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Lefnadsteckning.

f råns Michael Franzén föddes den 9 Febr. år 1772. Hans slägt
härstammar från Kexholm. Farfadren, Frans Franseen* hade under
Carl XlLs krig flyttat undan Ryssarnes härjningar, då de intogo Wi-
borgs län, och begifvit sig längst upp till Finlands nordligaste pro-
vins — Österbotten. Han nedsatte sig såsom handlande i Uleåstad,
sedermera Uleåborg **. Hans son Zacharias Frantzén fortsatte fä-
drens yrke oeh gifte sig vid 26 års ålder med aflidne handlanden
Michael Schulins dotter Helena Schulin, som då nyss fyllt 15år. Hen-
nes far var bondson från Savolax, kom som bodgosse till Uleåborg,
blef snart egen handlande och hade förvärfvat en på den tiden och i
den orten icke obetydlig förmögenhet. Vid hans dotters bröllop till-
drog sig en händelse af egen beskaffenhet. Dagen var utsatt, talrika
gäster samlade och bruden klädd, då en inträdande objuden gäst
gjorde vigselförrättaren uppmärksam derpå, att bruden ännu icke upp-
nått vederbörlig ålder. Angifvelsen skedde af en förskjuten friare.
Det ståtliga gästabudet fortfor emellertid, men vigseln förrättades
några veckor sednare inför en mindre krets af bröllopsgäster.

Af detta äktenskap föddes en son, som i dopet erhöll namnet
Frans Michael. — Modren var då i sitt 17:de år. Med ett fromt ma-
donnalikt utseende förenade hon alla hjertats och själens goda gåfvor.
Det tycktes, som skulle den iakttagelsen, att frejdade män oftast haft
utmärkta mödrar, äfven här vinna ökad bekräftelse. Med synnerlig
ömhet omvårdade hon sin förstfödde son. I sin uppväxt sjuklig och
med svag kroppsbyggnad, gaf han föga hopp att länge på jorden glädja
modershjertat. Hans ovanligt tidigt utvecklade själskrafter gåfvo äf-
ven näring åt den föreställningen, att han snart skulle kallas hädan.

* Så skref han sitt namn. Hans son blef i skolan lärd att skrifva
Frantzén. Sonsonen lade bort det öfverflödiga t.

** Så kallad af ett litet slott på en holme invid staden. Det är i
historien märkeligt, såsom Johan Messenii fängelse, då han ditflytta-
des från Kajana. Af åskeld förstördes det 1793; endast några få
ruiner äro qvar.
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Emellertid utbildades den unge Franzén allt mer och blef allas älsk-
ling. Den vackre gossen med sitt milda och tillika lifliga väsende
intog allas hjertan. Det förtäljes att en gång, då han inkom i sin
mors rum med snöiga stöflor och hon derför bannade honom, skulle
en närvarande fru yttrat, "låt honom vara. Om jag hade en sådan
son, finge han stå på min byrå."

Den första undervisningen erhölls i hemmet af en lärare vid
namn Bergsten, som vid Uleåborgs skola tillika förestod apologist-
klassen. Han var en sträng man, men behandlade ändock den späde
gossen någorlunda mildt. I lärdoms-skolan mottogs han af tvenne
förträffliga lärare, konrektor Karp och rektor Chronander, hvilkas un-
dervisning han äfven enskildt åtnjöt. Genom deras förenade bemö-
danden hade han förvärfvat för sin ålder ovanliga kunskaper. De
öfvertalade ock hans far att låta honom vid akademien få fullfölja sina
studier. Padren hade nemligen ämnat att taga honom ur skolan och
använda honom såsom biträde i sin handel. — Han hade nog äfven
sjelf funnit, huru oskickligt sonen betedde sig de gånger, då han ville
göra försök dermed*, och frånträdde nu sin plan att få honom fästad
vid sitt yrke. Fadren följde honom till Åbo, der den trettonårige
Franzén 1785 inskrefs såsom student. Professor Porthan var det
året decanus och examinerade, enligt den tidens akademiska stadgar,
den nykomne lärjungen. Innehållet af det betyg, som han i student-
examen erhöll, lärde han att känna först långt derefter. Porthan
räckte honom det ihopviket med tillsägelse att bära papperet till aka-
demiens rektor; men den blyge Franzén vågade ej att under vägen
öppna och läsa det. För honom var det nog att han icke blifvit dif-
fererad. Vid Porthans död många år derefter fanns det i concept
bland dennes papper. Det innehöll en spådom, som tiden bekräftat,
att den unge studenten skulle en dag blifva — såsom orden lyda —

lumenreipublicce litterarice.
En särdeles lycka vederfors honom, då han äfven upptogs i Por-

thans hus under dennes tillsyn och omvårdnad. Det dagliga umgän-
get med denne utmärkt lärde, mångkunnige och medelsamme man
hade icke endast ett stort inflytande på riktningen af hans studier,
utan afhöll äfven från mången skadlig förströelse, hvartill det friare
studentlifvet ofta lockar, synnerligen under den första akademi-ti-
den**. I tvenne år vistades han i Porthans hus. — Sin vördnad och

* Han sålde kamfert i stället för alun och återgaf en gång vid en
vexling åt köparen mera än hvad denne bort erhålla .— skäl nog för
en köpman att vara obelåten med en sådan handelsbetjent.

** Bland medpensionärer hade han en baron Sprengtporten, son
till den ryktbare öfversten för Savolaxiska regementet, hvilken, miss-
nöjd med svenska regeringen, öfvergick till Ryssland och der spelte
en stor rol samt en tid var Finlands generalguvernör. Sonen var
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tacksamhet mot denne faderlige vän har han mången gång uttalat.
Vid hans begrafning 1804 sjöng Franzén:

Försvunnen är vår vän, vår far,
Vårt ljus, vårt stöd, vår ära.

Men hans namn till sena dar
Sanningen skall bära.

Den röst är stum, hvars minsta ord
Föll, valdt, att frukter bära;

Men i tusen hjertan spord
Verkar än hans lära. *

Under benämningen: Sällskapet för dygd och flit hade vid aka-
demien en förening bildat sig af Österbottniska studerande. Deras
sammanträden höllos hemliga, med iakttagande af vissa ordensreglor.
I denna förening intogs äfven den "lilla Franzén", som han då kalla-
des. Latinska talöfningar och försök i svenskt författarskap utgjorde
föremålen för ynglingarnes sammanträden. Vid dem knöts månget
vänskapsband för lifstiden och mången inbördes hjelp och uppmuntran
till förkofran i det goda gafs och mottogs der af jemnåriga kamrater.
Stiftaren och styresmannen var den sedermera såsom Rcferendarie i
Finska Senaten använde och för sin skicklighet och frimodighet ut-
märkte doktor Bäck. >

Sitt första offentliga prof på akademiska framsteg afgaf Franzén,
då han såsom respondens försvarade en af Porthans märkvärdigaste
disputationer: de liircarlis. Detta försvar, i hvilket auctor föga be-
höfde deltaga, vann icke endast dennes synnerliga bifall utan väckte
äfven akademiens uppmärksamhet på den unge respondenten. Hans
namn började fä vingar.

Efter tvenne års vistande vid akademien grep honom längtan
att återse fädernehemmet och sin mor. Det långa afståndet af några
och sjuttio mil afskräckte honom icke. Julen kom: han fick tillbringa
den hemma och qvardröjde der öfver året 1787. Stor förändring hade
föregått i det yttre af föräldrahemmet. I stället för den gamla för-
fallna byggnaden hade ett stort prydligt hus uppstått. Det var en

rikt begåfvad både till kropp och själ, men röjde tidigt våldsamma
begär, som bragtc honom på farliga vägar. "Till lycka för oss andra"

■— säger Franzén ien efterlemnad anteckning från denna tid — "blef
han snart af sin fader kallad till Ryssland, der han efter många äfvon-
tyr fick ett olyckligt slut". I Porthans hus upptogs äfven samtidigt
med Franzén en baron Kurk, som med tidenblef justitieråd, och en
baron Wrede, ättling af Henrik Wrede, som räddade Carl IX:s lif med
uppoffring af sitt eget.

* Se II: 64.
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följd af den framgång, som hans far hade haft i sina handelsföre-
tag, i synnerhet genom fartyg, som han under amerikanska kriget
byggt och utrustat att försäljas eller befraktas. En ny uppkomst för
hela staden härledde sig af detta krig. Då fred 1783 slöts mellan
England och Nordamerikanska staterna var derföre nyheten derom
icke någon angenäm tidning för köpmännen i Uleåborg. "Jag mins"
— berättar Franzén i sin efterlemnade anteckning — "att jag hörde
min far beklaga sig öfver den, hvarvid min mor anmärkte: "Ska vi
klaga öfver freden? Böra vi icke hellre tacka Gud för den?" —

Min far" — tillägger han — "var dock icke så egennyttig, som det
kunde synas. Hvad han yttrade såsom köpman hindrade honom ej
att, när det gällde, tänka och handla lika med min christeligt sinnade
moder".

Under detta år fick Franzén för första gången besöka Stockholm.
En af hans mostrar, som der var gift, hade önskat att se någon af
sina anhöriga, synnerligen sin systerson, som var hennes stora gunst-
ling. — Genom sin mors öfvertalande fick han fädrens tillstånd till
resan. Den företogs på första vårdag. Han har sjelf ien not till
poemet Columbus beskrifvit det intryck, som första åsynen af huf-
vudstaden vid femton års ålder gjorde på honom: "Författaren" —■säger han — "kan aldrig förgäta sin första resa till Sverige. Han
har sedan farit öfver Östersjön och Nordsjön och sett både Paris och
London, men, ehuru detta skedde då han ännu var en för lifliga
intryck öppen yngling, stå likväl taflorna af dessa haf och städer
dunkla och matta i hans föreställning emot dem af Bottniska viken,
af Svenska skärgåden och Sveriges hufvudstad. Denna, om hvilken
han nästan hvar natt drömde, och som han äfven om dagarne såg
genom inbillningens trollglas, öfvergick likväl all hans väntan, då
han ifrån sjösidan fick se på en gång skeppsbrons höga hus och tornen
bakom dem, och det majestätiska slottet i fonden, med Djurgårdens
präktiga ekar på den ena sidan och på den andra Södermalms höga
tempelberg, för hvars blotta döme han på afstånd ansåg Catharina
kyrka, samt den oräkneliga skog af master, som den tiden uppfyllde
hela hamnen".

Det var en ny verld, som den stora staden öppnade för det unga
sinnet. Hvad som förnöjde ögat, eggade nyfikenheten, gaf inbill-
ningskraften ny riktning och vidgade kunskapskretsen, förenade sig
der till ett outplånligt intryck.

Denna färd, som väckt så mycken glädje, skulle dock slutas med
sorg. På återresan möttes vid Furusund ett fartyg från Uleåborg.
Det låg der för ankar. Af en person, som medföljde det, erhöll Fran-
zén den oväntade underrättelsen om sin faders död. Några veckor
förut hade han lemnat honom frisk och sund. Med bedröfvclse i sitt
hjerta återvände han till sin arma, nu ensam blifna moder. Af son-
lig kärlek beslöt han att blifva hennes hjelp till att fortsätta husets
handelsrörelse och sökte med all förmåga att öfvervinna sin obenägen-
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het för detta yrke. Han grep sig an icke endast med affarsbref och
bokföring utan begaf sig äfven ut på en marknadsresa till Kajana. Vi
vilja låta honom sjelf beskrifva denna färd*. "Den skedde på Ulcå
elf med stakning uppför den ena forsen efter den andra, tills vi vid
Muhos möttes af den två mils långa forsen. Öfver den kunde båten
ej komma: den måste dragas öfver land ända till Uleå träsk. Denna
stora insjö, som innesluter ön Manamansalo, öfverforo vi med rodd
ända till foten af det lodräta vattenfallet Amma, vid hvars fot staden
Kajana är belägen. Trött vid marknadsbestyren och de liqvider jag
skulle göra med en mängd bönder ifrån de omgifvande socknarna Sot-
kamo och Paldamo, var jag glad att få sätta mig i båten igen och
vända ryggen åt Amma och den ofvan fallet belägna ruinen af det
slott, der Messenius under sin långvaria fångenskap utarbetade sitt
historiska verk: Scondia lllustrata. Då vi redan hunnit öfver större
delen af insjön, kom en stark vind och upprörde häftiga vågor. —

Mitt mod började förgå, tills vi nalkades stranden. Dock stego vi
icke i land, utan styrde vår båt ned i elfven, dit sjön utfaller. Nu
foro vi utföre den starka och långa Muhosforsen, förbi hvilken båten
måste vid uppfärden släpas till lands. Hela vägen far man i fraggiga
böljor, tätt mellan klippor som bryta dem". —

"Men ett ställe var isynnerhet förskräckande. Elfven gör der en
så stark krökning att man ej ser annat än en brant häll, emot hvilken
båten far så tätt att den måste i nästa ögonblick stöta emot den, om
ej styrmannen i samma ögonblick så för sin styråra, att båten vänder
sig åt det öppnade farvattnet. Roddarne, som roade sig åt min
räddhåga på sjön, förundrade sig nu att finna mig utan fruktan vid
denna långt farligare färd".

Emellertid fann den unge handelsbetjenten allt mer huru otill-
räcklig den hjelp var, som han förmådde gifva sin mor, synnerligen
som hans håg, oaktadt alla beslut att öfvervinna den, var vänd åt före-
mål, som sysselsätta inbillningskraften och tillfredsställa vettgirig-
heten. Modren insåg detta sjelf och uppmanade honom att återvända
till akademien, likasom han yttrade för henne sin önskan att hon
måtte tänka på att träda i nytt gifte. Hon var då i sitt trettionde-
andrå år och ännu vacker, ehuru hon redan hade haft sex barn. Det
dröjde ej länge, innan den förmögna enkan erhöll flera anbud.

I hemmet njöt Franzén numera frihet att efter behag använda
sin tid. Den upptogs af studier och af de första försöken i verskonst.
Små skådespel tillställdes, i hvilka hans systrar, alla yngre än han,
fingo hufvudrolerna och, i brist på manspersoner, föreställde någon
gång äfven sådana. Hans bröder voro för späda att deltaga i denna
lilla barnteater, hvars både direktör och författare han sjelf var. ■—■Ett rum bredvid sitt eget hade han inrättat till en stor fågelbur.
Hans nöje var att der sköta och omvårda en mängd fåglar. len sed-

* Ur den förut citerade anteckningen.
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nare tid, då han var i Kumla, omgafs han af dufvor, som om sommar-
morgnarna fingo flyga ut och in genom det öppna fönstret i hans ar-
betsrum, och sitta på hans skrifbord.

Från toppen af en skyhög flaggstång på hans föräldrars gård
hörde han ofta i den tysta ljusa sommarnatten milda och sorgliga to-
ner af en sångfågel, som der hvilade sig på sin hemfärd till de Lapp-
ska fjällen. Skönare hade han aldrig hört. Denna nordens näktergal
"sjöng bort för honom mången sommarnatt" — säger han i det inta-
gande stycket: Till de hemmavarande, och i Fjellens näktergal * har
han under ålderns dagar särskilt besjungit denna sin ungdoms vän.
I skaldens hembygd lärer den ännu kallas Franzéns fågel.

Från denna tid datera sig hans äldsta mera utförda poemer.
Några små rim hade han dock förut ihopsatt. Redan som skolgosse
skref han ett epigram öfver en kamrat som rökte tobak. Papperet,
som han ämnade smyga i hans ficka, men som hade fallit på golfvct,
märktes af rektorn. Han tog upp det, läste den lilla versen och ref
sönder papperet utan att taga reda på författaren. Med nyårs- och
namnsdags-rim hade han äfven på fadrens begäran uppvaktat en gam-
mal farbror, som var ogift och rik. Denne tycktes dock icke sätta
särdeles värde hvarken på hans verser eller på den ritning, i hvilken
han hade aftecknat med träffande likhet den gamles anletsdrag. "Så-
dant der betalar sig intet", yttrade han till den unge poeten och teck-
naren **.

"Jag har svårt att förklara", yttrar Franzén sjelf i anförda an-
teckningar om sin barndom, "huru något sinne för poesi kunde hos
mig väckas, då min omgifhing, medan jag uppväxte, var så litet poe-
tisk. Hvarken mina föräldrars gård, belamrad af tjärtunnor och han-
delsvaror och dagligen besökt af bönder, med hvilka endast talades
om varupriser och handel, icke heller det fult byggda skolhuset, till
hvilket jag ständigt vandrade genom en föga vacker del af staden,
kunde hos mig väcka känsla för det sköna i naturen. Orten hade
likväl tvenne stora föremål för en poetisk framställning, det ena var
den väldiga fors, i hvilken Uleå elf utgjuter sig, och det andra hafvet,
i hvilket den faller. Men af den förra fick jag i min barndom endast
höra dånet, som i en lugn aftonstund, då nordanvind förestod, sträckte
sig ända till mina föräldrars gård. Det sednare såg jag väl livar
gång jag fick fara ut till skeppsredden och stiga ombord på något af
min fars hemkomna fartyg; dock fastades min uppmärksamhet mer på
de rara och delikata saker, som vankades i kajutan, än på hafvets
gränslösa rymd. len sednare tid, då jag bodde i det nya huset, såg
jag från mitt kammarfönster i öfre våningen, stående på mitt skrif-
bord, den öppna hafsrymden med helt andra ögon. En särskild för-

* Se II: 33'J.
** På finska: Ej se maxa mitään.
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nöjelse gaf mig don i hafvet nedgående solen, en af de sublimaste och
tillika skönaste syner i naturen."

Det opoetiska i Franzéns yttre omgifvelser ersattes af det inre
lifvet i den förtroliga krets, som efter fädrens död slöt sig omkring
hans mor af hennes barn och syskon och några få vänner, och utgjorde
en liten idyllverld för sig. Af ett äldre fruntimmer * i denna omgif-
ning hörde han under de långa vinterqvällarne uppläsas en mängd
verser af Dalin och andra den tidens skalder, och lyssnade begärligt
derpå. Hon förtäljde äfven om ett sällskap af fruntimmer i Uleåborg,
som i hennes ungdom förenat sig till vittra nöjen och äfven utfört
skådespel. De hade utgjort fem till antalet, och bildat sig till en
slags orden, hvars tecken var en liten penning, som föreställde fem
sammanbundna liljor med omskrift:

I ljuft och ledt
Äro vi ett.

Man bör märka att Uleåborg, der denna kärlek till vitterhet lefde
och blomstrade, ligger nordligare än Skalholt på Island och nordli-
gare än Archangel vid Hvita hafvet.

Bland hågkomster från barndomstiden är det en, som Franzén
på äldre dagar omtalade såsom märklig för den väckelse, som hans
lifliga inbillningskraft deraf erhöll. Han fick en dag med sin mor
besöka ett gästrum i en flygelbyggning, der han förut icke varit. Rum-
mets alla väggar voro uppfyllda med målningar, förfärdigade af en i
grannskapet boende konstnär. Med häpnad och beundran betraktade
han alla dessa taflor, föreställande dels landskap, dels figurer med
ämnen ur bibliska historien, dels djur och blommor. Han kunde icke
se sig mätt på dessa taflor. — För honom betydde det föga, att de
saknade värde såsom konststycken. Inbillningen fyllde hvad som
brast i framställningens sanning eller behag. — Att få bosöka detta
målningsgalleri och dröja der var hans största njutning. — En tafla
föreställde Rebecka vid brunnen, vattnande Eleazars kameler. Be-
rättelsen derom kände han väl ur Bibliska historien, men bilden fa-
stade sig outplånligt i hans minne. Den träffade törhända någon
idyllisk sträng i den lyra, som framdeles skulle ljuda under hans hand.
— Af en annan tafla, som visade ett snöbetäckt berg, uppför hvilket
en Lapp kör med sin ren, leddes hans föreställning till Lappmarken.
Hela nejden i hans födelseort är ett slättland. Ett berg var således
för honom något underbart: äfven renarne med sina månggreniga horn
och det Lappska åkdonet förvånade honom. Då han diktade sin Emili
framträdde åter lifligt dessa bilder från hans barndom.

De småsaker som han rimmade i sina gossår finnas icke qvar.
Endast ett stycke från hans tidiga ålder är bevaradt och är det äldsta

* Hon hette Christina Wacklin och är densamma som beskrifves i
Hundrade minnenfrån Österbotten af hennes slägting Sara Wacklin.
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vi ega. Vi anföra det i sin ursprungliga form så som det finnes i
skaldons efterlemnade papper, från hans fjortonde år. Läsaren torde
der igenkänna en vers, som finnes upptagen i ett yngre poem: Inbill-
ningens tröst *. Det ifrågavarande har han kallat

Aftonen.

I dagens spår, som trött sig sänkte neder
På purpurtäcket öfver skogens bryn,
Med mörkgrå vingar qvällen far och breder
Sitt dunkla flor i tysthet öfver skyn.

De långa skuggor, som min vandring följa,
Försvinna småningom i nattens famn.
På afstånd dånar forsens vilda bölja
Och skeppen sofva i en tystnad hamn.

Hör, dagakarl! din hvilotimma ringer,
För spiseln röd din snälla maka står.
Med späda steg din son emot dig springer
Och hänger från din arm, der trött du går.

Se, flädermöss med sakta susning flyga,
Och, spöklikt, ring på ring kring ladan slå.
Se lömska räfven mellan husen smyga,
Men inga gäss på gården mera gå.

Ej heller mer bland sina sultaninnor
Går tuppen stolt och manar en rival
Ur granngåln ut, och bjuder sina qvinnor,
Med kärligt joller, axet, som han stal.

Don hätska bandhund, som ifrån sin koja
Mot sjelfva dejan rusade så vild,
Nu lyder spak den hand, som bröt dess boja:
Af stora själars ädelhet en bild.

Hör nu, hur rysligt han i mörkret tjuter:
Helt häpen mormor från sin spinnrock går.
Att någon dör, den visa gumman sluter
Och svär derpå vid sina silfverhår.
Nu börjar hon omständligen förtälja
Hvad hon har haft för svåra äfventyr.
Ej barnen mer ha tid att hästar tälja;
Nu är ej svårt att hålla dem i styr.

* Se I: 144.
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Ju mer förskräckta, desto mera lystna
De trängas närmare att höra på.
"Ack", ropa de då gumman tyckes tystna
(Hon tystnar ej så snart), "hur gick det då?"

Icke utan förundran finner man, huru redan vid så tidig ålder en
poetisk åskådning hos Franzén kommit till klarhet, och makt öfver
språket blifvit vunnen.

Ett annat poem hör äfven till denna tid och således, enligt hans
egen uppgift, till hans lyras första toner, det är: Modren oeh Sonen,
sådant nemligen som det finnes infördt i den upplaga af Franzéns
skaldestycken, hvilken 1810 utkom i Åbo. Sin egen mor har han der
besjungit och återgifvit hennes ord så, som han ur hennes milda och
fromma hjerta hade upphemtat dem. — Om henne talade han alltid
med den sonliga kärlekens varmaste uttryck och vid slutet af sin lef-
nad skrifvcr han: "Ännu i mitt 75:te år faller en tår ur mitt öga, dä
jag tänker på min mor och minnes hennes ömhet och minnes den mo-
derliga välsignelse, som följt mig i all min lefnad." —■ Följande hän-
delse från sin barndom anför han äfven bland de första väckelserna af
en poetisk inbillning. Vid sex års ålder hade han en morgon kommit
in till sin mor, då hon satt framför spegeln vid sitt nattduksbord och
ordnade sitt utslagna, vackra hår. Hon var då i blomman af sin ung-
dom, nära 22 år. Sonen, som knappt nådde upp till bordskanton,
såg sin mors bild i spegeln. De ljufva anletsdragen igenkände han
väl, men de syntes honom der ännu skönare. Han hade hört talas
om att hvarje god menniska hade sin engel och föreställde sig ett
ögonblick att det var modrens, som han såg i spegelbilden. Det var
skönhetens ande, som i den stunden for sväfvande öfver barnets själ.

■— Så stod gossen, försänkt i åskådning och drömmande, tills synen
försvann, då modren vände sig om och lyfte honom opp i sin famn.

"Små barn ha säkert något sinne,
Som mer än våra ögon ser",

heter det i diktcykeln Selma och Fanny, der skalden äfven synes i
det lilla, innerligen täcka, poemet Spegeln hafva från sin egen barn-
dom hemtat den tafla, han tecknar *.

Franzén återvände till akademien att fortsätta sina studier och
bereda sig till filosofiska graden. Den erhölls 1789, med betyget
dignissimus i kandidatexamen, det högsta, som akademien plägade
utdela. Den unge magistern var då endast sjutton och ett hälft år
gammal. Den högsta glädje han kände af den vunna lagern var den,
som han dermed skulle bereda sin mor. Hon var då i Stockholm
nyss omgift med handlanden, sedermera kommercerådet, Keckman.
På sjelfva promotionsdagen steg han ombord, icko utan ett och annat

* Se I: 16.
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stickord af promotions-kamraterna, då han skiljdes från dem, midt
under den mot aftonen stigande munterheten. Fartyget, som med
gynnsam vind öfverförde honom till Sverige, nödgades vid Blockhus-
udden stanna och någon stund dröja för tullbevakning. Hans otålig-
het kunde ej förmå honom att afvakta dess slut. Han steg i land och
ilade genom Djurgården glad och lycklig som en fågel vid sin flygt
om våren. "Det var en af de skönaste dagar i min lefnad" — skrifver
han — "då jag inträdde till min mor och slöts i hennes armar." Den
ännu friska lagerkransen fick han då fästa på sin ännu vackra moders
hufvud. Af sin styffader emottogs han med största vänlighet och hade
sedan intet skäl att för sin del blifva missnöjd med sin moders val.

Efter ett kort vistande i hufvudstaden följde han sina föräldrar
till hembygden. Under det år som han der tillbragte, tyckte han sig,
i likhet med många andra, som med ansträngda krafter bestigit den
akademiska parnassen, kunna hvila på sina lagrar. För honom var
också, mer än för mången annan, hvila behöflig, om ej själens allt för
mycket anlitade förmåga skulle förstörande inverka på kroppens kraf-
ter. — Men hvilan öfvergick icke till lättja. Lyran, som under ten-
tamenstiden hade hvilat, strängades åter. Till detta och nästföljande
år höra sångerna: Menniskans anlete, Den gamle knekten, Till de
hemmavarande och andra. De meddelades först åt skaldens mor och
syskon. Icke utan bäfvan lät den blyge skalden utlemna dem till
allmänheten. Do spriddes snart; och sällan hafva några sånger blif-
vit med sådan hänryckning mottagna. Då Kellgren i sin tidning in-
förde den förstnämnda, yttrade han i en not ett loford, som var så
mycket mer uppmuntrande, som den stränghet, med hvilken denne
förde sin enväldiga spira i den vittra vcrldon, var känd och fruktad*.

Mot slutet af sommaren 1790 begaf Franzén sig till Upsala, att
studera Kantiska filosofien, som den tiden vid Åbo var föga känd utom
till namnet. Han vistades i Upsala höstterminen äfvensom följande
vårtermin. Der fortgick då en häftig strid mellan gamla och nya
filosofiska skolan. I spetsen för den förra stod professor Christiernin,
en ifrig Lockian, som i sina föreläsningar utfor med bitterhet mot
Kant och hans anhängare. Boethius deremot, hvilkens föreläsningar
Franzén afhörde, hade, såsom lärare i praktiska filosofin, upptagit
åtskilligt af den kritiska disciplinen. Med Höijer, den sedermera
ryktbare filosofen, gjorde Franzén personlig bekantskap. Han hörde
honom dageligen vid middagsbordet i ett slutet sällskap af unga aka-
demiska lärare och andra, bland hvilka äfven Leffler var, bokant ge-
nom sitt i Svenska Akademien vunna pris. Mod denne kom Höijer
ofta i dispyt rörande litterära ämnen. — Den uppmärksamhet, med

* Det var Kellgren, som under poemet satte den signatur F—n,
som sedermera bibehölls, ehuru dess likhet med den, hvarmed den
mest opoetiska af andevarelser plär betecknas, redan af skalden Oxen-
stjerna på skämt anmärktes.
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hvilken Franzén följde Höijers genialiska samtal oeh framställningar,
tillvann honom dennes synnerliga ynnest.

Efter återkomsten till Åbo utgaf Franzén sitt första akademiska
specimen "om språkets ursprung", och blef följande år eloquentise do-
cens. Han valdes att samma år hålla tal öfver Gustaf den Tredjes
död. — Han höll det på vers. Det vann visserligen åhörarnes bifall
— men, då han —■ vid frågan om dess tryckning — lemnade det till
Porthan och bad om dess granskning, visade denne så många fel der-
uti och anmärkte så många svaga ställen, att Franzén sedermera icke
kunde förmås att utlemna det till tryck. För ögonblicket misslynt
öfver den stränga kritiken, fann han dock snart, huru grundad den
var, och erkände äfven deri en välgerning af den förträfflige läraren
och vännen *.

Då han sommaren derpå reste öfver till Stockholm besökte han
Kellgren. Denne hade genom Edelcrantz (förut Clewberg), ett af de
snillen, som Gustaf lILe fäste vid sin person med namn af handsekre-
terare, fått sig meddelade åtskilliga poemer af Franzén och önskade
se honom. Han mottogs icke endast med största artighet utan äfven
med hjertligaste välvilja. Under vistandet i hufvudstaden föreslog
man honom att der qvarstanna — och lofvade förord till hans befor-
dran; men då dervid förespeglades en plats vid hofvet och namn af
konungens handsekreterare, fann han blotta tanken ditåt så förmäten
och anspråksfull, att han afslog detta välmenande anbud, hvilket lik-
väl gjordes honom af en man, som på den tiden icke saknade inflytan-
de. — Han återvände till Åbo att der fullfölja sin bana.

Af svenska akademien tilldeltes honom året dorpå det Lundblad-
ska priset med dessa betecknande ord: "Franzéns mästerliga skalde-
stycken äro kända och lästa af hela allmänheten. De bära snillets,
känslans och ömhetens stämpel och ega en ännu sällsyntare förtjenst
att vara fullkomligen originale" **. Att akademien belönade denna
"sällsyntare förtjenst", tyckes vara ett bevis på orättvisan af den be-
skyllning, som ofta gjorts henne för ensidighet och för kärlek till en
viss art af poesi.

En utflygt till de inre delarne af Finland hade han lyckan att
samma år få göra, och dervid medfölja sin lärare och välgörare Por-
than. Med kustlandet vid Bottniska viken var han förut bekant; nu
fick han se trakterna kring de stora insjöarne Päjänä och Saimen,
utom andra märkvärdiga nejder. Huru mycket Porthans sällskap bi-
drog att göra denna resa lika lärorik som angenäm, behöfver ej an-
tydas.

Men en vidsträcktare utflygt bereddes honom följande år, då han
fick tillfälle att företaga en utrikes resa. Utan att han sjelf visste

* Talet finnes icke bland de handskrifter, som, efter Franzéns död,
öfverlemnades åt författaren till denna lefnadsteckning att förvaras.

** Se Svenska Akademiens Handlingar från 1786, s:e del. sid. 254.
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derom, var han genom Porthans rekommendation föreslagen till res-
sällskap åt en rik köpmansson i Åbo vid namn Carl. Fr. Brcmer *,
hvilken, för att förvärfva sig nödiga kunskaper såsom blifvande affärs-
man, ämnade besöka icke endast Danmark och Tyskland, der han
förut varit uppfostrad vid ett handelsinstitut, utan äfven Frankrike
och möjligen England. Franzén, föga van vid resebestyr och yngre
än Brcmer, som dessutom hade svag helsa och nu var knappt åter-
ställd från ett sjukdomsanfall, fann väl åtskilligt betänkligt vid detta
förslag; men tillfället att få se en önskan uppfylld, som hittills före-
sväfvat honom såsom en skön dröm, var för mycket lockande att ej
häfva alla betänkligheter. — Resan företogs de första dagarne af Maj
månad 1795. — Med hvilken ungdomlig liflighet han emotsåg den
stundande färden, röjer ett afskedsbref till en af hans vänner: "I
morgon ombord och så till Helsingör och så till Köpenhamn och så,
jag vet ej hvart. Nu blott en natt och farväl, så många J aren, brö-
der och vänner, berg och backar, torn och fyrbåkar. Snart syns ej
från stranden en skymt mer af det fartyg, der jag sväfvar mellan him-
mel och jord". Hans ungdomliga längtan skulle dock pröfvas, ty i
Åbo skärgård låg fartyget i fjorton dagar för storm och motvind och
först den 2G Maj landsteg han i Helsingör. Vid ankomsten till Kö-
penhamn möttes han af den förfärliga eldsvåda, som natten mellan den
6:e och 7:e Juni förhärjade en stor dol af staden. Med Danmarks
förnämsta litteratörer gjorde han der personlig bekantskap — med
Jens Kragh Hest — Nordias utgifvare ** som med synnerlig vänskap
emottog honom — med Rahbek, Frankenau och M. K. Bruun jemte
andra. I Hamburg lärde han känna Baggesen och hans älskvärda
familj. Sitt besök hos den då 72-årige Klopstock på hans lilla
landtgård nära Hamburg har han besjungit i ett hänförande skönt
qväde ***. Efter ett besök i Göttingen, der han hörde Heyne läsa öfver
Archeologion och Heeren förklara Aristophanos, fortsattes resan längs
Rhenstrandcn — stundom genom de republikanska lägren — öfver
Nederländerna till Paris, dit han kom mot slutet af Oktober 1795.
Direktorii femmannavälde beherrskado då Frankrike. Ett yttre sken-
bart lugn hade inträdt efter revolutionens förfarliga stormar och blo-
diga scener, men i de undertryckta partiornas sinnen jäste dock en
hemlig oro, ett doldt missnöje med regeringen, och gaf sig luft i smä-
delser, då den kände sig för svag att uppträda i upprorsstiftande.

* En dotter af honom var den frejdade författarinnan Fredrika
Bremer.

** Det är bekant att Franzéns poem: Svenska sånggudinnan till
den danska, hvilket året förut varit infördt i Stockholmsposten, be-
svarades i Danmark af Frankenau och gaf anledning till Nordias ut-
gifvandc, hvarpå följde Skandinaviska Litteratur-sällskapets inrätt-
ning. Se I: 90.

*** Se II: 32.
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Franzén har dels i efterlemnado reseanteckningar, dels i bref till sin
välgörare Porthan och till ungdomsvännen Rutström lemnat intres-
santa iakttagelser så väl under vistandet i Frankrike, som under hela
denna resa. De visa med hvilken vettgirig uppmärksamhet han upp-
hemtade och med hvilken säker blick han bedömde alla de nya före-
mål i natur, konst och vetenskap, som mötte honom på denna, för
hans rika andes utveckling, iså hög grad inflytelscfulla resa. Utrym-
met tillåter icke att här ur dessa anteckningar göra några vidlyftigare
utdrag: ett par ställen, rörande tillståndet i Paris vid denna tid, må
det dock tillåtas att anföra ur bref till professor Porthan *. "Pa-
nem et cireenses" — skrifver han — "är det allmänna ropet. Det
förras dyrhot, hvarom allmänt klagas, söker regeringen att minska
— och uppmuntrar deremot de sednare. Här ges 15, 16 till och med
18 spektakler alla dagar och likväl har man möda att få plats. ■— ■—Den enthusiasm för frihet och fosterland, som jag väntade finna hos

Fransoserna, röjdes föga. En viss domning i sinnena tyckes hafva
inträdt. Man kan döma om publikens tänkesätt af dess förhållande
på spektaklerna. Vid Theatre de la rue Feydeau hörde man isynner-
het fransyska parterrens qvickhet mot regeringen. Just de samma
sånger som den hade befallt att sjungas blefvo vända mot densamma.
Tremblez tyransl heter det i visan. Ouvrez la main, ropte en röst
från parterren åt sångaren. En utbredd hand, som visade fem fingrar,
skulle således hänföra ordet tyrans på de fem af direktorium. Straxt
efter denna händelse blef teatern tillsluten; man häntydde förbudet
derom på denna tilldragelse, men den togs blott såsom svepskäl, ty
theater Feydeau var ett tillhåll för de kitsligaste af det missnöjda
partiet: ingen dag gick förbi, att icke der var buller, hvisslingar och
satiriska hugg mot styrelsen, gifna med en otrolig behändighet, ofta
af den obetydligaste anledning och med en dristighet, som väl icke
bör synas oväntad ien republik, men som ibland gick för långt. Jag
mins — det förekom en gång i en tragedi — 'que Jaut il Jairef
som sades med mycket eftertryck och följdes af en tystnad på tea-
tern. 'Il faut faire un nouveau treize-vendemiere\ skreks i hopen af
åskådarne." —

I afseende på teatern yttrar han i ett annat bref: "De fransyska
tragedierna göra icke på mig det intryck, som jag väntat. Det är
förmyckcn deklamation i dem och mera vältalighet än poesi. Det
satt on Fransos bakom mig en afton, som vid det mest rörande ställe
sade åt sin granne: "jag vet ej hur det är, men icke kan jag gråta
deråt." Det samma sade jag för mig sjclf: jag var till och med fre-
stad ibland att säga: "hvad det är vackert, men jag vet ej, hvarför jag
gäspar" —■ såsom ett fruntimmer en gång yttrade sig om ett poem."

* I Åbo Tidning för 1801 infiirde Franzén "Anteckningar under en
utrikes resa." De gå ej längre än till besöket i Köpenhamn.
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Vid ankomsten till Frankrikes hufvudstad hade Franzén, intagen
af de förhoppningar för menskligheten, som den nya friheten hade
väckt i hans, såväl som i mången annan ynglings sinne, helsat den
med en sång på fransysk vers. Denna sång åla liberté Frangaise in-
fördes i en fransysk litterär tidskrift med en bifallande not. Trettio
år sednare lät han den upptagas såsom en inledning till ett af hans
större skaldestycken Julie de S:t Julien. I denna "symboliserade hi-
storia" har han med mästerliga drag tecknat lifsbilderna af den revo-
lutionära tid, som han öfverlefvat, och som han i sjelfva dess bränn-
punkt haft tillfälle att betrakta.

Med den bittra känslan af mången skön illusions förgänglighet
lemnade han Frankrike den B:de Mars 1796. "Vi hade knappt" —

skrifverihan — "hunnit ett par kabellängder ur den beqvämliga, men
något trånga hamnen af Havre de grace, innan vi togo bort frihets-
kokarderna från våra hattar, hvari de suttit öfver fem månader, och
kastade dem i sjön, ej utan en slags ceremoni och en viss högtidlig
stämning."

I England blcf vistelsen till medlet af Augusti månad. Från
London skedde utfarter till Oxford, Bath, Bristol och andra orter,
öfverallt med outtröttlig uppmärksamhet på hvad som förekom intres-
sant och märkvärdigt, vare sig i naturen eller menniskoverlden. Un-
der sin frånvaro från akademien hade Franzén blifvit utnämnd till
bibliotekarie. Detta föranlät flitiga besök vid de utländska bibliote-
ken, hvarigenom han inom kort förvärfvade sig en bibliognosi, som
få torde hafva egt. Det var isynnerhet England, som riktade hans
kunskaper i detta fack. Innan vi följa honom dorifrån, på återresan
till hemlandet, torde det tillåtas oss att anföra hvad han förtäljer om
ett besök i underhuset. "Jag har hört" — skrifvor han — "Pitt,
Fox och Sheridan med flore. Sheridan höll ett tal, som varade öfver
en timma, hvaruti han sade ministrarna nog beska sanningar. Pitt
har ej något godt ansigte: det är någonting förargande i hans spetsiga
och uppböjda näsa och någonting lömskt i hans blick, hvilket liksom
stjäl sig ut under ögonlocket. Hela hans skick visar en sträf och kall
ordningsman. Med största köld sitter han och hör de svåraste före-
bråelser. Sjelfva hans fiender måste erkänna, att han är en stor
talare. Han sade endast några ord den gången vi voro der. Fox har
ett starkt och tillika godt ansigte. Hans mörka ögonbryn hindra
honom ej att se from ut. Han satt och hörde på, med magen utom
bänken eller ock lyfte han den, tillika med ena knäet, ofvanpå och
satt i sned ställning med hufvudet i barmen. Scheridan bär i sitt
ansigte en stämpel af geni och rättskaffenhet. Det är en man af
universella talanger. Antingen han skrifver en komedi eller håller ett
tal i parlamentet, gör han det ypperligt. Ett gapskratt af hela parla-
mentet afbröt ofta hans tal; och äfven Pitt förstod att vända löjet
mot sin motståndare, ty på hans korta tal följde också ett skrattande
chorus." —
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Efter en ny långsam sjöresa landsteg Franzén den 9 September
1796 vid Helsingborg, hvarifrån vägen togs till Lund. Af dervarande

professorer blef han med smickrande uppmärksamhet emottagen. Då
han besökte prof. Norberg och sade sitt namn, frågade denne: "Är
han son till den Franzén, som skrifvit Menniskans anlete?" — "Nej",
svartes, "det är jag som författat det lillapoemet" — hvarpå Norberg
sprang opp, öppnade dörrn till ett sidorum och ropade: "Syster! sy-
ster! vi ska ha främmande — menniskans anlete är här." — Under
uppresan till Stockholm togs ej ginaste vägen: äfven Wexiö och Göte-
borg besöktes.

I Stockholm, medan Franzén väntade på sjölägenhet att komma
öfver till Åbo (öfverfarten skedde i slutet af Oktober), hade han gläd-
jen att återse gamla vänner och äfven att göra nya bekantskaper.
Bland dessa sednare var fru Lenngren, som han då såg för första gån-
gen och i hvilkens förtroligare umgängeskrots han upptogs. Man
känner att endast i stunder, då en sådan var samlad hos henne, röjde
hon, i lekande skämt och blixtrande satir, det snille, som hon eljest
sorgfälligt sökte att dölja. Icke endast vid denna utan ock vid sed-
nare vistelsen i Stockholm bereddes Franzén i Lenngrens hus de an-
genämaste stunder. Äfven sedan han flyttat till Kumla, hugnades
han der af hennes och hennes mans besök *.

* Om det lidande, som slutade hennes dagar, berättar Franzén:
"Jag hade sett henne några gånger — då hon trodde sig obemärkt —

lägga handen mot bröstet med uttryck af smärta: men orsaken dertill
fick jag veta först, när jag 1816 var i Stockholm och vid en måltid
hos Lenngrens märkte en ovanlig dysterhet, såväl hos gästerna, som
hos värden och värdinnan. Bland de förra voro några läkare. En af
dem, som var min granne vid bordet, hviskade mig i örat, att fru
Lenngren skulle samma dag undergå operation för kräfta i bröstet.
Ytterst förskräckt såg jag på henne med den ängslan, som denna un-
derrättelse naturligtvis borde väcka. Hon blef varse min oro och
mötte mina ögon med en blick af sorglig undergifvenhet och med tec-
ken att hon rördes af det deltagande, som min uppsyn röjde. Det var
sista gången jag såg henne. Hon lefde väl ett år efter den fruktlösa
operationen, men ville ej i det plågsamma tillstånd, hvari hon befann
sig, ses af någon annan än sin man och ett fruntimmer, som hon kal-
lade sin engel, för den ömma omvårdnad hon bar om henne både natt
och dag. Denna hennes vårdarinna var mamsell Carolina Weltzin, en
systerdotter till medicinalrådet Rutström." — Rörande fru Lenngren
tillägga vi en litterär nyhet, som hon en dag meddelade Franzén: att
nämligen den sinnrika fabeln om Strutsen, som finnes införd i Kell-
grens arbeten, icke är af honom utan af henne författad. Misstaget
hade skett utan Kellgrens medvetande. Deremot intog han med hen-
nes bifall i sin Dumboms lefverne tvenne strofer af hennes hand, de
som angå kräftorna, som dö lefvande.
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Franzéns gynnare och vänner i Stockholm sökte väl att der qvar-
hålla och fästa honom genom anbud att bereda honom någon passande
befattning, och han kände sig ett ögonblick frestad att lyssna dertill.
Men de förbindelser han hade till Äbo uppmanade honom att der fort-
sätta sin bana. Han tillträdde nu den bibliotekarietjenst, till hvilken
han under sin bortovaro blifvit utnämnd. Edelcrantz hade tagit af-
sked ifrån densamma, sedan han under vistelsen i Stockholm i flera år
varit skild från tjenstgöring. För sin befordran hade Franzén att
tacka, icke endast sin faderlige vän och gynnare professor Porthan,
utan äfven landshöfding Rosenstein, af hvilken han, så väl som många
andra vitterhetsidkare, erfor en ynnest, som erhöll ett nytt behag af
det förekommande sätt, hvarpå den yttrades såväl i verk som i ord.
Porthan, som förut utan arvode förestått bibliotokariosysslan och der-
under med outtröttlig verksamhet förkofrat biblioteket och riktat det
med många vigtiga och dyrbara verk, fortfor att äfven nu gå den nya
bibliotekarien tillhanda med råd och upplysningar.

Oaktadt det långa afståndet emellan Åbo och Uleåborg och obe-
haget af en färd under den sena årstiden, kunde Franzén icke emotstå
sin sonliga längtan att återse sin mor och sina syskon. Hemmet
skänkte hans barnfromma hjerta några dyrbara dagar. Mod hvilken
kärlek han var fästad vid sin moder bevittnar äfven denna hans resa.

Vid återkomsten till Åbo erhöll han uppdrag att på akademiens
vägnar hålla festtalet i anledning af konungens förmälning. Dotta
tal, som hölls den 4 November 1797, vann stort bifall och författaren
öfvertalades att utgifva det på trycket. Han utvidgade dervid dess
plan, hvarigenom, såsom han sjelf i förordet säger, formen af ett tal
blifvit bruten och stilen kommit att vackla mellan den historiska och
oratoriska. Det oaktadt är detta tal ännu det skönaste som blifvit
skrifvet om svenska drottningar.

Det är bekant, att Gustaf IV Adolf, då han uppträdde på thronen,
upphäfde den suspension, hvartill svenska akademien under förmyn-
dareregeringen blifvit dömd, på den föregifna grund, attriddarhussekre-
teraren Silverstolpe i sitt inträdestal yttrat alltför fria, för samhället
vådliga grundsatser; ehuru allmänna tanken ansåg orsaken vara, att
den allrådande baron Reuterholm icke blifvit, enligt sin derom gifna
vink, vald att intaga den stol i svenska akademien, som Axel Fersen
lemnat. Det första prisämne i skaldekonst, som akademien utsatte,
sedan hon blifvit återställd i sin verksamhet, var en sång öfver grefve
Creutz. Bland nio täflingsskrifter som inkommo, vann Franzéns sång
det stora priset. Öfver den reservation, i afscende på poemets egna
form i stil och versart, med hvilken akademien beledsagade sin belö-
ning, har mycket blifvit taladt och skrifvet, och Leopold synnerligen
blifvit beskylld att hafva velat hindra belöningen. Sådant är likväl
icke förhållandet. De ord, med hvilka han räckte belöningen åt den
unge skalden, bevittna huru vida skild han var från det honom tillag-
da misskännandet af det belönta styckets värde och i allmänhet af
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Franzéns skaldegåfva. Han yttrar: "ifrån den aflägsna strand der er
besjungna hjeltes röst först låtit höra sig, har, med lika lätthet som
hans, er stämma flugit öfver hafvet och med samma behagens makt
tillryckt sig hufvudstadens uppmärksamhet. Man har sett uppstå i
vår vitterhet skapelser af ett nytt slag, alster af naturens lyckligaste
enfald. Det har varit, nu en tafla ur sagoåldern, i hela sanningen af
sin fornlika målningsart; nu en romantisk sorgescen; nu åter enkla
drag af hjertat och lofnadcn: ett löje af oskulden, en tår af medlidan-
det, ett joller af barnglädjen, liksom fattade i flygten och hindrade
att försvinna. Åt ett i böljan halfgömdt namn, småningom närmare
upptäckt af gissningen, men alltid åt ett blott namn, hafva de fieste
af edra läsare hittills egnat deras aktning och deras förbindelser. Ge-
nom den nya lager, som nu fästes vid detta namn, uppfylles i dag
deras återstående önskan; och don röst, som tycktes vilja blott höras,
förvandlas ändteligen till ett för ögat närvarande föremål."

"I den lysande samling af hof och stad, inför hvilken ni här
framträder att belönas med det pris hvarom ni täflat, begynn med att
åtnjuta det ej ringare pris, som möter er i en åskådande allmänhets
deltagande, bland hvilken få hjertan lära finnas obevekta af edra sån-
ger, få minnen, som ej af dem förvara något lifligt eller rörande drag.
Det är skönt — säger en romersk skald — att vara ett förtjent mål
för den allmänna uppmärksamheten, och att höra hviskas omkring
sig: det är han! För er, min herre, är detta ögonblick en erfaren-
het deraf; för akademien en smickrande fastställclse på rättvisan af
den belöning, som jag har den äran att, i hennes namn, tillställa er."

Med den härliga sången öfver Creutz är första cykeln af Fran-
zéns dikter afslutad. I de följande börjar en ny anda att råda och
en ny tonart att höras, mera närmande sig till de gamla mönstren
inom akademien. Han förklarar sjelf att hvarken Kellgren åren
förut eller Leopold sedermera hade uppmanat honom till denna om-
stämning, och Gyllenborg, hvilkens synnerliga ynnest han vunnit
genom ofvan omförmälda sång, rådde honom blott att till bear-
betning företaga någon fesaga. Bland den tidens vittre män var
Stenhammar den ende, som med Franzén hade talat till förmån för
lärodikten och förklarat att poesiens högsta syfte borde vara sedo-
lärande. Emellertid började han att misskänna sin kallelse. Han
skref ett filosofiskt didaktiskt poem öfver menniskans ändamål och
skickade in det såsom täflingsskrift till svenska akademien. Donna
fastade ingen annan uppmärksamhet dervid, än att hon utmärkte ett
ställe, som innehöll en allegori. Denna del af poemet har han infört
i sina samlade skaldestycken under namn af Trollslottet *.

