgården?"
"Ja, den har strukit med för jernvägens skull, som

har skurit tvärs igenom trädgården."
"Men," sade en gammal, tjock landtbrukare, "så fick

öfversten också orimligt väl betaldt för hvad han sålde,
för se, den der delen var hans enskilda egendom och han
förtjente enormt på affären!"

"Prosit die Mahlzeit," tänkte jag.
Efter en stund bröt jag tystnaden: "I afton skall

jag icke ha sådan brådska att komma uppför sjön, som
sist; vi bli i strandstugan i natt, det är endast en fjerde-
dels timmes väg från stationen. Och vi gå lätt dit. Afto-
nen är vacker och skogens ensamhet här är så tilltalande
— mins du den lilla stigen ditner?"
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Fem minuter senare voro vi vid stationen, och jag-
tog vår lilla nattsäck för att på den kända stigen vandra
vidare. Men det var mig omöjligt att orientera mig.
Lyckligtvis ropade i detsamma en gosse till min outsägliga
förvåning med hög röst: "Omnibus till 'Hotel du Nord'!"
och en annan "Omnibus till" ett hotell, hvars namn jag
ej hörde.

"Nej," sade jag helt tvärt, "vi vilja ej veta af dem,
kom! Vi ha ej kommit hit för att åka med omnibusar och
taga in på hoteller. Vi gå till strandstugan, som i gamla
dagar." Det var icke svårt att få min hustru till att gå
in på förslaget, och vi gåfvo oss i väg. Men jag såg
snart, att det skulle bära illa åstad. Den menskliga fan-
tasien är ett ostadigt ting. Der mitt minne ville ha ett
hus till venster och en grind till höger, der låg en grind
till venster och ett hus till höger, der jagville man skulle
utför en backe, der skulle man uppför en backe, och slut-
ligen märkte jag, att det fanns alls ingen stig längre till
strandstugan.

"Ni borde farit med omnibusen," sade en bonde, till
hvilken jag vände mig, "den går just dit."

"Hvarför for ni inte med omnibusen?" sade en liten
hjuring (vallpojke), som jag frågade efter vägen, då han
dref sina kor uppför berget.

"Det går ja omnibus dit, den skulle ni åkt med,"
sade en gammal käring, som säkerligen hade nått sina
sjuttio år, innan hon någonsin hört en omnibus nämnas,
nu var den en känd och aktad sak för alla, utom för mig,
som hade känt omnibusar i öfver trettio år.

Jag prisade den moderna kulturen, vi gingo ut på
stora landsvägen och kommo fram efter fyratio minuters
vandring, temligen trötta.

"Nu ska' vi ha oss en bastant qvällsvard af mjölk-
mat och spickekött, om de kunna skaffa det, de beskedliga
menniskorna i strandstugan."

"De kunna ju hemta det från 'Hotel du Nord'," an-
märkte min hälft mycket riktigt.

Under oss öppnade sig nu dalen, och sjöns mörkgröna
yta låg framför mig, innesluten af sina höga berg, nu som
för aderton år sedan; men förgrunden, hur var den ej
förändrad! Hvar låg min gamla, kära strandstuga? Det
var mig alldeles omöjligt att upptäcka den mellan den
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rad af ståtliga trähus, hvilka nu, afbrutna af ett och annat
stenhus, i en lång rad betäckte stranden. Jag leddes på
spåret, da jag på en hvit Vägg läste med stora bokstäfver:
"Hotel Strandstugan". Det var verkligen det namn, som
den andra pojken vid omnibusen hade utropat. Bakom
detta ståtliga hotell låg en liten hydda, bestämd för hotel-
lets tjenstepersonal: det var strandstugan, *den veritabla,
äkta gamla strandstugan.

Hvart hade min landtliga poesi, min fredliga idyll
tagit vägen? Man bråkade ännu med bagaget, som några
resande engelska ladies hade medfört, och det varade
ganska länge, innan vi kunde få oss våra rum anvisade.
Vår mjölk och vårt spickekött blef till en försvarlig roast-
beef och porter i den rymliga matsalen.