"Rätta orsaken", säger han, "hvarföre jag dels någon tid upp-
hörde att poetisera, dels gjorde det i en moraliserande ton, var mitt
bemödande att alltmera studera mig in i den kritiska filosofien. Re-

* Se I: 249.
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dan som docens hade jag utgifvit en liten afhandling, som stödde sig
på Kants grundsatser i moralen. Det var det första vid Abo akademi
utkomna försök att vidröra det nya systemet. Sedan, då jag från
professionen i lärdomshistorien måste, för en reglering i de akademiska
lönerna, öfvergå till den med verldshistorien förenade professionen i
praktiska filosofien, blef denna för mig ett hufvudsakligt studium. Det
kom mig till nytta icke blott i katedern utan äfven vid mitt inträde i
det andliga ståndet. Det styrkte min öfvertygelse om otillräcklig-
heten af den naturliga religionen, om nödvändigheten af en högre
uppenbarelse och af den försoning med Gud, hvarom christendomen
allena kan försäkra oss. Mina tankar derom utförde jag i det prot
som jag aflade vid min tillärnade öfvergång till den teologiska fakul-
teten. Biskop Tengström sökte förmå mig att såsom medlem af nyss-
nämnde fakultet förestå det prestseminarium, som genom hans verk-
samma nit skulle komma i ordning; men när jag besinnade hvad gåf-
vor och egenskaper detta embete fordrade, afstod jag derifrån. Teng-
ström vände sig då till Chorams, som var adjunkt vid krigsakademien
på Carlberg och berömd predikant. Men döden kallade honom kort
derpå till en högre befattning."

"Redan förut hade jag (1803) ingått i prästeståndet och tillträdt
Pemars prebendepastorat. Vid min inträdespredikan kom jag af mig
och måste upptaga konceptet, hvilket gjorde ett stort uppseende på
en ort, der alla predikningar uttalades ur minnet. Denna motgång
fällde mitt mod; bvartill kom den svårighet, som mötte mig i språket,
på hvilket jag skulle predika, nämligen det finska, som jag väl från
barndomen lärt att tala, men hvarpå jag ej öfvat mig att tänka och
författa. Församlingen var dock belåten, då mitt ställe företräddes
af en väl begåfvad och nitisk vice pastor."

Några år förut hade Franzén sett den Lilly, som blef hans första
maka. I Januari 1798 företog han ("med svenska akademiens pris på
fickan" — skrifver han) en resa från Stockholm till fädernebygden
omkring Bottniska viken att bevista en älskad systers bröllop, och
åtföljdes af sin blifvande svåger, dåvarande protokollssekreteraren
Krogius *. Resan måste mot slutet påskyndas med all ansträngning,
då de fingo veta att bröllopsdagen redan var utsatt och de befarade
att ej till den hinna fram. Det lyckades dem dock på sjelfva fest-
dagens morgon. På en gästgifvaregård afstod en resande sina hästar
åt Franzén, då han fick höra hans namn. Under denna färd diktade
Franzén sin Ernili eller en afton i Lappland. Hvad han på dagen i
sin släda uttänkt nedskrefs vid nattqvarteren — ett vinterstycke såle-
des både till sitt innehåll och sin uppkomst.

I sällskap mod de nygifta återvände han från Uleåborg till Åbo.

Då de hunnit till Gamla Carleby, hölls der bal: do stannade att bevi-
* Sedermera under ryska styrelsen adlad med namn af Edelheim:

ledamot af finska senaten med titel af verkligt statsråd.
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sta den. En ung skönhet fastade hans uppmärksamhet. Han hade
hört henne berömmas, ej endast för sin fägring utan äfven för sitt
goda hjerta. Några drag af den drömbild, som han förut besjungit i
sin Selma, tyckte han sig hos henne återfinna. "Hennes ögon" —

skrifver han — "voro isynnerhet vackra och intogo mig genom sitt
själfulla uttryck af oskuld och blygsamhet.

"Ingen har jag sett så blicka
Och så rodna och så le" —

de orden voro som sagda om henne." Hon var äldsta dottern till
handlanden Anders Roos och hette Margaretha Elisabeth, men kalla-
des vanligen Lilly *. Endast med den stumma kärleksförklaring, som
hans blickar röjde, reste han från henne, och beslöt att i bref begära
hennes hand. Svaret uppfyllde hans hopp. Deras bröllop firades den
24 Sept. 1799. "Aldrig hade jag", säger han, "anledning att ångra
denna i hast knutna förbindelse."

Franzéns hus, der han föga tänkt på att i sin bosättning ordna
annat än sitt bibliotek, öfvertogs och vårdados af hans unga maka
med den omtanke och skicklighet, att det behagligaste hemlif der af
hennes ömma omsorger bereddes honom. — "Ehuru hon fick", säger
en minnestecknare **, "såsom maka ett icke mindre verksamt lif i
den husliga kretsen, än han måste föra i den offentliga, var hennes
framgång icke mindre gagnande i det hon just ordnade deras hus så,
att det blef medelpunkten för ett sällskapslif, ett umgänge, hvarifrån
smaken och vettet småningom utbredde sig och gåfvo åt sederna ett
behag, hvilket den sanna menniskovännen måste unna och önska åt
sitt fädernesland."

Lycklig i sitt enskilda lif, var han det icke mindre i sitt offent-
liga. Det sätt, på hvilket han såsom akademisk lärare föredrog sina
båda läroämnen, förvärfvade honom i hög grad ungdomens tillgifven-
het och beundran. — Man förvånas ock öfver hans ovanliga arbets-
förmåga. Jemto sina föreläsningar, som han sorgfälligt utarbetade,
deltog han med verksam omtanka i vården om sitt prebendepastorat
och redigerade samtidigt Åbo Tidning, hvilken genom honom vann ett
ökadt anseende och blcf den bildade allmänhetens käraste läsning.

Den tidiga morgonstunden var Franzéns käraste och dyrbaraste
arbetstid. Redan klockan 4 eller 5 var han vid sitt skrifbord. Hans
snilles skönaste skapelser förskrifva sig från dessa morgonväkter. I
en sednare tid, då hans handstil började blifva allt mera svårläst,
måste han efter egen diktering, så snart som möjligt, låta renskrifva

* Några sånger äro henne tillegnade såsom: Den första kyssen
och Trösten. —So I: 109 och 191. Det sednare stycket i anledning
af en slägtings död.

** Se "Tal vid minnesfesten öfver F. M. Franzén uti Litteratursäll-
skapet i Stockholm den 28 Nov. 1847, af G. H. Mellin."
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morgonens arbete. Till handsekreterare använde han då vanligen
sina döttrar, den ena efter den andra, allt efter som de uppväxte, tills
de, såsom gifta, flyttade från fadershemmet. Den yngsta var det i
hans sista lefnadsår. Men om något hinder på dagen mötte renskrif-
ningen, att den uppsköts, hände det, att han någon tid derefter ej sjelf
kunde läsa sin egen handskrift. — Äfven hans bref voro vanligen yt-
terst svåra att dechiffrera. Medicinalrådet Rutström, med hvilken
han flitigt brefvexlade, bad honom förgäfves att skrifva "läsligt". En
dag erhöll Franzén på Kumla ett bref af honom från Stockholm, i
hvilket han mot slutet yttrar, att han ville omtala en i högsta grad
märkvärdig nyhet, som säkerligen skulle mycket intressera honom att
känna. Derefter härmar han i flera rader Franzéns stil, med här och
der ett läsligt ord mellan andra, som blott bestodo af streck och krokar
och slutar så brefvet: "Då du, som jag förmodar, försökt att taga reda
på det ofvanstående, kan du erfara, huru ondt jag sliter med dina bref."

Den sällhet, som Franzéns älskvärda maka beredde honom, af-
bröts genom döden, då hon, endast 2G år gammal, bortrycktes från
maka och fyra barn. I sex år hade deras äktenskap varat. Hos sina
föräldrar fann han skygd och omvårdnad för de tvenne yngre af sina
moderlösa små. Hans ogifta syster, som nu flyttade till honom,
blef en öm moder för de båda äldre och för honom ett kärt säll-
skap; men då hon kort derefter gifte sig med prosten Frosterus,
blef det för honom nödvändigt att tänka på inträde i nytt gifte.
— Medan hans maka ännu lefde, hade han med henne besökt Stock-
holm och bland andra vänner äfven Chorseus, som då var adjunkt vid
krigsakademien och gift med cnkefru Robsahm, född Wester. "Jag
gladde mig" — skrifver Franzén — "åt hans husliga sällhet utan att
drömma om det som honom förestod och hvaraf min framtida trefnad
och lycka skulle boro". — På en resa till Åbo, dor Choneus skulle
af lägga prof för professionen i teologiska fakulteten, förkylde han sig
och ådrog sig en svår hektik, som lade honom i grafven, några måna-
der senare än, i samma sjukdom, Franzéns maka bortrycktes. — Då
han fick veta att Franzén var enkling, och derjemte kände sitt eget
slut nalkas, anförtrodde han åt en af sina vänner sin önskan, att enkan
måtte blifva Franzéns maka. — Hans önskan uppfylldes. — Året der-
på (1807) öfverreste Franzén till Stockholm, och vid sitt besök hos
den unga enkan märkte han på hennes rodnad och förlägenhet, att
den döende vännens ord voro äfven af henne kända. I September
månad samma år stod deras bröllop. Förenad med en förträfflig
maka kände han sig åter lycklig. Hon blef hans goda engel. Hvad
hon för honom var och hvad han med henne förlorade, då hon af dö-
den bortrycktes 1829, har han uttalat i den djupt rörande sång, som
bär namnet: De tvenne uren: det egna *.

*Se Hl: 350. För att förstå en hänsyftning, som förekommer i
4:de stansen, är nödigt känna att, då något angeläget arbete förestod
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Men en tid nalkades, som skulle medföra hårda pröfningar för
Franzéns hjerta och bereda en vigtig förändring såväl i hans lefnads-
förhållanden som i riktningen af hans själs verksamhet. Kriget med
Ryssland utbröt. Knappt hade ryktet om ett fredsbrott hunnit till
Äbo, förrän lågorna från den der förlagda skärgårdsflottan (hvilken på
svenska regeringens befallning uppbrändes, innan nödvändigheten for-
drade en sådan uppoffring) och underrättelsen att Ryssarne tågade
öfver gränsen utan att finna motstånd, väckte icke endast den djupa-
ste sorg och bestörtning, utan äfven den föreställningen, att Sverige
alldeles öfvergifvit Finland. Deraf följde, att det folk, hvars trohet
förut aldrig svikit, nu, innan landet genom ett fredsslut blifvit till
ryska makten afträdt, gaf kejsaren sin hyllningsed. Ånger följde väl
på detta steg, då man erfor att svenska vapnen gjorde motstånd och
att Ryssarno drefvos tillbaka; men Sveaborgs öfvergång, fiendtliga
härens förstärkning och tidens politiska förhållanden beröfvade snart
Finlands folk allt hopp att bibehållas under svenska spiran. Då kej-
sar Alexander personligen infann sig i Finland, blef han emottagen
icke såsom en fiendtlig eröfrare, utan som en erkänd öfverherre. Hans
vänliga nedlåtenhet intog folkets hjertan: den svenska regenten hade
vändt dem ifrån sig. Då akademistaten, vid kejsarens besök i Åbo,
uppvaktade honom, vågade Franzén med några ord lägga på hans
hjerta hvad Finlands folk af honom väntade.

Kallelse att emottaga det rum i svenska akademien, som Gyllen-
borg lemnat, hade Franzén kort förut erhållit. Icke ondast denna
kallelse, som vittnade att han ännu ansågs tillhöra Sverige, utan äfven
enskilda uppmaningar derifrån, till och med genom anonyma bref, för-
mådde honom tänka på en möjlighet att genom flyttning öfver hafvet
återställas till det fädernesland, som, dittills gemensamt för Svenskar
och Finnar, äfven efter upplösningen af det borgerliga bandet, drog
honom till sig med de andeliga band, som språket och historien fästa
och bevara. —■ Ännu vacklande i sitt beslut och färdig att återkalla
sin ansökan, öfvcrraskades han en dag af underrättelsen, att han var
utnämnd till kyrkoherde i Kumla, hvilket pastorat då var ledigt ge-
nom prosten Rosensteins befordran till biskop i Linköping. — Hans
vän Rutström hado af ett bref trott sig finna tillräcklig anledning
att hos dåvarande föredraganden i ecklesiastikärenden, landshöfding
Rosonstein, anmäla honom såsom sökande. Utom den strid, i hvilken
han kom, att nu slita sig lös ifrån slägt och vänner och det akademi-
ska lif, som blifvit honom en vana, oroades han äfven af den betänk-
ligheten, att då han förut, ehuru prestvigd, föga deltagit i presterliga
förrättningar, skulle han nu egna hela sin omsorg åt detta vigtiga

och Franzén var orolig att ej så tidigt på morgonen som han borde
komma till sitt arbetsrum, vakade hon om natten med uret i sin hand,
för att i rätt tid kunna väcka honom. Först då hann uppstigit, njöt
hon sjelf någon hvila.
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kall. "Men" — yttrar han sjelf — "då jag ock betänkte den heliga
förbindelse jag redan genom min prestvigning iklädt mig utan att
svara dcremot, hoppades jag att finna det mera tillfredsställande att i
sjelfva verket blifva, hvad jag förut endast till namnet varit." — Han
blef det ock med hela sitt fromma hjertas värma och fann den till-
fredsställelse han sökte. Äfven sin lyra stämde han nu allt mera för
den andeliga sången. "Samma rena och oförtröttade nit" — säger
hans minnestecknare *

— "hvarmed han hittills mött sina pligter så-
som vetenskapsidkare och ungdomslärare, ögnade han nu åt sina nya,
ännu dyrbarare förbindelser såsom själasörjare och vetenskapligt bil-
dad ledamot af svenska kyrkans presterskap. Den milda, flärdlösa,
apostoliska anda, hvarmed han förstod att gå till mötes de enkla and-
liga behofven hos dessa landsbygdens konstlösa barn, hvilkas själa-
vård blifvit honom anförtrodd, har qvarlemnat ett kärt och varaktigt
minne hos den idoga, sjelfständiga och efter sina vilkor upplysta all-
mogen i denna trakt, hvilken i honom framförallt vördade en god
prest, ehuru den ej utan stolthet sade sig hafva hört talas om att han
äfven skulle vara en höglärd och berömd man och pä räkningen af
denna sistnämnda omständighet skref vissa älskvärda egenheter i hans
lynne, som man stundom hörde dem, med en naiv förundran, omtala."

Kumla postorat skulle först efter tvonne år tillträdas. Att under
tiden, såsom nu mera svensk undersåte, tjena vid den akademi, som
var lagd under ryska väldet, blef för Franzén allt mera besvärande, syn-
nerligen som han icke kunde undgå att hos sina finska vänner märka
missnöje med hans flyttning. Han beslöt då att ett år förr, än pasto-
ratet skulle tillträdas, öfverflytta till Sverige. Genom biskop Teng-
ströms bomedling erhöll han ett års tjenstledighet från professionen
med rättighet att under tiden åtnjuta den dcrtill hörande lönen.
Detta år tillbragte han i Stockholm, och höll dcrunder sitt inträdestal
i svenska akademien. Hans vänner täflade att göra hans vistelse i
Stockholm angenäm och visa, huru högt de skattade den lyckan att nu
ega honom fästad vid Sverige. Bland nya vittra vänner, som han då
förvärfvade, var äfven Tegnér. Han vistades det året i Stockholm.
De båda skalderna knöto ett vänskapsband, som endast döden för-
mådde bryta.

I Maj 1812 lemnade Franzén hufvudstaden för att bosätta sig i
Kumla. Han hade förut — endast i sällskap med Rutström — be-
sökt stället. "Nu" — skrifver han — "vid min ditkomst förnyades
min glädje öfver det trefliga hemmet. Den var så mycket större, som
den delades af min hustru och mina barn. Dessa begynte straxt
dansa omkring det präktiga kastanieträdot, som stod midt på gården
och nyss slagit ut några af sina stora hvita blommor. Ett mörkt åsk-
moln hade sväfvat öfver nejden, då vi nalkades prostgården; det var
skingradt och himmelcn klar, då vi inträdde." — Den stora häng-

* Se Svenska Akademiens Handlingar, 25:te delen, sid. 336.
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björken vid inkörsgrinden, fruktträdgården och parken derinvid med
sina i flera rader planterade träd — alla dessa den landtliga prost-
gårdens behag intogo honom. Ett angenämt umgängeslif bereddes
honom af den familj, som bodde på Säbylund i hans grannskap. Egen-
domen, som var fideikommiss på qvinnosidan, innehades af enkefru fri-
herrinnan Silfverskjöld, född von Essen. Sjelf utmärkt af ädelheten i
bildning och tänkesätt omgafs hon af anhöriga, som liknade henne i
hjortats och själens gåfvor. Franzén har egnat henne några sånger,
som vittna om hans tillgifvenhet för henne och för denna älskvärda
familj. En maskerad på Säbylund har han besjungit*. Ungdomen
på de båda ställena öfverenskom en dag att utgifva en tidning af vit-
tert innehåll: den fick namn af Mera sådant. Ett nummer utkom
hvarje vecka — den ena gången på Säbylund, den andra på Kumla.
Den innehöll många täcka och intagande stycken, dels poesi, dels
prosaiska uppsatser, ömsom original, ömsom öfversättning. Franzén
bidrog stundom med någon insänd artikel. Att denna tidning, om-
voxlando både till innehåll och till redaktionspersonal, icke utkom i
tryck, bohöfver ej tilläggas. Den omnämnes för att visa arten af det
sällskapsnöje, som inom dessa båda familjekretsar söktes och värdera-
des. På Säbylund fanns äfven ett vackert bibliotek, till det mesta
bestående af franska litteraturens klassiska verk, men äfven åtskilligt
i svenska historien, som kom Franzén till nytta, då han, efter biskop
Nordins död, fick uppdraget att författa de minnen, hvilka svenska
akademien utger i anledning af skådepenningar, som årligen preglas
öfver namnkunnige svenske män **.

Men Franzén egde icke endast inom sin församling, der han af
alla älskades och vördades, tillfälle till ett angenämt umgängeslif:
hans vänner från Stockholm kommo att besöka honom i hans idylliska
hem och skänkte honom dyrbara stunder, såsom fru Lönngren, medi-
cinalrådet Rutström och andra. Äfven Tegnér hugnade honom med
sitt besök. Franzéns berömda namn föranledde flera främlingar att
söka hans personliga bekanskap. I hans gästfria hem voro alla väl-
komna. De möttes der af en enkel hjertlighet.

Under do år, som han var bosatt i Kumla, började han utgifva
en ny fullständig samling af sina skaldestycken. Han ordnade der
den sköna diktkrans, som han mod en gemensam titel kallar: Selma
och Fanny, och som med skäl står främst bland hans snilles skapelser.
Något ljufvare än dessa sånger eger ej vårt språk. Till de äldre in-

* Se IH: 329, 331.
** Biblioteket åtföljde fideikommisset. — Det hade tillhört den så-

som riksdagsman och oppositionstalare under Gustaf III:s tid namn-
kunnige Claes Frietzky, hvilken bodde på Säbylund. En minnessten
öfver honom hade friherrinnan Silfverskjöld låtit uppresa på Kumla
kyrkogård 1815, och i en vacker minnessång har Franzén tecknat den
ädle fosterlandsvännen. Se II: 84.



flätade han mänga nya blommor af ovansklig skönhet, egnade att med
sin teckning och färg fylla den tanke, som uttalar sig med olika syft-
ning i hans Fanny och i hans Selma. — Han utgaf Choran skalde-
stycken med den mästerliga lefnadsbilden af den hädangångna vän-
nen. I Stockholm-Posten lät han införa början af sina episka frag-
menter, Gustaf den andre Adolf i Tyskland. Till äldre psalmer,
som han förut författat, lemnade han nya — de anderikaste, som vår
psalmbok eger. Flera större poemer — såsom Mötet vid Alvastra —

ehuru i en sednare tid fullbordade, tillhöra denna tid. Äfven till
sorgespelet: Drottning Ingierd eller Mordet på Eljarås utkastades
planen och flera scener utarbetades på Kumla.

Under all denna vitterlek egnade han den samvetsgrannaste vård
åt sina pligter som lärare. Med sorgfällighet utarbetade han sina
predikningar, med skäl beundransvärda för den sannt fromma, evan-
geliska anda, den "enfaldens vishet", som utmärker dem. Ide en-
klaste uttryck äro do djupaste sanningar sagda. Han försmådde att
för dem använda någon annan oratorisk prydnad, än dem som ämnets
egen höghet innebar. "Om englar skulle predika, skulle de predika
som Franzén", har Tegnér sagt. — I vår homiletiska litteratur står
hans predikosamling ensam i sitt slag. Han hade icke glömt, då han
nedskrefdem, Frälsarens egna ord: "dem fattigom varder predikadt
evangelium."

Endast af hans ovanliga, föruiidransvärda lätthet att författa kan
man förklara, att lian medhann allt detta.

Ehuru lycklig Franzén fann sin belägenhet och kände sig belåten
med sin ställning, inträffade likväl förhållanden, som väckte tanken
på en flyttning till hufvudstadon. Han vacklade likväl länge att i
denua sak fatta ett beslut. Hvad som sluteligen förmådde honom
dertill, var, utom annat, sannolikt kyrkobyggnaden, som i Kumla före-
stod. Det gamla templet, alltför trångt för den folkrika församlin-
gen, skulle borttagas. Franzén fruktade för de många ekonomiska
bestyr, som med en kyrkbyggnad voro förenade och som skulle, till
betydlig del, tillkomma honom såsom pastor. Han ansåg sig icko
kunna uppfylla dessa, för honom främmande och mot hans lynne stri-
diga åligganden. Tvenne gånger var han på förslag till Clara pasto-
rat. Den första gången afslog han uttryckeligen att stå i vägen för
doktor Hagberg, som jcmto honom innehade förslagsrum. Den andra
gången, då professor Rogberg var hans mcdtäflare, ansåg han för gif-
vet, att do flesta rösterna skulle tillfalla denne utmärkte predikant.
Sjelf hade han redan helt och hållet vändt sin tanke från flyttning, då
underrättelsen kom, att han var utnämnd. Det var icke utan, att han
nu ångrade det steg han tagit. Med saknad såg han sig nödgad att
lemna en ort, som blifvit honom kär, och en församling, der han vunnit
allas kärlek och tillgifvenhet. Vid afskedsstunden hade allmogen tal-
rikt samlat sig på gården, för att ännu en gång se sin älskade herde.
Djupt rördo honom don sorg, som i allas ansigten stod målad.

XXVIII"
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Under de tolf år han var bosatt i Kumla, utgaf han, i förening
med Wallin, tvenne häften prof-psalmer, hvaraf följde förordnande att
vara ledamot i psalmboks-kommitéen år 1814. Förslaget till evan-
geliibok, som utkom år 1823, är till det mesta af honom utarbetadt
och ordnadt efter en förträfflig plan. Hans inträdestal i vitterhets-,
historia- och antiqvitets-akademien, der han invaldes till ledamot år
1820, har till föremål: "Ryska namnets och rikets ursprung af ett
svenskt, i Ryssland bosatt, folk vid namn Rhos" *, ett bidrag till den
historiska forskningen öfver de äldsta tiderna, hvilket icke saknar
snillets pregel. Såsom pastor i Kumla valdes han till riksdagsman
vid 1823 års riksdag. Under densamma inlemnade han en motion
rörande de Finnar, som i Wermland voro bosatta, och fäste dervid
presteståndets uppmärksamhet på det bristfälliga i deras religions-
undervisning, hvilket härrörde af deras ofullständiga kännedom i sven-
ska språket. — Oaktadt något motstånd från presterna i Wermland,
hade motionen likväl den följd, att Finnarnes christendomskunskap
blef föremål för en närmare undersökning och en större omsorg den-
samma egnad. Bland annat blef en ny kyrka åt dem byggd. — Vid
riksdagarna deltog Franzén sällan i diskussionen, men följde den med
uppmärksamhet och nedlade merendels i den slutna sedeln sin tanke,
grundad ondast på öfvertygelsen om det rätta. Då den nya cvangelii-
bokens öde skulle afgöras, höjde han likväl, vid öfverläggningen der-
om, sin röst. Förslaget blef, efter liflig strid, gilladt af presteståndet,
med vilkor att bönerna skulle öfverses och förkortas. Hans tillfreds-
ställelse med denna utgång blef af kort varaktighet, ty då frågan hän-
sköts till medstånden, beslöts, att den nya bibelöversättningen skulle
först afbidas och evangeliiboken efter densamma rättas. Detta upp-
sköt' på obestämd tid var detsamma som afslag. Det är bekant, att
bönerna i evangeliiboks-förslaget icke äro af Franzén. I afseende på
arbetena i psalmboks-kommitéen yttrar han: "Jag hade dervid nöjet
att bevittna Wallins lika lyckliga som nitfulla bemödande på detta af
honom till slut så väl utförda verk. Dot är en oriktig, ehuru nog all-
mänt antagen uppgift, att Wallin af missnöje med kommittéens bear-
betning företog det särskilda arbete, som han i sitt eget namn utgaf.
Men äfven kommitéens psalmbok var till det mesta Wallins verk, så-
väl hvad anordningen som valet af psalmer angick. Då den var ut-
gifven, blef han sjelf dess strängaste granskare och domare. Missnöjd
med sitt arbete, beslöt han att i tysthet på egen hand utarbeta ett
nytt förslag **. Han gaf mig dol af sitt beslut och uppmanade mig
att med nya psalmer öfver vissa ämnen bidraga till verkets fullbor-

* Se Skrifter i obunden stil af F. M. Franzén, l:sta bandet, sid. 65.
** Detta Wallins förslag med några obetydliga ändringar är vår nu

varande psalmbok.
o
Flera nya psalmer hade tillkommit och deribland

åtskilliga af doktor Åström. Jemför Minnesbilder af Bcrnh. v. Beskow.
l:sta delen, sid. 19.
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dan." — Att Franzén icke efterkom denna uppmaning härrörde endast
deraf, att andra litterära arbeten då upptogo all hans tid. Hvad han
redan af andelig sång hade lemnat, hvad svenska kyrkan i sin psalm-
bok af honom eger, utgör en dyrbar skatt, som det christeliga sinnet
tacksamt skall bevara, så länge christen tro lefver i församlingen.
Tegnér sade en gång: "Wallin är en psalmbok större än vi andra". —

Denna storhet delar han med Franzén. Om i den förres psalmer en
kraftfull anda, såsom af Paulus, uttalar sig, så är i den sednares ett
Johannis-evangelium sjunget i de skäraste och renaste toner. Från
hvilkens harposträngar christondomens anda sannast återljuder, är en
fråga, som här ej är tillfälle att upptaga.

Flyttningen till hufvudstadcn beredde icke endast Franzéns der-
varande vänner glädjen att hafva honom bland sig, utan äfven honom
sjelf, genom ett närmare umgänge med dom och genom närheten af
allt hvad litteratur och konst har utmärktast, ersättning för behagen
af det landtliga lif som han lemnat. — I nya förhållanden inträdde
han, mindre i afseende på sin tjensteutöfning, än i sitt enskilda lif.
Dervid bibehöll han don enkla, flärdlösa gästfrihet, som, från daganie
i Kumla, hade gjort hans hus till ett hem för stilla trefhad och för-
nöjsamhet. Sin vana att tidigt på aftonen söka hvila och tidigt på
morgonen återgå till sitt arbete öfvergaf han icke, ehuru han derige-
nom måste försaka de aftonsamqväm, som, enligt med Stockholms
vanor, sent började och först efter midnatt slutade. Om han någon
gång i dem deltog, skedde det blott för en stund. Då de trötta gä-
sterna mot morgonen återvände hem, hade han redan njutit nattens
stärkande hvila, och vid skrifbordet fann honom den gryende morgo-
nen. Intill senaste åldern följde han samma lefnadsordning *. Hade
morgonens arbete varit allt för ansträngande blef en half timmas sömn
på förmiddagen nog att lifva hans själs och kropps krafter. Under
de sista åren, då han för plågor icke förmådde njuta nattens ro, var
dock hans själ verksam. Det hände då mången gång, att han på
morgonen tillkallade någon af sin omgifning att uppteckna hvad han
under de sömnlösa timmarne uttänkt.

De tre första predikningarna, med hvilka han helsado sina nya
åhörare, har han särskildt utgifvit, med titel: "De första orden i S:t
Clara församling". Do framställa icke endast hans predikosätt, sådant

*En liten anekdot i afseende derpå må här finna rum. Då Fran-
zén, såsom biskop, gjorde en visitationsresa inom sitt stift, kom till
prestgården, der han bodde, ett bud från en prestcnka i grannskapet
med anhållan att få "uppvakta" biskopen och få veta, hvilken stund
det vore honom lägligt att mottaga henne. "Klockan 5 i morgon"
— blef svaret. — Efter en stund återkom samma bud och yttrade sin
fruktan att hafva hört vilse, ty frun hade förnummit, att biskopen på
förmiddagen dagen derpå skulle afresa. — Hon erhöll då den oväntade
upplysningen — att det var kl. 5 på morgonen som menades.
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som han det sedermera alltjämt bibehöll, utan de innehålla tillika
hufvuddrageu af en christelig troslära, hvilkens djupaste sanningar
der framträda i en drägt, som lånar all sin prydnad af bevisningens
enkla klarhet och af trons lefvande värma. På de sista åren af sin
lefnad började han att samla och ordna de skatter af andelig välta-
lighet, som, dels i enskilda tal och predikningar tid efter annan ut-
kommit, dels otryckta ännu hvilade i hans förvar. En fullständig år-
gång utgör icke denna predikosamling, men den är en fullständig
skattkammare af de dyrbaraste, de renaste christendomssanningar, af
dessa på en gång så enkla och dock så djupa tankar, af denna vishet,
som vid första anblicken synes så föga betydande, men vid närmare
skärskådning beflnnes ega det rikaste, det djupaste innehåll.

Franzéns flyttning till Stockholm föranledde hans val till svenska
akademiens sekreterare *. De åligganden, som detta förtroende med-

* Vi anse oss här böra på ett ställe upptaga de tjenstebefattnin-
gar, som Franzén tid efter annan erhöll, äfvensom de utmärkelser, som
honom af konung och fosterland tilldelades. Han blef, som redan är
näindt, hist. litt. professor i Åbo 1798; hist. och moral, prof 1801,
pastor i Pemar 1803; ledamot af svenska akademien 1808; promotor
vid magister-promotionen 1810, samma år pastor i Kumla af Streng-
näs stift. Att aflägga prof till pastoris primariibeställningcn i Stock-
holm kallades han 1811 och 1818; ledamot af kongl. nordstjerne-
orden 1814; s. å. ledamot af psalmbokskommitéen; bevistade 1823
och 1828 årens riksdagar; teologie doktor 1818; ordförande i Nerikes
bibelsällskap 1819; kontraktsprost 1820; ledamot af kongl. veten-
skaps-akademien 1815 och af vitterhets-, historie- och antiqvitets-
akademien 1820; kyrkoherde i S:t Clara förs. och vice preses i stads-
konsistorium 1824; s. å. kallad till sekreterare i svenska akademien;
revisor i stats-, banko- och riksgäldsverken 1825 och i bankodiskont-
verket 1828; fullmäktig i riksgäldskontoret från 1829 till 1834; upp-
fördes på Strengnäs stifts biskopsförslag 1828; utnämndes till biskop
i Hernösands stift den 10 Deo. 1831 och tillträdde 1834; heders-
ledamot af kongl. vetonskapssocietetcn i Upsala 1832; kommendör af
kongl. nordstjerne-orden 1836; uppfördes på erkebiskopsförslaget
1537 i det tredje och 1839 i det andra rummet*, höll prestmöte sist-
nämnde år i Hernösand och 1842 i Piteå; var en af jubelmagistrarne
vid promotionen i Upsala 1839 och i Helsingfors vid promotionen der-
städes 1840.

* Vid erkebiskopsvalet 1837 innehade F. 3:dje rummet på allmänna
förslaget med 8 röster. Wallin innehade det första med 15 (enhällig
kallelse) och af Wingård det 2:dra med 9. Inom ärkestiftet innehade
Wallin luta rummet med 223, biskop Lundblad det 2:dra med 182, och
F. det 3:dje med 124. — Vid valet 1839 innehade F. 2:dra rummet på
allm. förslaget med 10 röster, nf Wingård det lia med 15 och Tegnér
det 3:dje med 7. Inom erkestiftet erhöll F. första rummet med 170,
biskop Butseh det andra med 102 och af Wingård det tredje med 99.
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förde, uppfyllde han med en samvetsgrannhet, som ökade antalet af
hans vänner. En angenäm umgängeskrets skänkte honom hans bo-
sättning i Stockholm. Utom de gamla vännerna, som han dor åter-
fann, slöto sig yngre skalder och litteratörer till honom, såsom J. E.
Rydqvist, Nicander, Fahlcrantz och andra. Ät G. H. Mellin, som af
honom njutit uppfostran och nu var adjunkt i Stockholm, lemnade han
bidrag för de Vinterblommor, som denne då utgaf.

Hårda pröfhingar väntade honom dock och störde hans husliga
lycka. Den maka, som i 22 år hade utgjort hans högsta lefnads-
glädje, frånrycktes honom af döden år 1829. Djupt var det slag, som
träffade hans hjerta. Wallin har i sitt minnestal vid honnes graf för-
träffligt skildrat det dyra föremålet för hans sorg. Äfven tvonne
döttrar förlorade han, innan afflyttandet till Sveriges nordligaste stift
företogs. Nya pligter väntade honom der och nya vänner skulle han
ock förvärfva sig af det sätt, på hvilket han både såsom biskop och
cforus vårdade sitt dyra och ansvarsfulla kall. I sitt förträffliga her-
dabref har han icke endast framlagt för församlingarnes lärare det
heliga embetets betydelse, utan äfven, i förmaningar och råd, medde-
lat en rik andolig erfarenhets vittnesbörd. Med kärlek fastade han
sig snart vid den verkningskrets och vid det hem, som öppnade sig
för hans lefhadsafton. Redan på första året började han sina visita-
tionsresor inom det vidsträckta stiftet. Han tog noga kännedom om
tillståndet i församlingarna. Med sitt på en gång milda och allvar-
liga sätt förmådde han att rätta, der han upptäckte något felaktigt.
Hans fromma väsende, som helst med kärlekens hand ville ledsaga,
och med milda ord tillrättavisa, uteslöt dock icke kraft och bestämd-
het i ord och handling, när sådant af behofvet påkallades. Han lik-
nade aposteln Johannes, som vår Frälsare äfven kallat Boanergcs,
tordönsbarnet, för den liflighet, med hvilken han omfattade sannin-
gens helgd. Franzéns lynne var, synnerligen i tidigare år, någon
gång häftigt och uppbrusande. Följande tilldragelse må vittna om
det sätt, på hvilket han sjelf kände och ångrade sådana utbrott. En
förmiddag i Stockholm hade han häftigt utfarit emot en af sina söner.
Vid middagsbordet omtaltes ett beröm, som om honom hade stått att
läsa i något af de offentliga bladen. Då Franzén det hörde, utropade
han med uttryck af den djupaste smärta: "ack, jag förtjenar icke, jag
förtjenar icke, att sådant säges om mig, då jag kunnat så förgå mig
emot mitt eget barn!"

För de yngre af församlingens lärare var han en faderlig vän.
Han deltog alltid i undervisningen, såväl vid prest- som pastoral-
examen, hans lärorika samtal, hans ömma förmaningar, utgingo från
en själ, lärd af Gudi, och från ett hjerta, genomträngdt af sann apo-
stolisk kärlek. Embetsrosorna, som inom det vidsträckta stiftet under
sommarmånaderna företogos, blofvo icke endast långvariga utan äfven
mödosamma. Lycksele Lappmark, der ingen biskop förut varit, be-
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sökte han för att inspektera dervarande lappska missionsskolor och i
öfrigt taga kännedom om församlingens tillstånd. Hans sista offent-
liga embetsförrättning var det prestmöte som hölls i Piteå 1842. Ål-
derdomens krämpor hade redan då börjat försvaga den bräckliga
kroppshyddan; men hans själ bibehöll all sin fordna liflighet, och i
förhandlingarnes jemna och värdiga gång märktes ingen svaghet. I
det vackra tal, med hvilket han upplöste synodalmötet, yttrar han:
"Icke utan bekymmer öfver den tyngd af åren, som jag allt mera be-
gynt känna, och den svårighet jag har att höja min röst * och finna
uttryck för mina tankar, isynnerhet då ansträngning tröttat mina
krafter, reste jag till detta, eljest äfven för mig efterlängtade möte.
Så mycket större är nu min glädje, då jag, oaktadt dessa brister, att
ej nämna andra, af åldern oberoende, kan hysa det hopp, att denna
sammankomst slutas med en gemensam tillfredsställelse." Tvenne år
derefter afslutade han med Minne af Vargentin den beundransvärda
rad af minnesteckningar, som ifrån 1811 oafbrutet fortgått och utgör
i svenska akademiens handlingar en sann och varaktig prydnad.

Huru lifligt han i ålderns dagar icke blott mod sin uppmärk-
samhet följde de strider, som pågingo såväl inom kyrkan som staten,
utan äfven med värma i dem deltog, visa flera af hans skaldestycken
vid denna tid, såsom X, Y, Z, eller hvem rår derför?; Tron och
Förnuftet, med hvilket stycke han öppnade Hernösands bibelsällskaps
offentliga sammankomst 1835; skaldestyckena: Det står dock qvar
det gamla ordet; Till Straussianerna; Frågor till författaren af
grunddragen till den christliga sedolåran va. fl. I inledningen till
det sistnämnda säger han: "För gammal och svag att sjelf deltaga
i eldsläckningen, må jag åtminstone klämta, nu såsom vid den Strau-
siska branden, hvars lågor synas redan hafva slocknat." Till dessa,
den gamle patriarkens väktarerop på Zions murar, sluter sig äfven
skaldestycket: Rabulisten och Landtpresten, genom hvilket han hade
ämnat att vid prestmötet i Hernösand 1839 fästa en varnande upp-
märksamhet "på det ofog, som i Tyskland drifves med den heliga
skrift och vår derpå grundade religion" — såsom han sjelf yttrar i
förordet. Den korta tiden, som för mötet var bestämd, tillät icke
detta. Några månader derefter föll han ien svår sjukdom. Under

* Denna svårighet hade på sednaste tiden tilltagit genom det
bröstlidande, som allt mer ökades. Men ehuru han icke af naturen
hade någon stark stämma, förmådde han dock på predikstolen till-
räckligt höja den för att höras. Under de första åren efter flyttningen
till Hernösand predikade han ofta nog såväl i Hemösand som i Säbrå
kyrkor. En bonde yttrade till honom efter en predikan på sednare
stället: "det är märkvärdigt att biskopen kunnat komma så högt upp
i verlden oeh har så lågt målföre."



XXXIV

det långsamma tillfrisknandet följande år blef poemet fulländadt och
särskildt utgifvot *.

Under den embetsresa, som på försommaren år 1836 företogs till
Jemtland och som sträckte sig äfven till Herjedalen, der ingen biskop
på 80 års tid hållit kyrkvisitation, hade Franzén tillfälle att bese
Areskutan. Har har i en intressant artikel, införd i Norrlands tid-
ningar för samma år, beskrifvit denna sin färd och det intryck, som
det namnkunniga berget på honom gjorde. Tyvärr är icke beskrif-
ningen fulländad: den afbrytes, just då han hunnit upp till bergets
höjd, der han omtalar, att han angreps af svindel vid anblicken af den
vidsträckta, nästan gränslösa, utsigt som från alla sidor mötte hans
öga. Att bergvandraren afbröt sin berättelse just då han stod på
toppen af berget gaf anledning till en skämtsam poetisk bit i nämnde
tidningar **, med uppmaning till honom att nedstiga för att ej för-
frysa deruppe och med önskan, att han måtte fullända den nu blott
till hälften tecknade bilden. På denna uppmaning svarade Franzén:

"Ja förfrusen, stelnad till en bild
Stod jag, hvit om både skägg och panna,
Berget lik, och tänkte: skall jag, skiljd
Ifrån menskor, här för alltid stanna?

Sällsynt ära vore det att stå
Som en ny Stylit på Äreskutan.
Hvilken piedestal! — dock hellre må
Jag der nere lefva den förutan.

Derför tackar jag den hedersvän,
Som mig väckte ur min djupa dvala.
Kan jag lyckligt komma ner igen,
Har jag nog att skrifva om och tala.

Dock — hur kan jag måla, hvad jag såg,
Utan pensel? Hellre må jag tiga.
Men har läsarn kanske tid och håg
Att hitupp till mig på berget stiga?

Hela Jcmtland öfverse vi här
Som ett såll af sjöar, fält och kullar. —

* Det är öfversatt på tyska: "Der Rabulist und der Landpredi-
ger. Gespräch in der Sacristei von. F. M. Franzén. Aus dem Schwe-
dischen", och med beröm recenseradt i Theologisches Litteraturblatt
zur allgemeine Kirchenzeitung 1843 N:o 28.

** Se Norrlands Tidningar 1838, N:o 12 och N:o 13. — I årgång.
1836 och 1837 är artikeln Åreskutan införd.
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"Tyst! jag ber, gör ej, som gubben plär,
Då han taflor fram i skåpet rullar." —

"Stör oss icke, låt oss sjelfva se" —

Men jag står ju här ännu allena.
a Nå! så måste jag mig ner bege,

Blott ej föttren med den gamle skena."

Den sista gången Franzén återsåg sin fosterbygd, det land, der
han stämde sin lyras första toner, derifrån hans skalderykte hade
utgått öfver Norden och der han fordom cgde ett kärt hem, var år
1840, då han reste till Helsingfors att, såsom jubelmagister, be-
vista den akademiska festen. Han har egnat denna färd en sång,
som tecknar den gamle skaldens känslor vid hågkomsten af fordna
dagar och vid åsynen af det myckna nya, som mötte hans öga. Han
tycktes finna sig sjelf der såsom främling, äfven om han icke mottogs
som sådan. I den varma hyllning, som visades honom af Finlands
utmärkte män, så äldre som yngre, kunde likväl ej den sorgliga tan-
ken undertryckas, att han ej mer tillhörde dem. På minnesblad, som
han hemförde från detta afskedsbesök, hafva Runeberg, Castrén, Lönn-
rot och andra tecknat sina namn. Der finnes följande ord: "Pennan
kan ej uttrycka, hvad ett finskt hjerta känner, då ögat ser Franzén."
Fr. Cygmeus skrifver:

"Fridfull i ett ögonblick förenat
Har din själ, hvad sekler ej förent."

Snart förbjödo de sjunkande kroppskrafterna några långa utfär-
der. De sista inskränktes till besök i Umeå, der ännu under det år,
som föregick hans död, hans barn flngo hugnaden att hafva den äl-
skade och vördade fadren ibland sig. Hemma eller der var hans yng-
sta dotter hans trogna Antigone. Af hennes vaksamma omvårdnad
mildrades mången plåga, af hennes glada lynne skämtades den ofta
bort. Hon var hans föreläsarinna, då han satt framlutad och nästan
hopsjunken i sin gungstol, hvilken hon mod foten sakta rörde under
läsningen. Hon var hans handsekter, då han ville låta anteckna,
hvad han i de tysta stunderna hade öfvertänkt. Till lekar af hans
älskliga snille höra hans Charader; i en samling utgifne 1849. I
dem har hans barnafromma sinne inväft, med lekens ord, mången all-
varlig tanke. En recensent yttrar om dem: "oss synes denna före-
teelse märkvärdig, såsom i den skäraste bild framställande försonin-
gen mellan djupt allvar och gladt skämt — en försoning, som kan
ega rum i ett sinne fullt af ehristlig frid och fröjd, men väl också en-
samt der" *. Det skimrar i alla de små dikter, som den gamle

* So Tidskrift för svenska kyrkan 1850, andra häftet, sid. 99.
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skalden ännu i lifvets qväll strödde omkring sig, ett återsken från
snillets himmel —: de äro såsom små guldmoln, som strömoln, på
hvilka solen i den stilla och sena sommarqvällen kastar sitt ljus och
sitt guld.

Franzén anlitades ofta att gifva förslag till inskriptioner. Några
sådana må här antecknas. På nya begrafningsplatsen invid Stockholm
finnes en grafvård öfver P. A. Borg, stiftaren af institutet för blinda
och döfstumma. Den föreställer en afbruten pelare, på hvilkens soc-
kel läses:

"Nu, der de blinde se, de döfve höra,
Hvad intet öga eller öra
Förnam på jorden, delar han med dem:
Don rätta friden i det rätta hem."

Till ett nybygdt och vackert landthus * begärde egaren en inskrift att
sätta öfver dess portal. Franzén föreslog: "Härinne en vän, derute
ett fädernesland." Det kongl. sällskap, hvars välgörenhet omfattar
fattige ålderstigne, har i sitt sigill ett lummigt träd, med en bänk vid
dess fot och omskrift: Hvila och skygd. Förslaget till detta sigill
läror Franzén hafva gifvit.

Vårtiden plägade han flytta ut ifrån staden till sin älsklings-
bostad, den vackra biskopsgården Säbrå. Hans nöje var att låta leda
sig till den lilla å, som flyter der fram, sitta vid dess skuggrika strand
och lyssna till sorlet af vågorna, som ilade förbi hans fot, och till
foglama, som qvittrade öfver hans hufvud. Hans själ var i sådana
stunder försänkt i stilla, andaktsfulla betraktelser. Ur föremålen
omkring honom, hvilka för andras ögon syntes betydelselösa och hvar-
dagliga, tog han ofta antingen en bild för en poetisk åskådning eller
en tanke, som han utvecklade till betydelse och skönhet.

Men aftonen af den gamles patriarkaliska lif fick ej så i ostördt
lugn framgå till sin sista timma. Det var icke endast kroppens lidan-
den som följde honom: han skulle äfven hemsökas af sorgen. Från
Finland kom det hemska budskapet, att hans äldsta dotter, der bo-
satt, älskad och lycklig, maka och moder, hade af döden blifvit bort-
ryckt. Något år derefter föll hans son, redan på embetsmamiabanan
aktad och värderad, i en sinnessjukdom, ådragen genom förkylning,
hvilken sluteligen vållade den olyckliges död, sedan han likväl kort
förut återfått förnuftets bruk **. Med en christens undergifvenhet

* Sperlingsholm i Halland.
** En slägttafla torde här böra finna rum.

Zachris Fransson Frantzén, född 1744, handlande i Uleåborg,
gift med Helena Michaelsdotter Schulin, född 1755, död 1811. Efter
mannens död 1787 omgift 1789 med kommerserådet Lars Keckman.
Deras barn:

I. Frans Michatl Franzén, f. 1772, gift lista gången 1799 med
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emottog Franzén dessa hårda slag, och med en ehristens förtröstan
väntade han på återseendets glädje. Sin sorg vid dotterns död har
han i en rörande sång uttalat *.

Öfver den oförgätlige skaldons och kyrkofaderns sista sånger och
sista stunder har författaren till dessa rader redan vågat gifva en svag
framställning **. Det må tillåtas honom att här upptaga den.

rådmannens i Gamla Carleby Anders Roos's och hans maka Maria
Elisabeth Rahms dotter Margaretha Elisabeth Roos, död 1806;
2:dra gången 1807 med Chorsei enka Sofia Christina Wester,
död 1829, och 3:dje gången 1831 med Christina Elisabeth Ar-
widsson, dotter till öfverinspektoren Arvid Arwidsson och hans
maka Elsa Christina Iliddarpenning. Barn af l:sta giftet:
1. Maria, Helena Kosina, född 1800, död 1840, gift med

generaldirektören m. m. Carl Daniel von Haartman.
2. Franziska Wilhelmina, född 1802, död 1830, g. m. Carl

Julius Vult von Steyern.
3. Henriette Elisabeth, född 1803, död 1833, g. m. dåvarande

lektoren A. A. Grafström.
4. Frans, major vid Westerbottens fältjägarekår, född 1804,

död 1861, g. m. Rosalie Berthon.
Barn i 2:dra giftet:

1. Carl Wilhelm, född 1809, död 1844, vice borgmästare.
2. Nils Chorcevs, född 1811, död 1856, stadskomminister i

Hernösand.
3. Helena Sofia, född 1813, gift 1838 med A. A. Grafström.
4. Sent Johan, född 1815, död 1857, häradshöfding.
5. Seth Micliael, född 1816, grosshandlare, gift 1847 med

Franziska Charlotta Franzén, som afled 1851.
6. Fanny, född 1820, död 1848, gift med konsul J. C.Kempe.
7. Charlotta Christina Elisabeth, född 1822, gift 1849 med

ofvan nämnde J. C. Kempe.
Samt tvenne söner, döda i späd ålder.

11. Anna Maria Franzén, född 1776, död 1816, gift 1798 med
Fredrik Wilhelm Krogius, adlad 1817 med namnet Edelheim.

111. Sara Christina Franzén, född 1778, gift med lagmannen Jonas
af Brunér.

IV. Johan Franzén, kommerseråd, född 1794, gift l:sta gången med
Hedvig Gustaf va Boos, död 1811, 2:dra gången med Charlotta
Lang.

V. Margaretha Helena Franzén, född 1781, gift med prosten E.
J. Frosterus i Ilmola, död 1848.

VI. Zacharias Franzén, kommerseråd, född 1787, gift l:sta gången
med Sofia Lang, 2:dra gången med Lovisa Eleonora Frosterus.
Alla biskop Franzéns syskon äro döda.

* Se III: 366.
** Svenska akademiens handlingar, 25:te del., sid. 378 o. f.
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Hans lefnads bana hade böjt sig, liksom solens gång under en
lång och herrlig sommardag, mot aftonen allt närmare de nejder,
hvarifrån hon om morgonen utgått. I Finlands nordligaste trakt stod
hans vagga och i Sveriges nordligaste är hans graf. Hans lefnads
morgon- och aftonrodnad närma sig till hvarandra och blanda sin
milda glans öfver Bottniska vikens vågor. Från den ena stranden
ljödo hans första qväden, Modren och sonen samt Menniskans anlete;
och vid den andra, i ålderdomens sena qväll, efter mer än ett hälft
århundrade, klingade ännu sången med underbart behag från samma
lyra. Men af den sökte han numera för sig sjelf endast lindring och
tröst. Han framkallade dess toner, att med dem döfva en tärande
sjukdoms plågor. Han förmådde ock. den qvidande smärtan att tystna
för några stunder. Med nedlutadt hufvud satt han i sin gungstol och
mången gång, då hans omgifning trodde honom slumra, märktes med
förundran, att han under tiden diktat ett qväde, som man skyndade
att i skrift bevara. Hans kärlek till naturens skönhet, hvilken uttalar
sig i så många af hans ljufva sånger, följde honom till lifvets gräns.
På blommor hvilade hans blick gerna: hans själ var fästad, liksom
med slägtkärlek, vid dessa ljusets barn. Man var ock villig att samla
omkring honom do skönaste, som ort och årstid medgåfvo. Då han
ej mer kunde upplyfta sitt hufvud att betrakta dem, ställda på ett
bord eller i ett fönster, nedsattes blomsterståndet vid den gamles föt-
ter, att dess skönhet skulle nå hans till jorden sänkta öga. len sär-
skild diktkrans har han besjungit sådana, till hans sjukrum burna
blommor, såsom Camelian, Rosengisseln (Cactus flagelliformis) och
Purpurvindan (Convolvulus purpureus). Dessa sånger äro christeliga
symboler, i hvilka hvarje blomma talar om det högre, andeliga lifvets
oförgängliga skönhet. De likna en blomsterkrans, virad kring korsets
törnekrona. Vi anföra till prof af dessa sinndikter sången öfver Pur-
purvindan:

"Du sköna sinnebild af menskolifvet!
Hvar qväll, hvar morgon, som jag helsar dig,
Du lär mig prisa Gud, att äfven mig
Är, hvad du visar, af hans kärlek gifvet.
Hvar morgon slår du nya blommor ut;
Hvar afton vissna de. Ack! re'n förut,
Bäst de sin purpurglans mot dagen höja,
De blekna, fallna, sin förvandling röja.

Skall i din spegel jag mig sjelf beklaga,
För det att glädjen, som med nytt behag
I går mig tjuste, vissnat har i dag?
Nej, skulle än min väntan mig bedraga
Att du hvar morgon vecklar ut en knopp;
Hvar afton dock jag somnar med det hopp
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Att se med fröjd den nya dagen glöda;
Om den ock har sin egen sorg och möda.

Jag ser din stängel kring sin staf sig böja
Och fast sig göra, stigande alltmer.
O, kunde, vid det stöd, som tron mig ger,
Jag mig så fästa, så från stoftet höja!
O, att som du, ej blott af jorden närd,
Förrän jag bleknar tynande och tärd,
Lik dig, då ljuset dina blommor målar,
Jag söge in det lif, der ofvan strålar!"

Sin tacksamhet mot en Nerium splendidum, som blommade i
hans rum, har han tolkat i följande rörande ord:

"Sänkt mot jorden, mitt hufvud ej mer till ditt möte sig höjer,
Der du i fönstret står, stolt af din höga gestalt.
Ack, jag har sett dig rikt utveckla din glänsande skönhet;
Nu förgäfves för mig öppnar du hela din prakt.
Men då jag, nöjd att försaka den syn mina ögon ej nådde,
Lade mig tyst i min säng, ställdes du ned vid dess fot.
Och nu ser jag förtjust dina stänglar, tyngda afrosor,
Rosor af eget behag, eget i skepnad och färg.
Ser dina löf, dom lika, som kröna odödliga minnen,
Pryda din spensliga stam, pryda den krona du bär. . —
När jag om morgonen vaknar, på dig mina blickar sig fästa
Och upptäcka en ny klase af blommor i knopp.
Likt en engels fläkt din vällukt sprids till mitt läger,
Och jag känner ej mer plågan, som störde min sömn."

Men icke endast den gamle skaldens gungstol om dagen begag-
nades att mildra hans plågor, äfven hans nattliga läger måste med
underlagda medar förvandlas till vagga, för att bereda honom sömn:
plågorna skulle så vaggas till ro. Från detta sitt hviloläger, då det
en afton gungades af hans dotter, diktade han åt henne en vaggsång,
i hvilken det milda skämtet öfver hans egen sorgliga belägenhet öf-
vergår till det fromma, lidande hjertats undergifha och tröstfulla sin-
nesstämning:

"Ligg nu stilla, gubbe grå,
Barn ånyo vorden!
Icke stör dig i din vrå
Någon fläkt från norden.
Vaggan går sin jemna gång;
Somna sött vid daddas sång:
Bry dig ej om orden.
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Hör likväl ett ord till tröst,
Då du vaknad qvider:
Allas moder vid sitt bröst
Söfver dig omsider;
Och en Fader väcker dig,
För att ta' dig hem till sig,
Om du tåligt lider."

De smärtor, sjukdomen medförde, kunde väl mildras; de veko
dock ej bort förrän budet af dödsengeln kom. För fläkten af hans
vingar flydde de slutligen och de sista dagarne voro smärtfria. Under
stilla slummer löstes af befriarens milda hand de sista svaga banden,
som qvarhöllo inom förgängelsens verld den odödliga anden. Engelen
vände sakta om den bleka lifvets fackla. Det ringde den stunden till
sabbat i den närbelägna kyrkan. Klockljuden kallade honom till den
eviga sabbaten i himmelen. Då hans omgifning väntade att han
skulle vakna, var hans själ redan stadd på himlafärd. En lätt suck
var hans afsked ur tiden. Sin dödspsalm har han sjelf diktat. Den
blifver ock on sådan för hvarje Christen, som bevarar, såsom sin hög-
sta skatt, det troende hjertats fasta förtröstan på Gud och den han
sändt hafver. Denna sin förtröstan har den döende skalden uttalat
med dessa ord:

"Min stund lär kommen vara:
Din vilja ske, o Gud;
Jag är beredd att fara
Och väntar på ditt bud.
Hvad kan mig verldon gifva,
Som ej är flärd och brist?
Hos dig vill jag förblifva:
Kom snart, o Jesu Christ!

Ack, jag har mycket brutit;
Men till ditt kors jag ser,
Också för mig du gjutit
Det blod, der rinner ner.
Din lydnad allt fullkomnat,
Min Jesu! ock för mig.
O tag, när jag har somnat,
Min frälsta själ till dig!

Jag lemnar här do mina
Ej utan smärta qvar.
Min Gud! de äro dina:
Du i din vård dem tar.
Behåll dem i din lära
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Och på den rätta stig,
Se'n låt mig se de kära
Församlade hos dig!

Välsigne Gud er alla
Nu och i evighet!
Hvem han härnäst vill kalla,
Han sjelf allena vet.
J, som för mig här boden
Till dess min timma slår,
Er sjelfva stads bereden
Att gå den väg jag går."

Så har han slutat. Det var i Säbrå biskopsgård den 14:de Aug.
1847, nära midnatten, som hans odödlige ande återvände till sitt
himmelska hemland. En enkel minnesvård på Hernösands kyrkogård
betecknar det rum, der hans stoft hvilar. Vi sluta ock vår enkla lev-
nadsteckning och befara ej att jäfvas då vi, såsom vittnesbörd på hvad
han i lifvet var, tillägga dessa ord: lian var lärd af Gudi, en full-
mogen man i Guds kunskap. I honom var en ande, som förståndig
var och enig, helig, margfaldig, vältalig, ren, klar, saktmodig, vän-
lig, allvar, fri, god, villig och lyckosam. Sannerligen, hvad han lärt
hafver, skall man länge predika och församlingen skall länge prisa
honom. Mång härlig ting hafver Herren genom denna sin tjenare
gjort. lians namn skall ej förgätet varda, med de många, de der
förgångne äro, likasom de aldrig hade varit. Medan han lefde hade
han ett namn större än andra tusende; och efter hans död blifver
honom detsamma namnet.

A. A. Grafström.
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FÖRETAL
(1836.)

bå naturligt det är, att man vid äldre ar ifrån den lyriska poesien ölver-
går till den episka eller didaktiska; så obetänkt är det utan tvifvel att,
då medelåldern längesedan är förbi, våga beträda den dramatiska banan.
Till min ursäkt får jag derföre nämna, att det i sjelfva verket är min
ungdom, som till detta vågsamma steg förledt min ålderdom, och det
af följande anledning.

En af mina vänner i Finland *, som besökte mig i Stockholm kort
före min flyttning till Hernösand, påminte mig, att han för trettio år
sedan hade sett hos mig i Äbo, der jag den tiden vistades, ett några
år förut gjordt försök till eu tragedi öfver mordet på Eljarås. Denna
påminnelse skulle doek icke haft den följd, att detta af mig sjelf i så
lång tid förgätna stycke nu kommer i dagen, om jag ieke i detsamma
erinrat mig, att den person, utom hvars ryktbara, ehuru i en sednare
tid af den historiska kritiken i fråga satta åtgärd, handlingen deri ej
kunnat äga rum, tillhör Norrland. Fåle Bure är en af detta lands
nanmkunnigastc män. Icke blott i historien är hans minne förvaradt,
utan i folksägner, i den gård oeh det grafställe, som efter honom upp-
visas (i Sköns socken i Medelpad), samt i det slägtregister, på hvilket
en mängd familjer, äfven adliga, stöda sina anspråk att ifrån honom
härstamma. Nu sedan Norrland blifvit för mig hvad Finland fordom
var, måste allt Norrländskt väcka mitt lifligaste deltagande. Kunde då
ett sådant af mig sjelf redan i min ungdom behandladt föremål undgå
att fästa min uppmärksamhet? Ingen, åtminstone af dem, som sjelfva
idka vitterhet, iärer undra, att jag ej förmådde emotstå frestelsen att
på detta arbete använda en ny möda; livarigenom det blifvit på en gång
min ungdoms och min ålderdoms verk.

Af mera ungdomlig art torde läsaren finna det föregående stycket;
ehuru det har, jag bekänner det, ett sednare ursprung. Afven för dess
utgifvande hoppas jag i dess Norrländska ämne tinna en ursäkt, om det
ock icke, under den poetiska leken, röjde en allvarlig mening, som ej
borde anses otillbörlig i det stånd och det stift, hvartill författaren hör.

* Professor Linsen i Helsingfors. Då jag nämner hans aktnings-
värda namn, gör jag honom på visst sätt delaktig af mitt äfventyr.
Men jag känner för väl hans anspråkslösa tänkesätt och hans vänskap för
mig, för att behöfva frukta, att han blefve misslynt, om ock någon
recensent skulle tycka, att hvad han ville draga fram ur glömskan,
hellre bort förblifva der för alltid begrafvet.
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Då detta skådespel är grundadt pä en för sann uppgifven anekdot
om Gustaf den tredje, har jag ej kunnat undvika att låta honom
sjelf jemte Schröderheim uppträda. Men för att afböja all misstyd-
ning, bör jag anmärka, att llerlocka roll är helt och hållet diktad,
äfvensom de öfrigas, hvilka ej äro nämnde såsom verkliga personer.

Enligt den ordning, som vanligen följes på theatern, skulle det
sorgliga stycket bort föregå det glada. Men i det verkliga lifvet för-
håller det sig så, att glädjen ej sällan slutas med sorg. Och sörja är
bättre än le, säger en vis man*; «ty genom sorg varder hjertat för-
bättradt.»

Detta ord har en märkvärdig likhet med det af Aristoteles upp-
gifna ändamålet för tragedien, att genom den fruktan och det medlidan-
de, hon åstadkommer, rena dessa känslor. Men livad är det som kan
rena dem, eller själen öfverhulYud? Endast den tro, hvarom Aristoteles
icke kunde göra sig någon föreställning, den christna tron på försoning
för den rätt ångerfulle.

Hvad denna anmärkning kan gälla i afseende på den stridiga frågan
om den tragiska principen, lemnar jag derliän. Icke heller behöfver
jag den till föl-svar för det bruk, jag gjort af det christna trosbegrep-
pet. Detta låg i mitt ämne, som utvecklat sig sjelf, utan hänseende
till någon konsttheori eller något särskildt mönster.

På ett ställe likväl, i andra aktens andra scen, förekommer en
imitation af Shakspeare, hvartill jag blifvit, såsom jag tror — ty det
är så längesedan, att jag ej mer kan minnas det —■ omedvetandc bragt af
det outplånliga intryck, som Mistriss Siddons's spel såsom Lady Macbeth,
gående i sömn, hade gjort på mig, då jag 1796 var i London. Annars
borde jag väl, ehuru en yngling vågar allting, icke kunnat vara så
dåraktig, att vilja härma en skald, om hvilken jag då redan hade läst
det yttrande af Lessing: att det vore lättare att taga från Herkules hans
klubba, än att från honom låna en enda rad. Hvad föröfrigt stilen an-
går, så har jag ansett för säkrast att följa Horatii regel:

Et tragicus plerumque dolet sermone pedcstri.
Telephus et Peleus, quum pauper et exul uterque,
Projicit ampullas et sesquipedalia verba,
Si curat cor spectautis tetigisse querela.

* Predik. 7: 4.
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ELLER

LÅPPSKAN I KUNGSTRÄDGÅRDEN.
SKÅDESPEL I 5 AETEE.



PKRSONERNE:
Konung GUSTAF 111.
ELIS SCHRÖDERHEIM, statssekreterare.
Baron BERLOCK, ståthållare på flero af konungens lustslott.
FJELLSON, prest i Lappmarken.
ANGELIKA, hans dotter.
HELMING, läkare och botanist.
MYRTENFELT, kungl. sekreterare och kammarjunkare.
AURORA, sitter i ett sockerbagarständ i kungsträdgården.
LÖDER, kolportör.
SJUL, lapp.
NJENA, hans hustru.
LOTSO, en lappsk spåqvinna.
En hoflakej.

EPISODISKA PERSONER:
KARSTEN.
STENBORG.
WALTMAN.
Fru MULLER.
WILHELM.
ROBERT.
EMMA.
AUGUSTA.
CAROLINA.
Flera mindre barn.



FÖRSTA AKTEN.
Theatern föreställer en del af den fordna, kungsträdgården.

Främst till höger ser man ett sockerbagarstånd med en

eldstad vid sidan. Der står en kaffepanna på glöd. I
fonden synes en salong, som liknar ett litet tempel.
Rosenbuskar och en blomsterrabatt pryda uppgången dit.

FÖRSTA SCENEN.

AURORA. MYRTENFELT.
(Aurora har bestyr i ståndet med blomster och frukter, som hon

lägger i vaser ocli korgar. Myrtenfelt kommer ur alléen, tankfull, tar
sig om pannan, rör på läpparna, slår takt med jlngren, gnolar och
skrifver emellanåt på ett pappersblad med musiknoter.)

AUIIOEA.

VJod morgon! — Intet svar. Helt säkert gör
Han vers nu åter, då han hvarken hör
Ej heller ser, som tjädern, när han spelar. (Går till eldstaden.)

God morgon, sekter Myrtenfelt. Rätt snart
Är kaffet färdigt, bara det blir klart. (Går fram till honom.)

Kunglig sekter! hvad är det som er felar?

MYRTENFELT.

Hvad som mig felar? Jo, ett rim på vin.
Nu får jag det utaf din söta min,
Aurora. Aek! du eldar för mig sången,
Lik henne, hvilkens namn du bär. Så snäll,
Som hon deruppe i sitt purpurtjell,
Befins du, innan solen är uppgången,
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Här i ditt granna stånd. Och se, med gull
På dina finger, har du handen full
Med rosor, såsom hon.

AURORA.

Hon? hvem?
MYRTENFELT

Aurora.

AURORA.

Ni menar väl grefvinnan i det stora
Rödletta huset. Ja, hon roar sig
Med blommor, hon. Men när ni liknar mig
Vid henne, gör ni narr af mig. Jag heter,
Som hon, Aurore. Men hon är hög och rik,
Och vacker som en engel.

MYRTENFELT.

Vi poeter
Se högre opp ändå. Ja, du är lik
En mer förnäm och skön.

AURORA.

Mer än grefvinna!
Det vore en prinsessa.

MYRTENFELT.

En gudinna.
AURORA.

Bevars, en hedning! Heter jag som den?
Jag är ju döpt och har i döpelseu
Fått christligt namn. (Går till eldstaden.)

MYETENPELT (drar sig åt andra sidan).

O du, prosaiska höna! —

Beständigt stör hon alla mina sköna
Poetiska idéer. Och likväl
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Trifs jag ej utan denna hulda qviuna!
Hon har så ren, så god, så ädel själ —

Och sä förträffligt kaffe.

AURORA ställer fram ett kaffebord.
MYRTENFELT.

En gudinna
Är du för mig, hur du beter dig än.
Nu är du Hebe. Sätt dig här, min vän.
Då hela Stockholm sofver än derute,
Hur lyckliga vi sitta här, vi två.
Det gröna kring oss, öfver oss det blå!
Och denna lugna morgonstund! Vi njute
Som i Olympen, ja, så stilla skönt.
Du, som jag sagt, är Hebe med din kanna;
Jag är Apollo. Bind mig något grönt,
Som liknar lager, kring min ljusa panna.

AURORA

Här är persilja och spenat.

MYRTENFELT.

Fy dig!
Du har ju myrten och vill ge persilja.

AURORA.

Den skall en brud ha, jemte denna lilja.
MYRTENFELT.

En brud? hvem? hvars?
AURORA,

Ack! jag försummar mig.
MYRTENFELT.

Du svarar inte.
AURORA.

Huru kan jag svara?
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Jag vet det inte sjelf! (Aurora går in i ståndet; MyrlenfM drar
sig åt fonden och skrifver på sina verser.)

AUROItA (för sig, i det him sysslar).

Hvad kau det vara

För par, som vigs så hemligt här i dag:
Det må jag undra öfver, äfven jag.
Så tidigt, då de flesta ännu sofva!
Och utan vittnen! Här i min salong,
Som kungen länt mig! Borde jag det lofva?
Jag vet ju inte deras namn en gång.

MYRTENFELT.

Nu är det färdigt: punkt! och i mitt tycke
Ett litet snällt, behändigt, näpet stycke!
Jag kysser dig, mitt barn. O! blefve du
Din faders glädje alltid, såsom nu!

(till Aurora.)

Dig skall jag tacka. Ja, din blick, Aurora,
Din nektar, Hebe, dina blommor, Flora,
Mig rört, mig tjust, mig hänryckt.

AURORA.

Guld i mund,
Så lärde mig min mor, har morgonstund.

MYRTENFELT.

Sannt ordspråk. Det är guld, min vän, ja, äkta,
Gediget guld, som jag har gjort i dag.

AURORA.

Nog säg jag er, som en besatt, här läkta
Med hand och fot; men inte trodde jag,
Att ni bedref den synden.

MYRTENFELT.

Lilla fjolla!
livad menar du?
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AURORA

Fy! det är fult af er,
Om det ock uu på sjelfva hofvet sker.
Att göra guld, är inte det att trolla?

MYRTENFELT

Ja, poesi är trolleri. Se här (räcker henne notbtadet med verserna.)

Det guld jag gjort.

AURORA.

Ni skrämde mig så när
Men nu förstår jag.

MYRTENFEI.T.

Läs, nej, sjung dem.

AURORA.

Gullet
Skall komma dit. Det är det pris, ni får
För edra verser. Göm det i schatullet,
Och glöm ej nyckeln i, att det ej går
Som sist med er dukat, herr Slarf.

MYRTENFELT.

Du talar
Om verkligt guld.

AURORA

Hvad! är det intet dä
Med verkligt guld, Akademi'n betalar
De vackra verser, hon till Jul plär få?
Jag såg hos frun i klädståndet en penning,
Som en poet der sålt.

MYRTENFELT.

En Esau!
AURORA

Ja,
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Han skulle på en bal med sidenklädning,
Hatt under armen, spännen å la Spa —

MYRTENFELT.

Sä pluttra bort sitt pris! En sådan pregel!
Apollo sjelf med lyran, och dertill
Båd' smak och snille! Allt det sköna vill
Han låta smälta i en guldsmeds degel.
Det guld, jag menar, är dock vida mer
Af värde, vet du.

AURORA.

Men förklara er.

MYRTENFELT (högtidligt).

En millionär, då han är lagd i jorden,
Hur obemärkt, hur fattig han är vorden!
Hans skatt förskingras och hans namn förglöms.
Men skalden, när han far den tysta färden,
Blir då först rik, blir rik hos efterverlden.
Det är en rikedom som aldrig töms;
Ej mer än den af solens gyllne strålar
Och jordens årligt grönskande behag.
Dig, ljusets Gud och lyrans, tackar jag,
Du, som naturens höga skönhet målar,
Och all dess fruktbarhet och ordning gör.
Du är den samme, som mig tidigt väcker,
Och ur ditt koger mig en fjäder räcker,
Som allt i guld förvandlar hvad den rör.

ANDRA SCENEN.
DE FÖRRE. LÖDER (med sitt bylte som kolportör).

LÖDER (deklamerande).

Hvad tal! hvad sång! som tjusar själ och öra!
Se blomstren nicka, stenarne sig röra
Och träden dansa vid din lyras ljud,
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Du nya Orpheus, son af ljusets Gud! —

Kan inte jag också improvisera?
MYRTENFELT.

Hvad är det, som herr Löder inte kan?
LÖDER.

Mång't, som jag kunnat, kan jag inte mera;
Men litet mins jag ur rhetorikan
Om I-ro-nia. Här är Allehanda
Och här är Stockholms-Posten.

MYRTENFELT.

Låt mig få
Den sednare.

LÖDER.

Men hvarför inte då
Det andra bladet? Haqvin Bagers anda,
Om han ock sjelf är död, der lefver än.
Se på den versen här: är inte den
Af dylikt guld — som —

MYRTENFELT.

Har ni hört om skatan,
Som stal en silfversked? Förstod hon väl
Dess värde mer, än kolportörn på gatan
Förstår de verk, han säljer; fast han stjäl
(Ty det förstår han) vinsten i sin ficka.

LÖDER (trotsigt).

Hvad menar ni?

MYRTENFELT.

Hvar är betalningen
För min idyll, min heroid, min —

LÖDER

Den
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Får ni hos efterverldeu ut till pricka.
Der blir ni, sad' ni sjelf, en millionär;
Fast ingen köper edra skrifter här.
Dock jo, mamsell, hon köper dem beständigt
Och ger dem smak af socker och kanel
Och pomerans, och gömmer deras fel.
Så, ser ni, spridas de dock ut behändigt.

MYRTENFELT.

Du ljuger, kolportör.
LOOER.

Jag mins ej mer,
På hvilken krog jag du-skål drack med er;
Men det kan passa oss, som einbetsbröder.

MYRTENFELT.

I hvilket af de embeten, herr Löder,
Som ni beständigt byter om?

LÖDER.

Jag gör
Väl rim, jag äfven, men — som kolportör
Kan jag er ta i hand. Den skilnad bara
Ar mellan oss, att, då jag går omkring
Med andras arbeten, gör ni er ring,
Som Seseman, med egen hemgjord vara.

MYRTENFELT.

Till hvilka, säg mig, utom någon vän
Och vördad förman. Säg mig, ettertunga!

LÖDER.

Jo, till de Aderton. Men hur ni än
Må krysta er, att nu en ode sjunga,
Nu qvida fram en gråtmild elegi,
Gå begge prisen alltid er förbi.
Ni lönas icke ens med ord, som klinga.
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På dem likväl, fast föga guld hon ger,
Akademin så noga icke ser.
Men lyd mitt råd: för att ej fruktlöst springa,
Räck fram er skrift och säg: den kostar så.
Det pris, som köparn ger, är bäst ändå.

(Till Myrtenfelt). AURORA.

Här har ni bladen — sätt er der, herr Löder,
Och drick ert kaffe. Bittida till vägs
Var ni i dag, som hunnit hit för' sex.

Om jag mins rätt, så bor ni längst på söder.
MYRTENFELT.

Bakom Skanstull. Der bör han trifvas bäst.
LÖDER.

Och ni på torget, der det står en häst,
Lik en Pegas, som ej ur stället skrider,
Hur ni än hojtar och med piskan slår.

MYRTENFELT.

Han, när han får sin ärestod omsider,
Fast sjelf dess bild, dock inte stilla står.

AURORA.

Fy! sådant gräl af en, som heter vitter,
Och en, som har studerat, han också.
Jag säger er uppriktigt, begge två,
Att hvar och en, som blott härute sitter
Vid min salong, som kungen lånar mig,
Skall värdigt och bclefvadt skicka sig.

LÖDER.

Kunglig sekter, det tillhör er att svara
Den kungliga mainselln. Ja, hon, minsann.
Bär upp den titteln mycket mer än han.
De två för öfrigt kunde väl sig para:
Konfekt och rim! (Går.)
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TREDJE SCENEN.
AURORA. MYRTENFELT.

MYRTENFELT.

Så skönt vi hade här!
Men ormen smyger sig der skönast är.
Väl! att han gick ändå. Jag andas åter.
Nu låt mig höra, huru detta låter,
När det blir sjunget. (Bjuder henne notblade.t.)

Det skall fram i dag
Och göra lycka genom Karstens tunga.

AURORA.

Och det han sjunger, vill ni, jag skall sjunga.
MYRTENFELT.

Du sjunger både rent och med behag.

AURORA.

Små visor, som jag fattar med mitt öra.

MYRTENFELT.

Du läser noter, har jag sett.

AURORA.

Men ej
Så svåra.

MYRTENFELT.

Men försök!
AURORA.

Omöjligt, nej.
Är det er lycka denna sång skall göra?

MYRTENFELT.

Gör den sin egen, är det nog för mig.
Likväl — jag kan bekänna det för dig —

Hvad är det, som jag ej för dig bekänner? —■
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Det iir en vän till en af mina vänner,
Som jag med den skall skaffa pastorat.

AURORA.

Med den? med sång?
MYRTENFELT.

Med sång till vin och mat.
Det afgör större ting än pastoratet-.
Men hvad mig egen lycka angår ■— (nickar med en stolt och

furnöjd uppsyn.)

AURORA (glad och nyfiken).

Nå?

MYRTENFELT.

Den skall jag göra —

AURORA.

Hur? låt höra då?

MYRTENFF.LT

Pä stora operan
AURORA.

På en theater?
Ni spelar der?

MYRTENFELT

Nej, jag författar dit.
Du vet ju, att vår kung, ehur' han skattar
All vitterhet och konst, har särskildt nit
För svenska scenen, dit han sjelf författar.
När jag blir färdig med min tragedi,
Och den blir uppförd, som den måste bli,
Och kungen först begynner klappa händren
Och ropar: skönt! charmant! och alla se'n
Begynna klappa, klappa om igen:
Då är min lycka gjord. Då skär med tändren,
Du bleka afund!



18

AURORA

Tyst! hou går pä sju.
(Går in i ståndet och fortfar att ställa i

ordning korgar och vaser och fat med
blommor och frukter och konjiturer.)

MYRTENFELT.

Det Var en dag — (ser sig om och går till ståndet.)
Mins du den dagen, du,

Då Gustaf Vasa gafs för första gången?
Det stora ämnet, blotta namnet re'n
Uppspände allas väntan; och när sen

Den sköna poesin, musiken, sången,
Aktionen, sceneri't, allt med ett ord
Förente sig med en harmonisk hållning
Till en effekt, som aldrig här var spord,
Koin hela Stockholm liksom i förtrollning.
En dylik högtid förestår igen.
Min tragedi är lyrisk, äfven den;
Och hjelten, fast ej svensk, skall mer förvåna
Med romersk storhet. Blir min poesi
Ej fullt så god, så öfverskyls deri
All brist af de behag, som den får låna
Af sången och musiken, måleri't
Och alla undren i machineri't.
Nu, min Aurora, föreställ dig dagen,
Då pjesen först skall ges. Då, hur betagen
Af hopp och fruktan är min arma själ.
Men sedan, hvad triumf, då allt går väl!
Det fulla hus högtidligt stilla tiger;
Ridån går upp och fram på scenen stiger
Med all den höghet, som jag honom ger,
Min Csesar —

AURORA (som först vid det sista ordet
blir uppmärksam).

Ctesar! är den pudeln er?
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MYRTENFELT (flat och, förbittrad).
Den pudeln?

AURORA

Ja, som sprang här många gånger.
Lik en som mist sin herre.

MYRTENFELT (för sig).

Harm och ånger!
Att kasta perlor —

AURORA.

Osesar var hans namn:

Det sad' hans halsband mig, då i min famn
Had lad' sin nos, för att få bröd.

MY RTEN FELT (blidare).

Aurora!
När du vill vara qvick, så är du stygg.

AURORA

Jag qvick? det säger ingen på min rygg.
Jag stygg? Hvad har jag gjort för att förlora
Det namn, ni gett mig af er goda vän?
Hur ni än kallar mig, är jag det än.

MYRTENFELT.

Du är det, englasjäl, nu låt oss skratta
Min Caesar är en hjelte, din en hund.

AURORA.

Kors! var det så? Jag har i denna stund
Bestyr, som gör att jag ej rätt kan fatta.
Ni sjelf är ofta, när man väntar svar,
Med edra tankar borta, Gud vet hvar.
Ni har ett hjerta, som är bland de bästa;
Men hufvudet —

MYRTENFELT

Är af de sämsta.
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AURORA (brydd).

Åh!
Ni är förtretsam, som det vänder så.
Poeter, vill jag säga, till det mesta,
Ha en —

MYRTENFELT.

Skruf lös

AURORA.

Bed Gud bevara or.

Man tycker, vill jag säga, att man ser

Hos dem, som skrifva vers, en egen stämpel.
MYRTENFELT.

Ja, hos genier: Bellman till exempel,
Oeh Lidner, Thorild.

AURORA.

Det var dem ni bad
En afton hit och gal", för limonad,
Champagne, som, jag har hört, är för poeter
Just elementet. Kungen sjelf deri
Skall finna smak.

MYRTENFELT.

Ja, han är ett geni.
Hvad fann du då hos dem för egenheter?

AURORA.

Af Lidner hörde jag blott ack! och o!
Men Thorild talte, som på en theater.

MYRTENFELT.

Än Bellman, var han inte rolig?
AURORA.

Jo:
Han spelte, sjöng och hade tusen låter
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Men hvad det yttre angår, tyckte jag
Om Thorild mest. Hans drägt var ej att klandra;
Och kroppen förde han med lätt behag.
Men temligt vårdslöst klädde sig de andra.
Så gör ock herrn. Än felas band på skon,
Än knäros, än manchettcr.

MYRTENFELT.

Lumpna don!
AURORA.

Som alla bruka, och som klä' de flesta.
Se'n glömmer ni att edra lockar fästa:
Den ena hit, den andra dit sig drar,
Som ett oenigt, oförlikligt par.
Er hatt har ofta puder mer än håret.
Hur sitter nu er halsduk? Knyt den om.
Hur tafatt! Jag skall hjclpa barnet! kom.

MYRTENFELT.

Tack! tack!
AURORA.

Ni måste skaffa er åt aret
En hjelp, det ser jag. Ack jag känner en;

Hon skulle laga om er, som en amma.

MYRTENFELT.

Jag känner, också jag, en sådan — men —-

AURORA.

Hon är rätt söt

MYRTENFELT.

Jag tycker visst det samma:
Men —

AURORA.

Hon är burgen i sitt hus, det der —
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MYRTENFELT

Stånd vill du säga
AURORA.

Ja, om ståndet här
Rår hon också. För henne jag här säljer
Ni har väl sett den unga enkan?

MYRTENFELT

Nej:
Jag tänkte på en annan.

AURORA.

Vill ni ej
Bli känd af henne? Ack! den man, hon väljer,
Gör lycka, ja, på många sätt.

MYRTENFELT (med ömhet).

Och du
Vill tala för mig?

AURORA.

Ja, jag häller ju
Så mycket af er.

MYRTENFELT (för"sig)

Hvad förträfflig maka
Hon blefve! — men —

AURORA.

Hon är rätt herrskapslik.
Om ni är adelsman, sä är hon rik.

MYRTENFELT'.

Jag får väl nöjas att vid lampan vaka
Allena med min Sångmö.

AURORA.

Sångmö! hvad?
Frän opran en?
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MYRTENFELT.

Nej, af de nie

AURORA

Det är detsamma, nie eller tie:
Der är väl fler i chören. Jag är glad,
Att jag ej hör till dem. Det var dock nära.
Jag hölls som sångerska i skola re'n.
Men Gud ske lof! att det blef ändradt se'n.

MYRTENFELT.

Som sångerska? Nu skall du, på min ära,
Ej slippa, förr'n du sjunger. (Räcker henne noterna.)

AURORA.

Mycken tack,
Min herre! — Håll er till er sångmö. (Går.)

MYRTENFELT.

Ack!
Hon sjuuger inte, hon blott inger sånger.

AURORA (kommer tillbaka).

Hör hon till dansen? Tro mig, som en vän:
Skilj er från henne, medan tid är än,
Att ej ert lif må bli en bitter ånger.
Ni ler. Törhända gråter ni en dag:
Om ingen dä. vill trösta er, vill jag.

MYRTENFELT.

Var lugn, min vän. Det är min Sånggudinna.
En sådan måste vi poeter ha.

AURORA.

Och ni har råd dertill? De nymferna
Plä' kosta. Stackars bara! —En listig qvinna
Har snärt er oskuld.
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MYRTENFELT.

Efter du så vill
Nödvändigt, att hon är, som menska, till:
Så vet, att det är dig, just dig, jag menar.

Med Hebe och Aurora du förenar
För mig ej sångens blott, men komedins,
Ja, då du vredgas, sjelfva tragedins
Sublima skaldmö.

AURORA

Hvad ä' de för ena?
Vill ni mig ha till någon ting för er,
Så låt mig vara det jag är allena:
En trogen vän, som tjenar er och ger,
När det behöfs, ock bannor, som en äldre,
Förståndig syster. Ja, jag tror, att jag
Har mer, än ni, förstånd i hvardagslag. (Går in i salongen.)

FJERDE SCENEN.
MYRTENFELT (ensam).

Du ädla enfald! Ingen, som jag hellre
Mig ville hylla till och hyllas af,
Vet jag, än henne. — Dock hvad hån och tadel
Om jag min hand i brudstol henne gaf,
Jag som får gå till hofs och är af adel! —

Och du, min Laura, urbild af behag
Och skönhet, som min sång petrarkiskt målar,
Som med en engcls, en madonnas drag
I mina Raphaelska taflor strålar:
Hur platt du sjönk från all din höga glans,
Om i ett sockcrstånd till slut du fanns!
Det har dock händt de största filosofer,
Så väl som skalder, att de ännu mer,

I val af maka, plötsligt stigit ner,

Trots all den höga ilygt i deras strofer.
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För mig hvad ära voro det ej då
Att jemförd bli med Goethe och Rousseau!

(Aurora går ur salongen in i ståndet.)

FEMTE SCENEN
AURORA. MYRTENFELT.

MYRTENFELT.

Så fin desert af persikor och drufvor!
Ar bruden lika rar?

AURORA.

Jag hoppas så.

MYRTENFELT.

Ack! se det täcka par af sockerdufvor!
Hvad är det för ett namn, de kyssa? Äh!
Augeliea. Det lofvar. Hvem skall få
Den engeln, tro?

AURORA.

En ganska hygglig herre.
MYRTENFELT,

Som kallar sig?
AURORA.

Att jag det inte vet,
Jag sagt er re'n.

MYRTENFELT.

Är det eu hemlighet?

AURORA

För oss åtminstone. Men det är värre,
Att bruden sjelf ej vet af vigseln förr,
Än hon af presten möts vid salens dörr.

MYRTENFELT.

Hvad sällskap eljest?
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AURORA.

Ingen.
MYRTENFELT'.

Hvad! med henne
Är ingen?

AURORA.

Bordet dukas blott för trenne,
Brud, brudgum, prest — Min Gud! hvad är det der
För en? En dverg, ett troll!

MYRTENFELT.

Var lugn: det är
En Lappska endast.

AURORA.

Lappska! den kan trolla.
MYRTENFELT.

Ali nej! hon bara går ikring och spår.
AURORA.

De trädgårdsvakterna, som inte hälla
Eu bättre ordning! Huru understår
Sig den att komma hit?

SJETTE SCENEN.
DE FÖRRE. LOTSO.

LOTSO (visande först på Aurora, sedan
på Myrtenfelt).

Ter pi arpeta
Oeli fjäril leka, krypa mask också.
Får jag ten vackra hand! Vill frua veta
Hur många lilla vackra parn hon få?

AURORA.

Jag? Jag är ingen fru. Men då jag äger
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Att hålla i sin helgd det hörnet här
I kungens trädgård, der salongen är,
Den kungliga salongen, så tillsäger
Jag dig i kungens namn: gå hän, du gäst
Från Blåkulla — Ack! vore här en prest! (Med skrämsla.)

LOTSO (stolt).

Jag henne svara, att ter lejon krina,
Och krigsmän skyllra med gevär som skina,
Vid kungens stora slott, tit Lotso kå,
Och ter för fröknar och krefvinuor spå;
Och te åt Lotso ge ten silfverkåfva.
(Ödmjukt.) Nu låna mig ten lilla hand. Jag lofva
En vacker herre.

AURORA

Tack!

MYRTENFELT.

Försmår du?

AURORA

Kan
Hon hålla det också?

MYRTENFELT.

Det skall väl han.
Räck fram.

AURORA

Hu! jag är rädd för hennes finger
Hvem vet hvad trollskott.

LOTSO.

Inte frukta för
Ten gamla skrumpna hand; men frukta för
Ten unga. Päst ten kramar ömt, så stinger
En orm terur.



AURORA.

Hon talar klokt. Se här.

LOTSO.

Voj! voj! tet lilla hus af para mandel
Och socker, och ten söta jungfru ter.
Sä pra ter kå den lilla snälla handel.
Och si ten herre, som te visor gör.

MYRTENFELT.

Hvad?
LOTSO

Lotso kunna en, om ten kräshoppa.
MYRTENFELT (för sig).

Hvar har hon fått i den?

LOTSO.

Han sjelf här hoppa
Så qvick, som hon, ten nätta herre. Hör!

(Sjunger och dansar.)

Para sjunga, para tansa
På ten äng, som plommor kransa.
Få en kyss af tem till lön:
Hvad tin tak är kläd och skön!

MYRTENFELT.

0 ve! hvad hon går åt de arma orden!
Och sådan sång! och sådan dans! Hon är
Ett troll i alla fall; ehur' hon här
Helt annan blifvit, än hon kom från Norden.
Den sluga hexan löper jcmt omkring
1 hela sta'n och snappar upp allting.
Så har ock mamsell Arvidson sitt öra

I alla vinklar. Derför kan hon spå,
Om det som händt åtminstone.

2H
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LOTSO.

Jag höra,
Men inte låtsa, fast jag nära stå;'
Som på ten opra eller kometia.
Nu, herre! visa mig sin vackra hand.
Voj! hvad han göra lycka! Si ten rand,
Ten vara väg till ten A-ka-te-mia,
Som ge ten stora penning utaf kuld.
Med ten i näfvcn kå han se'n och fria.
Voj! satan fästmö, vacker, snäll och huld.
Hon åt sin man ge spisa och ge tricka;
Och hon peställa honom väst och rock,
Och pyxor med; och laka om ten lock.
Och si! hon stoppa pengar i hans ficka.

(Håller fram sin hand.)

MYRTENFELT.

Sc här, min gumma; du får mycket mer,
Om du kan skaffa mig den rara ena.

LOTSO (med en betydande nick i det
hon ser på Aurora).

Pehöfver inte skaffa
AURORA.

Kan hon mena

Den samma frun, som jag har nämnt för er?

LOTSO (i det hon ser åt alléen).

Si ter ten hök.
MYRTENFELT.

Hvar ?

LOTSO.

Som ten tufva knipa.
MYRTENFELT.

Men hvar?
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LOTSO.

I kår ifrån ten stora sjö
Här kå i land en satan tejlig mö:
På stund ten stolta herre henne kripa.

AURORA.

Den der, som sätter sig vid eken?

LOTSO.

Ja.

AURORA.

Det är han, som här skall vigas.

LOTSO.

Ah!

Nu spå för honom. (Skyndar ut.)

SJUNDE SCENEN.
AURORA. MYRTENFELT.

MYRTENFELT.

Först i går anlände
Hon hit till Stockholm, och nu vigs hon re'n!

Hur hänger det ihop ? Om de ock kände
Hvarann förut, så bör ju lysningen
Gå före vigseln. Man har sett exempel
På drängar som förklädts till prester.

AURORA.

Gud!
Hvad fruktar ni?

MYRTENFELT.

Att en bedragen brud,
Hit lockad, här förs in i lastens tempel.
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AURORA.

1 lastens tempel! Är det min salong-
Ni kallar så? Deu kungliga salong,
Som mig är anförtrodd pä kungens vägnar!
Vet herre: dit har aldrig kommit in,
Och kommer ej, så länge den är min,
Hvad ej är hederligt, ej rummet egnar.

MYRTENFELT.

Du missförstår mig. Icke rår du för,
Om brottet tar en helig skrud. Men hör:
Jag vill så prest som fästman se i synen.
Att rädda oskuld, som i fara var,
En gång förut förande mig Försynen.
Ack! om jag nu en lika lycka har!
Jag är väl närsynt, men jag skall i gången
Så ställa mig, att jag får se dem väl
I ansigtet och in i deras själ.
Lit på min blick och öppna ej salongen,
Förrän jag nickar. Jag är rädd om den,
Som du, och ännu mer om dig, min vän. —

(Tar fram verserna.)

Nu skall jag se hvad jag ännu kan rätta,
Att rim och meter falla sig så lätta,
Som om de gjort sig sjelfva. (Går ut, som han först kom in.)

AURORA.

Är han väl
I sina verser, vet han ej, min själ!
Om stormen blåser trä'na öfver ända.
Och han skall lura ut två skälmar, han! —

Der är den ena redan. Tyst! jag kan
En visa, som min mor sjöng vid sin slända!

(Går in i ståndet.)
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ÅTTONDE SCENEN.

AURORA. HELMING.

AURORA (sjunger för sig, under det
hon sysslar).

«Det kom ett fartyg till Skeppsbron fram
Der stod en flicka så from, som ett lam i
Straxt sågo på henne så mänga.

rHon var så vacker och hvit som snön:
Hvad skulle hon hit så långt öfver sjön,
Bland snaror, som oskulden fånga?

Den dufvan var längst ifrån Norden.» ■
Så tidigt här?

HELMING

Jag är allena än.
Hvad var det för en sång?

AURORA

Jag lärde den
Då jag var barn. Nu rann den mig i minnet,
Jag vet ej hur. Ni synes rörd. HvarförP

HELMING.

Hvad fråga! att en vacker sång mig rör.

AURORA.

Den tycks ha lagt er någonting pä sinnet?
IIEI.MING.

Ja, jag bekänner att jag fann deri
En sällsam likhet. Säg mig, skulle ni
Väl hört —

AURORA.

Hvad då?

HELMING.

Om henne.
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AURORA.

Hvilken henne?
HELMING.

Min fästmö.
AURORA.

Endast hvad ni sjelf har sagt

HELMING.

Ni sjöng om ett försåt, för oskuld lagdt?
Var det med afsigt?

AURORA.

Nfij, men jag bekänne
Rent ut, att denna fråga nu mig ger
En tanke, som —

HELMING

Men huru är det möjligt?
Hon kom till Stockholm först i går.

AURORA.

Ni ler?

HELMING.

Ja, åt mig sjelf. Det ä.r i sanning löjligt.

AURORA.

Så log väl satan ock vid Evas fall.
Men här åtminstone ej hända skall,
Att ni får lägga ut en sådan snara.

HELMING.

Hvem? Jag?

AURORA.

Ni sjelf.
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HELMING.

Jag, då jag som min brud
Min maka, henne fäster inför Gud?

AURORA.

Just deri ligger snaran.
HELMING.

Men förklara —

AURORA.

Jag borde misstänkt det i aftons re'n,
Då ni hos mig beställde dejeunén
På sätt, som tycktes något hemligt hölja,
Och då med bruden, skild från far och mor,
Ej någon tante, ej syster eller bror,
Ej ens en vän, en tärna skulle följa.

HELMING.

Men säg —

AURORA.

Misstänkligt var ju det också,
Att ni ej yppade ert namn. Men då
Lät jag er goda uppsyn mig förföra.
Nu vet jag, att det är en larf, ni bär.
Och fast jag gör en stor förlust, se här:
Tag edra pengar.

HELMING (tar ej emot dem).

Men hvad kan väl göra,
Att —

AURORA.

Med ett ord, ni kommer inte in
I min salong. Fast kungens, är den min
Af kunglig nåd. Jag skulle den upplåta
Till lastens tjenst, som oskulden förför
Och religionen sjelf till verktyg gör? —
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HELMING.

Det går för långt: ni måste mig förlåta.
Om jag ej tål det.

AURORA.

Svara mig för Gud:
Ar det en prest, som viga skall er brud?

HELMING.

Hvem annan?

AURORA.

Verklig prest?

HELMING.

Af hvad anledning
Gör ni den frågan? Mer än tretti år
Hans hjord har följt sin trogna herdes spår.

AURORA.

Hvar ?

HELMING.

Längst i Lappland.

AURORA

Då är han en hedning

tIELMINO

Tvertom af hedningar han christna gjort

AURORA.

Är det väl rimligt, att ni hit förskrifver
Enkom en prest från så aflägsen ort.
Den presten är för dagen gjord.

HELMING.

Er ifvcr
Att fälla mig är obegriplig.
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AURORA.

Hvad!
Jag skulle vara liknöjd, kanske glad,
Att se hos mig ett sådant svek begånget:
Ett menlöst lam af tvenne ulfvar fånget!

HELMING.

Hon är ju sjelf från samma ort. Hon kom
Med samma prest. Har jag ej nämnt derom ?

AURORA (förvånad)

Från Lappland?
HELMING

Ja

AURORA.

Er fästmö skulle vara

HELMING

Säg ut
AURORA.

En Lappska.
HELMTNG.

Ja.

AURORA.

En sådan en,
Som spår; som nyss var här? Ett troll, en mara!
Hur är det möjligt?

HELMING.

Hon är ju gammal re'n,
Om det var den, som mötte mig i gången.
Min fästmö är helt ung.

AURORA.

Då har hon än
Ej lärt sig trolla.
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HELMING

Nej, var lugn, min vän:
Fast hon förtrollat mig. Nu är salongen
Tillgänglig, hoppas jag, för både brud
Och prest. Mer än den förra är, vid Gud,
Den sednare ej falsk.

AURORA

Min herre heter?

HELMING.

Carl Helming. Gör er ingen oro mer.
I kärlek vill man ha små hemligheter;
När allt förklaras, skall det roa er.
Jag får väl titta in.

AURORA (öppnar dörren till salongen).

Jag söker göra
Som herrn befallt; men det är halfgjordt än.

HELMING.

Förträffligt! Här får jag min Lappska föra
I en berceau från södern. Tack, min vän!

NIONDE SCENEN.

AURORA.

Tvä nya gåtor har jag nu att lösa!
Den ena, hur det Lappska trollet vann
En sä behaglig, så belefvad man;
Den andra, att han vill på henne slösa
En sådan fin och grann och dyr gouter.
Om det dä vore sällskap och souper!
Jag sluppit mellertid från det bekymmer,
Att hon är enleverad, som det nu
Skall heta, när en flicka eller fru
Med sin förförare ur huset rymmer.
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ANDRA AKTEN,
Theatern föreställer en annan skuggrik del af kungsträd-

gården. På sidan står ett bord och ett gungbräde.

FÖRSTA SCENEN.
BERLOCK. LÖDER.

LÖDER.

Jag tänkte hem till herr baron med bladen;
Men si! Hans nåd är ute re'n så dags!

BERLOCK (beskäftigt)

Jag måste det: jag har bestyr i staden,
Bestyr på landet; och att få till lags
Det ena för Hans Majestät, det andra
För allt hans hof, att ingen det skall klandra,
Det gör mig bråk och hufvudbry. — Tag hit -

(ögnar i Allehanda.)

Hvad är till salu? Ah! en brännvinspanna.
Just den bchöfver jag på bränncri't,
Det nya vid Gripsholm. — Auktion på granna
Dyrbara möbler hos grosshandlar Wall.
Han bodde kungligt.

LÖDER.

Högmod går för fall
BERLOCK.

Jag måste dit. Det skall på nya Haga
I hast möbleras om; och jag får laga,
Att jag kan spara in.
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LÖDER (för sig)

I egen pung
Går vinsten, är jag rädd.

BERLOCK.

Vår goda kung
Har ondt om pengar, som vi andra alla.

LÖDER.

Har ej hans nåd för öfrigt att befalla ?

BERLOCK

Nej.
LÖDER.

Nådig herre! törs jag be för en,
Som gerna ville fram —

BERLOCK (otåligt afbrytande).