"Kan jag få en båt uppåt sjön i morgon bittida?"
frågade jag och vaggade redan i tanken hän öfver Neckens
stilla boning i fjällsjön.

"Det blir svårt," svarade hotellets egare, en tysk,
"det blir svårt; men ångbåten går klockan åtta."

Ängbåten! En ny öfverraskning. Hur trifvas Necken
och ångmaskinen ihop? Nå, jag ville icke ännu en gång
utsätta mig för obehagligheter derför att jag ej ville följa
med min tid, jag tände mig en cigarr och satte mig i
månskenet på 'hotellets' trappa.

Som jag satt der och tänkte på 'Förr och Nu' kom
en man lunkande förbi, hvars temligen otympliga maner
kontrasterade på ett egendomligt sätt mot hans fullkomligt
å-la-modiska kostym, så mycket mer som dialekten, när
han började tala, röjde fjällbonden.

Jag frågade honom, om han hade reda på, hvart de
gamla i strandstugan tagit vägen.

"Dom a dau," sade han och tillade som en gärd af
sonlig tiilgifvenhet: "dom va föräldrarna mina, dom."

"Nå, och ni sjelf då?"
"Jag är proprietär och bor på Öfregården," tillade

han. Ätten hade sålunda stigit i höjden. Huruvida den
också'verkligen förkofrats? — ja, det var en annan fråga.

"Här var en gång," fortsatte jag, "en flicka som
hette Mari, som en gång for i skjuts med mig uppåt sjön
för en aderton år sedan; vet ni hvem jag menar?" (Jag
aktade mig väl för att säga "du" som i gamla dagar.)
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"Jau," sade hr proprietären, "det veit ja' väl, för
hon står der borta just; nu. Hon är budeia — sclrwei-
zerska skulle jag väl säga, hos proprietär Flöten på Char-
lottelund. Kom hit du, Mari!"

Och Mari kom, det var verkligen hon, lika frisk,
men mycket fylligare och mera rödkindad än sist; hon neg
öfvermåttan klumpigt för mig, och sedan jag påmint henne
om vår stevtäflan i båten, kom hon ihåg vår nattliga resa.

"Äja," sade Mari, "nog mins jag er, jag var en dum
jänta (len tiden."

"Åh, jag tyckte du sjöng ganska bra åtminstone."
"Äh, var det likt sig, far! Jag kunde ingenting då

för tiden. Nej, sedan vi fingo den nya skolmästarn, sonen
på Grrime, sedan dess har sången gjort stora framsteg här
i bygden."

"Sången gjort stora framsteg" — hvarifrån hade
detta uttryck lagt sig på fjälljäntans friska läppar? Jag
såg förvånad på henne.

"Jo," sade hon förklarande, "nu sjunga vi i qvartett
om söndagarna, och så har jag dessutom lärt mig många
vackra visor — och roliga se'n."

Och som för att öfvertyga mig om sanningen af sina
ord uppstämde hon med en frisk röst, som nu nästan
skrämde mig:

«Jag är den morske Achilles,
Morske Achilles, morske Achilles

Känner ni den?"
"Farväl, Mari," sade jag och gick in. Jag hade

fått nog.
Nästa morgon gick ångbåten uppför sjön, och vi med den.
Den nye skolmästaren på Grime, som Mari hade talat

om, var med, och med honom hans gamla mor, ett exem-
plar af en treflig bondgumma, så god man kunde önska
sig henne. Dagen var vacker, och jag skulle mått
förträffligt, om icke ett par tyskar hade förderfvat min
njutning. Öfverallt, der mitt minne dröjde vid en eller
annan vacker punkt, öfverallt, der jag önskade

. att få
ostörd egna mig åt hvad jag såg, hörde jag hvarenda
gång ett:

"Ah, em famoser Wasserfall da vorne, sieh mal!"
"Em wundervoller Wald, da hinten, schau mal!"
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"Em riesenhafter Gipfel, da links, guck mal!"
"Eine fabelhafte Beleuchtung da rechts, lug' mal!"
Så gick det oafbrutet, och hvar man befann sig på

fartyget, hade man dem i närheten. Ändtligen skulle de
ned i salongen och äta frnkost — jag blef ensam med min
hustru, men hon var ej lik sig sjelf i dag, det låg ett drag-
af missnöje öfver hennes panna, och jag kunde lika litet
som hon få ett ord fram. Så kom skolmästaren och ville
ha eld.