Fram vill hvaren
Men hvar är rum för alla? (Ämar gå.)

LÖDER.

Värdes höra!

BERLOCK.

Hvad är hans väg? livar vill han lycka göra,
I kungens trädgård eller i hans stall?

LÖDER.

Nej, i hans förmak
BERLOCK.

Hvad! är du en pall,
Hvarpå man klifver till ett sådant ställe,
Som grefvar och baroner endast nå.
En narr är han, och du — en spefull sälle

LÖDER.

Tror ni, han vill i kungens förmak stå
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Som en af Sergels bilder? Nej, deu äran
Är ej för honom, han för den ej gjord.
Blott att få audiens, är hans begäran.

BERLOCK.

Ja så! hvad är det för en man?

LÖDER.

Det är
En gammal prest från Lappland, som begär
Ett pastorat.

BERLOCK.

Det må väl icke vara

Det, som jag lofvat bort, Johannishamn.

LÖDER.

Jag tror, min själ! att det var samma namn.

BERLOCK.

Det får han ej: det kan jag straxt förklara.

LÖDER (slugt och förtroligt).

En präktig lax skall fångas der. Jag spår,
Att herr baron får prisa den hvart år.
Här kommer den som rätt kan spå.

ANDRA SCENEN
DE FÖRRE. LOTSO

LOTSO.

Ja, herre!
Han spå om para lax; men Lotso spå
Om kull och silfvcr. Voj! ten hand, som fä
Så stora pengar.

LÖDER (för sig).

Kniper också smärre.
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LOTSO.

Ten vara lik ten ruta, som ten skatt
Trär fram ur jorden i ten mörka natt.

BERLOCK (ger henne en penning).

Bort! — hän på stunden

TREDJE SCENEN
BERLOCK. LÖDER.

BERLOCK.

Hur har hon fått veta
Om skatten?

LÖDER.

Som ni säg i drömmen
BERLOCK.

Lig.

LÖDER.

Gömd af er farfar i det ryska krig.
BERLOCK.

Var tyst.
LÖDER.

Som. ni med Björnram skulle leta
BERLOCK.

Tig, säger jag
LÖDER.

Då ni en midnattsstund
Gick på Johannis kyrkogård.

BERLOCK.

Håll mund.
LÖDER.

Att fråga gubbens hamn, som skulle stiga
Ur grafven.
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BERLOCK.

Slyngel, kan du inte tiga.
(Vill hålla för hans mun, men han rycker sig

lös och fortfar att med hög röst tala.)

LÖDER.

Men när bcsvärjarn svängde om sin staf
Och läste, fan vet, hvad för magisk lexa,
Steg i den dödes ställe ur hans graf
Med eld och rök ett troll. —-

BERLOCK (med stigande vrede).

Fördömdt!

LÖDER.

En hexa,
Som sad' de samma ord, ni hörde nyss:
Att ni en ruta har i edra finger.

BERLOCK.

Din satans karl! här står ju folk och lyss

LÖDER.

Den gör, att mynt, som ni blott nalkas, springer
In i er ficka af sig sjelft.

BERLOCK.

Min hämd.

LÖDER.

Och det var samma hexa.

BERLOCK.

Hvad?

LÖDER.

Dit stämd
Af Björnram.
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BERLOCK.

Den bedragarn! Men hur känner
Du det?

LÖDER.

Af henne sjelf, ty vi ä' vänner

BERLOCK (klappar honom på axeln).

Har inte du i mig också en vän?
Ack! säg för ingen om den händelsen
Ett enda ord.

LÖDER.

Mig spådde hon, den styggan,
Att, hur jag löper hela sta'n omkring,
Ar jag till slut dock magrare än myggan.
I hennes spådom är ju någonting
Båd' qvickt och sannt, som låter väl sig höra.
Se, myggan sitter på en nådig hand,
Och suger sig helt stinn. Hvad kan jag göra?
Blott se på den och få en plåt ibland.

BERLOCK (ger honom penningar).

Se här, din skälm. Du kan ock få en splitter-
Ny visa. Hör! tvåhundra exemplar
Till skänks.

LÖDER,

Stor tack, i fall den köps,
BERLOCK.

Den tar
Visst fart. En rolig visa om en vitter
Och ansedd herre. Melodin är känd.
Den blir nog sjungen snart i hvarje gränd.

(Tar fram ett blad och gnolar.)

«Han med stora magen.» -

Tyst! ser jag inte hit den magen skrida?
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Jo, det är Schröderheim. Kom hem till mig.
Men röj mig inte. Eljest akta dig.

FJERDE SCENEN.
SCHRÖDERHEIM (med en betjent som bär butelj och glas).

MYRTENFELT.

SCHRÖDERHEIM (dricker ett glas och ser

på buteljen).
Än syns det inte, att det börjar lida,

Hur många glas har jag nu druckit?
BETJENTEN

Fem

SCHRÖDERHEIM.

Fem har jag qvar. Här är nog rum för dem.
(Klappar sig för magen och sätter sig på gungbrädet.)

Hvad jag missunnar våra skalder alla
Sin tunna kropp! Se, som en ande kan
En Leopold, en Kellgren sig befalla,
Ilvarthelst han vill, så lätt. Jag, stackars man!
Skall släpa sådan prosa-tyngd i magen.
Jag dricker brunn för att förminska den;
Men tycker, att den blir blott större än.
Som Hermanson, jag räknar andetagen.

MYRTENFELT.

När man sä mycket hufvud fått, är skäl,
Att man till motvigt mage har jemväl;
Ty eljest bure det omkull.

SCHRÖDERHEIM.

Det hände
Ock Hermanson, Han fick dock ligga blött.
Slikt fall från mig min goda käpp afvände!
Han log; men jag är rädd, jag blefve stött.
Hvad nytt i vittra verlden?
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MYRTENFELT.

Se'n Spastara
Af Lidner, och Passionerna förut
Af Thorild, vet jag, fast det kommer ut
Poemer dussintals, dock intet vara
I riktig mening nytt.

SCHRÖDERHEIM

En meteor
Är ny och glänser. Men den gamla solen,
Ehur' i dag densamma, som i går,
Dock blefve saknad, om hon, som vid polen
Det sker i vintertid, ej gingc opp.

MYRTENFELT.

Det gäller om naturen, om det stora,
Som Skaparn gör. Men under tidens lopp
Allt verk af menskor måste sig förlora.

SCHRÖDERHEIM.

Ruiner endast äro Coliséu
I Rom och Parthenon uti Athen;
Men deras skönhet ingen dock bestrider:
Det sanna sköna står i alla tider.

MYRTENFELT.

Ett grekiskt tempel, medger äfven jag,
Inger en egen känsla af behag,
Lik den olympiskt lugna, rena fröjden.
Ett göthiskt deremot en skakning ger
Ät allt mitt väsen, och jag faller ner

I stoftet för den Helige i höjden.
SCHRÖDERHEIM.

Men hållom oss till vitterhetcn blott:
Hvad kan ui sätta, som är riktigt godt,
Emot de gamlas verk och mot de franska?
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MYRTENFELT.

Rätt mycket i den italienska, spanska
Och engelska, ja, tyska poesin.

SCHRÖDERHEIM.

Men är hos Shakspcare ej det äkta sköna
Likt det hos Sophokles —■ som vin är vin,
Må glasen vara hvita eller gröna?

MYRTENFELT

Nej, samma vinträd ger, vid Rhen och Gap
Dock icke vin af samma egenskap.

SCHRÖDERHEIM.

Emellertid är någonting gemensamt
I det man kallar smak. Min mening är
Dock icke den, att det fransyska ensamt
Skall läsas och värderas. Jag begär
Ej företräde ens för ålderdomen,
Fast den är klassisk: endast att den må
Framgent, som hittills, främst bland studier stå.
För öfrigt lemnar jag den vittra domen
Ät Leopold och Kellgren. Följ mitt råd
Och gör detsamma. Thorilds öfverdåd
Bär sig ej länge, tror jag. I Upsala,
Då han för kungen i kathedern stod,
Betogs jag äfven af hans fria mod,
Hans qvioka svar, hans egna sätt att tala.
Hvart ord var en raket.

MYRTENFELT.

Fyrverkeri,
Om jag får yttra mig, jag ville kalla
Allt hvad jag hittills sett af hans geni.
Så far det upp med glans, att plötsligt falla.

SCHRÖDERHEIM.

Se, nu är ni på riktig väg, min vän.
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MYRTENFELT.

En löpare från kungen!
SCHRÖDERHEIM.

Hvad vill den
Så dags?

FEMTE SCENEN.
DE FÖRRE. VALTMAN som LÖPARE.

LÖPAREN (till Myrtenfelt).

Jag har ett kungligt bud att bära
MYRTENFELT.

Der sitter stats-sektern.
LÖPAREN,

Det är till er,
Jag är befalld, herr protokolls-sekter.

MYRTENFELT.

Till mig? Ifrån hans majestät? hvad ära!
Hvad kan det vara för ett nådigt bud?

LÖPAREN.

Den vers, ni skickat honom —

MYRTENFELT

Jag? det våga?
LÖPAREN.

Den har han funnit rätt charmant.
MYRTENFELT,

Min Gud!
Hvad menar han för vers?

LÖPAREN.

Det är en fråga,
Jag ej kan svara på. Jag säger blott
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Hvad han befallt mig säga, kort och godt.
Han skall i qväll regera, och är tvungen
Att neka sig det nöjet, som i dag
Han skulle haft med er i muntert lag.

MYRTENFELT.

Hvad! — är det mig ni gäckar, eller kungen?
LÖPAREN.

Han är ej god att gäcka, mer än ni.
Men sällan långt bestånd har tyranni.
Det är förbi med honom innan natten;
Han måste lemna både thron oeh slott.

MYRTENFELT.

Är karlen galen eller har han fått
Ett rus? Han talar af sig, ej blott hatten
Med alla granna fjädrarna derpå,
Men sjelfva dumma hufvudet också.

LÖPAREN.

Visst har han låtit många hufvu'n falla.
Mitt kan han inte komma åt likväl.
Jag är hans löpare och gör min själ
Gagn för mitt namn. Jag löper undan alla
Hans bödelsknektar snart trehundra år.

MYRTENFELT

Hvad vill det säga? — Vänta! jag förstår.
Christiern Tyrann —

SCHRÖDERHEIM.

Ha! ha! ha! Att skratta
Ar för en brunnsgäst en motion. Tack, tack
Herr Valtman.

VALTMAN (sveper i hast omkring sig en
slöja och föreställer ett frun-
timmer).

Nådig Herre! låt mig fatta
Om edra knän och be —■
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SCHRÖDERHEIM.

Hvad vill hon?
VALTMAN.

Ack!
Ett extra nådar åt en stackars enka
Med fyra små i huset — eller om —

SCHRÖDERHEIM.

Om?

VALTMAN.

Om han finge pastoratet, som —

SCHRÖDERHEIM.

Säg ut.

VALTMAN.

Som jag min hand har lofvat skänka,
Se'n han mitt hjerta grep.

SCHRODERHEIM.

Hvem är det?

VALTMAN.

Jo,
Min salig mans adjunkt.

SCHRODERHEIM.

Det vill jag tro:
Blott Consistorium ej hans anspråk jäfvar. (Går skrattande.)

SJETTE SCENEN.
MYRTENFELT. VALTMAN.

MYRTENFELT.

Christiern Tyrann har skickat er. Jag bäfvar,
Som gällde det mitt hufvud. Säg, hvad är
Det grymma bud, som ni från honom bär.
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VALTMAN.

Herr Karsten helsar er och är rätt ledsen,
Att han i dag ej kan infinna sig
Der han är väntad. Gerna i den kretsen
Han sjönge eljest, helst en sådan sång;
Men nödgas säga från sig denna gång.

MYRTENFELT.

Jag anade just detta
VALTMAN.

Gustaf Vasa
Skall ges i qväll.

MYRTENFELT.

Hvad hindrar det dinén?
Se'n kan han som tyrann dess bättre rasa;
Och rolen har han lärt sig längese'n.

VALTMAN.

Hans Majestät vill ändra ett och annat
Vid repetition i dag.

MYRTENFELT.

Förbannadt!
Min sång behöfde just ett sådant sätt
Att sjunga, så behagligt och så lätt,
Ehuru konstrikt. Blir den illa sjungen,
Förlorar den allt värde, allt behag.
Ve! den fördömde danske bödelskungen:
Hvad ondt han stiftar än i denna dag!

SJUNDE SCENEN.
MYRTENFELT (ensam).

Den afundsvärde Bellman, som kan gjuta
Sjelf i musik sin poesi; och, lik
En troubadour, sjelf sjunga vid sin luta.
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Vi andra höra till en sångfabrik,
Der ej en opra endast, men en visa
Tillverkas så, att en gör poesin,
En annan melodin, och harmonin
En tredje; och den fjerde, som vill visa
Sin konst, han äfven, drillar bort till slut
Så melodi, som poesi; och bruden,
Jag menar visan, som var klen förut,
Vet knappast till sig, släpad med i skruden.

ÅTTONDE SCENEN.
MYRTENFELT. HELMING (begge tala lifligt och hastigt,

så att de stundom afbryta hvarandra).

HELMING.

Se, Myrtenfelt!
MYRTENFELT,

Ack! Ilelming, är det du?
HELMING.

Min ungdomsvän.
MYRTENFELT,

Låt mig din famn få trycka.
Du kommer, som. beställd, att göra mig
Den största tjenst.

HELMING.

Om jag det kan, hvad lycka
För mig, som sjelf begär en tjenst af dig!

MYRTENFELT.

Ack, i det stora templet i Upsala,
När orgelns åskor tego, hvad din röst,
Liksom ur skyn, slog ner i allas bröst!
Jag mins det, rörd, när jag blott hör dig tala

HELMING.

Det arma Norrland!
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MYRTENFELT.

Hvilken rar tenor!

HELMING.

Ack! der är större nöd, än någon tror.

MYRTENFELT.

Och med hvad känsla, hvad behag du sjunger!
HELMING.

Ty hela skörden frös i år igen.
MYRTENFELT.

Du har en ypperlig method, min vän.

HELMING.

Jag räds, att många redan dött af hunger.
MYRTENFELT.

Jag är förtjust.
HELMING.

Dcråt? Är du vid sans?

MYRTENFELT.

Hvad lycklig träff, att du i Stockholm fanns
Och att jag råkte dig.

HELMING.

Ack! är ditt hjerta
Ej mer detsamma, som det fordom var?
Du, som blef rörd af minsta fågels smärta
Nu ingen känsla, ej ens öra hat-
För hundra tusen menniskor, som lida.

MYRTENFELT.

Hvad säger du?
HELMING.

Har hon en sådan sida
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Den fina odling, hufvudstaden, er,
I snillets, smakens, konstens söner, ger.
Ve öfver er och all er granna bildning,
Som rättare må heta slem iörvildning!

MYRTENEELT.

Jag är förundrad öfver dig, min vän.
Men hvilka är det, som du så bestraffar?

HELMING.

Dig sjelf, bland andra. Men om du mig skaffar
Hvad jag begär af dig, tar jag igen
Min straffpredikan. Hör! — Men är du vaken
Oeh vill du ändtligen ge akt?

MYRTENFELT.

Till saken.
HELMING.

Här är en prest från Norrland, som begär
Hos kungen audiens: en man af ära!
I enskildt ärende han kommen är;
Men får han nalkas thronen, vill han bära
För landets fader troget fram, hvad de,
Som honom omge, blanda bort kanske,
Om hungersnöden. Du, som hofvet känner,
Hos hvem af kungens och af landets vänner
Tror du han vinner för sitt anrop stöd,
Att Nordens arma barn förses med bröd?

MYRTENFELT.

Du menar någon, som står väl hos kungen?
Följ mig till midda'n, och du finner två.

HELMING.

livar ?

MYRTENFELT.

Hos Selins. Der skall en skål bli sjungen
Vid bordet. Sjung den du.
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HELMING.

Plär jag väl gå
I hus och sjunga?

MYRTENFELT.

Jag har skrifvit rimmen.
Du sjunger dem, som min och husets vän.

HELMING.

Der med min fot jag aldrig varit än.

MYRTENFELT.

Vän i det huset blir man första timmen,
Med din talang, din bildning och ditt sätt
Att vara, värdigt på en gång och lätt.

HELMING.

Du tror att han kan verka?

MYRTENFELT.

I Vestindien.
HELMING.

Det är en köpman?
MYRTENFELT.

Ja, och i Ostindieu.
HELMING.

Vid hofvet menar jag!
MYRTENFELT.

Ja, också der.

HELMING.

Har han sin konungs öra?
MYRTENFELT.

Han har öra,
Och han har smak för allt, som vackert är,
Att läsa och att se, så väl som höra.
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Blott jag får säga åt Selin ett ord,
Blir du på stunden buden till hans bord.
Hans rika hus är ett af de förnämsta
Vid Skeppsbron, och i ton och smak det främsta
I hela sta'n. Der umgås män af rang-
Så väl som snillen, lärda och artister.
Der hyllas hvarje konst och all talang.
Der sitter Sergel bredvid en minister,
Och Karsten bröstar sig för en genral.
Der mötas män af kungens vittra val
Ifrån hans aftonkrets: en Oxenstjerna,
En Nils von Roscnstein, en Adlerbeth,
En Leopold, en Kellgren, dem jag vet
Du ville se, då du dem läser gerna.

HELMING.

Än Schröderheim?
MYRTENFELT.

Han träffas ofta der,
Också i dag vid midda'n. Ja, den är
För honom, som ger bort prcstlägenheter,
Just gjord.

HELMING (uppmärksam).

Ja så!

MYRTENFELT.

Och för en ann, som ock
Det gör ibland, baron Berlock.

HELMING.

Berlock?

MYRTENFELT.

Fru Schröderheim rår för, att han så heter
I hela Stockholm, för det bång han gör
Af sin porson, livar gång sig kungen rör.
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HELMING.

Den damen är bekant för sina qvicka
Och glada infall.

MYRTENFELT.

Med sitt fjesk ändå
Kan den berlocken stundom mer förmå,
Än visarn sjelf, på hvilken alla blicka.

HELMING.

Du menar favoriten, baron —

MYRTENFELT.

Tyst!
Oin honom intet ord här vare knyst.
Sjelf vitter, är han vän af alla vittra.
Det låts väl ock Berlock för kungens skull;
Men fast han sjunger smått och rör på zittra,
Är han i smak, som i begär till gull,
En Midas. Dock förstår han det som pryder
I rum och .andra yttre föremål.

HELMING

Han lägger sig i prestbefordringsmul,
Sad' du?

MYRTENFELT.

Hvcm gör ej det? Men han betyder.
Ja, för att honom vinna på en gång
Med Schröderheim, hvars sak det är —■ tillställer
Selin i dag en glad diné med sång.

HELMING.

Hvad är då ändamålet?
MYRTENFELT.

Jo, det gäller
Ett pastorat af första klassen.
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HELMING.

Så?
Och det skall sjungas bort? Åt hvilken då?

MYRTENFELT

Här är en prest med verldsvett och med snille.
Predika var väl hittills ej hans sak,
Dock kan han det — och gör det med den smak,
Som om han talte i ett ordensgille.
Du ser bekymrad ut.

HELMING.

Vet du, hvad namn

Det pastoratet har?
MYRTENFELT.

Johannishamn.
HELMING.

Just det jag söker,

MYRTENFELT.

Du bli prest? Må göra.
Din vackra röst du måste låta höra
I Stockholms kyrkor, eller, der jag tror,
Den bäst gör lycka, på theatern, bror.

HELMING.

Lycksökeri är ej min sak. Ej buga,
Ej smickra kan jag, ej i förmak stå
Och spilla tiden. Det behöfs också
Ej i mitt yrke. Läkare, som duga,
Användas alltid. Löpa från mitt kall
Jag aldrig gjort och aldrig göra skall.
Min äflan, med ett ord, är för en annan.

MYRTENEELT.

Selin till höger, och till venster du!
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Hvad strid! — För den, du gynnar, tala ju
Förtjenster?

HELMING.

Ja, och silfverhår om pannan.
I tretti år han tolkat Herrans ord
Med andans kraft; och vägen för sin hjord,
Sä med exempel, som med ord, han visar.

MYRTENFELT.

Nå! fast det syns förrädiskt mot vår värd,
Sjung pastoratet åt den man, du prisar.

HELMING.

I alla fall är han det mera värd.
MYRTENFELT (lemnar honom noterna).

Se här: försök om det är något hinder
I metern för den vackra melodin.
Du kan förstå, hur det för skalden binder
Ej blott metriken, men ock fantasin,
Att sätta ord till noter. Sjung min vän.
Hvad helst din sång tar opp på sina vingar,
Det faller ej. Låt höra, hur det klingar.

HELMING.

Här ute?
MYRTENFELT.

Här är ingen menska än.

NIONDE SCENEN.
DE FÖRRE. LÖDER.

LÖDER.

Jo, här är en. Jag vore menska redan,
Blott som ett tvåbent obefjädradt djur:
Så lärde Plato. Som man upptäckt sedan,
Är menskan ett förnuftigt kreatur.
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Jag tagit Medico-Philosophiee
Examen i min ungdom, jag också;
Ehur' det sedan var Theologise
Licentiaturen, som jag tänkte på.
Jag är tillreds, när doktorn täcks befalla
Att bli hans Cicero, som de mig kalla.

MYRTENFELT.

En Cicerone heter det.
LÖDER.

Sekter!
Lär inte mig, då jag kan lära er.

Det slutas väl på ne in ablativo,
Men märk! jag talte in uominativo.
Ni låtsar vara vitter, ja, poet,
Och kan ej declinera homo. Vet,
Att Cicero går efter homo.

MYRTENFELT.

Riktigt!
Går efter, står bakom. Det visar er,
Herr Cicero, er plats.

LÖDER.

Hvad plats? jag ber.
MYRTENFELT.

Bakom
LÖDER.

Hvem ?

MYRTENFELT.

Folk. — Vi ha här något vigtigt
Att tala om, vi begge.

LÖDER.

Vigtigt! Ja!
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Jag vet, hur det är vigtigt, ha! ha! ha! —

Ni visar mig bakom, ni lilla herre,
Mig, som med stora herrar, sällan smärre
Än lorder, knesar och marquiser går.
I bredd med dem på Norrmalms torg jag står;
Och än åt söder, än åt norr dem vänder,

(Fattar Myrtenfelt vid axlarna och vänder honom

först åt den ena, sedan åt den andra sidan.)

Och se'n jag vist dem slottet på en gång
Och slagtarhuset jemte DjurgåPns stränder,
Så ropar jag: ce pittoresque mont
Cest Brunkeberg! Då plä de alla stanna
I djup beundran, som herr doktorn gör,
När han min herres bala verser hör.
Horatii ord så ofta sig besanna:
«Ej igeln släpper, innan han blir stinn,
Ej rimmarn, innan alla somnat in.»

MYRTENFELT.

Spion.

LÖDER.

På det ni kläcker! lik en höna,
Som går ur bo't, att genast skrika ut
Sitt storverk! Ser man icke allt det sköna,
Ni föder, straxt i Allehanda?

MYRTENFELT.

Hut!
I Stockholms-Posten står det.

HELMINC

Min begäran,
Herr Löder, var att här få möta er

Först klockan åtta. Var så god, jag ber,
Och kom tillbaka.
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LÖDER.

Jag skall ha den äran.
(Låtsar gå, men gömmer sig bakom träden.)

MYRTENFELT.

Han kan förarga en till döds — min vän,
Nu sjunger du, oeh ger mig lif igen.

HELMING (sjunger).

Upp med det blinkande
Glaset från bordet!
Fånga den vinkande
Glädjen, min bror.
Fram med det lekande,
Roande ordet!
Löjena, smekande,
Följa sin mor.

MYRTENFELT (beskäftigt).

Jag menar glädjen, modren till de rena,
Oskyldigt skälmska löjen. Dem allena
Uppmanar jag, som du skall straxt få se,
Med ord och rim, som leka, såsom de.

(Blir varse bordet.)

Se der butelj och glas. Nu må vi göra
En riktig repetition, mon chér.
När alla tystnat, alla endast höra,
Om du begynner, svänger du så här
Ditt lyfta glas, som skulle du en fluga
I flykten fånga, och vid nästa rad
Kan du för Schröderheim en smula buga.
Ty honom menar jag, som qvick och glad
Har ord, som roa, ständigt på sin tunga.

HELMING.

Agera kan jag inte, endast sjunga.
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MYRTENFELT

Var då blott röst; jag är blott öra nu
Och tiger stilla. Örat gör det ju.
Begynn ånyo: «Upp med det blinkande» (hälft sjungande.)

LÖDER (faller in med
en parodierande melodi).

HELMING.

Upp med det blinkande Kom utan sinkande:
Sätt dig vid danken.
Töm, utan svinkande,
Stopet min bror.
Bort med allt pjunkande!
Njut, som vid dranken
Njuta, de klunkande
Små med sin mor.

o. s. v.

MYRTENFELT.

Gemena parodi! Det är förbannadt,
Att jag den fan ej slippa kan i dag.
Gå, grymta, klunka, njut med dem i lag,
Som du är lik.

LÖDER (kommer fram).

Groft eller fint, hvad annat,
Än hvad de göra, är väl det som sker
Vid edra läckra mutande dinér. (Går.)

TIONDE SCENEN.
DE FÖRRE utom LÖDER.

MYRTENFELT.

Ve den, som först fann på att travestera!

HELMING

Naturen sjelf har gjort en parodi
Af menniskan i apan. Men hvad mera?
Vi se dock menskan meuuiska förbli,
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Och apan är blott apa. Ja, vi skratta,
Vi sjelfva, när hon härmar oss. — Förlåt!
Gör du ej bäst, du ock, att le deråt?
Nu skall jag sjunga: blott jag rätt kan fatta
Och återge det fina i din sång.

MYRTENFELT (ser sig omkring).

Månn' nu den smädarn riktigt gått sin gång?

HELMING (sjunger).

Sköna syn: när blomstren spricka,
Och att nektar ur dem dricka,
Fjär'lar samla sig och bin.
Så de glada, luftigt lätta
Löjen och Behag sig sätta
På de glas, som fyllts ined vin.

Se på den glimmande
Kantens ring;
Huru de, stimmande
Eundt omkring,

Jaga hvarahdra, de täcka små,
Tills de par vid par der stå,

Nyfiket blickande
Ner i den lilla

Sjön af vin.
Der med en förundrad min

Spegla de sig och le,
Nickande
Ät hvarandra, och se

På det sköna vin, allt mer
Lystno att smaka.

Nu de flyga dit ner
Och sig doppa,
Men hoppa

Häpne tillbaka,
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Och på vingarna skaka:
Som likt aspens blad,
Efter regnets bad,
Glänsande darra och droppa.

Ack! hur förtjusande,
Hur berusande,
Att blott se
Glädjen i glaset lo!

Se!

MYRTENFELT (liänryckt).
Se!

HELMING.

Men nu din munn,
Att fånga den sköna, förunn!

Ja, nu,
Lyckliga du!

Dä'n med en kyss henne tag;
Och i den kyssen, min vän,

Känn,
Huru dig möta
Alla de söta

Små löjen och behag.
Nu är njutningens ögonblick:

Drick.

MYRTENFELT (som under hela sången röjt
en innerlig förnöjelse, räcker
med förtjusning glaset åt
llelming, hälft sjungande).

Drick!
Nu är njutningens ögonblick:

Drick!
Drick detta sköna vin, det himmelskt klara,
Det är Champagne, nej det är nektar; tag.
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HELMING

Drick du, min vän, och njut: jag sjunger bara.
MYRTENFELT (grinar sedan han druckit).

Det smakte mineratt.
HELMING.

Det trodde jag

MYRTENFELT

Du sjöng förträffligt. Aek! hvad det skall göra
Vid bordet för effekt.

HELMING.

Om det blef" den,
Att Schröderheim mig sedan ville höra,
Då jag har någonting, som bättre är
Att säga honom!

MYRTENFELT (stött).

Bättre! — Det besvär,
Jag gjort dig, hoppas jag, du mig förlåter.
Vi se väl någon gång hvarandra åter. (Ärnar gå.)

HELMING (drar honom tillbaka).

Min bästa vän! du missförstod mitt ord.

MYRTENFELT.

Jag skref det, utan anspråk, för ett bord,
Och tyckte , att det föll sig småbehändigt.

HELMING.

Jag tänkte inte på din poesi.
MYRTENFELT.

Om den är ingen fråga. Melodi
Och sångmethod gör allt, ehur' eländigt
Det ordet är, som sjungs.

HELMING.

Nu tänkte jag
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Blott på den sak, jag vinna vill i dag.
Förlåt: jag kan ej tänka nu på annat,
Än Nordens arma barn som lida nöd,
Och hur den gamla presten skall få bröd.

ELFTE SCENEN.
DE FÖRRE. SCHRODERHEIM (som en stund förut synts

stående i fonden).

SCHRÖDERHEIM.

Ursäkten, mine herrar: jag har stannat
Ej i beundran blott, att höra er,
Men i förundran öfver det jag ser:
Hur man ur min butelj obuden dricker.
Om det då vore vin!

MYRTENFELT.

Det var som vin,
Herr statssekter: jag drack det med god min.

HELMING (för sig).
Ah! det är Schröderheim

MYRTENFELT.

Ja, ännu sticker
Det mig i näsan, som champagne.

SCHRÖDERHEIM.

Min sann!
Det är att vara rätt poet. Ni kan
Umbära en pension, då ni af vatten
Gör vin, min vän.

MYRTENFELT.

Dock gör jag inte bröd
Af luft, ehur' jag rimmar halfva natten.
På hela dagen kan jag se'n med nöd
Förtjena middans mål vid protokollet.
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SCHRÖDERHEIM.

Förblefve ni vid detta helt och hållet,
Så vore brödet större. Men välan!
Gör sådan vers, som Kellgren ej fördömmer,
Och som Akademien belöna kan:
Då är jag viss att kungen er ej glömmer.
Men vitterheten som en hufvudsak
Blott i odödlighetens tempel gäller.
Der lefver man af snille och af smak;
Här blott en nyttig flit oss tillfredsställer. —

Tre återstå af mina åtta glas: (slår i ett glas och dricker.)

Ett går jag miste om för ert kalas.
Tack mellertid för den rätt vackra sängen.

(Sätter sig på ett gungbräde.)

MYRTENFELT (presenterande).

Herr Helmin g, licentiat!
HELMING.

Herr statssekter!
Förlåt, att samma stund jag nämns för er,
Jag vågar fram en bön : den enda gången
Törhända i min lcfnad.

SCHRÖD.ERHE IM (hostar).

lim! — välan!

HELMING.

Jag ber om ynnest för en hedersman.
Jag sjelf har rest i Lappland och jag känner,
Hvad mycket godt han der har gjort.

SCHRÖDERHEIM,

En prest?
HELMING

Ja, och en verklig. Tretti år der fäst,
Förtjente han befordran. Utan vänner,
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Som tala för hans sak, har han sin lit
Blott till herr statssektern. Utom hans nit
I läran, och hans dygder och hans långa
Tjensttid: ack! lät hans många barn också
Ert goda hjerta röra.

SCHRÖDERHEIM.

Huru många ?

HELMING.

Tolf.

SCHRÖDERHEIM.

Tolf! — rätt presterligt!

HELMING.

De flesta små;
De äldre gå i skolan, eller läran
Hos timmerman och smed. Får han den äran
Uppvakta er?

SCHRODERHEIM.

Ar han i sta'n?

HELMING.

På stund
Är han i trädgål'n här.

SCHRODKRIIKIM

Vi träffas sedan
Vid kaffebordet. Den, som dricker brunn,
Skall röra sig. (Dricker ett glas.) Sex har jag druckit redan.

(Vinkar fram sin betjent, som tar buteljerna och glaset.)
Om flaskan, som om hustrun, den bäst rår,
Som begge med sig tar, hvart helst han går.
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TOLFTE SCENEN.
HELMING. MYRTENFELT.

HELMING.

Hvad han är munter!

MYRTENFELT.

Kungen sjelf sitt nöje
Har af hans qvickhet. Hvilken ledsam sak
Han än må föredra, ger han den smak
Med något infall, något sinnrikt löje.

HELMING (ser på klockan).

Jag väntar ett par vänner hit rättnu
På frukost. Gör dem sällskap, äfven du

MYRTENFELT.

Jag väntar jag också, dock inte vänner.
Det är personer, som jag inte känner,
Men ärnar speja.

HELMING.

Speja! Hvarför?
MYRTENFELT.

Jo:
En yngling utan seder, utan tro,
Har enleverat en bedragen flicka
Och klädt sin dräng till prest, som viger dem.

HELMING.

Ett nidingsstreck! Hur vet du det? Af hvem?
MYRTENFELT.

Blott af mig sjelf. Jag märkt, att jag kan blicka
In i en sak och se, hvad ingen ann
Blir varse.

HELMING.

Ja i skyn. På jorden kan



70

Du deremot gå som en blind och stöta
Omkull dig på hvar stock och sten, som möta.

MYRTENFELT.

Jag undrar sjelf derpå. Men, som du vet,
Är siare det samma som poet.

HELMING.

Ja, du kan dikta. Nå! hvad få de tvenne
I din roman för namn?

MYRTENFELT.

Jag kallar henne
Angelica.

HELMING.

Besynnerligt! Du spår
I sanning, tror jag. Hon kom hit i går,
En okänd fremling, och har hunnit redan
Bli nämnd för dig.

MYRTENFELT.

Du känner henne, du?
HELMING.

Oskyldig, som ett barn, var hon ännu
I aftons, bror. Har hon så fallit sedan?

MYRTENFELT.

Oskyldig uppsyn mången flicka bär
I samma stund hon stjäl sig bort ur huset.
Kan du ej gissa hvem förförarn är?

HELMING.

Hvad hemligt göres, kommer dock i ljuset
Så oförmodadt. Kunde jag väl tro
Att här din siarblick mig skulle hinna.

MYRTENFELT (brydd).

Du är väl inte sjelf den samme?
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HELMING.

Jo;
Men röj mig inte. Du skall sedan finna,
Att jag dock ärligt menar.

MYRTKNFBLT

Då inte falsk ?

HELMING.

Visst inte.

MYRTENFELT

Ar då ingen
På hennes sida?

HELMING

Hennes far är här.
Det är just han, soin skall välsigna ringen.

MYRTENFELT (slagen och förlägen).

Ja så. Jag gratulerar
HELMING

Hvad! min vän!
Jag räds, du inte gillar min förening.

MYRTEN I"ELT.

Blott mig förundra kan jag öfver den.
Hvem kunde tro, att det var ärlig mening
I ett så hemligt möte, af ej fler,
Än blott de tu och presten?

HELMING.

Jag bekänner,
Att du har rätt. Hur tyst en vigsel sker,
Bevittnas den likväl af nära vänner;
Men utom dig, som jag ej visste, hvar,
På söder eller norr, jag skulle leta,
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Har jag här ingen vän, det jag kan veta.
Än mindre har min brud och hennes far,
Som all sin tid längst upp i Lappland varit.

MYRTENFELT.

I Lappland? Fann du henne der?
HELMING.

Du vet,
Att jag som botanist åt fjellen farit:
Då njöt jag i det huset gästfrihet.

MYRTENFELT.

En Lappska! min förundran allt mer stiger.
Der uppfödd, i en sådan hemsk natur,
Bland vildar, hon förtjuste dig! men hur?

HELMING.

Nog! — det är lyst på orten, och nu viger
Oss gubben här. som sjelf med henne kom,
Att göra min, om ej sin egen lycka.
Hvad jag är glad, att du är med: derom
Jag nyss ej kunde drömma!

TRETTONDE SCENEN.
MYRTENFELT. sedan LÖDER.

MYRTENFELT.

Att förrycka
En så förståndig och så bildad man!
Hvad trollkonst har hon haft den råa qvinnan?
Tyst! det kan bli en Lappsk idyll, minsann,
Som heter Hexan: nej, Förtrollarinnan.
Den sväfvar för mig. Ja, se der idéen:
Jag skall på stund ta fatt'en i alléen.

(Går hastigt och stöter på Löder, som knuffar
honom långt stycke undan.)
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LÖDER.

Ur vägen, herre. Dröm ej midt på dagen:
Ni eljest känna får hvad ni ej ser.

Om han ej krossas, af en tullbom slagen,
Så faller han i någon ruddam ner.
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TREDJE AKTEN.
Theatern är densamma som iförsta Akten.

FÖRSTA SCENEN.
BERLOCK ocu AURORA (komma ur salongen).

BERLOCK.

vharmant! superbt! Hon arrangerar så,
Att kungen sjelf här kunde dejeunera.

AURORA.

En sådan nåd kan jag väl aldrig få.
Men om hans majestät ej gjorde mera,
Än steg här in och satt ett ögonblick
I sin salong — om jag den äran fick: (med en djup nigning)
Då kände jag mig högt af lyckan buren.

(Med upplyftade händer.)

BERLOCK

Hvem vet, min vän, om det i dag ej sker,
Då kungen är i trädgål'll och beser,
I sällskap med lord Well, de Lappska djuren,
Som han beställt till England.

AURORA.

Hvilken stund
På da'n?

BERLOCK.

Kring tolf. Då kungen gör sin rund
I trädgåln, skall du passa på. Törhända
Pår du den nåden för ditt trogna nit.



75

En nick åtminstone skall han dig sända,
Då han sitt qvicka öga vänder hit. (Går, men kommer igen.)
Låt blomstren sitta qvar, och allt som pryder —-

Må det för honom synas gjordt! (Går.)

AURORA.

Jag lyder.

BERLOCK (kommer igen).

Gens comme il faut är väl det frcmmaude,
Du väntar hit?

AURORA.

Ja, ganska få, blott tre.

BERLOCK.

Jag menar herrskap, som man plär dem kalla
Fast ej af börd, som med ett ord ha lof
Att visa sig, om ej vid kungens hof,
Dock i hans trädgård.

AURORA

Der jag får befalla.
I detta hörn och inom min salong,
Jag menar kungens, som han täckts mig låna, (niger)
Är ordning, hoppas jag. Men mången gång
Ser man der borta i allcrna så'na,
Som inte borde synas här: livrér,
Bindmössor, lappska troll och andra fler.

BERLOCK.

Väl! väl!

AURORA.

Men snygga barn plär jag ej neka
Att stimma här, då de beskedligt leka.
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ANDRA SCENEN.
AURORA. WILHELM. ROBERT och andra oossab.

WILHELM.

Vill du slå vad?
ROBERT.

Det vill jag.
WILHELM

Hör, mamsell!
Skall inte här en Lapp slå upp sitt tjell
Och beta sina djur?

AURORA.

I kungens trädgård?
WILHELM.

Ja, der på gröna rundeln.
AURORA.

Hvad! en fägård
Här inom kungens borg? Skäms inte du?

ROBERT

Hvad har jag sagt?
WILHELM.

Vi få väl se ännu.
(Alla gossarna springa sin väg.)

TREDJE SCENEN.
AURORA. MYRTENFELT.

MYRTENFELT.

Lyckönska mig, Aurora.
AURORA.

Till hvad lycka?



77

MYRTENFELT.

Till Lappska bruden, som jag redan ser
Af alla prisad.

AURORA.

Huru! — Är hon er?
MYRTENFELT.

Det är ju jag, som skrifver, låter trycka
Och sälja henne: min är hon väl då?

AURORA,

Det är en brud på vers, kan jag förstå

MYRTENFELT.

1 den idyllen skall jag ej förtiga,
Med hvilken smak du ordnat dejeunén
Och prydt salongen. Tyst! de komma re'n.

AURORA.

Hvad ser jag? Är det hon? och klädd som piga!
Jag var i ångest att fä se igen
Den lappska trollpacks-drägten. Men
Bindmössa! det är värre. Jag är tvungen
Att visa henne bort. Ni vet, att här
I min salong, som tillhör sjelfva kungen, (niger)
Fast jag af nåd får nyttja den som min,
Bindmössor och livrér ej slippa in.
Men Gud ske lof! hon ser ej ut som hexa
Och trolla kan ej prestens dotter, nej.

(Läser igen dörren till salongen och gömmer hos sig nyckeln.)

MYRTENFELT.

En sådan skönhet! hur den kunnat växa
I vilda öknens djup, förstår jag ej.
Profilen är ju grekisk. Ja, den pannan,
Den näsan likna dem på Psyches bild
Af Sergel. Vore drägten blott en annan!
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AURORA (rycker på axlama).

Bindmössa! Åh!

MYRTENFELT.

Jag väntade en vild!

FJERDE SCENEN.
DE FÖRRE. HELMING. FJELLSON. ANGELICA.

ANGELICA.

Som i en trollpark, går jag här betagen,
Bland dessa höga trän. Knappt var jag så
Vid slottets åsyn, då vi skulle gå
I land på skeppsbron, af förundran slagen.
Beredd på allt hvad staden präktigt ter,
Fann jag dess hus och tempel ej så stora,
Ja, ej så sköna, som de fjell, man ser
Hos oss sin hvita spets i skyn förlora.
Men våra arma trän, hvad äro de
Mot dessa jättar? Ack! den åldrige,
Som står der majestätlig, främst i raden,
Är inte det en ek?

lIBLMfNG.

Jo.
ANGELICA.

Och den här
Till höger med de stora fingerbladen,
Hvars krona sådan prakt af blommor bär?

HELMING.

Kastanje heter den.

ANGELICA.

Än den, der vinden
Med lätta löfvet spelar, hvitt och grönt?
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HELMING.

Det är en silfverpoppel.
ANGELICA

Känn, hur skönt
Det doftar här! och hör, hvad surr!

HELMING.

Ur lindon
Af bin.

ANGELICA.

De snälla små! Ack vi ha blott
De leda myggen och det värre knott. —

Se äfven blomstren, hvad de äro stora
Mot dem i Norden! Hvad naturen här
Är rik och skön!

HELMING.

Dock har ock Lapplands flora
Rätt mången täckhet. Ack! jag farm ju der
En blomma, som jag icke ville byta
Mot någon, hvarmed Stockholms fönster skryta.

(Tar henne om lifvet.)

ANGELICA.

Den här, som sitter på sin gröna thron,
Med vakt af törnen, den så litligt röda,
Der daggens tårar som rubiner glöda,
Är det ej rosen? Säg mig, är det hon?

HELMING.

Ja.

ANGELICA.

Blomstrens drottning.
MYRTENFELT.

Hon har läst poeter.
Görs vers också på Lappska!
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ANGELICA.

Lappen ock
Har sina sånger. Jag kan Svenska dock.
Jag läst bland andra ett poem, som heter
Atis och Camilla; och hvad poesi
Vill säga, hur hon med musiken
Ar slägt i välljud, lärde jag deri.
Dock aftonrodnan, som i lugna viken
Beser sin sköna bild, var re'n förut,
I det som vackert är, min lärarinna.
Och han som sjunger ljusa natten ut
Så för sin maka, som sin älskarinna,
Mig lärde redan före dig, min vän,
Att sång är mer än välklang för vårt öra;
Att själen vingar får igenom den,
Som mellan jord och himmel henne föra
Upp till den thron, der kring den Högste allt
Är evigt samljud, är hvad han befallt.

HELMING.

Jag hört i Södern näktergalen sjunga;
Men den i Norden rörde mig långt mer,
Hans toner äro ljufvare och fler.
Han heter ju ock derför Hundra-tunga.

ANGELICA.

Ja, hos de finska grannarna, min vän
De kalla honom Satakielinen.

MYRTENFELT.

Min sann! det låter ju som italienska.
Så borde han bli nämnd också på svenska
Ja, det skall ske, och det igenom min
Idyll. Der skall jag sätta honom in.

ANGELICA (ser på de öfriga blomstren).

Är Rosen drottning, vill jag anse dessa
För hennes hof.
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HELMING

Af tuscnskönor är
Den gruppen, och af nejlikor den här.

ANGELICA.

Än denna med gestalt af en prinsessa,
I silfverskir, med guld bcprydd, som ser
Så hög ut, der hon står för sig allena.

HELMING.

Det är en lilja.
ANGELICA.

Med den himmelskt rena

Steg ju en engel till Maria ner:

Jag tar den.
HELMING.

Akta, se! (Visar på en post)

ANGELICA.

Hu! i det gröna,
I rosengård, en vakt med blankt gevär!
Det kan ta bort all känsla för det sköna.
Ack! i vår Nord, på höga bergen der,
Hvad frihet! Ja, som renen uti dalen
Och fågeln under skyn, så glad och fri,
Jag njöt der allt; och ingen sad': låt bli.

HELMING.

Nu mina vänner, gå vi in i salen.
Der är ju allt i ordning.

AURORA.

Ack förlåt!
Jag är rätt ledsen.

HELMING.

Det är inte åt;
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Om något brister, är det ej så noga.
Täcks svärfar in i salen sig förfoga.

FJELLSON (står upp ifrån en bänk vid
sidan).

Jag var här sist i Adolf Fredriks dar:
Hur allting sedan sig förändrat har!
Då hörde man de fyra riksens ständer
Regera, som när alla vindar bli
På en gång lösa. Nu, så lugn som fri,
Går staten, lik ett skepp längs flodens stränder.
Ej endast styrelsen är annan nu,
Men äfven folket, som ej mer i tu
Slits af partier. Hatt och mössa skilja
Ej mera hus från hus och vän från vän.

AURORA.

Jo, herre, denna skilnad gäller än.
Det gör mig ondt; men det är kungens vilja,
Att ingen af vårt kön, som mössa bär,
En sådan mössa, får sig visa här.
Mamsell skall skaffa sig en hatt.

HELMING.

Hvad yra?
MYRTENFELT.

Rätt komiskt!
HELMING.

Jag förstår: hon roar sig
Med ordlek.

AURORA.

Jag! jag skulle roa mig
Åt kungens bud!

HELMING.

Han, som är satt att styra
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För land och rike, kan han bry sig om,
Hur flickor klä' sig? Kom, min engel! kom.

(Gå.r med Angelica ål salongen.)

AURORA.

Men jag har nyckeln

HELMING

Öppna dörrn, jag ber

AURORA.

Nej!

HELMING

Tag hit nyckeln

AURORA

Intetdera sker.
Den mössan kommer inte, skall jag säja,
Dit i den kungliga salongen in,
Så länge den af kunglig nåd är min.

HELMING (för sig).

Kan hon väl göra det blott för att preja?
(Sakta till henne.)

Jag skall betala dubbelt.
AURORA.

Herre! vet,
Att jag ej köps ifrån min skyldighet.

HELMING.

Hon är all aktning värd. Men kan det finnas
En sådan, med förlof sagdt, lumpen lag?

MYIITIäNI-EI.T.

Det fius en mängd, min vän, af samma slag,
Som vi på hofvet måste noga minnas.
Der vistes bort en gammal käck genral,
För det han ej var klädd som till en bal.
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FJELLSON.

Jag undrar ej, att det är föreskrifvet,
Hur den som går till hofs skall kläda sig,
Men denna nya drägt, som kungen gifvit
Ät hela Sverges folk, förvånar mig.

MYRTENFELT

Bevisar icke äfven det hans svenskhet?

HELMING (otålig).

Säg franskhet eller spanskhet
MYRTENFELT.

Nej, hur fransk
Han än må anses, är dock fosterländskhet
Vår konungs främsta dygd. Visst är den spansk.
Den drägten: axelkrus och hatt med fjäder
Och liten kappa. Mönstret är likväl
Från sjelfva Gustaf Vasa. Ja, min själ!
Far till Gripsholm och syna der hans kläder,
I taflan, der han står i full gestalt
Så majestätlig, bland sin samtids stora,
Den störste sjelf.

HELMING (som gjort flera försök att
öppna dörren).

Fördömdt! Skall jag förlora
Min sköna plan.

FJELLSON.

Märkvärdigast af allt
Är, att den klädseln antogs af nationen,
Att svensken lydde sådant bud från thronen.
Det visar hvad en älskad kung förmår;
Trots fördom, vana, mod, hans vilja rår.

HELMING (till Aurora).

Jag är ju inte chapeau bas, jag heller.
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AURORA.

Men hade herrn livré, kom han ej in,
Han heller.

HELMING.

Nu förstår jag. Lagen gäller
Emot betjening. Men då hon är min
Fästmö, och pastorns dotter, är ju saken
Helt annan.

AURORA.

Här i Stockholm klä' sig så
Blott de, som tjena.

HELMING.

Fins här inte då
En hatt att få?

AURORA.

Ännu är ingen vaken
I någon bod.

ANGELICA.

Gör henne ej besvär
Och var ej ledsen. Hela trädgåln är
Ju en salong så skön, så stor. Härute
Har jag väl lof att vara. Låt oss gå
Dit bort, bakom, der vi vår frihet njute.

(Till Aurora.)

Dit torde väl min far sitt kaffe få.
AURORA.

Förlåt! -— Mamsell är söt och kan sig skicka
Så väl, som någon dam med hög tupé
Och sidenhatt, der stora fjädrar nicka.
Men får man henne här med herrar se
I denna drägt: så kan det tydas illa,
Förstår mamsell.
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ANGELICA (upprörd).

Lät oss gå hän, min far,
Kom, skyndom oss. Du, Hclming, stanna qvar.

HELMING.

Jag lemna dig
ANGELICA.

Din frejd det skulle spilla,
Med blygd dig hölja, om du följde mig.
Ack! till min hembygd längtar jag tillbaka.
Der hoppas jag igen få möta dig.
Farväl.

lIKLMING

Hvad menar du?

ANGELICA.

Der för din maka
Behöfvcr du ej rodna såsom här.
Der får jag vara din, ack! endast der. (Vill gå.)

HELMING (drar henne tillbaka).

Min är du redan här. Min skall du vara
Tills döden skiljer oss, hvart vi än fara.
Men nu är frågan om en liten fest
Derinne. Flora bjuder dig till gäst,
Dig, som i öknen med dess blommor prydde
Så mången skön idyll.

ANGELICA

Mer än hvad här
Är stort och grannt, jag njöt det lilla der.
Hvad fröjd och kärlek i vår hydda tydde
En liten löfkrans, med en hjertlig sång,
I sorglös frihet. Här hvad ledsamt tvång,
livad band af småting, som all glädje störa!
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HELMING (afsides till Aurora)

Hör på. Att hon är brud, vet hon ej än.

Derinne först hon skulle få det höra.
Men sätt på henne kronan här, och se'n
Får hon väl slippa in, vill jag förmoda.

AURORA.

Ja, det går an. Jag dumma, som ej kom

Sjelf på det rådet.

A.NGELICA.

Tillåt mig, min goda
Mamsell, att göra er en fråga. Om
Så skulle hända, att ett herrskap giuge
In i salongen, och det skulle ha
Med sig en jungfru, klädd som jag, sä finge

Hon ju derinne passa upp?

AURORA.

Åh ja
Sin egen fru.

ANGELICA.

Nå väl! som kammartärna

Jag tjeut och tjenar än min gamla far;

Och hvad jag sedan alla mina dar
Skall göra för min man, det må jag gcrua
Nu göra för min fästman.

HELMING.

livad? min vän.

ANGELICA.

Slå i ditt kaffe, skära för dig kaka.
Nu vill jag till och med, hvad jag dock se'n
Ej ärnar göra, då jag blir din maka,
Bakom din stol vid bordet ställa mig.
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HELMING.

Nej, hela högtiden är gjord för dig.
Du är dess drottning.

ANGELICA.

Hellre tjenarinna,
Förrän jag vigs, och sedan husets fru,
Än, som min herre tänker, drottning nu

Och sedan all min lefnad en slafvinna.

HELMINC

Och du kan säga mig det ordet, du?

ANGELICA.

Förlåt mitt skämt

AURORA.

Ack! se der kommer nu,
Den goda, glada herrn. Jag är så mån om,
Att han skall få sitt kaffe varmt och godt. (Går till spiseln.)

HELMING.

Det är ju Schröderheim. Nu om jag blott —

Hör du min Vän. (Ilviskar åt Angelica.)

ANGELICA (går till Aurora).

Låt mig servera honom.
Aurora skall fä se, att jag är snäll.
Säg, att jag är från landet.

AURORA.

Väl!

HELMING.

Mamsell!
Släpp mellertid oss in.

(Aurora öppnar salongen för kjellson, Uelming
och Myrtenfe.lt.)
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FEMTE SCENEN.
SCHRODERHEIM. ANGELICA (vid spiseln). AURORA (i ståndet).

En mängd lekande barn visa sig i fonden. Ett och annat

löper fram på theatern, ibland dem Calle och Emma.
SCHRÖDERIIETM (ser på sin klocka).

Det är en timma,
Se'n jag drack ur min sats. Nu kan jag få
En half kopp kaffe, eller hel också. (Sätter sig.)

AURORA.

Straxt, nådig herre! Hvad de barnen stimma!

SCHRÖDERHEIM.

Ack! låt dem roa sig, de söta små.
Så hjertligt gladas få de sedan sällan,
När de bli stora. (Fattar en gosse i språnget.)

Sprang du in i fällan,
Du lilla råtta.

GOSSEN.

Då är herrn en katt.

SCHRÖDERHEIM.

Din skälm

GOSSEN.

Men eljest ser ni ut som Nalle.

SCHRÖDERHEIM.

Det har du rätt i, Truls.
GOSSEN (med stolthet).

Jag heter Calle,
Som kungens bror.

EN ANNAN GOSSE (i det han sätter af).

Försök, att ta mig fatt.
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EMMA (kommer smekande).

Tag mig i stället

SCHRODERHEIM (tar henne på knä)

Vackra barn! du känner
Igen mig, och jag dig: två gamla vänner!

EMMA.

Min sockergubbe häller af mig än.

SCHRÖDERHEIM.

Ja, lilla siska sjung för mig igen.

EMMA (sjunger).

Se'n vi läsit snällt i skolen,
Roa vi oss här så skönt:
Såsom lam, när de i solen
Släppas vall, då det blir grönt.

Kungen åt sitt hof ger nöjen:
Intet är, som vårt, så gladt.
Schröderheim har många löjen:
Ej ett enda likt vårt skratt.

Fast vi ej få mer än peka
På de granna blomstren här,
Dock att springa, hoppa, leka,
Hvad det hjertans roligt är!

I salongen är Aurora,
Litet sträng, men god ändå.
När hon träter på de stora,
Ger hon nämnarn åt de små.

SCHRÖDERHEIM.

Tack för din snälla visa. (Till Aurora.) Ge den lilla
En handfull sockergryn.
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AURORA (till Emma).

Nå! inte spilla.
(En mängd, barn samla, sig vid ståndet.)

EN RÖST.

Får jag ett sockerbröd.
EN ANNAN.

Gif mig också
Det samma.

EN TREDJE

För en skilling brända mandlar.
EN FJERDE

Får jag en karamell.
EN FEMTE.

En karamell.

EN SJETTE

En karamell.
EN SJUNDE.

Gif mig, som alltid handlar,
En som är röd.

EN ÅTTONDE

Glöm inte mig, var snäll.
AUGUSTA (till Wilhelm).

Jag fick en silfverpluring af min mamma.

WILHELM.

Hvad köper du?
AUGUSTA.

Ett sockerskrin.
WILHELM.

Nej! tag
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Ett sockerhjerta: jag skall ta det samma;
Så byta vi.

AUGUSTA.

Nej, mitt behåller jag.
WILHELM.

Men ser du, hvad jag fick utaf min pappa!
AUGUSTA.

En blank riksdaler!
WILHELM.

Ja, jag läste snällt.
Den näns jag inte vexla.

AUGUSTA.

Men väl tappa.
WILHELM.

Jo, vackert •— Ack! der dör ju folk af svält
Längst upp i Norrland. Dit skall jag den skicka.

AUGUSTA.

Tag ock min silfverpluring. Det blir skönt
Nu, Wilhelm, vill jag* spela med dig grönt.

ANGELICA (ser efter dem).

Hvad mängd af barn, så vackra och så qvicka,
Som skulle små Chcruber stigit ner

I gröna gräset.
AURORA (kommer ur ståndet)

Står du här så ledig?
Är kaffe färdigt?

ANGELICA.

Ja, mamsell.
AURORA,

Tag ner

Ett äkta par — Hur länge skall jag be dig?
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ANGELICA
Ett äkta par!

AURORA.

Hvad undrar du och ler
Åt.

ANGELICA,

Äkta par! .hvad det betyder mer
Än makar, vet jag inte.

AURORA.

Stackars flicka,
(Till Schröderheim.)

Hon är från landet. Äkta är det här,
Det der oäkta. Slå nu i och bär
Till herrn vid bordet. Och bjud till att skicka
Dig artigt. — Hon är här, tills hon kan få
En tjenst.

SCHRÖDERHEIM

Hon är rätt vacker.

AURORA.

Ack! dess värre
För flickor nu för tiden, nådig herre. (Går in i salongen.)

SJETTE SCENEN.
SCHRODERHEIM. ANGELICA.

(Wilhelm och Augusta sitta i fonden för sig. Be öfriga barnen
leka i alléen.)

ANGELICA (bär fram kaffe).

SCHRÖDERHEIM.

Hvar är du hemma?
ANGELICA.

I en verldens vrå,
Så afskild och så olik andra länder,
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Som om den hörde till en ann' planet.
Den är dock sluten inom Svcrges stränder;
Och detta åbon der värdera vet
Ej blott som ära, men som värn i nöden.
Nu ock mot hungern, hotande med döden,
Han flyr med hopp ej blott till landets far,
Men till dess barn, till alla svenska bröder.
Till hvarjc hus, som Gud välsignat har,
Till hvarje hjerta, som för nästan blöder.

SCHRÖDERHEIM (för sig).

Hvad språk, hvad ton, hvad skiek hos en som tjenar?
ANGELICA.

Ni hos vår konung tala får och kan.
Ack! gör det för ett folk, som det förtjena r.

I strid, i råd, i arbete en man
År Nordens ädle son: som vind frän polen
Sä stark och ren, och mild som midnattssolen.

SCHRÖDERHEIM

Hans Majestät re'n känner Norrlands nöd,
Och fogat anstalt till dess understöd.
Och när har nödens barn i Svea rike
Ej funnit enskild hjelp? Går en Levit,
En prest med köld förbi sin usla like,
Så kommer efter dem en Samarit. —

Du är en Norrlands dotter, kan jag finna,
Och tillhör sjelf det folk du talar för.

ANGELICA.

Ej så egentligt. Landet, dit jag hör,
Ej hungrens plågor mer än krigets hinna.
Rik i sitt armod är den lappske man,
Blott han sin ren mot vargen värja kan.
Men åkermannen i de höga bygder
Med all sin kunskap, flit och andra dygder,
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Hvari han framom öknens herdar står
Förgås, när skörden fryser år frän år.

SCHRÖDERHEIM.

Har du bland fjellens, på all grönska tomma,
Ishöljda klippor växt, en sådan blomma?
Är du en Lappska?

ANGELICA.

Ja.
AUGUSTA (springer opp och ropar).

En Lappska! Hu!
WILHELM.

Då är väl Lappen ock vid porten nu
Med sina renar. (Ropande åt alléen.)

Karl som först dit hinner!
(Springer af, följd af Augusta och alla de andra.)

SCHRÖDERHEIM.

Af dina drag, din hy, din växt jag finner,
Att ej ditt blod är Lappskt. Och att du bär
En drägt, hvartill du icke uppfödd är,
Röjs af ditt tal, ditt hela sätt att vara.

ANGELICA

Den drägten har jag burit all min dar,
Och först i dag jag önskat mig en annan

SCHRÖDERHEIM.

Hvarföre sä ?

ANGELICA.

Den gör, att då min far
Derinne sitter, går jag här med kannan.

SCHRÖDERHEIM.

Hvad vill det säga?
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Jo, för det jag har
Bindmössa, får jag ej gå in.

SCHRÖDERHEIM.

Ila! Ha!
Den etiketten!

ANGELICA.

Klädd som tjenarinna,
Vill jag ock göra tjenst så länge.

SCHRÖDERHEIM.

Bra!
Det skall Hans Majestät rätt roligt finna.
I Lappland har du väl ej kunnat vinna
En sådan bildning.

ANGELICA.

Jag är uppfödd der.

SCIIRODERIIKIM.

Din far är prest?

ANGELICA.

Ja

SCHRODERHEIM.

Och det namn han bär?

ANGELICA

Är Fjellson.
SOURODERHUIM.

Är det han, som dig har bildat?

ANGELICA.

Ja, och min mor, som andras barn förut
I Stockholm lärt.

96
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SCHRÖDERHEIM.

Och öknen ej förvildat
Dem någondera, som den plär till slut!

ANGELICA

Ack! får jag föra hit min far?
SCHRÖDERHEIM.

Rätt gerna.
(Angelica går in i salongen.)

SCHRODERHEIM.

Jag hoppas, att hon blir hans lyckas stjerna.
(En spelman kommer; och alla barnen samlas igen och be-

gynna dansa i särskilta grupper. Efter slutad dans
vinkar Schröderheim åt Fjellson. Be öfriga skingras.)

SJUNDE SCENEN.
SCHRODERHEIM. FJELLSON. HKLMTNG.

SCHRÖDERHEIM.

Stig fram och sätt er här, min vän.

FJELLSON (blir stående).

Jag ber
Om någon ledig stund, herr statssektcr,
Då jag min landsorts klagan till ert öra
Och genom ert till kungens kan få föra.

SCHRÖDERHEIM.

Er dotter sagt mig i det ämnet re'n
Tillräckligt. Men er förbön är för se'n.

FJELLSON.

Ty värr! för många, re'n af hunger döde.
Men för att rädda undan samma öde
De arma i min bygd, jag reste hit
Till landets fader.
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SCHRÖDERHEIM.

Utan att ert nit
l fråga sätta, ty jag tror er vara

En värdig prestman, bör jag dock förklara,
Att länets höfding gjort sin skyldighet,
Och att Han3 Majestät ej endast vet
Den nöd ni klagar öfver, utan redan
Med faderlig försorg afhulpit den.
Se här bevis från orten. Läs min vän.

FJELLSON (läser med synbar glädje).

Gud vare prisad först och kungen sedan!
Min långa resa öfver sjön förlängts
Af långsam motvind.

SCHRÖDERHEIM.

Har ni ej för henne
Ett annat ändamål?

FJELLSON.

Jo, jag har tvenne,
Utom det nämnda. Jag har aldrig trängts
Förut bland sökande i Lyckans trappa.
Ej heller skulle jag mig vågat nu
En sådan väg, jag gamle man, att klappa,
Med ovan hand, på hennes dörr: om du,
Min dotter, då du, bort om hafvets bölja,
For till din vän, ej bedt din far dig följa.

SCHRÖDERHEIM (till Helming).

Det är er svärfar, som ni talar för!

HELMING.

Dock mer för lärarn; för den aktningsvärde,
Som öknens barn Guds nåd och sanning lärde.

SCHRÖDERHEIM.

Och han, som nu af honom sjelf jag hör
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Kom hit för dottrcns skull och för sin egen
Ej för den nöd, som i hans landsort var.

FJELLSON.

Hvad som egentligen bestämmer stegen
I hvarje vändning, som vår vandring tar,
Vet Gud allena. Hvad jag tror, i sanning,
Är, att mitt fadershjerta rådde mest;
Och hoppet om en bättre lott dernäst.
Sist kom väl landets nöd. En sådan blandning
Af sjelfviskhet, är i vår arma dygd.

HELMING.

Som meuskovän oeh skild ifrån allt hyckel
Ar Fjellson känd i hela Nordens bygd.

SCHRÖDERHEIM.

Förlåt, det var af mig blott litet gyckel.
Uppriktigt sagdt: ni är välkommen mer,
Som sökande en förmän blott för er,
Än om ni hit med landets klagan kommit.
Hopp kan jag ge er; nieu det endast än.

Er lycka är det mellertid, min vän,
Att, verldslig makt ert nit har förekommit.

ÅTTONDE SCENEN.
DE FÖRRE. LÖDER (som kolportör).

LÖDER

Befalls det!J
SCHRÖDERHEIM.

Har du något nytt? Tag hit.
LÖDER

Det nyaste är denna lilla bit:
«En rolig visa om den stora magen,
Som går på hjul.»
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SCHRODERHEIM (sedan han läst den).

Den är om mig.
LÖDER.

Bevars! då är jag skamligen bedragen.
SCHRÖDERHEIM (till Ilelming).

Låt höra, hur i sång den faller sig.
HELMING (sjunger).

Han ined stora magen
Pustar här betagen:

Hjulet midt i backen står.
Undan, kreditorer!
Skynden hit, pastorer!

Smörjen hjulet och det går.
Jag kan ej sjunga ut en sådan visa.

SCHRÖDERHEIM.

Jag skrattar sjelf derät och tänker sä:
Förtal, som hviskas, värre är ändå,
Än det som sjungs. Hvad har du mer att visa
Af tidens vackra foster?

LÖDER (räcker fram den ena skriften
efter den andra).

Jo, se här
«Om äktenskap i himlen.»

SCHRÖDERHEIM.

Ännu der?
Är det ej nog af det man har på jorden?

LÖDER.

«Correspondancc med andeverldcn.»
SCHRÖDERHEIM.

Jo!
Men säg mig hvar är postkontoret tro?
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LÖDER.

''Trekantigt dödslif.»
SCHRÖDERHEIM.

Tyd för mig de orden.
LÖDER.

«Hur man gör guld.»
SCHRÖDERHEIM.

Dyr konst! Det vet gref Pank.
LÖDER.

(Att hitta skatter.»
SCHRÖDERHEIM.

På en Pharao-bank.
LÖDER.

«Att tyda drömmar.»
SCHRÖDERHEIM.

Och i kathedern! Der behöfs det mest!
LÖDER.

«Att spä i hand.»
SCHRÖDERHEIM.

Det sker med mutor bäst.

LÖDER.

«Lil'sandar, hur de fäs.»
SCHRÖDERHEIM.

Ur vinbuteljen.
LÖDER.

«Hur själen ur sin kropp kan flytta sig.»
SCHRÖDERHEIM.

En härlig konst, den skulle passa mig.
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Tänk, hur beqvämt, hur ljuft, hur skönt det vore,
Att denna massa hemma lemna få,
När upp pä slottet och kring sta'n jag före!
Den skriften tar jag, och den första. (Ger penningar.)

Gå!

NIONDE SCENEN.
DE FÖRRE, utom LÖDER.

SCHRÖDERHEIM.

Om Kellgren intet annat skulle skrifvit
An «att man snille icke har derför,
Att man är galen», han odödlig blifvit.

FJELLSON.

Besynnerligt! vår tid sig anspråk gör
Att vara upplyst mer än alla andra:
Dock midt på dagen midnattsspöken vandra.
På det man borde tro, man tror ej mer;
Och derför tror man hvad man icke borde.
Otron gör vantro.

SCHRÖDERHEIM.

Var det ej fast mer
Den blinda tron, som otrons seger gjorde?

FJELLSON.

Det ena först, det andra sedan sker:
Jag vet ej, hvilket må beklagas mer.

Men tro behöfve vi på något annat,
Än hvad vi se och gripa pä vår jord.
Det har ock Gud oss lemnat i sitt ord.
Förnuftet sjelft der finner sig besannadt.
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TIONDE SCENEN.
DE FÖRRE. SJUL. NJENA (med ett barn på sin rygg i en

låda, som hon tager af sig och hänger i ett träd).

SJUL (med glad förundran).

Si här vår pastor

NJENA.

Jo, te vara han,
Te vara han! Jak inte tro mitt öka.

SJUL.

Ten långka vaken komina hit och söka;
Och vi nu mista satan Herrans man!

NJENA.

Åh Kud pC vare. (Gråter.)

SJUL.

K timma! inte lipa.
Pe Kud för honom, han te kunde få!
Han te pehöfva, kan tu väl pekripa,
På kamla takar med så uiångka små.
Vi para litet renkött ha och ostar.
I tretti år hau lära oss så väl
Och våra parn, hur Kud vill ha var själ.
Nu, som te andra stora, feta prostar.
Han sitta para, och fä mycket smör
Och prö och lax.

SCHRÖDERHEIM.

Af hvad jag ser och hör
Styrks mitt beslut att pastorn nyttig vara.

Vi träffas snart.
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ELFTE SCENEN.
FJELLSON. SJUL. NIENA. HELMING. ANGELICA.

NJENA.

Vår jomfru här också!
Ten Herrans engkel, och hon vaka fara
På stora sjö. (Blir Helming varse.)

Aha! nu jak förstå!
Te unga tu i Lappland plocka rosor
Och fångka fjärilar, sätta tem i tosor.

SJUL (till Uelming).

Stor tack! jak vara sjuklig allt frän jul
Till halfva sommarn, och ten herrn mig pota.

(Skakar hans hand.)

FJELLSON.

Hvad har du för dig nu, min kära Sjul?
SJUL.

En herre ifrån Engkland här mig mota.
Med mina renar fara innan kort
Till Lonton.

NJENA.

Och jak följa med långt port,
Långt port, voj, voj. Men komma rik tillpaka.
Han visa oss och våra kretjur tär.

FJELLSON.

Betänk er väl. Hvem 'skall er rätt bevaka
I främmand land?

SJUL.

Jo, vi få porgen här.
Si engelske ministern räcka näfven
Ät mig och lofva komma hit i tag
Och se på mina renar.
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TOLFTE SCENEN.
DE FÖRRE. AURORA. MYRTENFELT.

AURORA.

Det gör äfven
Hans Majestät; och då hvem vet, om jag —

Min Gud! hvad hänger der! Ett barn — Nå, växa
De nu på sjelfva träna? Nog med små,
Att hälla efter, springa här ändå.

NJENA.

Te vara mitt
AURORA.

Igen en Lapplands häxa!
En byting är då barnet!

ANGELICA.

Ser det väl
Sä ut? Hur sött det sofver i sin låda!
Och i de Lappska drag är dock en själ
Af himmelsk oskuld.

MYRTENFELT.

Äfven hos de båda
Som barnet tillhör, har fysionomin,
Ehuru ful, en from och ärlig min.
De likna ej den andra.

AURORA.

Ack! du lilla
Menlösa kräk, jag vill dig intet illa,
Fast du bröt af mitt tal.

Nu, hvad var det
Jag skulle säga? Jo, Hans Majestät
Skall komma hit och gå förbi helt nära.
Tänk om han gjorde mig den stora ära,
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Att på ett ögonblick liar stiga in
I min salong! Hvad säger jag? I sin.

(Slår upp begge dörrflyglarna, så att -man ser den med
blomsterverk smakfullt sirade salongen, samt bordet
med dess förgylda vaser och fruktkorgar, med mera.)

ANGELICA.

Hur skönt! hur präktigt! ack! ditt tempel, Flora!
NJENA.

Voj! som jak trömte om ten himmels-sal.
MYRTENFELT.

Så, när för solen morgonens portal
I östern öppnas, pryds den af Aurora.

ANGELICA.

Aurora! ja, och för Apoilo! — Ack!
Hvad högtid hon för kungen gjort.

HELMING.

Nej, tack,
För dig

ANGELICA

För mig?

AURORA (tar af henne mössan, hvarvid
hennes vackra hår faller i
naturliga lockar).

Förlåt! Men utan krona
Ar man ej brud.

ANGELICA.

Brud! Nu? —- jag ber — förskona.
(Aurora sätter på henne myrtenkronan och

sveper omkring henne en hvit slöja.)

HELMING (omfamnar henne).

Frän denna stund du avigt tillhör mig.
(Tar hennes arm och för henne in.)
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MYRTENFELT.

Hur underbart hon har förvandlat sig!
Nu i sin klädsel äfven en grekinna!
Men min idyll är inte färdig än.
Nå! till en skål skall jag väl rimslut finna,
Och jag kan sjelf vid bordet sjunga den.

(De gå in i salongen.)

TRETTONDE SCENEN.
LÖDER. SJUL. NJENA.

LÖDER (för sig).

Den narrn gick in, och jag härute lemnas
Med dessa troll. Jag vet, hur jag skall hämnas.

(Till Njena.)
Du sjunger ju?

NJENA

Ja, i Kuds hus.
LÖDER.

Sjung här
NJENA

En psalm?

Nej, någon sång, som Lappen plär
Besvärja med.

NJENA.

Pevare Kud min tunga.
Här komma ten som sjunga slikt.

FJORTONDE SCENEN.
LÖDER. LOTSO.

LÖDER.

Hör på!
Jag skall betala dig, om du vill stå
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Här vid salongen och en visa sjunga,
Som är rätt stygg och ondt i hjertat gör.
Men inte förr, än du derinne hör
En sång begynnas. Då begynn du äfven
Och öfverrösta den.

LOTSO.

Först visa näfven
LÖDER.

Se här ett sexmarksstycke.
LOTSO

Läkka tvä
I Lotsos hand: hon sjunga.

LÖDER.

Du skall få.

LOTSO (lyssnar vid dörren och synet

förskräckt).
Pretikar ter en prest?

LÖDER.

Han viger bara.
LOTSO.

Voj! vara pröllop.
LÖDER.

Bröllop låts der vara.

LOTSO.

Jak ter få pröllopskåfva för min sång
LÖDER.

Ahah! du vill förtjena på en gång
Af mig oeh dem. Gif mina pengar äter.

LOTSO (slugt).

Hör! Lotso sjunga tet, som vackert låter,
Men vara styggt.
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LÖDER.

Jag måste skaffa mig
En nyckelharpa, för att hjelpa dig.

FEMTONDE SCENEN.
AURORA. LOTSO.

AURORA (för sig).

Till lycka är orangeri't så nära.
Bäd lager- och olivlöf får jag der
Och gör deraf, Hans Majestät till ära,
Ett kungligt G, hvari en trea är.
Det sätter jag derinne som en stjerna
På ljusblå väggen. Vänta! nej så gerna
Härute öfver dörrn. Så kan jag få,
Om han ej stiger in, en nick ändå.

(Blir varse Lotso.)

Hvad gör hon här för konster tro, den hexan?
Hur var det som jag lärde, att man skall
Förvara sig mot trollskap i ett fall
Som detta? — Vänta. — Jag har glömt den lexan.
Hvad vill du här?

LOTSO.

Äh! para se ten prud.

AURORA.

Hän i Guds namn — Bevara mig, o Gud!

SEXTONDE SCENEN.
LOTSO. LÖDER (med en nyckelharpa). MYRTENFELT

(inne i salongen).

LÖDER.

Lät inte skrämma dig: stå du blott stilla
Och sjung din visa; ingen gör dig illa.
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MYRTENEKLT (sjunger derinne)

Ej på söderns strand allena
Fångas perlor, sköna, rena.

LOTSO (accompagnerad af Löder)

Ulfven tjuta, vou! vou! von!
MYRTENFELT.

I den höga nordens vrå
Stundom hittas de också.

LOTSO.

llenkalf komma, tra! tra! tra!

MYRTENFELT.

Ingen doek en sådan fann,
Som du, afundsvärde man.

LOTSO.

Ulfven rusa, hu! hu! hu!
MYRTENFELT (kommer ut).

Hvad är det för ett oljud? Häf dig hän,
Du Lappska uf, med ditt fördömda skrän.
Oeh han med nyckelharpan: gå på krogen
Och spela der.

LÖDER.

Ja, för sekterens brud.
Nu här en brud, som dygdig är och trogen,
Lyckönskar jag med ärligt svenska ljud.

MYRTENFELT (rycker på axlarna och går
in, der han åter begynner
sjunga).

Lätt en perla kan förrinna:
Du ej din förlora kan.

LOTSO.

Ulfven fräta, fam! fam! fam!
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MYRTENFELT.

Vid ditt hjerta, sälle man,
Skall du henne alltid finna!

LOTSO.

Löpa mätt sin väk, uojo!
MYRTENFELT.

Vid ditt hjerta henne bär
Kedjan der hon fästad är.

LOTSO.

Lemna penen qvar, vuojo!

SJUTTONDE SCENEN.
DE FÖRRE. FJELLSON. HELMING. ANGELICA.

HELMING (till Angelica).

Det är väl efter något Lappskt hon sjunger.
ANGEI.LCA.

Det kallas vargens sång och är blott ljud,
Som härma, hur han tjuter, vild af hunger.

MYRTENFELT

Skön sång! väl vald att sjunga för en brud!
LOTSO.

Jo, såsom ulfven stå mot vind och träta
Och känna lukten af ten feta ren,
Och löpa tit, och lura påkom sten,
Och rusa på och pita i och äta:
Så tenne herre vätra ten mamsell
Ten långka, långka väg; och vara snäll
Och fångka henne och nu kläd här spisa.
Tet kumman Lotso mena med sin visa.

MYRTENFELT.

Hu! sådan bild.
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LÖDER.

Den är dock egeu.

MYRTENFELT (drar på axlarna).

Ack!

LÖDER.

Och bättre vargens tjut, än grodans qvack!
Nä, är det inte mer du har att sjunga?

LOTSO.

Uvää! uvää! Te vara räfvens sång.
Han inte ha som vargen satan tunga
Och såtant kap; men passa på hvar gång,
Som ulfven fångka ren; och när han fräta,
Stå räfven ter och se med afund på
Och slicka sig om mund. Men vargen kå
Sin väk, då räfven löpa fram och äta
Tet som är qvar. (Nickar åt Löder och niger för Uelming.)

HELMING,

Stig in och tag en bit,
Herr Löder.

LÖDER (för sig).

Öfverlefvorna får räfven.
Jag tror den styggan mente mig.

HELMING (till Lotso).

Gå dit
Och drick, för det du sjöng, en tår, du äfven.

LÖDER (ironiskt, i det han ger henne
armen).

Får jag den äran.

MYRTENFELT.

Hyggligt par!
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LÖDER (i det han går).

Krabat!
Det var väl du, som slöt mig ut. Men vänta.
Jag sväljer harmen nu; ty mat är mat,
Och jag är hungrig. Men det står på ränta.

ADERTONDE SCENEN.

DE FÖRRE. AURORA (med lagerlöf i. sitt förkläde).

AURORA.

Mitt snälla herrskap! får jag nu igen
Salongen, att jag hinner städa den;
Tills jag för kungen torde få den visa.

(Öppnar dörren till salongen.)
Hvad ser jag? Hvilka sitta här och spisa
I kungliga salongen ? En lakej!
Hvad han än varit, annat är han ej,
Med allt sitt högmod nu. Och hon, en käring,
Som spår, en tiggerska, ett troll! O ve!
Och just i dag den harmen skulle ske!
Jag mister min salong, mitt stånd, min näring!
Så framt baron — der kommer han —_- jag dör.

(Slår igen salongdörren.)

NITTONDE SCENEN.
DE FÖRSE, isaron BERLOCK.

HERLOCK.

Hans Majestät är här tre timmar för
Den tid, han sagt. Incognito allenast
Med grå syrtut och halmhatt, som han plär.
Nyss steg han opp, och tar sitt kaffe här.
Låt se, att du har allt i ordning genast.
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TJUGONDE SCENEN.
DE FÖRRE, utom BERLOCK.

AURORA (öppnar salongen).
Ut med or straxt: Hans Majestät skall hit.

HELMING

Låt oss gå undan till orangeri't.

ANGELICA.

Nej, jag vill hjelpa henne.
(Går in i salongen och bär ut åtskilligt jemte Aurora.)

FJELLSON (till Lotso).

Vilsegångna!
Hör mig, fast icke af min hjord du är.
Vänd om till Gud och till ditt hem, ty här
Går du förlorad, du af synden fåugna.

(Lotso går häpen sin väg.)

AURORA (Ull Angelica).

Haf inte mer besvär. Det går ej an

I denna klädsel och som brud. Jag kan
Nog hjelpa mig. Välkomna se'n tillbaka!
Blott jag nu får ett kaffe, som kan smaka
Hans Majestät! Hvad nåd mig sker i dag!
Midt i min olycka, hur lycklig jag!

(Går in i salongen, och de öfriga ut i trädgården.)

TJUGONDEFÖRSTA SCENEN.
LÖDER (halfrusig).

Och jag midt i min lycka att få spisa,
Hur olycklig att ej få spisa ut!
Och bäst jag fröjdades åt hexans visa,
Att sjelf deri en räfsvans få till slut!
Dock lif och lust gaf mig den fulla flaska,
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Jag tömde i en hast. Jag ville braska,
Jag ville dansa,-ville slåss. Hej! sa'n!
Jag ville bryta arm med sjelfva fan.
Hvem lunkar der med en figur så egen?
Han käns igen blott på de långa stegen,
Den ljusblå rocken, som på hälen slår,
Och pisken, som så styf i nacken står,
De plumpa kängorna på ben så smala,
Och se'n de två boklådorna, han bär
I sina vida fickor. Ja, det är
Den store räknemästarn från Upsala,
Som ej blott räkna, men ock rimma kan.
Han gick förbi. Men tyst! här är den andra.
Nu skall jag ställa dem emot hvarandra.

TJUGONDEANDRA SCENEN.
LÖDER. MYRTENFELT.

MYRTENFELT.

Hvai* blcf mitt stift? (Ser sig omkring oeh går in i, salongen.)

Nu är jag Scscman
Och möter Myrtenfelt. Då hända torde,
Hvad en gång hände tvenne vittra män,
Som för hvarann en sådan bugning gjorde,
Att när de lyfte pannorna igen,
De knöliga, som snillen ha, de möttes
Och med en blånad från hvarandra stöttes.
Men om jag spelar sjelf så Myrtenfelt,
Som Seseman, kan det ju ej bli möjligt.
Hur sådant infall kommer obestäldt,
Oväntadt, dock så väl till pass!

LÖDER (tar af sig kolportörsbyltet, stop-
par fickorna fulla med skrif-
ter och härmar Sesemans stela
ställning och gungande gång).
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MYRTENFELT (vid salongsdörren).

Hur löjligt!
Jag söker stiftet öfverallt och har
Det i min hand.

LÖDER (går ikring liksom till flere och
bjuder ut, talande långsamt
och i näsan).

»Befalls de^ ej ett par
Helt nya, rara skrifter; en på prosa:
nGenväg att genom Rcgula de tri
Bli rik;» och en på vers, vid frieri
Att ge sin käraste, som man vill rosa.
Si! den kan rymmas i en sockerdosa.

Det säger jag för sann,
Hans Jacob Seseinan!»

MYRTENFELT (småskrattande).

Han härmar inte illa (går fram till honom). Ah! det fägnar
Mig så på rimmets, som på siffrans vägnar,
Att se herr Seseman så rask.

LÖDER (låtsar ej bli den verkliga Myr-
' tenfelt varse, utan vänder sig

åt höger med en nick till den
inbillade).

«Jag tror

Att herrn är ock poet. Magister heter
Jag vanligtvis, men kalla mig för bror.»

(Vänder sig åt venster och härmar Myrtenfelt.)
«Jag tackar. Mellan er, småstadspoeter,
Och oss i hufvudstan är väl ett visst —

Om jag skall säga — afstånd. Det är brist
På verld, som gör, att ert geni ej skattas.
Men dig, bror Seseinan, kan verld ej fattas:
Man ser dig jemt på Stockholms gator.»
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(At höger.)'
«Verld!

Bror Myrtenfelt! Hvad är det? bara flärd.»
MYRTENFELT.

Hvad knäfveln! är det mig han ömsom spelar,
Den druckne liarril? (Drar sig tillbaka och ser på, med ett blan-

dadt uttryck af löje och harm, som slutligt!.
öfvergår till vrede.)

LÖDER.
(At vänster.)

cfFörlåt mig, bror: en sak
Anmärker jag hos dig, hvari du felar,
Som en erotisk skald, emot all smak.
Du sjunger än om jungfru Rhabarbara,
Än om kusin Annett, än om fru Sipp,
Den rika enkan, än om mamsell Tripp,
Soin står i boden, äu om moster Sara,
Som säljer tårtor. Fy! en enda blott
Skall du besjunga. Finns hon ej? — Lik godt!
Tag blott ett namn som klingar: Clementina,
Amanda, Laura eller Seraphina.»

(At höger.)
«Bror Myrtenfelt!
Ditt tal är snällt,
Din tanke slö.

Om en hednisk mö
Som (j ens är till,
Som är bara en hamn,
Sjunge den narr, som det vill.
Med sitt christliga namn

Står en fru, en mamsell,
Så fager och snäll,

I den vers, som jag stoper,
Den hon ärligen köper,

Och får der sin rätta stämpel;
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Som till exempel:
Mamsell Ulla Greta Brant
Är rätt vacker, det är sant,
Artig och elegant;
Och hon klär sig grant,
Men är på sin kant;
För öfrigt mycket galant;
Och betalar mig kontant
Med en silfverslant.

Dock heldre
Af den äldre,
Mindre sköna,
Men som en böna
Trinda, nätta,
Som en höna,
I det gröna,
Q,vicka,' lätta,

Och som rödmull ibland krita
Röd' och hvita

Mamsell Anna Brita,
Också Brant,

Toge jag en kyss i pant,
Och den bastant.

Det säger jag för sann,
Hans Jacob Seseman.»

(At venster.)

«Jag är förundrad: verser med så täta
Och nätta rim gör blott en virtuos;
Och derför har du ock ett allmänt ros.
Hvem kan med dig i denna konst sig mäta?

Dock knyter äfven jag,
I muntert lag,

Små löjen och behag
I snälla rim
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Om fjärilars stim
Kring ros vid ros,

Med vatten, för champagne, derhos.»
MYRTENFELT.

Du på din brännvinsnos
Har ros vid ros,
Som plockas borde.

O! fick jag i en virtuos
På spö, som smorde
Din rygg derhos!

LÖDER.

Bror Myrtenfelt! du talar så,
Att du kan sjelf en ryggstut få.

Det säger jag för sann,
Hans Jacob Seseman.

Dock låt oss vara vänner ändå
Och följas åt, som bröder, vi två.

Ett rart exempel
Bland dem, som täfla i Apollos tempel!
(Tar Myrtenfelt om armen och för honom ut med våld.)
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FJERDE AKTEN.
'f/teatern föreställer orangerisalen. På begge sidor stå trän

i krukor med löfrika kronor, som skymma de öfriga
delarne af rummet. Den öppna dörren i fonden visar
ett perspektiv af hela kungsträdgården, sådan den då
var. Ett par fönster ses på hvardera sidan om dörren.

FÖRSTA SCENEN.
FJELLSON. HELMING. ANGELICA. MYRTENFELT.

ANGELICA.

lin gör igen min krona mig förlägen,
Som nyss min mössa. Såg ni ej pä vägen,
Hur alla menskor gapade pä mig.

HELMING.

I kungsträdgården, denna stund på dagen,
Att se en brud, förundrar folket sig.

MYRTENFELT.

Och livar som helst, hvem må ej bli betagen,
Att se en sådan brud ?

ANGELICA (ser sig omkring).

Ack! det är här,
Som i Hesperien. Hvilken prakt! So der
In gyllne frukt! Och på de samma grenar
Är blom, som knoppas, blom i all sin glans,
Som liljans livithet med dess doft förenar.

HELMING

Det är citron och detta pomerans
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ANGELICA.

När så det ädla lyser ur det sköna,
Hvad det förtjusar! Något ädelt' är
I blotta löfven, som den kronan bär.

HELMING.

Det är en lager

ANGELICA.

Ack! den evigt gröna,
Som fordom var en nymf. Du läste ju
En gång för mig om Daphne, hur hon flydde
För din Apollo sjelf. Och mins ej du,
Hur i en enklek sc'n min flykt dig brydde?

HELMING.

Men hur du sprang, tog jag dig fatt ändå.
ÄNGEL [CA.

Jag gjorde mig ej grön, som hon.
HELMING

Också
Är du nu brud.

ANGELICA.

Jag ångrar ej det valet.
MYRTEN KEL'!' (vid dörren)

Hans Majestät!
ANGELICA.

All! (springer åt dörren).

HELMING.

Dröj!
MYRTENFELT

Han gör en rund!
Nej tyst! han stannar.

FJELLSON.

Hvilken lycklig stund!
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Nu får jag tala vid min kung. Men talet,
Som jag hvar dag läst öfver? Ack! jag räds,
Att ej ett enda ord är nu tillstads.

MYRTENFELT

Så mycket bättre!
FJELLSON.

Bättre? (Vill gå.)

HELMING (håller honom tillbaka).

Ja, besinna,
Min svärfar, att ej här är stället.

FJELLSON.

Men
Ett tillfälle som detta tör jag se'n
Ej få! Ty audiens är svår att vinna.

MYRTENFELT.

När kungen så går ut, i grå
Syrtut, med hatt ej finare än denna,
Må ingen vid hans möte understa
Sig ens att helsa, eller låtsa känna,
Att det är kungen.

FJELLSON.

Så försöker han
Att vara blott en menska, som en ann'!
Nå! — hvad jag främst åt honom säga borde
Om landets nöd, behöfs ej heller mer.

Men efter jag den långa resan gjorde,
Så vill jag se min kung. (Går.)

HELMING (till Angelica, som ämnar följa
med).

Blif qvar. Du ser
Ur fönstret der, min vän. (Går med Fjellson.)
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ANDRA SCENEN.
ANGELICA. MYRTENFELT.

ANGELICA.

Men hvilkendera
Är nu Hans Majestät? Det är väl dock
Den, som har höger hand. Hans min är mera
En kungs. Den andra är?

MYRTENFELT.

Baron Berlock.
Ser han ej mera stolt ut?

ANGELICA.

Jo, högfärdig
Och stel. Det syns, att han vill ge sig vigt.
Men kungens hållning, fast han rör sig qvickt,
Är så naturligt, så behagligt värdig.

TREDJE SCENEN.
DE FÖRRE. WILHELM. AUGUSTA. ROBERT. GUSTAVA

med flera, barn, af hvilka större delen stanna vid dörren.

AVILIIELM (till Robert).

Var inte rädd för henne, du.

ROBERT.

Rädd? jag!
Nej, vore det än mörkt. Nu är det dag.
Jag tror du sjelf är rädd, du som skall föra
Oss an. Gå fram.

WILHELM.

Vi ä' ju framme nu.

ROBERT.

Nå, livar är hexan? säg!
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WILHELM (brydd, och, tvekande).

Der står hon ju.

FLERE PÅ EN GÄNG,

Hon! Åh!
ROBERT.

..

Ar hon en hexa? Att så göra
Narr af oss, Wilhelm! Det skall kosta dig!
Och att så smäda henne! sådan cngel!

WILHELM.

Rår jag väl för att troll förskapa sig.
ROBERT.

För det du ljuger slyngel, rår du.
WILHELM.

Bengel!
Der har du för din slyngcl. (Ger honom ett slag.)

ROBERT.

Och se här
Du för din bengel.

WILHELM.

Mera. (De sluss.)

AUGUSTA (gråtande).

Att hon är
En Lappska, sad' hon sjelf.

ANGELICA.

Ja, stilla, stilla:
Jag är en Lappska.

GUSTAVA.

Hon bekänner. Hu!
Kom bort, att hexan inte gör oss illa.

(Springer ut jemle flere andra.)
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FJERDE SCENEN.
DE FÖRRE. FJELLSON. HELMING. till slut LÖDER.

HELMING.

Hvad är å färde ?

ANGELICA.

Helming! skilj dem du:
De slåss för min skull.

HELMING.

En duell nu redan!
Och kämparna så små! livad blir det sedan
När jag rivaler bland de stora får!

EN GOSSE vid dörren ropar
Se der är Lappen.

E.IELLSON (vänder sig om).

Ar det mig han menar?
GOSSEN.

Der på den gröna platsen.
EN ANNAN GOSSE vid dörren.

Ja, der står
Också hans gumma.

DEN FÖRRE.

Ja, och renar.

WILHELM OCH ROBERT (släppa hvarandra).

Renar!
Alla barnen springa ut och ropa:

Aj; renar, renar!
LÖDER.

Kungen kommer hit.
HELMING.

Vi måste dra oss undan.
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ANGELICA.

Hvart?
HELMING.

Längst dit.
(De gå åt ilen ena sidan.)

FEMTE SCENEN.
KUNGEN. BERLOCK. SCHRODERHEIM.

KUNGEN.

Charmant! att se den Lappska pastoralen
Här i min trädgård! Men jag undrar, hur
Lord Wcll kan få den fram, med folk och dju**.,
Till England i sin park.

BERLOCK

Hvad han är galen
I allt från Lappland! Hexan, som han nyss
Här mötte, famntog han och gaf en kyss;
Och för den stora ufven, den med hornen,
Betalte han i guld en hel guiné;
Och blef så när förryckt, när han fick se
Ett skinn utaf den flygande ekornen.

SCHRÖDERHEIM.

Men ingenting i Sverige, ingenting
I Stockholm eller häromkring
Ilar fäst en blick utaf hans egensinne.

BERLOCK.

Jo, han blef hänryckt att få se härinne
En tropisk växt, som han ej sett förut.
Linné beskref den vid sin lefnads slut
Och gaf den namn.

KUNGEN

För Sverige hvilken ära
Och för min tid, att ega en Linné!
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BERLOCK (bär fram en kruka och gör
en djup bugning).

Och för Linné, att denna växt får bära
Det höga namn, han vågat henne ge!

KUNGEN.

Hvad namn?

BERLOCK

Gustavia Augusta.
KUNGEN.

Fins den
Brasilianska växten här? — Så späd!
Det är en planta endast. Som jag mins den
Af ritningen, är det ett präktigt träd.

BERLOCK.

Ett kungligt träd. I blomman är en spira
Af guld. För öfrigt är hon liljehvit,
Men stänkt med purpur. Jag beställt den hit.
En dag, hvad högtid Sveriges folk skall fira,
När hon en krona bär, som står i blom.
Då lemnar Flora här sin helgedom
Ät Svea — eller — säg mig, hvad hon heter,
Herr statssekter, ni, som har läst poeter!

SCHRÖDERHEIM.

Hvem, min baron?
BERLOCK.

Hon, som ger guldfrukt?
SCHRÖDERHEIM,

Hå!
Den bör ni känna. Men jag ber för Flora,
Att hon sitt tempel ieke må förlora.
Vår konungs ära finner nog ändå
Plats för en vård, som litet längre varar.
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KUNGEN.

Den bästa vården gör sig sjelf deri,
Att det man verkar kan en tid förbli.
Dock att -en efterverld vårt namn förvarar,
Visst är den tanken skön vid banans slut.
Man tycker sig en vällukt re'n förut
Utaf Iditnas gyllne äpplen känna;
Liksom jag känner här cu ädel lukt
Af någon, som jag tror, förträfflig frukt,
Fast ej mitt öga inlr den.

BERLOCK (tar fram en annan kruka).

Det är denna,
Den första Ananas i Sverige.

KUNGEN.

Ah!
Charmant!

BERLOCK.

Den smakar, som den luktar
KUNGEN.

Bra!
Låt den få pryda dejcunén hos Flora.

BERLOCK.

Ers Majestät lär mena hos Aurora

KUNGEN.

Hör, hvad gudinnor till hans tjenst här stå!
SCHRÖDERHEIM.

Han har väl flera, är jag rädd, ändå
Vid Opran.

KUNGEN (till Berlock).

A propos. Jag ämnar sedan
Gå dit och se på repetition
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Af Gustaf Vasa. Ville min baron
Ge bud, att jag är der kring elfva redan.
Ehuru många gånger, och hur väl,
Den pjesen gifvits — och fast Karsten spelar
Sin roll förträffligt: märkte jag likväl
Sist, när jag såg den, att han litet felar.
Jag måste visa honom, hur en kung
Bär kronan så, att hon ej synes tung,
Ej heller lätt, som om hon skulle vara,
livad hon väl stundom är, en mössa bara.

SJETTE SCENEN.
KUNGEN. SCHRODERHEIM.

KUNGEN.

Du bad för Flora; men hvad tycker du?
Det faller mig den tanken in, just nu,
Att hön skall verkligt lemna detta tempel.

SCHRÖDERHEIM

Ät hvilken nymf, jag ber?

KUNGEN.

Ät — till exempel
Bellona.

SCHRODERHEIM (med ogillande förundran).

Nej!
KUNGEN.

Jag skall plantera här
Blodstänkta fanor, blixtrande gevär.

SCHRODERHEIM,

Ers Majestät!
KUNGEN.

Du gillar ej förslaget?
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SCIIRÖDER.HEIM.

Det skulle tydas som ett förebud
Till krig. För sådant oss bevare Gud!

KUNGEN.

Var tyst, min vän! Det kunde ske i draget

SCHRÖDERHEIM.

Betänk, min konung, hvad ett krig dock är!
Och är väl lagern, som förvärfs i striden,
Mer skön, än den, som Gustaf redan bär,
Re'n i historien ställd, ett ljus i tiden?

KUNGEN.

Derom en annan gång. OrangerFt
Blir arsenal.

SCHRÖDERHEIM.

Hvad skall då komma dit,
I det palats, som gömmer dessa minnen
Af fordna storverk, som på alla sinnen
Så mäktigt verka?

KUNGEN.

Jo, de stora män,
Som gjort dem. Der, som om de lefde än,
De visa sjelfve sina hjeltcdater.
Der uppstår med ett ord en ny theater.

SCHRÖDERHEIM.

Metamorfoser gör Ers Majestät,
Som med en trollstaf, jag bekänner det.
Regering, lagar, språk, begrepp och seder,
Ja, sjelfva klädseln ni förvandlat har.
Ni ger en vink — och der en vildmark var,
Palats stå upp och klippor stiga neder.
Men detta är väl blott en fantasi.
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KUNGEN.

Hvad hindrar det att kunna verkligt bli?
SCHRÖDERHEIM.

Ej kan en kung, så öin om Sveriges ära,
Förstöra dessa heliga trofér,
Som om så stora bragder vittne bära.
Det helgerånet skulle stöta mer,
Än det, som skedde på Gripsholm; ty föga.
Utom på stället, är det kändt ännu;
Men detta fölle strax i hvar mans öga.

KUNGEN (lifligt).

Hvad skedde på Gripsholm? Hvad menar du?
SCHRÖDERHEIM.

Att der man förr till gudstjenst sig församlat,
Nu spelas komedi.

KUNGEN (brydd).

Det var dock sist
Ett skräprum blott, som allt det helga mist,
Se'n både predikstol och altar ramlat.
Men å propros af predikstol. Vår vän,
Baron här, ligger öfver mig igen
För en, som söker något af de ställen,
Som du ger bort. En liten lägenhet
Längst upp i Norrland.

SCHRÖDERHEIM.

Efter hvad jag vet.
Är det, han menar, af de största gällen
I hela riket.

KUNGEN.
Är det så?

SCHRODERHEIM.
En man,
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Som har så mycket att bestyra, kan
Ej känna hvad till kyrkan hör så noga;
Men allt hvad kungens hof oeh lustslott rör
Förstår han väl och vårdar, som han bör,
Med sällsynt kraft att drifva på och knoga.

KUNGEN.

Han har en egen gåfva, icke blott
Att ställa till och ordna, men försköna.
På Haga, på Gripsholm har allting fått
Ett nytt behag och skick, så i det gröna,
Som inom borgen och i rummen. Hans
Förtjenst är det, att jemte många flere
Olympens gudar, som ge parken glans
På Drottningholm, der står från Belvedere
Apollo sjelf.

SCHRODERHEIM.