"Ja gerna," sade jag, "har ni pipan i ordning?"
"Jag röker cigarr," sade han litet stött.
"Ursäkta!" och så fick han eld.
I detsamma foro vi förbi det stället, der min rodderska

för aderton år sedan hade utropat: "Här är Neck i vattnet,"
och med ens stod hela den drömmande sommarnattens
vackra bild lefvande framför mig.

"Här var Neck i vattnet i gamla dagar, nu är han
väl borta!" utbrast jag ovilkorligt.

"Kors," sade skolmästaren, "inte tror väl sådan stor
herre, som ni, på Necken?"

"Jag tycker," sade jag, "att det är en vacker tanke,
att äfven naturen har sin tysta ande, som endast uppen-
barar sig i ensamheten för menniskan, när hon är villig-
att samtala med naturen, att emottaga dess lif och höra
dess elfvor tala."o"Ah, inte kan det vara ert allvar. Elfvor, ser ni,
när man i gamla dagar gick ute sent om qvällen och kom
in i dimmor och förkylde sig af fuktigheten, så trodde de
okunniga varelserna, att de hade kommit bland elfvor, och
fått 'elfslag', blifvit 'elftagna', förkylning var det, snuf'va„
ingenting annat än snufva! Och Necken har ej varit annat
än ett resultat af förskräckelsen öfver att vara ensam, en
barnsjukdom, ingenting annat; när vinden stryker ned i fjäll-
remnorna här, kan det ofta höras liksom skrik, det trodde
man vara Necken, som skrek. Ser ni," sade han och
drog ett långt drag af cigarren, "så hänger det ihop med
den saken."

Jag tackade honom så mycket för underrättelsen och
försäkrade honom, att jag åtminstone icke trodde att det
numera fanns Neck i vattnet, särskildt var jag fullt öfver-
tygad, att han hvarken hade sett den eller kunde tro på
den, hvilket uppenbarligen smickrade honom mycket.
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Vi voro snart framme och vandrade upp igenom dalen
till prostgården, men icke ens här, fast hvarje sten och
hvarje träd var ett minne för min hustru, icke heller här
funno vi lugn. Den nya fabriken, ett förträffligt företag
för öfrigt, hade dämt upp elfven, skogen var förstörd, en
chaussé gick öfver en torr slätt, der förut skogsstigen
slingrat sig längs elfven under björkarna, och i stället för
de fredliga bönderna, hvilka man förut helsade med ett
"Guds fred, Gud signe arbetet", hade man nu en skara
fabriksarbetare med råa, obehagliga ansigten, och man
förlorade lusten att önska dem ett "Gud signe arbetet",
och måhända få en ed till svar.

"Ja, kära hustru! Det tjenar till ingenting att förneka
det: det är tidens framsteg, på fullt allvar! Välstånd och
idoghet träder i stället för armod och förnöjsamhet. Hvad
som i grunden gör menniskorna till de bästa och lyckli-
gaste? det är en fråga för sig; vi böra hoppas, att idog-
heten skall verka välsignelse, fast vi ej nu se det. Men
se der ligger prostgården: den kunna vi dockkänna igen."
Men min hustru skakade sorgset sitt hufvud:

"Det tycker du endast derför, att du aldrig känt den
så noga som jag, allt är ju förändradt."

Vi kände ingen af de ansigten, hvilka rörde sig om-
kring oss, men vi vände oss till en liten flicka med frågan,
om prosten vore hemma — vi voro ett par resande, som
hade känt prostgården i gamla prostens dagar och önskade
att få se oss litet om derinne.

Sedan vi väntat en qvart, kom hon ut på vägen igen
med det svar, att prosten ej "tog emot" i dag, emedan
han arbetade på sin predikan — "jag skall säga er," till-
lade hon som i parentes, "han är alldeles öfverlupen af
engelsmän, och alla rummen a' just tvättade i dag till
biskopsvisitatsen, så att herrskapet får ursäkta så mycket!"