Och i hvar korridor
Tian ställt en Genius, eller en Cupido,
Som, gjord af Sergel, med en fackla står
Och visar vägen fram, jemväl åsido,
Till någon lönndörr. — Utan skämt, han är
Förträfflig, när han hålls inom den sfer,
Der han är anställd. För att väl regera,
Behöfs, om jag törs säga, föga mera,

Än denna blick, som hvad man duger, ser,
Och hvar och en sitt rätta ställe ger.
Men blott en stor regent den blicken äger.
Dock, jag bör frukta, när jag detta säger,
Att min befordran vederlägger mig.

KUNGEN.

Om jag bcvist den, är det främst på dig.
Det är väl Legio igen, som söker
Det stora pastoratet?
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SCHRODERHEIM.

Eller ber
För dem, som söka.

KUNGEN.

Det är det jag ser

Förut. Men skyndom. Dröjsmålet blott öker
Förlägenheten. Om du lemnar ditt
Samtycke först, så följer derpå mitt.
När en är nämnd, så tiga sedan alla.

SCHRODERHEIM.

Jag är en penna i min konungs hand.
KUNGEN.

Också vid örat bär jag den ibland
Och tar dess råd. Nu, innan vi befalla,
Ber jag dig, som en vän.

SCHRODERHEIM.

Det var en dag,
Då utan svärdsegg, blott med spirans slag,
Vår unge konung tog i sina händer
En af partier, som benämndes Ständer,
Inkräktad och allt mer missbrukad makt.
Då blef det i ett tal så vackert sagdt
(Ers Majestät tör minnas sjelf de orden):
Att Sveriges konung var nu mera vorden
Den främste bland dess medborgsmän. Hvarpå
Allt folket svarte: Amen!

KUNGEN (för sig, med ett axeldrag).

Det var då.
SCHRODERHEIM.

Det samma är i underdånighet
Mitt svar. Fullmakten skall bli genast färdig,
Blott jag får veta namnet.
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KUNGEN (allt mera förlägen).

Namnet vet
Väl du. Den, med ett ord, som är mest värdig.

SCHRODERHEIM.
Ett pastorat af första klassen?

KUNGEN.

Ja,
Ett sådant, som författningarna lofva
Ät män af lärdom.

SCHRÖDERHEIM.
Och förtjenster.

KUNGEN.

Bra!
SCHRODERHEIM.

Och år.
KUNGEN.

Är får man, fast man skulle sofva
Så dag, som natt.

SCHRÖDERHEIM.

Jag menar år, som väl
Användts, i kyrkans tjenst.

KUNGEN.

Du kan ha skäl;
Men jag är bunden. Ve de pastoraten!
Sälj bort dem, sätt dem på auktion.

SCHRÖDERHEIM

Jag ber.

KUNGEN.

Blott jag blir af med dem. De ge mig mer
Bekymmer och besvär, än hela staten.
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Först gräl i consistorium, sedan spräng
För valet; efter det en rättegång:
Till slut hos mig, hvad förord af riksrådor,
Landshöfdingar och kammarherrar!

SCHRÖDERHEIM.

Som
För öfrigt bry sig ganska litet om
Hvad kyrkan rör. — (Paus.) Således nämns i nåder
Till kyrkoherde i Johannishamn
Huspredikanten Créme.

KUNGEN.

Huspredikanten?

SCHRÖDERHEIM.

Och informatorn hos baron von Spanten.
KUNGEN.

Är han ej annat? Créme? Är det hans namn?

SCHRÖDERHEIM.

Han har ett annat ock, som är det rätta
Ehur' han namnes öfverallt med detta.
Det var ett infall af min hustru.

KUNGEN.

Så?
Ja, hon är alltid qvick och rolig. Nå,
Créme är ju godt: en bild af smak och snille!

SCHRÖDERHEIM.

Hon hörde honom i ett ordensgille,
Och fann lik créme så talarn, som hans tal.

KUNGEN.

Han skall predika med ett smakfullt val
Af ord och tankar. Detta ser jag gerna
Hos unga män, som sig till stiften ärna.
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Man kryper ej, när man vill upp i skyn.
I ädel styl, som eguar himlens dyrkan,
Har Lehnberg lemnat dem en föresyn.

SCHRÖDERHEIM.

Han sjelf har stor förtjenst om svenska kyrkan
Hans språk är rent, är skönt och utan flärd.
Han tar ej bort från andans helga svärd,
Med rosten, ock dess egg. Men i de flesta,
Som härma honom, ser jag visplar blott,
Som göra snömos. Och jag sjjår ej godt
Deraf för staten sjelf.

KUNGEN.

Hvad?

SCHRÖDERHEIM.

Statens bästa
„Mcd kyrkans är förent, och begge två,
Tro mig, min konung, snart i fara stå,
Om man i sjelfva Herrans hus får höra
Det lätta språk, som vi på hofvet föra.

KUNGEN.

Du tör ha rätt. Det är med ord och ton
Som folket styrs från predikstol och thron

SCHRÖDERHEIM.

Jag fruktar mindre af det stundom låga
I gamla fromma mäns predikosätt,
Än af det granna hos en andlig sprätt.

KUNGEN.

Nu frågar jag helt allvarsamt — en fråga,
Som föregår mitt kungliga beslut:
Hvem på förslaget, eller utom det, törhända,
Är den, som af min statssekter märks ut
För den båd' mest förtjenta och bäst kända?
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SCHRÖDERHEIM.

En Lappländsk prest, som tjent i tretti år

KUNGEN.

Det är en stor förtjenst, men af det slaget,
Till livars belöning vanligen förslår
Ett mindre pastorat.

SCHRÖDERHEIM

Dock obetaget,
Att få det största, är det väl för den,
Som är tillika lärd. Ej af de lärde,,
Som sofva på sin lager, har han än
I öknen skrifvit saker af det värde,
Att de belönts af den Akademi
Som, stiftad af Linné, är Sveriges ära.

KUNGEN.

Hvad! och den mannen måst så länge bära
Det Lappska oket. Hvem har skuld deri,
Du eller Consistorium ?

SCHRÖDERHEIM

Ingendera,
Då han ej sökt på kunglig väg förut,
Och aldrig klagat, fast lian trängts frän flera
Vallägenhctcr genom ränker ut.
Nu är han här.

KUNGEN.

I Stockholm!
SCHRÖDERHEIM.

Om det täcktes
Ers Majestät tillåta, att hans bön
Om sina mödors länge dröjda lön
Af honom sjelf i edra händer räcktes:
Sa hoppas jag, att jemte det jag nämnt,
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Och hvad hans papper visa mer bestämdt
För honom tala skall hans fromma, rena,
Apostellika ansigte allena.

KUNGEN

I qväll för adertonde gången ges
På Oprau Gustaf Vasa. Den bör ses
Af Lappska prestcn. Säg det i hans öra;
Och att jag sedan vid spektaklets slut
Vill honom se och hans begäran höra
I mina rum på Opran. Färda ut »

Hans fullmakt mellertid. (Paus.) Nu, då allena
Vi stå här än, skall jag berätta dig,
Att erkcbiskopen är död. Hvem mena
Väl presterna i riket, skall hos mig
Vid ledigheten komma främst i fråga?

SCHRÖDERHEIM.

Den är så ny, att jag ej kan ännu
Ge något svar derpå.

KUNGEN.

Hvem menar du?
SCHRÖDERHEIM.

Det torde bli, om jag skall gissa våga,
Troil i Linköping.

KUNGEN.

Jag har bestämt
Dertill — dig sjelf.

SCHRÖDERHEIM.

Det är ett nådigt skämt
» • KUNGEN.

Det är mitt fulla allvar.
SCHRÖDERHEIM.

Det är värre.
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Som skämt med mig är det Voltairiskt qvickt;
Men blir ett skämt med kyrkan och vår Herre,
Om det är allvar.

KUNGEN

Nämn ett skäl af vigt
Emot det. Har du inte jemt att göra
Med alla ärender, som kyrkan röra?

SCHRÖDERHEIM.

Så vida blott, som hon med staten står
I sammanhang. Men inom henne går
Det inte an, att en så veiidslig sälle,
Som Elis Schröderheim, får sådant ställe.

KUNGEN (i det han går).

Den skalken skyldes väl af kåpan se'n.
SCHRODERHEIM (i det han följer).

Jag räds, att tungan röjde Galilén.

SJUNDE SCENEN.
BERLOCK (ensam).

Säg Farisén, säg Sadueén, säg Satan!
Du har hans tunga, som hans horn. Men hör
Bakom din vagn, som upp åt slottet kör,
Hur du besjungs af pojkarna på gatan!
Han erkebiskop! Skada, att det ej
Kom in i visan. Det kan komma! — Nej.
Det stötte kungen! — Väl att jag fick höra
Om audiensen! Hvad skall jag nu göra
För att förhindra den? Tänk, om lord Well,
Att få sitt herdestycke rätt fullständigt,
Knep prestcn med, då han far af i qväll.
Ficks han till Skeppsbron, ginge det behändigt.
Ja, i det fria England har man ju
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Den friheten, att så en menska pressa.
Men i vårt S vergeI — IIvilka äro dessa?
En prest, en brud! Det är de unga tu,
Som skulle vigas här på morgonstunden 1
Besynnerligt! hvad ställe och hvad tid!
Ett hyggligt par är det emellertid.
Nu har väl kimgen snart _ gjort hela runden
Kring trädgåTn och befaller dejeunérn,
Jag måste se, om den är färdig ren.

ÅTTONDE SCENEN.
FJELLSON. ANGELICA. HELMING. MYRTENFELT. LÖDER.

FJELLSON.

Midt i min glädje kände jag en smärta,
Att se min konung, honom stå så när,
Oeh ej få säga honom, hvad jag bär,
I tretti år har burit på mitt hjerta,
Som rör hans arma folk i fjcllens vrår:
Först om den undervisning, som det får,
Som är dels half, dels för de flesta ingen;
Se'n, huru svensken dem — rent af förgör.

MYRTENFELT.

En sådan klagan öfver svensken hör
Jag första gängen. Fins på jorderingen
En genom vapen öfvciiägsen makt,
Och har den funnits, som med större mildhet
Bemött det folk, det under sig har lagt,
Än svensken? Fråga det ur laglös vildhet
Till Europeisk odling i dess skygd
Uppstigna Finland. Fråga Pommerns söner,
Om för sin frihet, konstflit, sainhällsdygd,
Sin vettenskap, och hvad dem alla kröner,
Sin religion, de önska något mer,
An hvad den svenska styrelsen dem ger?



141

FJELLSON.

Med svensken mente jag ej Svea rikes
Regering eller folk: blott vissa män
Ifrån de svenska städerna, desslikes
Ifrån en Finsk, som Lappen, om de än
Ej ha den afsigt dock i grund förstöra.
Naturen ämnat ock af honom göra
En inenniska; och genom prestens nit
Han blefve det, om man ej förde dit
Det giftet brännvin.

LÖDER.
Giftet?

FJELLSON.

Ja, jag väger
Ej ordet. Det är gift för kropp och själ
Det påstår jag för säljaren, så väl
Som köparn.

LÖDER.

Långsamt är det giftet, säger
Jag med Voltaire, som nådde åtti år.

MYRTENFELT (för sig).

Voltaire och han! men det är bäst jag tiger

FJELLSON.

Det var ej brännvin, som han njöt — hur går
Det med vårt rike, om det onda stiger,
Som det begynt: det blir cu syndaflod
Som allt förstör. Ack! redan hos de unga,
Ja, hos de små, förderfvas själ och blod.

LÖDER.

Får pastorn audiens, så håll sin tunga
Och nämn ej ord derom.
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FJELLSON.

Jo, det skall bli
Af mina första ord.

LÖDER.

Hvad är det vi
Arbeta för?

MYRTENFELT.

Vi!

FJELLSON

Hur?

LÖDER.

Då går ni miste
Om pastoratet.

FJELLSON.

Tror ni det? Jag tror
Det ieke. Dertill är vår kung för stor.
Men om det vore så och jag det visste:
Så talte jag ändå som saken är,
Och bure fram hvad ingen annan bär.

LÖDER.

Ni känner ej, hur det går till på hofvet.

FJELLSON.

En kunglig speljakt kan det gamla skrofvet,
Som fört mig öfver sjön, ej nå'nsin bli;
Och bli en hofman kan jag likså litet.
Men sanningen går fram, så lugn, som fri,
För Gud och konung! Må det varma nitet
Ursäkta bristen uti ordens krus.

LÖDER.

Man talar ej om rep i hängd mans hus.
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FJELLSON.

Hvad hör det hit?
LÖDER.

Det skall jag straxt förklara.
Är icke brännvinet en kunglig vara,
Med trenne kronor krönt? Det visar er
Den första krogskylt, ni på gatan ser.

FJELLSON

Hvad mig beträffar, hyser jag den tanken,
Att hvad förderfligt råd man än tog an,
Olyckligtvis, då man beträngd sig fann
Af statens brist och oredan i banken,
Så tål likväl vår konungs ädla själ
Ej nedrig vinst, som sker med landets skada
Och spiller folkets sedlighet och väl.

NIONDE SCENEN.
DE FÖRRE. SCHRODERHEIM.

SCHRODERHEIM (till llelming och Angelica).

Må er förening skänka er så glada
Som många år. Jag ser att hon är brud.

HELMING.

Vi vigdes nyss.

SCHRODERHEIM.

Jag har till pastorn bud
Från kungen. Han befaller er att vara

I afton, då spektaklet slutas, i hans rum
På oprahuset.

ANGELICA.

Ack! då få vi fara
På opran, pappa.
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FIELLSON (brydd).

Opran? — Jag är stum
Af tacksam glädje. Men förlåt. Till kungen
Får jag väl gå, ehur' jag inte går
På opran.

SCHRODERHEIM.
Säkrast är det att ni får

Det ena, när ni gör det andra.
FJELLSON.

Tvungen
Dertill är jag väl då; ehur' jag räds,
Att, när man varse blir på ett spektakel
Mig, gamla prest, jag sjelf blir ett spektakel.

HELMING.

Det bryr sig ingen om.

ANGELICA (till Helming).

Ack! hvad jag gläds
Att få se oprau.

SCHRÖDERHEIM. **

Det blir Gustaf Vasa.
ANGELICA.

Hör, pappa, hvilken pjes!
SCHRÖDERHEIM.

Vi råkas se'n.

TIONDE SCENEN.
DE FÖRRE, utom SCHRODERHEIM.

ANGELICA.

Jag är så glad, som vore jag der re'n.
MYRTENFELT.

livad ni skall bli förtjust, då ni med fasa
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Får se och höra en tyrann, så skön
Och stolt som Karsten. Först skall dock en bön
Och klagosång ur häktet nå ert öra
Af Gustafs mor och syster. Det skall röra,
Skall genomtränga er. Men i en blink,
Som om det skedde på en andes vink,
Förvandlas rummet till en sal, som lyser
Af kunglig prakt, på guld och purpur rik.
Der på sin thron ses Christiern, sig så lik.
För sjelfva nöjet i hans hof man ryser.
Hör, hur han firar, grym också i ord,
Den blodiga triumf, han vann med mord.

(Gnolar,)
Det skall en vällust för mitt öra,
En vällust för mitt hjerta bli,
Att cdra glada sånger höra
Bland mina trålars klagoskri.

Derför ock se'n i sömnen honom störa
Afgrundens andar med ett skräckfullt hot.
Till Sveriges hjelte stiger deremot
Dess engel ned. Hur skön han är att höra
Och skön att se! ack, såsom ni. Så klädd
Ni borde sitta der på molnets bädd.

ANGELICA.

Min far ser ledsen ut

FJELLSON.

. Ja, mina vänner,
Spektaklet bryr mig. Bör jag väl gä dit?
Det nämndes fordom af det fromma nit
Pompa Diaboli. Men jag bekänner,
Att jag, som yngling, var förtjust deraf.

Då var det blott små lustspel, som man gaf
Uppå en liten plats i Humvneigården.
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Publik, theater, pjeser, allt var smått,
Och skulle synas nu ett dockspel blott
Mot hvad det sedan blifvit, under vården
Af kungens höga smak, så väl som makt,
Att dömma blott af husets yttre prakt.
Dock känner jag hos mig en hemlig fasa,
Då jag besinnar det latinska ord.

HELMING.

När på theatern styggelser och mord
Bedrcfvos, när man der lät vilddjur rasa

Mot christna helgon, hette det med skäl
Hin ondes »tåt. Men nu, nu är det väl
Helt annat dock. Rätt vårdadt, hvad kan vara
Mer både skönt och värdigt tidsfördrif,
Än dessa taflor af vårt hela lif?
När det är marknad, och en brokig skara
Uppfyller torget, sitter ni och ser,
Med oss, ur fönstret, på dess hvimmel ner;
Och ler, som vi, åt glädjen som der stimmar;
Och känner harm, om något ondt der sker;
Och rörs till sorg, om någon ofärd timmar:
Ett dylikt fönster en thcatcr är,
Som visar oss, hur tid och verld sig hvälfva.
Ej blott ett fönster för oss öppnas der,
Men ock en spegel, der vi se oss sjelfva
Än i de offer, vi med tårar se,
Än i den narr, den dåre, vi bele.

ANGELICA

Men är den icke, jemte beggedera,
Som redan nämndes, ännu något mera?
Ett trollglas, der vi se, hvad fjerran är,
Se detta bättre, som vi sakna här:
Likt spegeln, der Zemir, hos trollet fången,
Fick se hvad hon begret, sitt hem, sin far;
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Och glömde, huru långt hon från dem var;
Förtjust ännu, se'n synen var förgängen.

MYRTENFELT.

Dessutom för en svensk hvad särskild vigt
Har denna pjes: en lyrisk hjeltedikt!
Ej nog att konstens alla sköna grenar
Der i en krona mötas, den förenar
Med diktens under, hvad vårt fosterlands
Historia visar främst, i ärans glans
Af höga dygder, stora hjeltedater,
Som räddat Sverige ur sitt fall och ställt
Det åter i sin frihet, lugnt och sällt,
Ibland Europas mest upplysta stater.
Ett sådant stort och ädelt skådespel,
Hvarmed vår konung lyfter svenska sinnet,
Och hos sitt tappra folk emot det fel,
Att tro sig sjelft för litet, ställer minnet
Af hvad det kunnat förr: är det ej värdt
Att ses af alla, som sitt land ha kärt?

(Till Ilelming.)
Ack sjung den sång, med hvilken hjeltcn träder
Bland sina kämpar fram; och att sin strid
Inviga, ropar an de tappra fäder,
Som Sverige frälst i en förfluten tid.

HELMING (sjunger).

«Ädla skuggor! vördade fäder!
Sveriges hjeltar och riddersmän!
Om ännu dess sällhet er gläder,
Gifven friheten lif igen!
Skola edra helgade grafvar
Trampas af tyranner och slafvar?
Nej, må träldomens blotta namn
Edra vreda vålnader väcka,
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Och er arm sig hämnande sträcka
Ur den eviga nattens famn!» >

FJELLSON

Ja, detta kan väl ingen, som har öra
För själfull sång, och för sitt fosterland
Ett hjerta, utan helig känsla höra.

ANGELICA.

Jag får ju pappas löfte med dess hand. (Kysser den.)

MYRTENFELT.

Besinna ock att stycket i det hela
Är kungens verk, som tänkt idén dertill
Och flere scener. Om ni inte vill
Så mot författarn som monarken fela:
Så går ni dit. Den förre kanske mer
Förtryter det, om ni försummar er.

LÖDER.

Förtryter det! (Brister ut i gapskratt.)

MYRTENFELT.

Den oförskämde skrattara!
Nå! hvad är det, lian guäggar åt?

LÖDER.

Författarn
Den lilla, hur naift han röjer sig!

HELMING (till Löder).

Ni stör oss. Håll er på er plats, der borta.
LÖDER.

Ja så! Är det min plats? Ursäkta mig.
Jag ville blott de långa tal förkorta.
Det föreföll mig, som vi stode re'n
Ej på spektaklet blott, men i en scen;
Oeh på theatern ha ju de gemena
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Fritt språk med de förnäma. Men jag ber,
Högädle och högiärde herrar, er
Om nådig tillgift. (Drar sig tillbaka.)

HELMING.

När vi nu förena,
Min gode svärfar, alla våra skäl
Mot er betänklighet —

ANGELICA.

Och när vi beggc
På fadershjertat allt det ömma lägge,
Som talar för de många barnens väl —

(Begge omge honom och. fatta hans händer.)

FJELLSON.

Han, som försörjer, bortom höga fjellen,
I polens grannskap, pä den nakna hällen,
Isfogelns ungar, han skall nog också
I öknen vårda sig om mina små.

HELMING.

Är det blott er och edra barn det gäller?
Nej, den församling, som ni återställer
Jfråu ett djupt förfall.

ANGELICA.

Betänk, om dit
En annan komme utan kraft och nit,
Som hvarken lärde eller ordning höllc,
Så att Guds rike der än mer förfölle.

FJELLSON.

Blott svaga redskap äro vi en livar
Ve! den som tror sig sjelf.

ANGELICA.

Dock går min far,
Med tröst till Gud, dit Gud vill honom sSnda.
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FJELLSON.

Det bör, det vill jag.
HELMING.

Men hur sänder Gud?
Är icke det en skickelse, det bud,
Ni af er konung fått i dag?

FJELLSON.

Törhända
Har jag en skrupel blott, ej af den vigt,
Att den kan väga upp en gifven pligt.

HELMING.

Det är en gifven pligt, att man skall lyda,
När man bcfalles af sin öfverhet.

FJELLSON

Dock gäller mer det Herrans ord, man vet

I vägen stå. Men att dovhän det tyda,
När ej hans ord, ej vårt förnuft oss kan
Deroin förvissa, voro brott. Välan!
Jag lyder, och jag hoppas ej få höra,
Att jag förargelse har gjort.

HELMING.

Det kan
En prest, som ni, min svärfar, aldrig göra.
Hvar helst man honom ser, uppbygger han.

(Angelica kysser hans hand.)

MYRTENFELT (till Helming).

Men skaffa er i tid biljetter bara.
LÖDER.

Dem skall jag skaffa.
MYRTENFELT.

Luckan måste vara

Nu redan öppen.
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HELMING.

Här är pengar

ELFTE SCENEN.
LÖDER. BERLOCK.

BERLOCK (vinkande ål Löder)

Hör!
Var det den prosten, som du talte för
I morse?

LÖDER.

Jo. Men nu bryr jag mig litet
Om honom. Ilau får audiens ändå;
Och ger mig ingenting*, för allt det nitet,
Jag lade ut för houom.

BERLOCK.

Du kan få
Dess mer af mig. Du mins, jag lofvat -göra
Din lycka.

LÖDER.

Lofvat, ja! Men, ack! hvad är
Ett löfte af de höga? Som det här.

(Blåser på fingrarna och går.)

BERLOCK (går efter honom).

Du får väl se. Men om du nu vill höra,
Så kan du strax förtjena pengar.

LÖDER.
Godt!

En skilling i min hand betyder mera,
Än klang af stora ord i örat blott.
Men, se! det kostar minst, att dem spendera.

BERLOCK.

Fick du ej nyss en skänk, din snäling.
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LÖSER.
Jo,

En visa. Sådant gör jag sjelf. Hvad, tro,
Är det för öfrigt, som hans nåd kan mena,
Som jag skall vinna på?

BERLOCK.

Ä' vi allena?
Se åt der borta. Är der någon?

LÖDER.

Nej.
BERLOCK.

Den presten har ju hyrt dig som lakej?
LÖDER.

Lakej! Är jag det mer än den förbamiadt
Förnäma herrn, som följde kungen hit,
Och viste honom i orangeri't
Märkvärdigheter. Jag, hvad gör jag annat,
Då jag betjenar resande kring sta'n ?

När de betalt mig, och jag går på Riga,
Så ger jag alla hofbetjenter fan,
Hur högt de än i nåd och rang må stiga,
Med stjerna fram och nyckel bak. (Går.)

BERLOCK.

Din hund!
I band med dig — men, tystar det hans mund?
Dess värre skäller han. Och nu beh öfver
Jag honom i allt fall. (Går efter Löder och för honom tillbaka.)

Det faller sig
Ett ord på sned så väl för dig, som mig.
Men skulle vi väl bryta staf deröfver ?

Jag tror du fått en liten frukost rc'n.

LÖDER

livad? är jag inte i mitt hufvud redig?
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BERLOCK.

Jo visst
LÖDER.

Och står jag ej på mina ben

BERLOCK.

Åt. ja!
LÖDER.

Och är min-tunga inte ledig?
BERLOCK.

Du talar fritt.

LÖDER.

Ja, som det egnar en
Frisinnig man. Ehur' jag inte heter
Friherre såsom ni, är jag dock fri
Och herre med.

BERLOCK.

Om våra rättigheter
Är ingen fråga nu.

LÖDER.

Men också ni
Har hört till folket, fast ni se'n så klifvit.

BERLOCK.

Den, som är kungens, är ock folkets man

LÖDER.

Jag inenar, att ni föddes som en ann
HBI-LOCK

Bland Sveriges fria folk
LÖDER.

Ehur' ni blifvit
Först adlad, se'n baron; och blir en dag
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Törhända grefve, är ni dock, som jag,
Blott menska född.

BERLOCK.

Så föda hvar en i våra
Upplysta tider! Låt oss inte såra
Hvarann, onödigtvis. Se här en ting,
Som är af allt på hela jordens ring
Dock det förnämsta, som försonar alla,
Som jemnar hög och låg, dem, som befalla,
Och dem, som lyda. (Ger honom en blank riksdaler.)

LÖDER.

Ja, ers nåd! det här,
Ej silfret endast, men den bild det bär,
Förliker oss. Jag hör till kungens vänner,
Så väl som ni. Och se, hvad mer här står:
''Fäderneslandet». Ack! när jag det får,
Af silfver, i min ficka, hvad jag känner
Det sköna, härliga, i detta ord!
Då ropar jag förtjust med många andra,
Som dessemellan allt i Sverge klandra:
O fosterland! o miua fäders jord!

BERLOCK.

Du är en lufver. Hjelp mig nu till rätta.

LÖDER.

Hvarmcd?
BERLOCK.

Med ditt förstånd, din fmtlighet.

LÖDER.

Hvad skall jag göra då?

BERLOCK.

Om jag det vet!
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LÖDER.

Kan jag då veta det?
BERLOCK.

Jag ville sätta
En i arrest.

LÖDER.
Det gör polisen blott

BERLOCK.

För brott, för sken åtminstone af brott.
Men här är intet sådant. Här är saken
Just den, att kunna ställa till det så,
Att ej polisen möjligen kan få

Sin hand deri.
LÖDER.

Rätt svårt! Den frun är vaken
Se'n hon fick Liljcnsparre till sin man.

Våld på en menskal Det kan illa slutas.
BERLOCK.

Bevars för våld

LÖDER.

Brandvakten kunde mutas
Att knipa honom.

BERLOCK.

Det går inte an:

Det är i dag han måste in i fällan,
För' kloekan sex.

LÖDER.

Hvad är det för en han?
En bättre eller sämre!

BERLOCK.

Midt emellan.
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Det är en prest, den samma lymmeln, livars
Hvars — guvernör du är i dag.

LÖDER.

Bevars!
livad vill ni med den gamla Lappska presten?

BERLOCK.
Blott stänga honom in i qväll. För resten
Vill jag den stackarn intet ondt.

LÖDER.

Men just
I qväll skall han pä opran med de andra.
Och se'n på audiensen.

BERLOCK.

Detta just
Skall du förhindra, hör du.

LÖDER.
Jag, som just

Skall skaffa dem biljetter — jag har lust
BERLOCK.

Säg ut.

LÖDER.
Vi måste rätt förstå hvarandra.

Den blanka daleru, som jag fick af er,
Var ju en städsel blott?

BERLOCK.

Ja, du får mer.

LÖDER.

Hur mycket?

BERLOCK.

Dubbelt.
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LÖDER.

Bäst, att ni betingar
En annan. Ingen bra karl lär begå
Bdsörebrott för sådant pris.

BERLOCK.

Nå! klingar
Den tredje blanka daleru till de två
Ej nog i dina öron, girigbuk?

LÖDER.

Hvem är det mer af oss? Ni, som har bruk
Och säteri, ni gnider på eu skilling;
Oeh jag, som knappt mitt bröd förtjena kan,
Skall sätta allt på spel som en vettvilling.

BERLOCK.
Allt?

LÖDER.

Ja, att fängsla en oskyldig man,
Det kostar äran, herrre, och min ära
Är allt för mig.

BERLOCK (för sig).

Dill ära, skurk!
LÖDER.

Ni ler.
Jag väger min på guldvigt, som ni er,

Fast jag ej säljer pastorater.
BERLOCK.

Kära!

Låt oss ej gräla nu. Jag lägger till
En femma.

LÖDER.

Att baron kan subtrahera
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Vet hvar och en. Addera kan ni ock,
Helst i er egen pung. Ni borde dock,
Som kronans man, ha lärt multiplicera.

BERLOCK.

Fem gånger tre gör femton. Slut.
Förstår du?

LÖDER.
Ja.

BERLOCK.

Nu säg, hur får du gubben
Att sitta der han sitter qvällen ut?
Som passar bäst den gamla murkna stubben.

LÖDER.

Jo, till exempel uppe på en vind.

BERLOCK.

Ha, ha, ha, ha! Men hur skall han fås in?

LÖDER.

Omgifven som han är af måg oeh doter,
Gick det väl inte, är jag rädd, så lätt.
Men nu till texten, utan flera noter:
Jag vet ett säkert och behändigt sätt.
Men om den unga frun, den söta, rara
Gör det mig ondt; som aldrig sett förut
En opra, aldrig lär får se.

BERLOCK (otåligt),

Till slut
Med saken! Hvad är det för sätt? Förklara,

LÖDER.

När jag till luckan går, så fins ej mer
Biljetter. Det är klart, som ni väl ser.
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BERLOCK.

Ja, som Columbi ägg. Det låg så nära
Och föll oss inte genast in!

LÖDER.

Jo väl
Föll det mig in. Men innerst plär man bära
Och sist ge ut hvad dyrast är.

BERLOCK.

Likväl
Är det blott hälften, att han hålls ifrån
Spektaklet. Huru skall han se'n bli hållen
Från audiensen ? Ty han är väl mån
Att komma dit ändå, den gamla stollen.

LÖDER.

Jag tor väl veta råd för det också?

BERLOCK.
Nå väl!

LÖDER.

Men derför borde jag väl få
Två gånger till de femton.

BERLOCK.

Äter preja! —

Två gånger till de femton! det vill säga
Två femmor till de tre. Må vara då,
Att saken ej blir halfgjord. Hitta på
Igen ett medel, som kan föra lika
Gerad till målet.

LÖDER.

Det skall inte svika.
Jag möter presten framför kungens rum
Och säger: Schröderheim befallt mig föra
Herr pastorn fram.
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BERLOCK (gnider händerna).

Han tror dig. Han är dum.
LÖDER.

Jag tar hans arm; och skulle han än göra
Motstånd, så släpar jag hans vördighet
Bort i kulisserna, der han ej vet
Ut eller in pä sig, tills qvällen lider,
Och alla gä, och han stängs in omsider.

BERLOCK (efter ett häftigt skratt).

Förträffligt påfund! blott det lyckas. Nå,
Försök. Men hör du, röj mig inte bara. (Går.)

LÖDER.

Två gånger till, de femton! var det så?

BERLOCK (nickar och går).

TOLFTE SCENEN.
LÖDER (ensam).

Två gånger till de femton skulle vara

Blott tjugofem; men som det lydde nu,
Två gånger till de femton, gör det ju
Jemt tretti. Derifrån kan han ej komma.
Så väl hans nåd förstår till vinst för sig
Beräkna allt, så blir han efter mig.
Jag vinner fem riksdaler på ett komma.
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FEMTE AKTEN.
Tkeatern föreställer ett af de ram, der Pjellson och hans

dotter bo. På ett bord ligger en mängd böcker.

FÖRSTA SCENEN.
FJELLSON sitter vid bordet. HELMING och MYRTENFELT

INKOMMA.

MYRTENFELT.

j/ii sjöng gudomligt. Alla gflfvo dig
Det största lof — och hvad triumf för mig!
Jag drack med örat, som Horatius säger,
I ditt beröm mitt eget. Ack! jag äger
Ej ord till pris för din talang, din smak.
Miljoner tack! (Skakar hans hand.)

UELMING.

Jag satt der, som på nålar,
Och tänkte på min svärfar och hans sak:
Rädd att fördröjas af de många skålar.
De kryddades likväl med sinnrikt skämt,
Som skulle harmen sjelf till löje stämt. (Går till bordet.)

MYRTENFELT.

Herr pastorn sitter här igen och suger,
Som bi't ur blomman.

FJELLSON.

Ja, som torparas bi
Ur herrgårdsparken. Här är poesi,
Historia, religion. Om allt ej duger.
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Så är dock mycket lika skönt och godt,
Som nytt för mig.

HELMING.

Min svärfar har väl fått
Biljetter?

FJELLSON.

Här är en, som man mig lemnat.
HELMING (ser på biljetten).

Till kungens rum der audiensen sker.
Men kort till opran, dit vi alla ämnat,
Har inte Löder burit dem till er?

FJELLSON.

Nej!
HELMING.

Har min hustru gömt dem?
FJELLSON.

Torde hända.
HELMING (klappar på en inre dörr).

Nå, är din klädsel inte färdig än?

ANDRA SCENEN.
DE I^ÖRRE. ANGELICA (i den då brukliga drägten med hög tupé,

styfkjortel m. m.). AURORA.
ANGELICA.

Så ser jag ut. Jag blef helt rädd, min vän,
När jag i spegeln såg mig. Hvad förvända
Begrepp om det som pryder! Säg mig du:
Är jag väl lik en menniska ännu?

HELMING.

En engel är du lik, som, fast han lånar
Den tunga drägten af en dödlig kropp,
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Dock med sin blick från himmelen förvånar,
Och dit med sig vårt hjerta lyfter opp. —

Du har väl fått biljetter för oss alla?
ANGELICA.

Nej, ingen.
HELMING.

Hvad! har inte Löder gett
Dig några?

ANGELICA.

Löder har jag inte sett.

HELMING.

Den skurken! —- ja, hvad skall jag honom kalla,
Om han bedrar oss?

MYRTENFELT

Honom likt minsann!

AURORA.

Den som så väl betalar, sviker han
Väl ej, om han ock först i sista stunden
Infinner sig, ty det hans nöje är
Att bry och göra oro. Men då plär
Han komma på minuten, på sekunden.

HELMING (ser på klockan).

Nu återstå blott fem minuter än.
Har du tillreds din kappa?

ANGELICA.

Ja, min vän!
AURORA.

Lik en prinsessa är hon på min ära,
Och gör uppseende på opran.

ANGELICA.

Hvad!
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Ändå! — Min Gud! hvad drägt skall jag då bära,
För att ej pekas ut i denna stad ?

AURORA.

Det sker ju inte för att henne klandra.
Tvertom skall folket hviska åt hvarandra:
«Hvad hon är täck! och klädd med sådan smak!»

ANGELICA

Ack! hvad besvär jag gjort så väl Aurora
Som hårfrisörskan, halfva da'n.

AURORA.

Stor sak
I vårt besvär! Men nära att förlora
Allt tålamod var re'n vår söta fru.

ANGELICA.

Ja, jag blef helt förskräckt, och kunde ju
Ej annat, då inan kom med heta tången
(Jag tänkte på martyrn i taflan der).
Se'n snördes jag i jern, som den der fången
Jag såg på tinget. Ser du, hvad jag bär
Föl' flyglar (med begge händerna på sina sidor). Värst dock slet

mitt arma hår,
Som, först i hundra papperslappar skrufvadt,
Se'n brändt och aflöst, mjöladt, smordt och lufvadt,
Nu likt en fästning med kanoner står.

AURORA.

Jag påstår att grefvinnan med de stora,
Blåsvarta ögonen och hyn lik snön,
Hon, som med mig har samma namn Aurora,
Är inte bättre klädd och knappt så skön.

MYRTENFELT.

Nyss med sin gröna krans, sin hvita slöja
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Sitt mörka här, hvad hon var vacker! Nå!
1 min idyll skall hon den klädseln få.

HELMING (ser på klockan).

Hvad den fördömda krånglaren kan dröja!
MYRTENFELT'.

Han narrar oss helt visst. Bäst att jag går
Och skaffar nya kort, blott jag dem får.

AURORA (vid fönstret).

Se, nu är vagnen här!

ANGELICA

I vagn den biten!
Ryms jag derinne?

AURORA.

Den är inte liten.
ANGELICA.

Men jag i hast har blifvit bred, gud nä's!

TREDJE SCENEN.
DE FÖRRE. LÖDER.

HELMING (till Angetica).

Här är han ändtligen. Svep om dig kappan.
Och låt oss skynda alla utför trappan.

Till Löder.

Tag korten hit.
LÖDER.

De kunde inte fås.
ANGELICA och HELMING och MYRTENFELT och AURORA

ropa på en gång.
Ej fås?

LÖDER.

Omöjligt
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HELMING.

Fast ni dem beställde?
Ni gjorde det?

LÖDER,

Ja, klockan elfva ren.
Men nu fanns ingen öfver, icke en.

HELMING.

Ni skref ju opp mitt namn?
LÖDER.

Ja, men hvad gällde
Ert simpla namn mot ett af rang och ätt?
Baron Berlock har tagit bort de sista.

HELMING.

Dem som för mig beställdes? Med hvad rätt?

LÖDER.
Spörj honom sjelf. Se här (lägger penningarne på bordet). Det

torde brista
En plåt: den feltes i min lön. Farväl!

MYRTENFELT.

Var god och vänta. Säg oss af hvad skäl
Ni gick till luckan först i sista stunden,
Då den var öppen redan klockan tu.

LÖDER.
Jo, af den enkla, klara, säkra grunden,
Att herras biljetter borde vara hans ännu
Kring sex, så väl som tu. Att det ej gällde,
Var ej mitt fel. Jag gjorde ju derom
En föreställning, jag. Men hvad bekom

(ställer sig i den öppnade dörren)
Jag väl till svar? Jo, ser ni, att man smällde
Midt för min näsa luckan sä igen,
Som jag nu gör för er med dörru.
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FJERDE SCENEN.
DE FÖRRE utom LÖDER.

MYRTENFELT.

Du den
Gemenaste —

HELMING

Hvad harm!
MYRTENFELT.

Den oförskämde!
HELMING.

Han är väl köpt dertill
MYRTENFELT,

Af den jag nämnde.
HELMING.

Men att han röjde honom.
MYRTENFELT.

Det är likt
Den stora skälmen. Han är känd för slikt -

Det händer stundom, att det bjuds i gången
Biljetter ut till ett fördubbladt pris:
Jag skall försöka om jag möjligtvis
Kan få ett par.

FEMTE SCENEN.
DE FÖRRE utom MYRTENFELT.

ANGELICA.

Det spelas sista gången
Nu!

HELMING.

Ja, tills hösten kommer.



ANGELICA.

Då ä' vi
I Norrland; och för mig är då förbi
Allt hopp att se en opra. Många stunder
Jag tänkte roa mig och andra der
Med blotta minnet af ett sådant under,
Som Gustaf Vasa för oss landtbor är.
Förtretligt vore det att nu det mista!

UELMING.

Vi skola hoppas i det aldra sista
EJELLSON.

Mitt goda barn! om vi få hemma bli,
En skickelse af Gud jag ser deri,
Som för en frestelse oss vill bevara.

HELMING.

Tvertom ser jag deri en djefvulsk snara,
Att hindra en förtjent och värdig mans
Befordran.

FJELLSON.

Ske Guds vilje! Går jag miste
Om detta bröd, får jag väl annat.

SJETTE SCENEN.

DE FÖRRE. MYRTENFELT

HELMING

Fanns
Det några?

MYI_TF.N_.KLT

Nej, ty värr! Men om jag visste
Hvar Schröderheim nu har sin loge.

HELMING.

Hur så ?

168
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-MYRTENFELT.

Fick han en auiug om Berlocks intriger,
Så gaf han den åt er, helt visst.

HELMING (till Angelica).

Hör på.

FJELLSON.

Jag ginge dock ej dit.

ANGELICA.

Min far!

FJELLSON.

Jag stiger
Ej med min fot på opran, der man gör
Så slemma konster redan utanför.

ANGELICA.

Men upp till kungen skall min far väl stiga.
FJELLSON.

Det är min pligt.
MYRTENFELT.

Törhäuda frågar han,
Hur ni fann opran. Säg då, att ni faun
Den, som den är, förträfflig.

FJELLSON.

Jag kan tiga;
Men ljuga har jag icke lärt som ung,
Och vill det icke nu, som gammal, lära.
För ingen nienska, minst inför min kung,
Må jag en larf, vid kragen fästad, bära!

(Allmän tystnad. Tar en bok och sätter sig att läsa.)

HELMING (till Angelica).

Du är väl ledsen. Jag är det också.
Hvad det förargar mig, att det förnämsta,
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Hvarmed jag ville fägna dig, det främsta
Af alla Stockholms nöjen, skulle gå
För dig förloradt!

AURORA.

Och den klädseln sedan!
Den präktiga tupénl

HELMING.

Du ler, min vän.
ANGELICA.

Ja, åt Aurora. Också är jag redan
Från hela saken. Då man hoppas än,
Är man otålig. Var tillfreds. Din maka
Har tidigt lärt umbära och försaka.
Nu låt oss tänka endast, på hvad sätt
Vi få min far på audiensen. Lätt
Förgäter han den sjelf.

HELMING.

Du måste rycka
På honom se'n.

MYRTENFELT.

Hur kan han sitta så
I ro och läsa, just då han skall gå
Att dra en lott, som afgör all hans lycka?

HELMING.

Det kan blott den, som fullgör pligtens bud,
Och lemnar allt det öfriga åt Gud.

MYRTENFELT.

Nu föreslår jag, för att skingra harmen,
Tills opran är förbi, en promenad.

AURORA.

Ack ja, herr doktor! tag er fru om armen
Och gå, att folket ser, hur frun är —
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ANGELICA.

Hvad?

AURORA.

Väl klädd.

MYRTENFELT.

Och vacker se'n.

ANGELICA.

Har jag då farit,
För att begapas som de djur, jag hör,
Att den der lorden allt till England för.
Ett Lappskt vidunder har jag redan varit
Tillräckligt, tycks mig. Hjelp mig nu: jag går
Att släppa löst igen mitt stackars hår.

AURORA.

En hufvudbonad, som är just ett mönster,
Hvad synd, om ingen skulle se den! Ställ
Er här åtminstone vid detta fönster
För dem, som bo der midtcmot. Var snäll,
Jag ber.

ANGELICA.

Förlåt min envishet. Det värker
Så i mitt hufvud af den tyngden. Kom. (Går in.)

AURORA.

Herr doktorn har nu fått en maka, som

HELMING.

Som?
AURORA.

Som är ingen Stockholmsdam
HELMING.

Det märker
Min vän nu först.
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AURORA.

Men ock på landet, ja
I Lappland, trodde jag, att ingen qvinna.
Som är så grann och vacker, kunde ha
Så liten lust att visa sig och vinna
Uppmärksamhet och bifall, som er fru.

HELMING.

Hon är förnöjd, att vara i mitt tycke.

AURORA.

Ack! sådant arbete, ett mästerstycke
Af hårfriseriug skall förstöras nu,
Som ett förloradt verk! (Går.)

MYRTENFELT.

Allt är förgängligt,
Hvad stort och härligt görs på denna jord.
Allt är fåfängiigt! var predikarns ord.

SJUNDE SCENEN.
DE FÖRRA, utom ANGELICA oen AURORA.

FJELLSON (spritter upp ur sin läsning och
talar med högtidligt allvar).

livad hörde jag för röst? Allt är fåfängligt!
Det fann en konung under all sin makt
Oeh rikedom oeh höghet, all sin ära,
Och konst och visdom. Af en konung sagdt,
Det ordet verldens väldige må lära.
Nu går jag till en sådan. Derför ju
Liksom från himlen kom det ordet nu:
Att till vår visa, hulda, men af veriden
Hänförda Herre jag det bära må
Just på det rum, der fåfängan oeh flärden
Med snillets lekverk mest på honom rå.



173

HELMING.

För Guds skull låt ert nit er ej förvilla,
Min goda svärfar! Om ni blandar er
I annat än er sak, och obedd ger
Olämpligt råd, så gör ni mycket illa
Ej endast mot er sjelf, men mot den bygd,
Ni kunde gagna, om er ädla dygd
Af kungens nåd blef använd. (Ser på klockan.) Det lär vara
Snart tid att gå, helst vi ännu befara
Ett möjligt hinder.

FJELLSON.

Hvad?

HELMING.

Ett nytt försåt
Af kolportörn.

FJELLSON.

Hvad vill han mig?

HELMING.

Han löper
Dens ärende, min far, som honom köper.
Var lugn emellertid: vi följas åt,
Tills ni är der.

MYRTENFELT.

Men till och med i salen
Var på er vakt. Hör, hur det hände förr
En stackars prest på hofvet. Kungens dörr
Var re'n för honom öppnad, då rivalen
Böd honom snus. Han tog en pris och gick;
Men som det var i snuset prustrot, fick
Han ej för nysning fram ett ord till kungen.

HELMING.

Och miste pastoratet!
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MYRTENFELT.

Skulle mist,
Om han i rattan tid ej löst på pungen.
Det hjelpcr ändå mer än gunst och list.

FJELLSON (leende).

Snus skall jag inte taga, endast bjuda.
(Tar upp sin dosa, och bjuder.)

HELMING.

Bjud inte åt Hans Majestät, jag ber.
MYRTENFELT.

Ej heller åt Berlock
FJELLSON.

Sä! Det förbjuda
Hofsederna? Nå väl, jag lyder er.

HELMING.

Har svärfar hos sig sina papper alla?
FJELLSON (visar dem i fickan, till en

del utstående).

Ja.
HELMING (trycker in dem).

Se, för all ting till, att de ej falla
Ur fickan. Jag går med, så långt jag får,
I korridoren, dit, der vakten står.

ÅTTONDE SCENEN.
Skådeplatsen förvandlas till en inre gång på opera-theatern.

På sidorna äro dörrar till aktörernas rum. Fonden
visar en del af kulisserna och mellan dem, en skymt af
sjelfva theatern i den sista scenen af Gustaf Vasa. Man
hör på a/stånd musiken och sången.

BERLOCK (ensam).

Ifrån spektaklet fick jag honom då!
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Tänk! om det skulle lyckas nu också,
Då han skall in i kungens rum, att föra
Det våpet in i en kuliss! Hur flat
Blef inte Schröderheim! Då fick han göra,
Att tvätta ren sin lappska kandidat.
Det väckte hela sta'ns och hofvets löje.
Ja, det gör kungen sjelf ett hemligt nöje,
När han får bry sin statssekter. Så kan
Jag hämna mig. Tyst är det inte han?

NIONDE SCENEN.

BERLOCK. SCHRÖDERHEIM.
BERLOCK.

Aha! herr statssektern har sina gångar,
Han också, här. Hvem är det, som han fångar?

SCHRÖDERHEIM.

Som fångar mig, vill ni väl säga.

BERLOCK.

Nå!
Det kommer på ett ut.

SCHRÖDERHEIM.

Baron lär gå
För annan fångst.

BERLOCK.

Jag går att möta kungen,
Som kommer från sin loge.

SCHRÖDERHEIM.

Så gör ock jag.
BERLOCK.

Tyst! det är slut.
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TIONDE SCENEN.
DE FÖRRE, fru MULLER som CHRISTINA GYLLENSTJERNA.

KARSTEN som CHRISTIERN TYRANN. STENBORG
som GUSTAF VASA.

BERLOCK.

Förträffligt spelt och sjungen
Var pjcsen, sad' Hans Majestät, i dag.

FRU MULLER (skorrande).

Mitt arma hufvud! ack! en sådan pina!
Jag kan med möda hälla upp det.

BERLOCK (beklagande).

Åh!

SCHRÖDERHEIM.

Nu känner jag igen fru Muller.

FRU MULLER.

Så!
Men inte nyss.

SCHRÖDERHEIM.

Då såg jag blott Christina.

KARSTEN.

Hur sjöng jag, tro, i qväll?

SCHRÖDERHEIM

Som en tyrann.
Jag tog mig om mitt hufvud.

STENBORG

Må han rasa!
Han kan dock aldrig vinna, hvad jag vann,
Då kungen famntog mig som Gustaf Vasa.
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ELFTE SCENEN.
konuno GUSTAF 111. DE FÖRRE.

GUSTAF (till Karsten).

I afton var jag när, att öfvergå
På Christierns sida. Han betog mig så!
Tack, Stenborg, tack för denna afton åter.
Och fru Christina alltid skön och stor!
Iljeltinna äfven, då hon är blott mor,
Och sänkt i bojor sina barn begråter!

SCHRÖDERHEIM.

Besynnerligt! — Från Danmark frälst på nytt,
I än en Gustafs skygd Christina flytt.

(Kungen ler, nickar och går.)

TOLFTE SCENEN.
fru MULLER (ensam).

Jag föddes danska och jag föreställer
Den, som bland svenskor främsta rummet har
Och för en dansk tyrann ett offer var.

Hvad spel af ödet? Ack! jag räds, det gäller
I hela lifvet, som på scenen här,
Att allt det stora, man beundrar, är
Blott sken, blott skuggverk, blott en lek för qvällen.

(Går in i sitt rum.)

TRETTONDE SCENEN.
FJELLSON. LÖDER, en HOFLAKEJ.

FJELLSON.

Hvad här är många mörka, dystra ställen
I detta glädjens tempel. Och hvad mängd
Af krökta gångar, der man lätt blir stängd,
Som i en labyrinth.
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LÖDER.

Ni kom till korta,
Om jag ej följde er. Nu kan ni gå
Rätt fram och klappa på den dörrn der borta:
Den går till kungens rum. (Visar på fru Mullers dörr, och drar

sig bakom en tapet.)