Der stodo vi vid vår resas mål!
Det fanns ett värdshus vid fabriken, der åto vi vår

middag, och så gingo vi den bekanta vägen upp till sätern.
Säterjäntan kände min hustru, det var den första glädjen
på denna resa; men knappast hade de kommit i samtal
förr än fyra engelska sportsmen anlände från vestra sidan
af fjället: "Have you mjölk? Have you filbunka? Have
you en kaf? I will liave kafkottlett." Se så, nu var
äfven här, på sjelfva högfjället, restaurant anglais! Jag
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kunde ej låta bli att skratta, ty jag skrattar hellre än jag
gråter, när jag måste göra ett af de två; jag tog min
hustrus hand och sade, då jag såg- tårar skimra i hennes
ögon: "Här ligger din hembygd för din fot, sjutton år ha
gått, hvad _känner du igen? Det är framstegens tid. i
hvilken vi lefva — vive I'avenir! Skogen blir ved, elfven
blir fabriksidkare, berget blir arbetare: deröfver skola vi
ej kaga; ty det ger tusenden bröd och vårt land välstånd,
menlförändradt är det, från sätern till stranden."

"Gud ske lof," sade min hustru och smög sig till mitt
bröst, "ett är det, som de sjutton åren ej kunnat ändra:
i ditt trofasta öga läser jag, att du är oförändrad, att du
håller af mig nu, som den dag vi skildes åt här just på
denna fläck, då jag var en ung flicka! Hos dig är mitt hem /"

Jag kysste min unga, min alltid unga hustru, och när
jag några dagar senare satt vid mitt arbetsbord i mitt hem,
sade jag for mig sjelf vid tanken på vår sommarresa:
"Endast ett förändras icke: ungdomen i två hjertan, hvilka
Gud gifvit den gåfvan att älska."



Afsked.

ch nu har han rest
Jag såg honom för sista gången

i går afton — honom, min oförgätlige
reskamrat, som jag fick, när jag lem-
nade dig och blef ensam med mig

sjelf. För mig föddes han vid ingången till Italiens för-
lofvade land — vi ha varit åtskilda och återförenade, och
sist ha vi färdats tillsammans på hemmets stränder.

I går afton tog han afsked. Vi suto vid stranden af
den vackraste af Nordens sjöar — allt var så sommarljuft
härhemma, att man ville lefva och dö i och för detta fagra
hem — och jag utbrast ovilkorligt, i det solen gick ned
bakom den gamla klosterruinens rodnande murar:

"När sommaren smyckar sig till sin korta bröllopsfest
i Norden, då är här dock vackrast här hemma! Här är
intet att längta efter, intet som saknas, — ja, sjelfva fanta-
sien sjunker ned och dör vid stranden af hemmets sjöar
— ty här är mera än den eger!"

Min vän reste sig.
"Ja — du har rätt!" sade han och hans blick glänste

i den nedgående solen; "du påminner mig om, att min
ciceronrol i södern här är utspelad! Ditt hem har det,
som hvarken jag eller någon annan kan göra vackrare
för dig än det redan är ■— och derför farväl! Jag har
nu andra pligter att sköta — mitt värf hos dig är fyldt!"



182 HESPERISKA NÄTTER.

Och hans vägar skildes från mina — liksom vi två
skildes en afton vid Gardasjön. Men i det jag tryckte
hans hand till afsked hviskade jag:

"Jag lofvade dig en gång att aldrig fråga efter
ditt namn!"

"Nå," sade han och log — "hvad glädje har du af
att känna det? Kan du ej gissa mitt namn, är du ej värd
min vänskap! — ett namn är ett ljud — — au revoir!
När du åter behöfver mig, så ropa mig, och jag skall se
till, om jag kan komma!"

"Då ropar jag dig bestämdt i morgon re'n!" helsade
jag leende efter honom. Och han försvann vid stranden,
och snart såg jag honom vifta med hatten från ångbåtens
däck, under det den gled stilla och raskt bort i aftonens
herrlighet.
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