FJELLSON (klappar).

FRU MULLERS JUNGFRU (öppnar dörren pä
glänt, sticker ut huf-
vudel och ropar).

Hvem är det ? Åh !! !

En prest! hvad vill han här?
FJELLSON

Jag söker kungen.
JUNGFRUN

Här hos fru Muller? Skäms!
EN HOFLAKEJ.

Han synes ha
En värdig uppsyn.

JUNGFRUN.

Ar han tokig?
FJELLSON.

Ja,
Det var jag väl, när jag gick hit, fast tvungen
Af en befallning från Hans Majestät.

HOFLAKEJEN.

Af en befallning från Hans Majestät?
FJELLSON.

Här vid spektaklets slut jag skulle vara.
HOFLAKEJEN.

ilä.v i kulissen?
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FJELLSON.

I hans rum.

HOFLAKEJEN.

Ja, så.
Ni har gått vilse.

FJELLSON.

Vilse förd.

HOFLAKEJEN.

Kom, gå
Med mig.

FJELLSON.

Jag törs väl tro er?
HOFLAKEJEN.

Följ mig bara.
Skådeplatsenförvandlas till kungens rum

FJORTONDE SCENEN.
FJELLSON. en HOFLAKEJ.

HOFLAKEJEN (ceremonielt).

Herr pastorn kan väl sätta sig så länge
Här ien vrå. Drag upp ert vida hänge:
Se'n skall det släpa efter er, förstås,
Då ni går in till kungen. Deri fela
Ej bondkaplauer endast, men gudnås!
Consistorialer. (Går till dörren.)

FJELLSON (för sig).

Kan väl kungen dela
Till dessa småting sin uppmärksamhet?
Han som de stora så behandla vet
Med snillets blick och hjeltens mod! (Sätter sig.) Hvad under
Att jag är trött af sådant språng än opp
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Än ner för trappor. Mina aftonstunder
Använder jag ej så. Min gamla kropp
Behöfver ro. (gäspar.) Så skulle jag nödvändigt
På en theatcr, för att nalkas få
Min konung! Ack! jag räds, att hvar han må
Befinna sig, har han spektakel ständigt;
Sjelf en aktör: så stor han eljest är,
Svensk i sitt hjerta, mån om Sveriges ära,
Och ädelmodig. Eljest tycks mig här
I Stockholm nästan allt en stämpel bära
Af theatraliskt spel. Ja, sjelfva vi
Från Lappland, spelt i dag en komedi. (Gäspar.)
Ack! om jag gömt hos mig en bok. (Gäspar åter.) Det stundar
Till natten redan. (Nickar.) Jag är rädd, jag blundar.

(Ruskar om sig, men nickar igen och faller
slutligen i fullkomlig sömn.)

FEMTONDE SCENEN.
FJELLSON. BERLOCK.

BERLOCK (för sig).

Kom han ej hit ändå! Men det skall fram,
Att han ej var på opran. — Hvilken skam!
Den lymmeln vet ej ens stå upp från stolen
Och bocka, när han ser en man, som jag. -

Han sofver! — Sådant är det menskoslag,
Som krälar der bland drifvorna vid polen:
Så rått och drönigt! Kungen sjelf får se,
Hvad djur det är, som Schrödcrheim vill ge
Ett af de största gäll i hela riket.

(Till hofbetjenten.)
Låt bli att väcka upp det gamla liket,
När kungen kommer.
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SEXTONDE SCENEN.
DE FÖRRE. KUNGEN. SCHRODERHEIM.

SCHRÖDERHEIM.

Hvar är presten? Åh!
Han sofver.

KUNGEN.

Sofver! då han skulle stå
Inför sin kung, som kan hans lycka göra.
Den stund han väntar, att sitt öde höra,
Insomnar han.

BERLOCK.

Så bär sig ingen åt
I enskildt hus.

SCHRÖDERHEIM.

Var nådig! och förlåt

Hans ålders svaghet.
KUNGEN,

Oron håller vaken
I sådant ögonblick de gamla ock.
Är han vid år, så tycks hans uppsyn dock
Ej röja svaghet.

BERLOCK.

Det är hela saken,
Att han är utan seder, utan vett.

SCHRÖDERHEIM.

De seder, herr baron i verlden sett
Och lärt, har han visst icke.

KUNGEN (högtidligt).

Mine vänner!
Nyss rörd af Vasas sömn, som intryck ger
Af himmelskt salig frid, jag nu mig känner
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Af något dylikt rörd, då jag här ser
Den gamles ro. Sublimt är ju det draget
Att kunna sorglöst somna i den stund
Hans lycka afgörs! Det har samma grund,
Som hjeltens sömn om natten före slaget,
Och en oskyldig fånges för sin död.

(Till Schröderheim.)

Det ger hans goda sak ett kraftigt stöd.
SCHRÖDERHEIM.

Hans papper titta fram ur fickan. (Drar ut dem.)

KUNGEN

Akta,
Att han ej vaknar. Låt mig se på dem.

(Ögnar på skrifterna, och sätter sig ned och skrifver.)
Se här, lägg in dem åter: sakta, sakta.
Nu kan han resa glad och lycklig hem. (Går.)

SCHRÖDERHEIM (till Berlock).

Jag ler åt något, som jag nyss fick höra:
En prest, som skulle hit, blef narrad hän
I en kuliss och kommer inte dän.
Den samme, som det hviskat i mitt öra,
I morgon sprider det kring hela stan. (Går.)

ISERLOCK.

Härefter ger jag alla prestgäll fan. (Går.)

SJUTTONDE SCENEN.
FJELLSON. HOFBETJENTEN.

HOFBETJENTEN (väcker honom)

Hur länge skall han sitta här och sofva?
Hans Majestät var inne re'n och gick.

FJELLSON.

Var inne? Källtle han pä mig en blick?
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HOFBETJENTEN.

Ja.
FJELLSON.

Och jag sof?
HOFBETJENTEN.

Ja! en välsignad gåfva
Är sömn, men på rätt ställe, i rätt tid.

FJELLSON.

Ve mig! jag spillt ej blott min egen lycka,
Men mina barns. Dock har mitt hjerta frid.
Och mina barn, om de än skulle tycka,
Att jag, ty värrl försofvit deras väl,
Förlora ej sitt rätta stöd likväl.
Det slumrar ej, det faderliga öga,
Som till dem ser ifrån de himlar höga.

(Theatern förvandlas till Fjellsons rum.)

ADERTONDE SCENEN.
ANGELICA (i natthufva). AURORA.

ANGELICA.

Hvad! är det åskan, som ej går i skyn,
Men längs med gatan. Se på bordets bryn,
Hur glas och talrik dallra.

AURORA.

Det är bara
En mängd af vagnar, som från opran fara.

ANGELICA (vid fönstret).

Det blixtrar. Nej, som när hos oss en stor
Eldkula kommer öfver höga fjellen
Och gör det dagsklart midt i mörka qvällen:
Så sken det.
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AURORA.

Det var kungens vagn, som for
Med sina facklor.

ANGELICA.

For han re'n? Då torde
Det vara afgjordt. Hvad det klappar här!

(Med handen på sitt bröst.)
Ack! mina elfva syskon. Gud! jag borde v

Med lugn förbida hvad din vilja är.

NITTONDE SCENEN.
DE FÖRRE. FJELLSON. HELMING. MYRTENFELT.

ANGELICA.

Så tysta oeh förlägna! Jag behöfver
Ej veta mer. Allt är förloradt.

FJELLSON.

Ja.
Döm ej för hårdt din gamla far.

ANGELICA.

Hvaröfvcr ?

FJELLSON.

Jag sof, när kungen kom. Han gick. (Paus.)

HELMING.

Vi ha
Dock hopp ännu. För mycket upphöjdt sinne
Har kungen, att tillräkna det en man
Vid scxti år.

MYRTENFELT.

Berlock, om han var inne,
Gör sak deraf. Men Schröderhcim, som kan
Ge allt en lika klok, som rolig vändning,
Slår af det med ett infall.
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FJELLSON.

Skulle då
Det ske på opran? Derför gick det så!

(Tar fram skrifterna och lägger dem på bordet.)

Hvad duger nu det här till? Jo, till tandning
På tobakspipan.

HELMING.

Nej, min goda far,
Jag hoppas, de behöfvas än. Jag tar
Dem i förvar så länge, för att sedan
Ät statssokterarn lemna dom igen.
Hvad ser jag? Här är kungens påskrift redan.

ANGELICA.

Hvad kan det vara?

MYRTENFELT (rycker till sig skriften)

Låt mig se på den —

Det är så likt dem.

HELMING

Hvilka?
MYRTENFELT.

Beggedera:
Hans Majestät och Schröderheim.

HELMING.

Hvad då?
MYRTENFELT (i officiell ton).

Härmed vi göre vetterligt alltså,
Att han, Johannes Fjellson, är nu mera
Nämnd kyrkoherde i Johannishamn.

(Räcker fullmakten åt Fjellson.)

ANGELICA (omfamnar honom).

Ack! nu förstår jag detta sköna namn:
Det är en hamn, som Gud er låter finna.
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HELMING.

Må ni der ock Johannis ålder hinna!

FJELLSON.

Nu, mina barn, för en så lycklig dag-
Gå vi, att Gud vårt hjertas tack hembära.

HELMING (till Angelica),
För mig hvad afton! Kom min vän!

TJUGONDE SCENEN.
MYRTENFELT. AURORA.

MYRTENFELT.

Ån jag!
Må jag ej prisa denna dag? Hvad ära,
I trots af Löder och det Lappska tjut,
Min visa gaf mig hos Selins till slut!

AURORA.

Att. kungen skulle hos mig dejeunera,
En sådan nåd jag aldrig tänkte få;
Oeh aldrig får jag i min tid den mera.

Men hedern har jag all min tid ändå.
Auroras tempel täcktes han det kalla.

MYRTENFELT.

Härefter skall det nämnas så af alla;
Och detta namn skall samla kunder dit,
Som dig belöna för ditt trogna nit.

AURORA.

Men jag, i alla fall, uppriktigt säger,
När dit en hygglig gäst får slippa in;
Att det är kungen, som salongen äger,
Fast jag af kunglig nåd den kallar min.
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SLUT SÅN G.

AURORA.

Ler ät mig törhända måiigen,
Och sin egen bild ej ser?
Liknar hon ej mig, jag ber,
Hon som fjäsar i salongen,
Vid den soirée hon ger,
Der den italienska sången
Och den tyska harpans klang-
Följas af tableaux vivants,
Fjäsar blott för börd och rang.

BEGGE.

Mången här sig sjelf beler;
Fast hans granne blott det ser.

MYRTENFELT.

När jag fjeskar med min visa,
Skrattar du i logen der:
Du som sjelf en visa är,
Då du springer att dig visa
Än i de förnämas sfer,
Än bland vittra, än bland visa,
I Polymnia har en roll
Och en grad i Par Bricol,
Och är allestäds ett noll.

BEGGE.

Mången här sig sjelf beler,
Fast hans granne blott det ser.
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PERSONERNE:
Konung SVERKER.
INGIERD, hans gemål, förut gift med konung KNUI
FOLKE JARL, hennes fader.
SUNE JARL, hans son, gift med Sverkers dotter af hans

första gemål.
VALERIUS, crkebiskop.
ERIK.

FÅLE BURE.
RAGVALD.
SIGNILD.

MARCUS, archidiaconus
ELIN, en af drottningens hoftärnor.
En pelegrim.
Åtskilliga af de vid herredagen samlade Svear och Göther.



FÖRSTA AKTEN.
Tiieatern föreställer S:t Eriks chor i Upsala Domkyrka,

upplyst af en under hvalfvet hängande lampa. På ena
sidan ser nian ett altar och deröfver ett helgonskrin af
silfver. Fonden visar det öfriga templet, bakom ett

galler, genom en öppen dörr.
FÖRSTA SCENEN.
ERIK. FÅLE BURE.

FÅLE BURE

Ue här det rum, der Eriks helga stoft
I dag skall vigas i sitt silfver-skrin.
I folkets hjertan längesen ett helgon,
Han nu i kyrkan, såsom rikets skyddshamu,
Ett föremål för allmän dyrkan blir.

ERIK.

Också mitt hjertas helgon har han allt
Ifrån min barndom varit, den så vise,
Som gode kungen, den så ädle hjelten.
Hvad jag är glad, att på vår långa färd
Vi hunuo hit till denna sköna högtid;
Det blott är högtid, att i detta tempel
Se sig omkring, som i en högre verld.
Derute redan lyfte mig dess höjd
Lik fjellets, vid hvars fot jag uppfödd är,
Och nu härinne, då jag blickar upp
Emellan pelare, som likna skogens
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Skyhöga trän, och ser det hvalf, de bära,
Likt himlens, sjunker jag i stoftet ner.

FÅLE BURE.

Dess helga fristad skydde dig, min son,

Den stund jag lemnar dig. Blif här hos Gud
I stilla andakt, obemärkt af menskor,
Och drag dig sjelf i tysthet undan dem.

ERIK.

Hvem aktar här på mig, en okänd främling,
En hyddans son från djupa Nordens vrå?

FÅLE BURE.

På främlingar, och helst på dem från Norden,
Är spejarns blick nu mer än nånsin spänd.
Jag räds, han lurar här i sjelfva templet.

ERIK.

Hvad frukte vi, då ingen skuld oss trycker?

FÅLE BURE.

Der borglig tvedrägt söndrar äfveii bröder,
Behöfs ej någon skuld hos don förföljde.

ERIK.

Men vi, som, gömde bakom fjell och skog,
Blott genom ryktet hört om denna söndring,
Och lefvat mer ibland en forntids minnen,
Än i den tid, som skakar Sverige nu,

Hvad kunna vi befara?

FÅLE BURE.

Äfven oss,
Min son, se'n vi vår fristad öfvergett,
Kan denna skakning bringa lätt på fall.
Här ligga stötestenar vid hvart steg.
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ERIK.

För dem, som klifva upp i lyckans branter.
Men i vårt ringa stånd kan man ju gå
I tysthet fram sin obemärkta väg.
Dock har jag ofta med förundran tänkt,
Hur högt min far står öfver sina likar
1 upplyst vishet, ädla tänkesätt
Och yttre skick, som liknar de förnämas.
Också mig sjelf jag mången gång har tyckt
Till något högre både född och uppfödd.

FÅLE BURE.

Förnim, min son, hvad jag till denna stund
För dig fördolt blott för din oskulds lugn.
Mitt namn är Fåle Bure, och min ätt
En af de främsta i vårt sköna Norrland.
Min ädla faders dygd och vishet gjort
Det namn, jag bär, i hela Sverige vördadt.
Han med eu här af Nordens tappra söner
Kom för att hämna konung Eriks död,
Och slog den danska röfvarn af hans krona.
Se'n, vet du, hvilken strid emellan två
Af samma kungastam upprunna grenar,
Den fromma Sverkers och den hclgc Eriks,
Har delat Sveriges tvenne brödrafolk,
Do ädle Svear och de stolte Göther.

ERIK.

Men Eriks stämma har ju slocknat ut
Med dessa barn, som föllo i sitt blod
Sä ömkligt, alla tre, på Eljarås.
Det var ju stigmän, som med denna illbragd
Sig hämnade för brist på väntadt rof?

FÅLE BURE.

Så var det sagdt. Men det fördolda upphof
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Till sådan oerhördt omensklig gerning,
Om det än länge göms i nattens djup,
Plär dock till slut, och då man re'n det glömt,
I dagen bringas af en högre hand.

ERIK.

Var det väl det, du mente, då en dag
På bergets spets, der vi bland molnen stodo,
Du ner åt södern såg, liksom du der

Sökt föremålet för din ljungelds blick,
Och ropte: «Bäfva, brottsling, för den hämnd,
Som kominer, icke först i evigheten,
Som rc'n i tiden kommer, likt ett åskmoln
Från dessa fjell och, då du minst det väntar,
Slår ner på dig, der du så säker sitter.»

FÅLE BURE.

Förtig, min son, hvad du af mig har hört:
Allt skall förklaras innan dagens slut.

ERIK.

Jag har så ofta tänkt på dessa offer
Och tyckt dervid, att jag på stället varit
Och sjelf, ibland dem, sett, hur dolken blänkte,
Hur bloden rann, i sängar och kring golf,
Och gömt mig undan. Säkert har jag hört
Re'n i min späda barndom derom talas,
Och sedan drömt derom. — Hvem kommer här?

FÅLE BURE.

Ack! drottning lugicrd sjelf, de barnens mor,
Som förr var Knuts och nu är Sverkers maka.
Blif här, min son; men stå på vördsamt afstånd.
Och skulle hon ge akt på dig, så drag
Dig icke undan. Var försigtig dock
I det du svarar. (Går, men kommer igen.) Närma dig till den,
Som följer drottningen, och sakta bed,
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Att hon vid messans slut här möta ville
Sin fordna vän, den blinda harpospelarn.
När du har nämnt det .ordet, så försvinn.

ANDRA SCENEN.
INGIERD. SIGNILD. ERIK (drar sig åt fonden, och synes

blott i början och slutet af scenen).

INGIERD.

Här hoppas jag, att mina barn också
Få hvila vid sin farfars helga skrin.
Då skall jag gå hvar morgon hit och bedja
Om Eriks förbön för min arma själ,
I det jag gråter, icke öfver dem,
Som nu hos honom glädja sig bland englar,
Men öfver mig olyckliga, hvars skuld
Ej någon gråt, ej någon bot försonar.

SIGNILD.

Ja, mer än de, som föllo i sin oskuld,
Är du beklagansvärd, du arma moder!
I tretton år du ej blott dem begråtit,
Men mot dig sjelf vändt udden af din sorg.
Hvad är den skuld, du hvälfver på ditt hjerta?
Att du åt mig förtrodde dina barn,
Då du ej sjelf dem kunde vårda —

INGIERD

Ja.
Du var för dem en mor, men icke jag.

SIGNILD.

Det var din ömhet, som jag dem beviste.
Se'n har jag delt, och delar än med dig,
Den bittra sorgen.

INGIERD.

Tacka Gud, min vän
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Att blott min sorg du delar, ej min ånger.
Du vet ej du, hvad ångern, ångern är.

SIGNILD.

Hvad du har felat, längese'n förlåtits
Af Gud och menskor, af de arma offren,
Af jord och himmel. O! förlåt dig sjelf.

INGIERD.

Kan det på jorden, kan i himlen det
Förlåtas, att en mor ifrån sin famn
Förskjuter sina barn — ifrån sin vård

Sin åsyn skiljer deras späda ålder.

SIGNILD.

Hur ofta sker det ej och måste ske
Vid hof, der högheten, som hemtar råd
Af statsklokheten, ej får fråga mer
En moders hjerta, än den unga brudens,
Som till ett statens offer är bestämd!
Så blef er ungdom fäst vid konung Knut,
Blott för att knyta mellan hans och er
Ansedda ätt ett band, som stödde thronen
Och vid hans död för samma ändamål
Hans sköna enka gafs åt konung Sverker.

INGIERD.

Hon gaf sig sjelf åt den bland svenska män
I tapperhet så väl som fägring främste.

SIGNILD.

Nu först hon trädde in i lifvets högtid
Som drottning firad och som maka säll

INGIERD.

Och glömde vara mor.
SIGNILD.

Tvertom: hon blef
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Också för dottren af hans förra maka
Den bästa moder.

INGIERD.

Ack! mot mina egna
Blef jag en styfmor. Äfven Sverkers dotter
Ifrån mig togs och sattes i ett kloster.

SIGNILD.

Ja, ädelmod belönte ädelmod.
Du skulle ej besväras af hans barn,
Då han af dina slapp att plågad bli.
Det förra gick förut, och var en vink
Törhända till det sednare.

INGIERD.

Nej, tyd
Det icke så. Gör min gemål ej orätt.
Med allt sitt ärfda hat till Eriks ätt
Var han dock huld emot sin makas barn.
Ack! mera än hon sjelf.

SIGNILD.

Ja, det är sannt,
Han smekte dem, han tog dem på sitt knä,
Som blef för dem en gunga eller fåle.
Dock se'n du honom skänkt en egen son,
Blef det förändradt. Hur han hemligt led
Af deras åsyn, märkte du och tog
Af hans förtrogne, den förslagne Ragvald,
Det råd att bort från hofvet skicka dem.

INGIERD.

Det råd, han gaf mig, angick, som du vet,
Verkställigheten blott. Beslutet var
Mitt eget.

SIGNILD.

Var ett offer af din kärlek,
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Din kärlek icke blott för din gemål
Men dina barn; ty bäst också för dem
Det syntes att i lugn få komma undan;
Ehur' det tog en så förskräcklig utgång.

INGIERD.

Ett offer gjorde jag, ett dyrt. Du mins,
Hur jag förut, fast mindre säll som maka,
Var lycklig dock som mor. livad sköna stunder!
När jag från thronens glans och hofvets tvång
Fick gå till mina små, som alla tre
Emot mig sprungo, alla lika söta,
Som blommor vackra och som fåglar qvicka.
Hvad täflan om min famn! Dock merendels
Den äldste lyfte upp den yngste främst
I mina armar till min första kyss.
Hur mången morgon det mitt nöje var,
Att städa sjelf kring deras runda panna
De lena lockar! Och hur mången afton
Jag sjelf dem lade i sin lilla bädd,
Och såg, hur sött de sofvo i sin oskuld! —

Och i sin sömn, den helga barna-sömnen,
De skulle se'n — o Gud! det tillät du!
Ja, det var nåd mot dem. Du tog till dig
De från sitt hem förvista, tog dem upp
I rätta hemmet. Men för mig hvad straff!
Ack jag förtjente det, jag, grymma mor!
Ett vilddjur öfverger ej sina ungar:
Det går i döden att försvara dem.
Och jag ifrån mig stötte mina barn,
I röfvarhändcr. ,^

SIGNILD.

Icke kunde du
Hvad sedan hände, mer än jag, förutse.
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INGIERD.

Aflägset var det ju, det gamla slottet,
I djupet af en mörk oeh enslig skog,
Liksom att locka röfvare bestämdt.

SIGNILD.

Det var ej du, som valde stället.

INGIERD

Jo,
På Ragvalds råd. Jag kände det ej sjelf;
Men han beskref det såsom skönt och lugnt.

SIGNILD.

Det var det äfven. Barnen lefde der,
Ej såsom prinsar vid ett präktigt hof,
Men, som det egnar bara, i landtlig ro.

När allt blef grönt, och alla fåglar sjöngo,
Och alla blommor slogo ut, hvad fröjd,
Som ingen prakt på hofvet kunnat ge dem.
Jag sjelf förgät vid- deras rena glädje
All hemlig oro. Se'n, när hösten kom,
Var deras lek vid brasan lika glad.
En afton, mins jag, satt deu äldste prinsen
I fönstret tyst och såg på aftonstjernan,
Och sporde mig, om ej i kungaborgen
Den samma stjernan kunde ses af er.
Och när jag svarte ja, så ropte han:
«0 vackra stjerna! blicka åt vår mamma
Och helsa henne ömt från hennes barn.»

INGIERD.

Men jag! såg jag väl då på himlens stjernor?
Nej, blott på Sverkers vackra ögon, eller
På tärningarnas ögon i hans hand.
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SIGNILD.

Nu helsa de med egen blick från himmeln
Och be sin mor, att icke sörja mer.

INGIERD.

Ve mig! Den samma fasansfulla natt,
Då mina små oskyldiga förgingos,
Fördref jag yr i flyktig lek och dans.
Dock midt i glädjen kände jag en rysning,
I det jag tyckte mig ett skrän af dem
På afstånd höra. Re'n förut en varning
Fick jag i drömmen. Om jag aktat deu
Och lcmnat hofvet, för att gömd hos er
En christlig moders helga kall bevaka! —

SIGNILD.

Om du det gjort, om du på Eljarås
Sjelf vistats: ack! hvad skulle du förmått
Till barnens räddning midt i mörka natten,
Då alla sofvo, och en trolös vakt
I slottet släppte in ett röfvarband?
Du skulle blott den fasa känt, som jag,
Att se dem bada i sitt blod —- och dö.

INGIERD

Jag kunnat dö med dem
SIGNILD (efter en stunds tystnad).
Jag ville dött

För dem, jag äfven; det vet Gud. Men ve
Min djupa sömn! Förrän jag vaken blef
I rummet näst till det, der barnen sofvo,
De voro redan slagna, alla tre,
Och jemte dem den trogna tjenariunan.

INGIERD.

Ack! om jag legat der i hennes ställe!
Då sof jag nu med mina barn i ro.
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SIGNILD.

Säg icke så. Hvad många goda verk
Af ehristlig kärlek skulle då förlorats,
Så väl för kyrkan, som för nödens barn.
Allt se'n det slaget krossade ditt hjerta,
Har du ju egnat all din håg oeh tid
Ät stilla andakt och en hnldrik vård
Om dem som lida, fattiga och sjuka.

INGIERD.

Deri min enda tröst jag sökt oeh funnit.
Dock all vår fasta, all vår bön och bot
Och allt hvad godt vi göra må, kan ej
Försona hvad vi brutit.

SIGNILD.

Han det gör,
Som sjelf var utan synd, men gick i döden,
För att besegra både synd och död.

INGIERD.

Ack ja! men att tillegna mig det lif,
Hans död mig skänker, måste jag ju dö
Från verlden, från mig sjelf och mina barn
Hur kan jag det?

SIGNILD.

Från verldeu och dig sjelf
Har du ju dött re'n längese'n, min drottning.
All throneus glans och alla lifvets nöjen
Har du försakat för de käras skull.
Men dö från dina barn du ej behöfver,
Att få det lif, som dig med Gud förenar.
Det lifvet är ju kärlek blott. Hvarann,
Så väl som stammen, grenarne tillhöra.
Och dessa barn, som Gud till sig har tagit,
Hur kunna de väl skilja dig från Gud?
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Det är ju barn, och dem som likna barn,
Guds rike tillhör. Så han sjelf har sagt,
Som vann det riket, som dess konung är.
Han som på jorden var de spädas vän,
Som dem i famnen lyfte vid sitt hjerta
Och lade händerna på deras hufvu'n
Att dem välsigna: skulle han i himlen
Ej kring sig samla dessa rena själar?
Se, såsom englar stå de vid hans sida,
De barn, du gråter, och välsigna dig,
I det han ser till dig med nåd och tröst.
Ack! fly till honom; och han ger dig frid,
Frid med dig sjelf, då han ger frid med Gud

INGIERD.

Tack för de sköna orden! Kom, min vän:
I denna tysta stund, då här allena
Vi kunna lemna oss åt enslig andakt,
Följ mig dit upp till höga chorets altar
Och hjelp mig bedja der vid korsets fot.

TREDJE SCENEN.
DE FÖRRE. ERIK (som framkommer, i det de ärjta gå).

SIGNILD.

Förvägne yngling! stod du här och stal
Med likna öron orden ur vår mun?

ERIK.

Förlåt en fremling! Vandrande med häpnad
I detta stora tempel, såg jag dig,
O drottning! i din sorg, och stod på afstånd,
Ej för att höra hvad jag icke borde,
Blott för att se på dig med tysta tårar,
Och bedja Gud för dig, du arma moder!
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INGIERD.

Hvad är det i hans drag, hans blick, hans röst
Som rör mitt hjerta?

SIGNILD.

Hur förliks hans drägt
Med sådant skick och sådant tal? Jag räds,
Att han förenar med förklädning ock
Förställning.

INGIERD.

Oskuld bär han i sin uppsyn.
Hvar är du hemma ?

ERIK.

Längst i fjellcns nejd.
INGIERD.

Hvad bragte dig ifrån din öken hit?
ERIK.

Den stora högtid, som i dag här firas
INGIERD.

Har du en mor ännu, som följer dig
Med sina böner och välsignelser?

ERIK.

Den ljufva värman af en moders famn
Jag aldrig känt, blott af en fader uppfödd.
Dock rörs mitt hjcrta, som en sons, hvar gång-
Jag ser en moder ömma för sitt barn,
Och på din moderliga ömhets smärta
Jag tänkt så ofta, ända från den stund,
Då på min faders knä jag med en tår
Först lärde nämna drottning Ingierds namn.

INGIERD.

Välsigne Gud din vandring, och bevare
Allt framgent, som tills nu, ditt hjertas oskuld. (Går.)
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ERIK (till Signild).

Jag har till dig en helsuing, med begäran,
Att du vid messans slut här möta ville
Din fordna vän, den blinda harpospelarn. (Går.)

SIGNILD.

Hvad hörde jag? O Gud! uppfyller du
Till slut det hopp, jag hemligt hyst så länge?
Ack säg mig, yngling — han är re'n försvunnen.

FJERDE SCENEN.
SIGNILD. MARCUS.

MARCUS.

Än på en stund begyns ej morgonmessan,
Och högtiden ej förr, än nära midda'n.
Men bittid upp till Gud den fromme vakar;
Och längtar till hans helgedom, att der
Hans makt och ära skåda.

SIGNILD.

Och der fly,
Som fågeln till sitt bo, så till det altar,
Der nådens vingar skyla all vår brist.
Vi alla det behöfva; och vår drottning —

Ack! bed för henne äfven du, min vän.

FEMTE SCENEN.

MARCUS.

«Se, Raehel gråter sina barn och vill
Ej låta sig hugsvala; ty hon tror,
Att det är ute med dem alla.» Men
Hvad Herrans under! då hon går till grafven
Och der får höra detta himlabud:
«Sök ej den lefvande ibland de döda.» (Ser åt fonden.)
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Han kommer. Hemligt åt min vård förtrodd,
Bör han ej märka, att med mina ögon
Jag honom följer. Jag är rädd, de röja
Mitt hjertas hyllning af hans namn och börd.

SJETTE SCENEN.
ERIK. straxt derefter FÅLE BURE.

ERIK

Hvad dunkel hågkomst vaknade hos mig
Vid deras åsyn? som jag skulle sett
Dem begge, ja, i begges armar slutits!
Men jag förblandar väl med barndomsminnen
De bilder, som jag gömt ur templens taflor.
Maria lik, då hon vid korset står,
Och svärdet går igenom hennes själ,
Är denna moder, som der böjer knä
Vid altarfoten, blickande dit upp
Till honom, som var sjelf en mcnskoson
Och i en moders hulda sköte hvilat.

(Blir varse en tafla på väggen.)

Se här också en Mäter Dolorosa.
Nej, det är Ingierd, som vid korset ber —

O Gud! var det en syn ? På henne först
Och se'n på mig den milde Frälsarn såg
Och sade: «Se din son» och «Se din moder!» —

Det var väl blott den dröm, jag äfven vaken
Så ofta har. — Jag hennes son! hvad yrsel! —

Men såsom landets mor är hon ock min.

FÅLE BURE (i det han inkommer).

Har du i templet sett dig om, min son?
Gå, tills min vink dig kallar hit tillbaka.
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SJUNDE SCENEN.
FÅLE BURE. FOLKE JARL.

FOLKE JARL.

Det var då han! Med möda tvang jag mig
Att ej på stunden Eriks ättling hylla
Och sluta i min famn min dotterson.
Om jag förut ej trott, hvad i sig sjelft
Otroligt syns, ej trott din höga dygd,
Att se'n med offret af din egen son

Du räddat thronens arfving, du förmått,
Med tyst försakelse, i tretton år,
Den dyra skatten i en öken gömma,
Tills du den säkert kunde ställa fram:
Så skulle jag nu tro min egen syn.
Lik konung Knut, har han dock ännu mer,
Hvad ofta händer, af sin store farfar:
De ädla dragen och det på en gång
Så höga och så milda i sin anblick.
Den lofvar ju i själen samma fägring.

FÅLE BURE.

livad han från späda år har hört af mig
Om den af hög och låg tillbedna kungen,
Har genomträngt hans själ och henne stämt
Till tänkesätt hans höga stamfar värda;
Fast han ej vet att det är Eriks blod,
Som lågar på hans kind så lifligt skönt,
Och i haus hjerta slår så högt och ädelt.
Jag ville ej, då han i skuggan dvaldes,
I förtid visa, på hvad stormig höjd
Hans bana var bestämd. Det skulle stört
Det sköna lugnet af hans glada oskuld.
Som like till det folk, han skall beskydda,
Han bäst har lärt att känna dess behof.
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Liksom hans farfar, från en enskild man
Af borglig dygd, blef en förträfflig konung:
Så har jag sökt af honom dana först
En menska blott, som känner hvad lian blott
Som menska har för ändamål och värde.

FOLKE JARL.

Då vet han ock, som konung, i hvar man

Ej undersåten blott, men menskan skatta.
Hur mången kungason sin höga börd
Ovärdig blef, blott derför, att, som prins
Från barnaåren upphöjd öfver andra,
Han trodde sig till mer än menska född!

FÅLE BURE.

Dessutom, då med mig han skulle vandra
Än i en öken bland dess vilda herdar,
Än i liendtligt land, han bättre bar,
Som min, än som en konungs son, sitt öde.
Nu skall han lemnas af min hand i din;
Att först i modrens famn du föra må
(Du hennes far! hvad glädje för dig sjelf!)
Den son, Försynen heunc återlenmar,
Och se'n som rikets Jarl för Kung och Ständer
Framställa närmsta arfvingen till thronen.

FOLKE JARL.

I sista stunden kommer du med honom:
Dock, som jag hoppas, ej för sent. I dag
På herredagen, vid S:t Eriks högtid,
Vill Sverker för sin son, den späda Johan,
Försäkra kronan genom Sveas röst,
Förent med Göthas.

FÅLE BURE.

Just till denna dag
Har jag förvarat honom, att han nu
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För de förnämsta af de begge riken
Framträda skulle, som en sparad telning
Af Erik Bondes konungsliga stam;
Och af dem erkänd, binda Sverker sjelf
Vid eden som han svor, då han blef konung:
Att lemna spiran efter sig åt Erik.
På dig, min vän, som står vid thronens sida,
Ej blott som Jarl, men hvad än mer betyder,
Som hufvudman för Folkes höga ätt,
På dig förnämligast beror vår seger.

FOLKE JARL.

Nej, den beror på öfvertygelsen,
Att denne yngling, som du gömt så länge
I sjelfva verket är en son af Knut.

FÅLE BURE.

Du känner, hvad bevis jag derpå äger.
Men som du finner, kunna de ej fram
I dagen läggas, utan att tillika
Den hittills dolde barnamördarn röjs.

FOLKE JARL.

Af många misstänkt genast, när det skedde,
Ehur' det snart blef tystadt och förgätet,
Misstänkas måste han af alla nu,

Blott ur det skäl, att du med prinsen flydde.
Men i det längsta aktom oss, min vän,
Att ange Sverker sjelf för mordets upphof.
Det skulle väcka alla hämndens andar
Och tända eld i alla rikets hörn.
Den skuld för detta missdåd, som man hvälft
På vilda stigmän, må vid dem få låda.

FÅLE BURE.

Om prinsen erkäns af sin mor och dig,
Skall hela folket tro er begge sedan.
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Emellertid, då jag mig föreställde,
Hvad ock har händt, att Sverker skulle hit
Till valet båda upp en mängd af Göther,
För att med väpnad hand, om så behöfdes,
Hans anspråk för sin son ge vigt och stöd:
Så har jag stämt en skara hit från Norrland
Af samma tappra folk, hvarmed min far
Den danska prinsens fräcka tilltag slog,
Då han åt Eriks krona vågat sträcka
Sin med hans helga blod bestänkta hand.
Så tyst som hastigt deras tåg har skett,
Af Gulik anfördt. Den ej mindre kloka
An oförskräckta valde jag dertill.

FOLKE JARL.

Ännu i går var det ej kändt vid hofvet

FÅLE BURE.

I denna natt har han ryckt fram så när
Att på din vink han kan i staden stå.

FOLKE JARL.

Väl! att han är tillreds, om våld med våld
Behöfver mötas. Jag vill hoppas dock,
Att vi till målet komma utan svärdslag. '

Blott några timmar återstå till valet,
Som efter högtiden, se'n Eriks ben
Invigda blifvit, sker på detta rum.
Jag ärnar mellertid just bland de Göther,
Som Sverker stämde hit för Johans hyllning,
Vidtala många mina nära fränder
Och trogna vänner. Ja, jag hoppas så
Bereda saken, att i samma stund
Som du med prinsen träder fram för thronen,
De flesta rösterna, om icke alla,
Förklara honom, såsom son af Knut,
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För thronens rätta arfving efter Sverker.
Jag hör det ringer re'n till morgonmessan.
Vid detta tecken samlas i mitt hus
De mest betydande vid herredagen
Till hemligt rådslag, hur en stadgad tronföljd
Må vexla spiran mellan begge husen.
Du gör försigtigast emellertid
Att med din prins här gömma dig i templet.
Men låt mig helsa honom, förr'n jag går.
Låt mig få spegla i hans drag mitt hopp,
Och himlens hägn anropa öfver honom.

FÅLE BURE (går till gallret och ger en
vink).

ÅTTONDE SCENEN
DE FÖRRE. ERIK.

FÅLE BURE.

Kom fram, min son: dock icke mera min,
Nej, son af konung Knut; prins Erik, kom
Och låt din morfar dig välsigna här
Vid detta altar, der din farfars dygder
Påminna dig, hvad du ditt folk är skyldig.

ERIK.

Hvad hör jag? store Gud! Är jag då ej
Din son, min ädle vän. —■ Dock som en fader
Skall du af mig i all min lifstid vördas. —

Du helge Erik, som ej först i dag
Min dyrkan får, är jag din soneson?
Räck mig din hulda hand och led min väg.
Och du, min moders far, välsigna mig
Så väl i hennes, som ditt eget namn. (Nedfaller vid altaret.)

FOLKE JARL (lägger sina händer på hans
hufvud).

Svär vid det blod, du ärft af konung Erik,
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Och vid det namn, du efter honom bär
Att du vill främja, såsom han det gjorde,
Guds ära, allas rätt och landets väl.

ERIK.

Jag vill den Högste be om nåd dertill. (Står upp.)
Det är då sanning hvad jag drömt så ofta,
Hur i det rum, der kungabarnen sofvo,
Jag sjelf befann mig, gömde mig för bödeln
Och frälstes af en man, som i sin famn
Mig tog och flydde. Var det ej din famn?

FÅLE BURE.

En underbar försyn beredde mig
Den lyckan, att min konungs son få rädda.

ERIK.

Du blef min fader, ack! den bäste fader!
FÅLE BURE.

Det namnet, fast jag nu förlorar det,
Belönt min trohet.

FOLKE JARL (Ull Erik),

Hvad han offrat har
För dig, vet du ej än: sin egen son.

ERIK.

Sin son! — O store Gud! det arma barnet!
Och du än mer beklagansvärde fader!
Hur kan jag gälda sådant ädelmod ?

FÅLE BURE.

Förstå det rätt, min prins. Det var ej jag,
Som offrade mitt barn. Nej, det var Gud,
Som för din räddning tog af mig det offret.
Derom en annan gång vid ledig stund.
Nu blott bered dig till den helga högtid,
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Då Gud dig kallar till din höga bana.
Här, i hans tempel, skall med dig det folk,
Som åt din ledning han en dag förtror,
Med häpen fröjd den kallelsen förnimma.
Här vid det altar, dit den bäste konung,
Som Sverige ägt, från himlen stiger ner,
Att derifrån sitt rike än beskydda,
Skall du, hans ättling, liksom af hans hand
Ur grafven upplyft, träda fram, att hyllas
Som arfving af hans thron, hans namn — och dygd.
Nu i den andakt, som begynner dagen,
I templet re'n af unga röster stämd,
Förenom oss, min prins, att bedja Gud
Om råd och bistånd i vår goda sak.

(Innan ridån faller, hör man på afstånd
sjungas: Mäter dolorosa. Sedan upp-
stämmer orchestern en musik, som^ liknar
orgelspel,)



213

ANDRA AKTEN.
Theatern föreställer en sal emellan konungens och drottnin-

gens rum. I fonden är en öppen balkong med ett par
fönster.

FÖRSTA SCENEN
ELIN, åtföljd af svartklädda män, som bära in en katafalk

samt tre små med koppar beslagna likkistor.

ELIN.

Här ställen dem, som drottningen befallt,
Här på altanen. Så! — Tack mina vänner. (De gå.)
Vid dessa fönster, der hon mången natt
Har, ensam vaken, upp åt himlen blickat
Och bland dess stjernor letat sina barn:
Här vill hon sitta nu vid deras lik,
Som i en graf, och gråta öfver dem,
Förrän de läggas i den nya griften.
De sofva sött i sina tysta hyddor,
Då, lik en vålnad utan ro, hon vankar.
Hvem kommer? Kungen sjelf: o Gud! så blek!
Med ögon utan bliek, så spöklikt stela!

ANDRA SCENEN.
SVERKER. ELIN.

SVERKER.

Nu åter om de barnen! Tyst dermed! —

Om Eljarås vill jag ej höra nämnas.
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ELIN.

Han går i sömn och talar för sig sjelf.
SVERKER

Upphör då en gång med din klagan, Ingierd.
Är du den enda, som förlorat barn?

ELIN.

Men att på sådant sätt förlora dem!

SVERKER (hviskande.)

Hör, Ragvald: du har blod på dina händer
Gå, skölj dem rena.

ELIN.

Hvad betyder det?

SVERKER.

Se blod på golfvet! Är det efter mig,
Det rinner? ja, jag kommer ju från striden! —

En vacker strid med barn, värnlösa bara!

ELIN.

Hvad gruflig upptäckt för vår arma drottning!

SVERKER.

Ila! bleka hamnar! Stan I här nu åter
Oeh skaken edra blodbestänkta linnen,
Och visen mig er genomstungna barm?

ELIN.

Hu! om de verkligt skulle gå igen!

TREDJE SCENEN.
DE FÖRRE. VALERIUS.

VALERIUS.

Jag kommer tidigt på min konungs bud.
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ELIN.

I himlens namn besvärj dem härifrån,
Herr erkebiskop!

VALERIUS.

Hvilka?

ELIN.

Dessa spöken,
Som kungen ser omkring sig?

VALERIUS.

Är han sjuk?
ELIN.

I själen, ja.
SVERKER.

O! lemnen mig i ro
Och gån, att sjelfve hvila i er graf.
Der stör ej mördarn mer er sömn.

VALERIUS.

Hvad hör jag?
SVERKER.

Den hämnd, I söken, fån I ju ändå.
Här i mitt eget hjerta hamnar er
En orm, som gnager utan uppehör.

VALERIUS (Ull Elin).

Han måste väckas. Tyst med. hvad du hört.
SVERKER.

Nu gol ju hanen: bort med er.

VALERIUS.

Min konung!
SVERKER.

Stan I här qvar ändå? Ack! dagas det
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Lj ren? (Går åt balkongen och stöter på katafalken, hvarvid han
vaknar.)

Hvar är jag? lik omkring mig! — Gud!
Är jag i grafven? Var jag död, jag sjelf,
Och vaknar åter?

VALERIUS.

Du har drömt, min konung.
SVERKER.

Ah! det är du, Valerius. Jag är då
Bland lefvande ännu. Jag ser
Det är mitt eget rum. Men dessa kistor —

De samma barnens — hit ur grafven förda!
Ve mig! båd dag och natt, än såsom lik,
Än såsom spöken, de förfölja mig. —

VALERIUS (till Elin).

Hvem har de dödas helga hvila stört
Och fört dem hit? I hvilket ändamål?
Kan du det säga, Elin?

ELIN.

Det har skett
På drottningens befallning. O! förlåt
En moders ömhet, skulle den ock svärma.

FJERDE SCENEN.
DE FÖRRE, utom ELIN.

VALERIUS.

Hon har väl nyttjat tillfället i natt,
Då Eriks graf blef öppnad, oeh hans ben
Upptagna för att vigas in i dag.

SVERKER.

Har des3a liks oroande i grafven
Törhända bragt de bleka hamnar hit?
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VALERIUS.

Det vissa är. att hvarkeu din gemål
Är skuldfri, dä hon rört de dödas stoft;
Ej heller du, min konung, då du ej
För dem har ro oeh det på denna dag,
Så glad, så skön, så ärofull för Sverige!
Då det en saknad konung återfår
Som helgon i sin kyrka, ja som skyddshamn
För hela riket.

SVERKER.

Må jag icke le,
Midt i min harm, åt detta gyckel.

VALERIUS.

Konung!
Hvad är det språk du för, och det för mig?
Djerfs du väl tvifla om den makt hos Guds
Ståthållare på jorden, att i raden
Af kyrkans gamla helgon nya lyfta
Med lika krans af strålar om sitt hufvud:
Af hvilkas helga verk den skatt föröks,
Som kyrkan äger, af hvars rikedom
Hon hjelpa kan så många arma själar.

SVERKER.

Jag sätter ej i fråga påfvens makt
Att göra helgon, mera än min egen

Att höfvitsmän på mina slott förordna.
Men, såsom dessa klandras än med skäl,
Än blott af afund; så bekänner jag,
Att jag ej inser Eriks rätt att bli
Till helgon upphöjd framför mången annan,
Som späkt sin kropp och böner läst som han
Säg mig, hvad underverk har han väl gjort?
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VALERIUS.

Han sjelf ett underverk af nåden var
I denna tro, som kan försätta berg,
Som öfvervinner synd och verld och död,
I det hon allt försakar, allt uppoffrar,
Allt vågar för att nå ett heligt mål.
Hvar fanns i Sverige, se'n det christligt blef,
I koja eller slott, hans like? Säg!

SVERKER.

Det frågar du af Sverkers soneson?
Var ej min farfar lika from och ren,
Och lika, ja, än mer förtjent af kyrkan?
Hur många tempel har han icke byggt,
Och stiftat kloster, ej Alvastra endast.

VALERIUS.

I hedniskt land for Erik på ett korståg
Och vann det vilda folk från mörksens makt.

SVERKER.

Om han i Finland grundlagt Christi kyrka,
Så har ju Sverker stadfäst den i Sverige.

VALERIUS.

Som en martyr, vid altaret välsignad,
Gick Erik till en blodig död.

SVERKER.

Så föll
Ju äfven Sverker i en helig stund,
Då han, att verldens Frälsare i krubban
Med herdarne tillbedja, tidigt for.
Den främste bland sitt folk i helgedomen,
Föll han ett offer för densamme Magnus
Hvars danska bila fällde Eriks hufvud.
Men hvad i Rom man minst förgäta bort:
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Min farfar var den förste, som från Sverge
Till påfvens kassa sände Petri penning.
Om Albanensis, som besökte Norden,
Och hvars förtjenster på den helga stolen
Upplyfte honom se'n, nu sutte der:
Så torde Sverker, hvilkens vän han blef,
Som vittne till hans tro och fromma verk,
Förr fått ett rum bland helgonen, än Erik.
Jag hade väntat, att du gjort derom
I Rom en föreställning, du Valerius,
Som, från kapellet vid mitt hof, steg upp
På erkebiskopssätet, gemom mitt
Beskydd och förord.

VALERIUS.

Om min konung täcks
Erinra sig, har jag förklarat re'n —

SVERKER.

Ja, du förklarar som ditt stånd det kan.
Dock fruktar jag, att du det sjelf beredt
Med dina prester. I, vid denna strid
Om kronan vunnit. Mellan begge Husen
I ställt er så, att de å ömse sidor
Ert välde upplyft på hvarandras fall.
När ingen Erik mer på jorden finns,
Det namnet än ur grafven reses upp,
Att stå en skugga mellan kung och folk.

VALERIUS.

Nej, att förena dem, som rikets värn,
Det helga namnet ner från himlen kallas.
Om min tillgifvenhct för Sverkers hus
Min trohet mot min kung, min tacksamhet
För de välgerningar, och ännu mer
För det förtroende, han mig bevist,
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Kan han ej tvifla; fest jag ej förmått,
Ej bort förhindra, att deu helge fadren,
Uppmärksam på en röst sä hög, som allmän
I kyrkan ställt ibland dess helgons tal
En kung, som hölls för helig re'n förut,
I hela riket tillbedd af sist folk.

SVERKER.

Han, från hvars intrång i min faders rätt,
All denna söndring mellan begge folken,
All denna blodskuld öfver kungahusen,
All denna brödratvist sitt ursprung har:
Han nu skall tillbes, såsom styrde han,
Från himlen eller kyrkan, hela riket.
Det namn jag hatar mest, det skall jag sjelf
Åkalla i Guds hus. Ej hemma ens
Får jag åt höjden i en bönesuck
Min själ upplyfta, utaii att bli störd
Af en fiendtlig tanke på den man,
Af hvilkens son min fader mördad blef.

VALERIUS.

För sonens brott du äfven fadren afskyr.
Du borde dock med sonen sjelf dig känt
Försonad i den stund, då han dig böd,
Att vid hans sida stå, som kronans arfving;
Än mer, då vid sin död, att landets frid
Med begge ätternas förening fästa,
Han lade sjelf sin makas hand i din.
Så huld, som skön, den unga ägde då,
Hvad hon ännu förtjenar, all din kärlok.

SVERKER.

Hon har den än, ehur' hon pinar mig
Hvar dag och stund med samma klagan. Tyst!
Der kommer hon; och hennes åsyn blott,
Lik sjelfva sorgens, skär mig in i hjertat.
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FEMTE SCENEN.
DE FÖRRE. INGIERD. ELIN.

ELIN (vid balkongen).

Här, som du böd, min drottning, ställdes de.
INGIERD.

Välkomne hit, I främmande från grafven!
Ej främmande för mig! ack! mindre nu
Än då I lefden, då en lättsint mor

Försköt er arma! Till försoning nu
I bjuden mig, att snart få bo hos er,
Och från all sorg vid edra hufvu'n hvila.

SVERKER

Kom, lemnom henne ostörd

INGIERD ' (blir dem varse och går efter
Sverker).

Ar du missnöjd,
Att jag det dystra sällskap stämde hit?
Skänk dem en ömhets blick. Du hade dem
Så kära, äfven du. — Herr erkebiskop!
Ert helga kall förunnar er den makt,
Att ett bedröfvadt hjertas börda lätta.

VALERIUS

Ja, i förening med den plikt, min drottning,
Att ett förhärdadt krossa.

INGIERD.

Krossadt är
Mitt arma hjerta.

VALERIUS.

Derför skall det ock
Hugsvalas, då det flyr i kyrkans sköte.

INGIERD.

Dit har jag flytt och flyr hvar dag. Men nu
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Ej blott för mig begär jag der en tillflykt.
Bevilja mina barn, att deras stoft
Der vid sin farfars helga ben få hvila.

VALERIUS.

Att se dem här, förundrar mig, min drottning.
Dock vill jag vörda känslan hos en mor,
Om den ock öfverspänd förirrar sig.
Men att ett helgons dyrkade reliker
Förblandas med den mull, som efter andra
Syndfulla menniskor i jorden göms,
Dertill mitt bifall vågar jag ej lemna.

INGIERD.

Ett helgons själ är ju i englars sällskap.
Kan då dess stoft ohelgas af de små
Menlösa bara, som slumra vid dess sida?
Om de nu lades i det nya templet,
Så finge jag hvar morgon, då jag går
I messan, med en tår på deras graf
Mitt hjerta lätta från sitt hemska qval
Till ett för Herren mer behagligt offer.

VALERIUS.

Nå väl! min drottning, må för dem ett rum
I Eriks chor beredas, i ett höra,
Som skiljer dem ifrån hans helga skrin.

INGIERD.

Ej endast nu hembär jag er min tack,
Men hvar gång jag går dit och tömmer ut
En samlad smärta. (Till Sverker.) Och då kommer jag
Till dig min vän och visar att din maka
Ännu kan le, kan vara glad. Ack ja,
Nu redan känner jag en sådan lindring,
Att vid den stora högtiden i dag
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Jag hoppas kunna icke synas blott,
Men verkligt dela din och allas glädje.

(Hon ser på Sverker med ömhet, men han
undviker hennes blick.)

SVERKER (med tvungen vänlighet).

Väl, om du kan det!
INGIERD (nedslagen).

Men hvad talar jag
Om glädje, jag? Här har jag mina gäster:
Med dem allena må jag dagen fira!

(Går in på balkongen och tillsluter dörrarna.)

SJETTE SCENEN.
SVERKER. VALERIUS.

SVERKER.

Hvad dolkstyng ger mig sjelfva hennes ömhet!
Och dessa barn, hur de förfölja mig!
Ej då de lefde, fick jag ro för dem:
Och hvilka qval de gjort mig se'n de dödde!
För tretton år se'n lades de i grafven:
Nu komma de likväl och lägga sig
Som lik ånyo i mitt eget rum.

(Med sänkt röst.)

Och såg du icke dessa bleka hamnar,
Som nyss här sökte sina hvilosängar?

VALERIUS.

Med edra ögon, ej med mina egna,
Blef jag dem varse; och jag räds, de sökte
Ej sina multna hyddor, men det hjerta,
Ur hvilket budet gick om deras mord.

SVERKER.

Hvad säger du?
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I natten länge gömdt
Var mången gernings upphof. Re'n förgäten
Var sjelfva gerningen. Men oförmodadt
Framträda vittnen, fjerran öfver haf
Och öken komna, ja, ur grafven stigna.
Och han, som öfver saken dömma skall,
Till allas häpnad måste från sin stol
Stå upp och sjelf bli dömd som baneman.

SVERKER.

Ar det väl mig, du menar? Ilar du hört
Mig skyllas?

VALERIUS.

Jag har hört dig sjelf i sömn
Upptäcka hvad du längesedan bort
Bekänna vid den bigt, du gjort i kyrkan.
Men ej blott kyrkan angår denna skuld.
Tag dig till vara, att den icke, röjd
För råd och folk, anropar dem om hämnd.

SVERKER.

Jag vet, det förestår en evig dom
För konungen så väl som undersåten.
För den må du mig varna, dertill kallad.
Men spar ditt hot om timlig räfst. Ännu
Är Sverker den han var i råd och fält.
Ehuru skakad af mitt eget inre,
Ehuru häpen för det häraderop,
Som der cmet mig höjs och genljud ger
Från jord och himmel, trotsar jag likväl
All yttre makt, med spiran i min, hand
Och svärdet vid min sida. Skulle än
Du sjelf mig ange. —

VALERIUS.

Om min cd som prest

224
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Ej bandt min tunga, borde dock den trohet,
Hvarmed i lif och död jag tillhör Sverker,
Försäkra honom att jag tiga vet.
Men teg jag för dig sjelf, då jag bör tala,
Ovärdigt vore det din tjenare
Och vän, ej mindre än den vigde tolken
Af sanningens så väl som nådens ord.

SVERKER.

Du sagt mig sanning, tala nu om nåd.
Men säg mig först, om du ej minnas kan,
Att innan jag beslöt mig till det kraftsteg,
Att med ett slag på en gång göra slut
På dessa kungamord af kungasöner,
På denna söndring mellan Svensk och Svensk
Och bror och bror, ja, mellan far och son,
Jag derom hörde din och kyrkans mening.

VALERIUS.

Du mins ej rätt min konung: intet ord
Af sådan syftning har du mig förtrott.

SVERKER.

Jag sporde dig, om ej ett lagens bud
Kan brytas för ett mål af allmänt gagn;
Och du bejakade min fråga.

VALERIUS.

Nej,
Det svar, jag gaf och borde ge, var blott,
Att Han i Rom, som samveten beherrskar,
Så väl som kungariken, någongång,
För helga ändamål, märk det: för helga,
Kan häfva upp hvad lagens bokstaf bjuder.

SVERKER.

Se'n frågte jag, om kyrkan ej förut
Ger sin försäkran åt en fattig själ:
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Att om hon råkar falla i en synd,
Hon dock ej går förlorad.

VALERIUS.

Och mitt svar
Var då, som nu, att det är ingen synd,
Som kyrkan ej förlåter, ingen själ,
Som ej kan räddas, blott hon flyr till henne
Och fullgör, hvad hon fordrar såsom bot.
Men icke gaf jag — derifrån mig Gud
Bevare! — icke gaf jag lof att synda.

SVERKER.

Lät jag dig ej förstå, hvad Sverige vunne,
Om det af tvenne riken blefve ett
Och hade blott ett kungahus?

VALERIUS.

Törhända.

SVERKER.

Och drog du ej deraf en hemlig slutsats?

VALERIUS.

Jo, till din önskan, icke till ditt uppsåt.
Om jag förstått det, skulle jag, min konung
Med fasa föreställt dig icke blott
Omenskligheten af en sådan gerning
Mot värnlös oskuld och din makas barn,
Men ock din otack emot konung Knut.

SVERKER.

Min faders blod af honom kräfde hämnd.
Men jag bort taga den af honom sjelf.
Att jag lät mörda i sin sömn de små
Oskyldiga: se der den svarta fläck,
Som skämmer all min sköna hjelteära.
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VALERIUS.

Om du ock henne rädda kan ännu,
Och dölja denna fläck för verldens ögon,
Hvad hjelper det, då inom dig likväl
Du bär din skuld.

SVERKER.

Jag bär den centners-tung.
Ve mig! den trycker mig i jordens djup.
Ja, i en afgrund tycker jag. mig sjunka.
Jag känner re'n, hur mig förtär den matk,
Som icke dör, den eld, som icke slocknar.

VALERIUS.

Han, som till synd förför, är också den,
Som plågar redan här sitt fångna rof.
Ja, skriften säger, att han inför Gud
Åklagar natt och dag de fallna själar.

SVERKER.

Äklagarn! — han är här (trycker på sitt bröst) och tiger ej
Ej dag, ej natt. O! hvem kan tysta honom?

VALERIUS.

Om du med bikt och bot till kyrkan flyr,
Så flyr han från dig.

SVERKER.

filan! det är jag sjelf!
från mig sjelf! Om jag det kunde! Åh!

VALERIUS.

Jag menar syndens första upphofsman,
Mandråparn, lögnarn.

SVERKER.

Ja, från dråp till lögn.
Kain ljög för Gud, se'n han sin broder mördat,
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Sin broder! Han var dock en man. Men bara,
Värnlösa barn! Hvad nidingsdåd! O blygd!
Mandråparns skuld kan lösas med hans blod,
Om ej med böter. Men hvad lösen ges
För barnamördarn? Vet du någon, du?

VALERIUS.

Om du för kyrkan straxt bekant din skuld,
Så låge den i grafven hos de döda,
För verlden gömd och af dig sjelf förgäten.
Men till ditt stora brott du lagt den synd,
Att ej bekänna det och utan bot
Aflösning söka: som i sådant fall
Sin motsats, en förbannelse, blott blir.
Nu måste kyrkan för din dubbla synd
Ålägga dig en dubbel penitens.
Jag räds, hon fordrar af en sådan brottsling
En pelgrimsfärd till Christi helga graf.

SVERKER.

Det gifs väl annat medel till försoning?
VALERIUS.

Törhända offer, som mot skulden svara.

SVERKER.

Har jag ej nog åt kyrkan offrat re'n,
Ej blott i gåfvor, men hvad mer betyder,
I rättigheter ? Eftergaf jag ej
All kronans rätt till skatt af hennes gods,
All verldslig domsrätt öfver hvar och en,
Som henne tillhör eller blott beskydd
Hos henne söker undan lagens svärd?
Hvad ger mig kyrkan deremot? Blott ord,
Latinska ord, som jag ej ens förstår,
Och hvilkas trollkraft jag har föga rönt.
Jag börjar tro, att alla edra messor,
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Absolutioner, indulgenticr, aflat,
Och hvad de allt må heta, likna nog
De läkemedel, som den sjuke ej
Det minsta hjelpa, medan läkarn sjelf
Mår väl dervid och apotheket riktas.
Skärseldens lågor dämpa de måhända,
Men icke samvetets i tiden re'n
Ur sjelfva helvetet upptända eld.

VALERIUS.

Ej hos en Kain, som nekar först sin skuld
Och se'n förtviflar, då hans broders blod
Åt himlen ropar efter hämnd. Välan!
Då du ej tror på dessa helga nycklar,
Med dem vi himlen öppna eller sluta
Och lösa eller binda kung och slaf:
Så hjelp dig sjelf. Försök att med den makt,
Som du i spiran och i svärdet bär,
Den matk förkrossa och den eld utsläcka,
Som redan göra, efter hvad du sjelf
Bekant, ett helvete inom ditt hjerta.
Försök att med din egen visdoms ord
Bannlysa från din bädd de plågoandar,
Som störa nattens ro för dig. Farväl! (Han går.)

SVERKER,

Blif qvar, min vän. Förlåt. Det var väl dig,
Du kyrkans man, de flydde nyss. Jag tror,
Jag tror hvad helst du förestafvar. Hör!

VALERIUS

En annan gång, min konung, vill jag höra,
Till dess besinna hvad du yttrat nu.

Ehur' förskräcklig denna gerning var,
Som du, ett vilddjur, ja, en djefvul lik,
På dessa små oskyldiga begick,



230

Som voro kungabarn, som voro din
Välgörares, din andra faders söner,
Som voro söner af din egen maka;
Så är det dock en värre synd, du nu
Har yppat, detta tvifvel, denna otro,
Som icke blygs att håna kyrkans makt.
Bered dig till det åskeslag från Rom,
Som drabbar kättarn, på hvad höjd han sitter,
Om än på throuen, och i andlig död
Slår honom ned, från Guds församling skild,
Ett föremål för allas skräck och afsky.

SJUNDE SCENEN.
SVERKER (ensam).

Är det väl dig, den stolte konung Sverker,
Han förödmjukar så, den af dig sjelf
Ifrån sitt ringa stånd upphöjde presten ?

Hvad gör att han det vågar? Är det blott
Hans helga kall? Ack nej, han vet din skuld.
Det vilda djur han med den grimman fångar,
Och leder hvart han vill. Men om han än
Ej visste af mitt brott: hvad ok pä mig,
Hvad band och boja, att jag sjelf det vet.

ÅTTONDE SCENEN.
SVERKER. INGIERD.

INGIERD.

Du syntes sä förstämd, så blek, så skakad,
Och dina ögon veko undan mig.
Har jag törhända åter stört ditt lugn
Med dessa grymma, olycksfulla minnen?
Förlåt en mor, hvad hon som maka felar.
Om jag min sorg ej öfvervinna kan,
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Sä borde jag dock dölja den för dig;
Du har bekymmer nog för hela riket.

SVERKER.

Jag har ej sofvit väl, men hoppas nu

Få slumra litet. Äfven du, min vän,
Behöfver hvila från din gråt och klagan.

NIONDE SCENEN.
INGIERD.

Min gråt och klagan! Han är trött vid den,
Och flyr den tärda, som ej mera är
Den unga, glada, sköna, som han älskat.
Ve mig! till grafven lutad af min sorg,
Jag dock vid honom hänger qvar ännu.
Med mina barn han än mitt hjerta delar!
Men han de döda skyr ännu, och mig
Med dem. I drömmen förebrår han oss,
Att vi ej lemna honom ro. Ack de
Ha ingen skuld deri. De sofva sött
l grafven, de oskyldige. Men jag,
Jag med min sorg hans oro gör; ehur'
Jag sökt att i hans åsyn qväfva den
Och känt så mycket mer dess bitterhet.
O! grymma strid emellan mor och maka!

TIONDE SCENEN.
INGIERD. SIGNILD.

INGIERD

Du följde knappt mig hem, förrin du försvann
SIGNILD.

Ja, för att ta emot, liksom från himlen,
Det glädjebud, jag nu bär fram till dig.
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INGIERD.

Hvad glädje kan för mig på jorden finnas?

SIGNILD.

Ack! jo, en stor, en outsägligt stor —■Mins du den modren, som i Nain sin son
Till grafven följde och af Frälsarn möttes?
«Gråt icke,» sade han och tog på båren
Och böd den döda uppstå — och han lydde;
Och modren fick igen sitt barn, som lefde.

INGIERD.

Ack! den till himlen åtcrfarne Frälsarn
Går ej på jorden mer och väcker döda.

SIGNILD.

Jo, han gör under än med sin försyn.
Ja, prisa Gud, att sorgedagarne
En ände hafva. Nu från dina ögon
Vill Herren sjelf aftorka alla tårar.

INGIERD.

Hvad menar du? förklara dig. Ack, säg!

SIGNILD.

Du har en son ännu. Prins Erik lefver.

INGIERD (efter en stunds häpen för-
stumning).

O, store Gud! Är jag på jorden än?
Står jag ej re'n vid evighetens portar
Och hör de orden från en annan verld?
Der vet jag, att han lefver, som hans bröder;
Dér hoppas jag dem alla återfinna.

SIGNILD.

Ack! redan här får du den äldste se,
Den främste i förstånd, så väl som fägring.
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INGIERD.

Är du vid dina sinnen? Blef han ej
Ibland de andra ner i grafven lagd?

SIGNILD.

Nej, tro mig, han blef frälst, han lefver.

INGIERD.

Lefver!
Min son, min Erik? Ack! hvar är han? kom!
Är han hos kungen? (Ämar gå dit.)

SIGNILD (håller henne tillbaka).

Nej, nej! sansa dig,
Och håll det tyst ännu. Bed Gud om nåd
Att kunna bära denna öfvergång
Från sorg till glädje, att ej glädjen sjelf
Till sorg förvandlas.

INGIERD.

Var det blott en dröm?
Men är jag icke vaken? Står ej du
För mina ögon här, och kom det ej,
Ifrån din mun, det ordet: «Erik lefver?»

SIGNILD

Ja, och jag säger det ännu, min drottning.

INGIERD.

Du säger det? Och drömmer icke sjelf?
För honom hit. Nej, följ mig till hans möte.
Gud! att en son få sluta i min famn!
Hvad oförmodad, outsäglig fröjd!
Kom, jag vill flyga. Glädjen ger mig vingar.

SIGNILD

Han nödgas gömma sig ännu.
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INGIERD.

För mig?
Sin mor!

SIGNILD.

Hans räddning måste vara än
En hemlighet.

INGIERD

Man har bedragit dig;
Och jag enfaldiga, som kunde tro
En så orimlig sak! Jag har ju sjelf
Sett honom i sin liksäng, bland de andra,
Förbleknad ligga, som en vissnad blomma.

SIGNILD.

Re'n till förvandling gångna alla tre,
De af sin mor ej kändes mer igen.
Prins Erik lefver. Det skall inom kort
Bevisa sig för alla. Mellertid
Om du ej tror mitt ord, så tro dig sjelf,
Din egen känsla. Det var samma yngling,
Hvars ädla uppsyn rörde dig i templet.

INGIERD.

Ack! nu förstår jag hvad mitt modershjcrta
Då genast kände. Gud! jag dör af glädje.

(Dignar i Signilds armar, men upplyfter sig
igen lyssnande, ser åt höjden och säger:)

Jag hör ju redan englaharpors ljud
Från öppna himlen. Det är dit, jag går
Att återse min Erik och hans bröder.

(Hon afdånar och ridån faller. En ljuf
musik är redan förut af orkestern upp-
stämd.)
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TREDJE AKTEN.
T/teatern är densamma, som i andra akten; men dörren

till balkongen är tillstängd och gömmer de der inne

liggande likkistorna.

FÖRSTA SCENEN.
SVERKER. RAGVALD.

RAGVALD.

De döda, om de än din sömn oroa,

Förmå dock intet mot din makt, min konung.
Men den är hotad af en fiende,
Som lefver.

SVERKER.

Hvilken? hvarifrån?
RAGVALD.

Från Norden.
SVERKER.

Vill Norges konung möta mig igen,
Så är jag glad att få på stridens fält
Bli åter den jag var, en man för mig.
Der, under vapnens dån, den oro tystnar.
Som tär mitt inre under fredens lugn.
Der känner jag mig lycklig, som en far
Bland raska söner vid den mogna skörden.
Der skiljer Götha ej sitt svärd från Sveas.
Der nå mig ej de helga band från Rom,
Ej dessa fina nät af slingrig statskonst,
Som göra mig till slaf pä sjelfva throncu.
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Der är jag lik det fordna Manhems drottar,
Som under himlen, i dess fria åsyn,
Och på dess vägnar skipade för folket
Urgammal rätt och höllo öppna råd
Om landets bästa med dess Odalmän;
Och lika ärligt styrde, som de stridde,
Med enkelt mannavett och mannamod.
Nu, säg mig hvad du vet om detta hot
Från Norge.

RAGVALD

Norrland mente jag.
SVERKER

Hvad kan
Väl derifrån oss hota, mer än frost
Och snö och ur och nordans skarpa ilar.

RAGVALD.

Se här, min konung, se med egna ögon.
(Öppnar balkongen och studsar häpen tillbaka.)

Ha, hvad är detta? Lik!

SVERKER (bittert leende).

Du känner väl
Igen dem, Ragvald. Du beställde sjelf
Ej endast kistorna, men sjelfva liken. ,

RAGVALD (med en djup bugning).

Så mig befalltes af min herre konung.

SVERKER.

Du gaf mig rådet; du det förde ut.

RAGVALD.

Hur ha de kommit hit, de längese'n
Begrafna och förgätna? Hvad betyder
Väl detta infall? är det drottningens?
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SVERKER.

Spörj henne sjelf, om du har mod dertill.

RAGVALD.

Jag räds att sorgen rubbat hennes sinnen.

SVERKER.

Mins du, då fråga var om barnens mord,
Och jag den fruktan yttrade om Ingierd,
Att hon ej kunde bära detta slag,
Log du deråt och svor, att knappt förbi
Begrafningsståten vore, innan hon
I mina armar glömt, att hon haft bara.

RAGVALD.

Jag dömde henne efter qvinnans art
Som älskarinna, sådan jag den kände.
Jag såg den låga, som hos henne brann
För konung Sverkers manligt stolta fägring.
Jag visste, att hon hyst för konung Knut
En hemlig afsky, under pligten gömd.
Jag slöt, att hon ej kunde för hans barn
Den ömhet känna, som en mor, hvars kärlek
I barnen speglar mannen, som hon tillber.
Och då hon redan skiljt dem från sin vård,
Så kunde jag ej tro, att deras död
Så skulle krossa henne, då hon njöt
I edra hjeltearmar sådan sällhet,
Som sällan blef en drottnings lott. Ty värr!
Bedrog jag mig. Hon är mer mor, än maka.

SVERKER.

Dock älskar hon mig än; men hennes sorg
Dess mera plågar mig, och då hon ser
Min oro eller köld, får hon deri,
Att qvälja sig och mig, en ny anledning.
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Hon är mitt andra samvete, som ej
Natt eller dag mig lemnar någon ro.

RAGVALD.

Då är .jag lycklig, som har ingen hustru.

SVERKER.

Och intet samvete!
RAGVALD.

Hvad man så kallar
..

Ar i det hela blott förstånd och minne:
Förstånd, att inse hvad det bästa är,
Det tjenligaste för vårt ändamål,
Och minne af de steg, vi tagit vilse,
Som varnar oss, att vi en annan gång
Må se oss före. Men att ångra det,
Som ej kan ändras, är ju blott en svaghet,
En sjukdom, vill jag säga, hos en själ
Som din, den förr så starka hjeltesjälen.
Kan jag väl ångra, bör du sjelf väl ångra,
Det som har gjort, att efter Eriks ätt
Nu mera fras blott stoftet i de skrinen?
Hur kunde eljest kronan för din son
I dag försäkras? Bliekom ej tillbaka,
Blott framåt', och på det, som nu skall ske,
Att vi vårt ändamål ej må förlora.
Är det väl tid att uppehålla sig
Vid lik, som multnat, då derute Står (stöter katafalken åt sidan

för att lemna rum åt konungen.)
En här i vapen.

SVERKER.

Af de Götha kämpar,
Som jag till valet sjelf har stämt i dag.

RAGVALD.

Döm sjelf, min konung, om de vapnen der,
Som glänsa emot solen, äro Göthas.
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SVERKER (på balkongen)

Ha! Norrlands fanor! livad betyder det?
Men hvarför ej ett ord derom förut?

RAGVALD.

Först denna morgon blef jag väckt af budet
Om deras tåg, som skett så tyst och fort,
Att ryktets fiygt ej hunnit före dem.

SVERKER.

När väktarn sofver, blir han öfverraskad
Jag litte hittills på din vaksamhet.

RAGVALD.

Det är ej jag, som sofvit, utan de,
Som du till väktare deruppe ställt.
Dock sofvit ha de icke, endast tegat
Som stumma hundar, lockade af tjufven.

SVERKER.

Hvad är väl meningen med deras hitkomst?
Månn' att förhindra valet af min son?
Se'n Eriks ätt försvunnit, hvilken annan

Kan väl mot Sverkers träda fram till täflan?

RAGVALD.

Jo den, som ställt sig så emellan begge,
Att hon nu står för nära till din thron.

SVERKER.

Du menar den, som yfves af sitt ursprung
Från Folke, måg till konung Knut i Danmark

RAGVALD.

Som yfves ännu mer, att kunna nu'

Vid herredagen visa i sin spets
Ej blott en Folke, såsom rikets Jarl,
Men ock en Sune, såsom kungens måg.
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SVERKER.

Det är på dessa pelare i Götha,
Min thron sig stöder. Det är genom dem,
Jag hoppats åt min son förvara kronan,
Om ock hos Svea någon afund än
Bestred hans gifna rätt till laglig thronföljd.
Och nu emot dem sjelfva ville du
Min misstro väcka? och det först i dag
En stund för' valet?

RAGVALD

Först i dag, min konung,
Ha mina egna ögon öppnat sig.

SVERKER,

Hvem är det då af den förmätna ätten,
Som vågar ställa sig mot Sverkers son?

RAGVALD.

Deu, som vill anses, såsom vore han
Din son, han äfven, se'n du i ditt hus
Har honom upplyft, med din dotters hand.

SVERKER.

Hvad! Sune skulle? — nej, det är ej möjligt.
Ej blott min måg, han är ju ock min vän
Och främst bland dem, på hvilkas tro så väl
Som mod jag litar. Sveke alla mig,
Så sviker dock ej Sune.

RAGVALD.

Hvad jag vet,
Är, att en stämpling sker af Folke Jarl,
För hvilken annan, om ej för hans son?
Just det beröm, som Sune har hos mängden
För sken af dygder, re'n till thronen mogna,
Då hos prins Johan de blott knoppas än,
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Det, jemte äran af din dotters hand,
Skall åberopas, för att ställa honom,
Som vore han en äldre son af dig,
Framför den rätta, som med Sverkers blod
Den höghet ärft, som tillhör kungasöner.

SVERKER.

Men hvaraf sluter du till denna stämpling?
livad upptäckt har du gjort?

RAGVALD

Se här ett bref,
Som skulle hemligt gå till höfvidsmannen
För de obudna gästerna från Norden.

SVERKER (låser).

«Var färdig i den stund, då valet sker,
Att rycka fram, för att den lagligt valde,
Om det behöfs,- emot allt våld försvara.»*
Hvem sände dessa runor?

RAGVALD.

Folke Jarl.
Jag följt med vaksam blick de steg, han tagit;
Och se'n jag spanat ut, att i hans hus
De fleste af hans ätt i tysthet samlats,
Det lyckades för mig, att fånga budet,
Som var med detta bref till Gulik sänd.

SVERKER.

"Den lagligt valde». Vore det min son,
Han ville trygga, skulle han för mig
Ej dolt det värn, han dertill stämt från Norden.
Ja, du har rätt: här är förräderi.
Dock kan han ej för detta bref allena
Anklagas eller fängslas. Samma ord,
Som s\ulle fälla honom, tjenar ock
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Till hans försvar; ty med den dagligt valde»
Kan han förklara, att han ment min son.
För öfrigt hvad parti han än må samlat,
Så är det blott parti; och ej så lätt
Kan folket, eller de på herredagen,
Som föreställa folket, öfvcrtalas
Att gå förbi en prins af kungahuset
Och släppa fram allt upp till thronens höjd
En ny uppkommen ätt, hvars öfvermod
Vid thronens trappa re'n med afund ses
Af äldre ätter, helst bland dem i Svea.

RAGVALD.

Jag hoppas äfven jag, att Svea sjelf,
Nu då ej mera någon Erik fins,
Skall stå på Sverkers sida: skulle än
Af det förut ditt hus tillgifna Götha
Folkungarne, som der ha gods och anhaug,
Förmå en del att öfverge det nu.

SVERKER

I alla fall, om ej den helga rätt,
Som talar för min son, i röster segrar,
Skall jag med svärd i hand försvara den.

RAGVALD.
Här kommer Sune

SVERKER.
Haf tillreds min vakt.

ANDRA SCENEN.
SVERKER. SUNE.

SVERKER.
Du vågar visa dig för mina ögon?

SUNE.
Hvi skulle jag ej nu, som förr, det väga?
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Hvad skugga, på mig kastad, ådrar mig
Ett sådant ord och denna vreda blick
Af dig, min konung och min far?

SVERKER.

Din far!
Din makas är jag, icke din. Du stal
Min dotters hjerta, stal ur klostret henne;
Och jag förlät dig, tog dig an som måg.
Men icke ens i enskildt hus, än mindre
I kungahus, har magen lika rätt
Med sonen.

SUNE.

Som en son har jag dig älskat,
Och som en fader du bemött mig förr.

SVERKER.

Du har en fader, så med rätta nämnd,
Och du med honom stämplar mot din konung

SUNE

Du har då redan hört den hemlighet,
Jag kom att dig förtro, oj utan strid
Emellan tvenne föremål för all
Min vördnad , all min kärlek. Hur det än
Må dermed sammanhänga, vacklar ej
Min trohet, min tillgifvenhet för dig.

SVERKER.

Du rodnar ej att föra detta språk
Ännu i denna stund, förrädare!

SUNE.

Om jag det vore, stode jag ej här
SVERKER.

Läs detta bref som Folke Jarl har sändt.
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Hvem menar han med den, för hvilkens val
Han hit en här från Norrland hemligt stämt?

SUNE.

Just derför kom jag hit, att lemna dig
I tysthet del af hvad jag, nu på stunden,
Har med förvåning hört och knappt kan tro.

SVERKER.

Det skulle du ej känt förut! Hur långt
Du går i hyckel! Och jag höll dig för
Uppriktigheten sjelf och redligheten.

SUNE.

I denna tanke nu dig styrka bör
Det steg, jag tagit. För att ej för dig
Fördölja hvad jag tror dig böra veta,
Förrän det kommer fram vid herredagen,
Blottställer jag min egen far.

SVERKER.

Och du
Har ingen del deri? Du har derom
Ej vetat förr än nu? —

SUNE.

Vid Gud, ej förr,
Och äfven nu tillfälligtvis. Med skäl
Misstror man mig, som tillhör dig sä nära.

»SVERKER (ironiskt).

tror man dig! Och du, livad ärnar du
*öra? kanske afslå?

SUNE.

Afslå! Jag?
Hvad då?

SVERKER.

Det frågar du?
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SUNE.

Jag måste det
För att förstå dig.

SVERKER.

Är du då ett bara,
Som leds i baud och utan vett och vilja
Om kronan täflar med sin konungs son?

SUNE.

Jag skulle täfla med min konungs son!
Hvad missförstånd! Och du det kunde tro?
Den, som vid valet ställs emot prins Johan,
Uppgifves för en son af konung Knut.

SVERKER.

Hvad säger du? En son af —

SUNE.

Konung Knut
Och drottning Ingierd, Erik, med ett ord.

SVERKER.

Han skulle dä ur grafven stigit upp.

SUNE.

Han påstås vara frälst i hemlighet
Ur mördarhänderna på Eljarås.

SVERKER.

Och förr ej synlig?
SUNE.

Detta, ibland annat,
Förundrar äfven mig och gör mig oviss.

SVERKER.

Och Folke Jarl, den kloke och förfarne,
Kan han väl tro en så orimlig dikt?
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SUNE.

Den, som med prinsen träder fram i dag,
Är af min far ej mindre som en. man

Af tro och heder aktad, än som vän
Allt från hans ungdom älskad.

SVERKER.

Och hans namn?
SUNE.

Är Fåle Bure
SVERKER.

Den förrädarn? så!
Syns han nu åter efter tretton år?
Han uppehöll sig, sade man, i Norge;
Men all min spaning kunde icke der,
Mer än i Sverige, leta upp hans spår.

SUNE.

Jag var då knappt en yngling; men jag mins,
Att Bures flykt omtaltes som en gåta.

SVERKER.

Den gåtans nyckel har du gett mig nu.
Det var en tid, han ansågs för min gunstling.
Det var han aldrig, men han tyckte sjelf,
Att han det borde vara. Derför just
Blef han det icke. Med ett ord, han lät
Förstå, att jag var honom högst förbunden,
För det han medlat mellan mig och Knut
Och dennes svaghet bragt att, med den rätt,
Han gjorde mig, försona hvad dock ej
Försonas kunde, mordet på min far;
Den hale lismarn, under allt sitt sken,
Af ödmjuk dygd, oegennyttigt nit,
Dock hemligt hyste det förmätna hopp,
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Att jemte, eller genom mig, få styra.
Men när han märkte, att jag spiran höll
I egen hand, begynte han med ränker,
Som bröto mellan oss också det yttre,
För folkets ögon burna vänskapsband.
Han skildes först ifrån mitt hof, och se'n
Försvann han plötsligt undan allas ögon.

SUNE.

Då skulle han på Eljarås inträffat
Vid samma tid, som mordet skedde der.
Men hur han visste komma dit just dä,
Förundrar mig, och hur han ensam rådde
Mot hela skaran af de vilda stigmän,
Och af hvad skäl han med den frälsta prinsen
Ur riket flytt, och honom gömt så länge. —

SVERKER.

Allt detta röjer ju så tydligt dikten.
Nu mins jag, att han hade sjelf en son,
Vid samma ålder ungefär som Erik,
Oeh honom snarlik, såsom många tyckte.
Törhända väckte denna likhet först
I Fåles ärelystna själ den tanken,
Som nu har mognat till ett fräckt försök,
Att smyga upp sin egen son på thronen.

SUNE.

Med Fåles kända tänkesätt förliks
En sådan gerning ej.

SVERKER.

Hvem känner väl
Det inre hos en man, förrän han pröfvas?

SUNE.

Min far åtminstone, som honom stått
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Sä när, och blickat innerst i hans själ,
Ej borde kunna af ett sken förvillas.

SVERKER.

Hur har då Folke vederlagt de skäl,
Du sjelf så väl betänkt mot Fåles uppgift?

SUNE.

Från sitt förtroende i denna sak
Hans godhet stängt mig, för att spara mig
En strid emellan honom och 'min konung.
Men en hans ftände, som i hemligheten
Mig trodde invigd, röjde den för mig;
Och fast mot honom trolös, då jag gick
Att yppa den för dig, höll jag det dock
För större trolöshet mot dig, min konung,
Att ej i tid bereda dig derpå.
Men för min gamla far, som dig förut
Så troget tjeut, ber jag om nåd.

SVERKER.

Pä dig
Kan jag då lita, dig, min måg, min vän.
Gå till min Jarl och fråga, om han glömt
Hvad detta namn på honom lagt för pligter
Mot kung och rike. Säg, att jag har sett
De ord, han sändt till höfdingen från Norrland
Och att jag tackar honom för det värn,
Som han förskaffat åt den lagligt valde;
Men att jag hoppas af hans mogna vishet,
Att han ej styrker till ett laglöst val,
Ett gäckeri af både tliron och folk,
En blygd för Sveriges, som för Eriks namn!
Bed honom se i häfderna, hur ofta,
När någon kunga-ätt har slocknat ut,
Den gått igen i någon diktad prins,
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Som snart försvunnit liksom andra spöken.
För honom ock till minnes, livad han sjelf
Med hela hofvet, hela staden såg
Vid prinsarnas begrafning, hur de lågo
I öppna kistor, svepte, alla tre.
Af en besynnerlig tillfällighet, ,

Kan du här se de samma nu.

SUNE (vid dörren till balkongen).
Ja, en

Besynnerlig tillfällighet, om ej
En afsigt göms deri?

SVERKER.

Om denna afsigt
Kan du din syster, som der kommer, spörja:
Hon har befallt dem hit.

TREDJE SCENEN.
DE FÖRRE. INGIERD och RAGVALD (inkomma från särskilta

sidor. Den sednare håller sig tyst på afstånd,
men röjer häpnad och oro).

INGIERD.

Min man! min bror!
Hvad sällsam lycka! Hvad oväntad glädje!
livad under af en mild försyn! Dä här,
Med dessa döda gäster till mitt sällskap,
Jag tänkte sätta mig, och hel mig lemna
Ät all min sorgs oändlighet: så kom
Ett bud frän himlen. Kunnen I det tro?
Jag sjelf ej ville tro det; men det är —

O, lofvad vare Gud! — det är en sanning.
En af dem lefver: ja, min äldsta son,
Min Erik frälstes från den nära döden.

SVERKER.

Jag hört det undret; och att du, min vän,
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Du, som är mor, och blott för dina barn,
Fast längese'n försvunna, lefver än,
Kan tro det, är naturligt, är förlåtligt.
Men äfven du, sä snart du sansar dig,
Behöfver ju, för att den tron förlora,
Blott kasta ögonen på dessa skrin.
Du såg ju sjelf, då locket af dem lyftes,
Ibland de andra, Eriks vissna kropp.

INGIERD.

Jag trodde då, att det var hans, ehur'
Förskräckt, att i de grymt vanställda dragen
Ej känna mer hans ansigte igen.
Nu vet jag, att den döde ej är Erik.

SVERKER.

Hvem annan? säg mig!
INGIERD.

Sonen till en främling
Som njutit gästfrihet på Eljarås.
lian frälst mitt barn och lemnat sitt åt döden.

SVERKER.

En präktig saga, lik de underbara,
Som man till tidsfördrif för qvällen diktar!
Och du kan tro det möjligt för en far,
Du mor, som känner så hvad barnet är
För den det födde. Utaf kött och blod
Är ju ock fadershjertat, ej af sten.

SUNE.

Ej blott i sagor har man sett exempel
Af undersåter, så sin konung trogna,
Hans ätt tillgifna, att de för hans son
Sin egen offrat.

SVERKER.

Du har ren en son,
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Som ler emot dig: vore du i stånd
Att honom offra?

SUNE.

Är man ej sin fader
En lika kärlek skyldig, som sitt barn?
Hvad jag, som son, nu offrar för min konung
Det vet du redan.

INGIERD.

Ädle Sune! du
Din konungs vän! Säg honom, att det är
Min son, min Erik.

SUNE,

Om jag sjelf det visste,
Det kunde tro! Men att så länge dold
Han skulle hållits, dold för kung och folk,
Dold för sin mor: det kan jag ej förklara.

SVERKER.

Ja, den som ryckt en prins ur röfvarhänder,
Från döden frälst en arfving till en thron,
Och det med offret af sin egen son,
Han skulle ju med honom skyndat fram
Till kungahuset i triumf, och, der,
Fulländande sitt verk, i det han lemnat
Det dyra föremålet dit det hörde,
Tillegnat sig den ära, den belöning,
Som han var värd och säkert vänta kunde.

INGIERD.

Jag borde sjelf, som mor, anklaga honom
För den omensklighet, att han mitt barn
Ej förde i min famn, att han det höll
Så många år fördoldt, att han mig lät
Af sorg förtvina, icke med en rad
Mig gaf den trösten, att det lefde än;
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Men jag förlåter honom nu, i glädjen
Att snart få se min son. Hur han det än
Må se'n förklara, tänker jag ej mer
På det förflutna, utan all min tanke
Är endast den, att jag har nu en son.

FJERDE SCENEN.
DE FÖRRE. SIGNILD

SIGNILD (för sig).

Gud! hon har yppat allt, hvad blir väl följden?

INGIERD.

Se här ett vittne, som pä stället var.

SVERKER.

Ja, Signild, var det ej du sjelf, som kom
Från Eljarås och bragte hit de barnen,
I dessa kistor, alla tre?

SIGNILD.

Min konung!
Jag ber om nåd för det jag tegat har
Med hvad, jag fruktat, skulle oro blott
Så väl i riket, som vid hofvet göra,
Så länge ej prins Erik synlig var.

SVERKER.

Prins Erik! vägar du sä nämna honom.

SUNE.

Hvad är det då, som du förtegat? Säg

RAGVALD (träder fram).

Hvad gäller hennes vitsord, om hon nu
Motsäger hvad hon sagt förut. Ettdora
Är då en lögn. Hvem tror en lögnariniia?
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SUNE (till Sverker),

Törhända ger hvad hon berätta vet,
Då vi det pröfva, mera skäl emot,
Än för den tron, att Erik ännu lefver.
Så kan ock Ingierd bringas från sin villa.

SVERKER.

Nå väl! säg fort, hvad du att säga har.
SIGNILD.

En afton kom till oss en okänd gäst,
En man med silfverhår, som syntes blind.
Han bar en harpa i sin ena hand,
Och vid den andra honom höll en späd,
Gullhårig gosse.- Det var sent och regnigt.
Han bad om skygd i någon vrå af slottet,
Och dröjde sedan hela veckan qvar.
Hans ädla hållning röjde, att han förr
Sett bättre dar: och med sin milda uppsyn.
Sin ljufva konst att harpans strängar röra,
Sitt muntra tal, på sköna sagor rikt,
Intog han barnen. *

SVERKER.

Nog om honom: skynda.
SIGNILD.

Hans lille son blef dem ej mindre kär:
Det var ett vackert och förståndigt bara,
Och deras hjertan rördes, när de sågo
Den späde gå som ledsven åt den blinde;
Och när de hörde att han mist sin mor. ■

INGIERD.

Ack! sjelfva utan mor!
SVERKER (allt mer orolig).

När blir det slut?
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Af lika växt och ålder med prins Erik,
Och honom lik i lynne, ja! hvad mer

Mig sällsamt förekom, i anletsdrag,
Blef han i synnerhet hans vän och lekbror.
Och se'n de hela dagen roat sig
Tillsammans, eller främst ibland de andra,
Bad prinsen mig att få till natten än
Det kära sällskap i sin egen bädd.
Han bad så ömt, så ifrigt, att jag det
Ej vägra kunde, och nu tror jag fast,
Att himlen sjelf gaf honom in den bönen;
Ty det var det som räddade hans lif.

RAGVALD

Hans lif! Kan du bevisa att han lefver?
SIGNILD

Jag hoppas, att han sjelf det gör i dag;
Men att han lefde då, när jag hans bröder
Fann ligga i sitt blod, det kan jag vittna,
Och, när det fordras, med en ed bekräfta.

SUNE.

Det redan är en ed, när du så säger.
Här, som för domstoln, står du inför Gud.

(Till de andra.)
Vi alla måste svara för hans dom
Och veta ej, hvad stund vi dertill kallas.
Far fort i din berättelse, min vän!

SIGNILD.

Vid midnattsstunden väckte mig ett buller.
Jag trodde först, att det var vindens skrän;
Se'n tyckte jag mig höra klagorop
Från barnens sofrum. I den tanken än,
Att dem förskräckte endast luftens uppror,

254
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Sprang jag ur bädden upp, för att dem lugna.
Men i en höstlig natt, då stormen rasar,
Och skogens rofdjur tjutande gå ut,
Bedrifva äfven meuskor mörksens verk,
Om de må menskor kallas, som så göra.

SVERKER (till Sune).

Du har väl hört, att vid den tiden just
Tiveden hyste i sin djupa gömma
Ett band af stigmän, som med rån och mord
Besökte nejdens flcre andra gårdar.

SUNE.

Jag mins, att jag det hört. (Till Signild.) Såg du en mängd
Af dessa våldsmän?

SIGNILD.

Blott en enda man
I blodig skepnad hann jag varse bli,
Då han försvann i nattens djup ur salen,
Som låg emellan mitt och barnens sofrum.
I huset sofvo alla utom Sven,
Vår trogne vakt, som mördad fanns på gården.

SUNE.

Och barnen?
SIGNILD.

När jag kom i deras rum —

Hvad ryslig syn! På golfvet nära dörrn
Låg tärnan död, som hade vård om dem,
Och blod för mina fötter flöt, och blod
I alla sängar.

SVERKER.

Nog, vi vete ju
Att dessa bofvar, svikne i sitt hopp
Om rof i slottet, hämnades på barnen.
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Det är ej sällsynt hos så vilda menskor,
Att blott för lust och lek förfara så.

Du fann dem döda, alla tre. Så har
Du sagt förut, som dessa skrin ock visa.

SIGNILD.

Tre voro döda, en i hvarje säng.
I Eriks bädd den blindes son låg liflös.

SUNE.

Och Erik sjelf?
SIGNILD.

Vid tärnans anskri vaken,
Han under sängen gömt sig, obemärkt
Af mördarn, som var nöjd, då i hvar bädd
Han fann ett lik, och trodde sig sålunda
Sitt uppdrag fullgjort.

SUNE.

Uppdrag! säger du.
SVERKER (med häftighet)

Hvem skulle gifvit det?
INGIERD.

O store Gud!
Hvad vill det säga?

SIGNILD.

Ingenting, jag ber.
Jag tog blott miste om ett ord. Förlåt
En häpen qvinna.

RAGVALD.

Borde icke prinsen,
Om han var räddad, funnits i din vård?

SVERKER.

Nu fanns han icke, och ej förr, än nu,



257

Ett o^d om honom sports. Ej heller dä
Blef han i slottet sedd af någon annan.

SIGNILD.

Han fördes bort i samma ögonblick.
SUNE.

Af hvem?

SIGNILD.

Af harpospelarn.
RAGVALD.

Som var blind
Som sjelf behöfde en som ledde honom!

SIGNILD.

Han var ej verkligt blind: det fann jag nu.
Nu äfven silfret från hans hår och skägg
Försvunnit.

RAGVALD.

En bedragare således!
En spejare för dem, som skulle röfva!

SVERKER.

Och honom tillät du att föra bort
Den frälsta prinsen?

RAGVALD

Hvilket brott af dig!
Om det ej vore en orimlighet!

SIGNILD.

Hvad kunde jag allena, midt i natten?
Och borde jag oj frukta nytt försåt?
Ej tro, att prinsen blef till hofvet förd?

SUNE.

Men hvarför har du dolt till denna stund
Allt detta, dolt det för din drottning sjelf?
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SIGNILD.

Jag ville, borde ej i förtid ge
Ett hopp, som, ouppfyldt, blott plågat henne.

SUNE

En sällsynt varsamhet, som af det -skäl,
Hon åberopar, ej kan fullt förklaras!
Säg, visste du ej dä, vet du ej än,
Hvem den förklädde var, som för det barn,
Han sjelf förlorat, tillgrep kungabarnet
Och nu först kommer fram med det.

SVERKER.

Bekänn!

SIGNILD.

Jag bör ej neka hvad jag tror ändå
Blir allmänt kunnigt, innan dagen slutas:
Jag kände honom ej, då han, förklädd,
Som blind oeh gammal, ställde sig, men se'n,
Då han om natten flydde bort med prinsen,
Upptäckte han sig sjelf som Fåle Burc.

SVERKER.

Gå, stäng dig i ditt rum, om du ej vill
Bli stängd i häkte, håll din tunga bunden,
Att du ej sjelf må bindas. Äfven du, (till lugierd)
Min vän, lär önska att få tyst och stilla
Förbida, hvad din bror ej underlåter
Att, jemte mig, i denna ömma sak
Sorgfälligt forska, pröfva, öfverväga.
Du, Sune, stig dit in: jag kommer straxt.

(Drottningen går i sina rum, och Sune på
konungens sida.)
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FEMTE SCENEN.
SVERKER. RAGVALD.

SVERKER.

.1 tretton år jag trott, att denne Erik
Med sina bröder låg i jorden gömd.
Nu står han upp, i vägen för min son,
Liksom hans fader stod för mig. Nå väl!
Hvad säger du härom? (Med en skarp blick och sträng ton.)

RAGVALD.

Om någon vålnad
Ur grafven går igen, så plär den dock
Försvinna, när det (lagas. Ingen död
Har ännu stött en lcfvande från thronen.

SVERKER.

Är du då viss, att han, som du beställde
Att döda barnen, slog dem alla tre?

RAGVALD.

Så viss, som att jag sjelf slog honom se'n.
Nu må jag ångra den försigtigheten.
Men tro, min konung, tro, hvad jag ej blott
Af honom hört, men sett med egna ögon.
Jag stod ju sjelf vid fönstret utanför
Oeh såg vid månens fulla sken i rummet
Tre sängar, och i hvar af dem ett barn,
Som stilla sof — och sedan sof än bättre.

SVERKER

Men Erik hörde du, har sprungit opp
Och under sängen frälst sitt lif.

RAGVALD.

En dikt,
Som allt det andra. Jag gaf noga akt',
Att Brynolf gjorde såsom jag befallt.
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Han synade omkring sig under bord
Och säng, och i hvar vrå, beredd att ge
Hvart vittne samma färd, som tärnan fick

SVERKER.

Här är ett vittne dock ännu, som lefver
I denna Signild.

RAGVALD.

Hvad behöfs väl mer,
Att henne vederlägga, än det blott,
Att hon ej förr berättat hvad hon nu
Inbillar sig, för att ej säga ljuger?
Om hon i sjelfva verket sett prins Erik
Af Fåle räddad, eller hört derom:
Är det väl tänkbart, att hon det förtegat?
Nej, icke dagen, icke timman ut;
Än se'n i tretton år! Hon är ju qvinna.
Men icke ens en menska vore hon,
Om hon sin drottning i den långa sorgen
Ej unnat denna tröst, då hon det kunnat.

SVERKER.

Men att en sådan man, som Folke Jarl,
Om han ej trodde att det verkligt vore
En son utaf hans dotter, skulle ge
Sitt stöd åt saken —

RAGVALD.

Det är lätt förklaradt.
Han och hans stolta ätt, som under striden
Emellan begge kungahusen byggt
Sin makt och höghet, ville gerna än
Förnya samma strid. I denna stund
Då Johan skulle väljas, hur välkommen
Var ej en Erik! Blott de kunde hindra,
Att Sverkers son nu blef bestämd till thronen
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Blef det ej sedan svårt att kasta bort,
När kronan ledig var, den lånta larfven.

SVERKER.

Nu åter rör du på den samma strängen;
Men intet öra har jag mer för den.
Den svarta fläck, som du på Sune visar,
Är som jag fruktar blott din egen skugga.
Du hatar honom, såsom mellan oss
En tredje man.

RAGVALD.

Kan jag väl vara liknöjd,
Min konung, då du än af mig tar råd
Och än af honom? Det förleder dig
Till halfva steg, som ej till målet föra.

SVERKER.

Jag får dock höra sanningen af Sune,
Och är försäkrad att han alltid vill
Det rätta.

RAGVALD.

Sjelfva hans uppriktighet
Gör honom falsk, gör honom opålitlig-
Så för sin svärfar som sin far. Hans nit
För rätt, hvad verkar det? Jo, att omkull
På begge sidor går, hvad han vill rätta.
För öfrigt, att jag hatar denne Sune
Och denne Folke, må jag fritt bekänna;
Dock ej af afund: nej, för det jag ser,
Att deras ätt skall spiran åt sig rycka,
Förr eller sent, om ej ifrån din son,
Dock från ditt hus.

SVERKER.

Du spår, men huru sannt
Skall tiden visa. Nu är frågan blott
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Om deima Erik. Det fördömda namnet!
Ej nog att det i kyrkan invigs nu

Till heligt föremål för folkets dyrkan:
På thronens trappa, att med Sverkers blod
Ånyo täfla, står det upp ur grafven.
Och att det ena oeh det andra sker
På samma dag, liksom i sammanhang,
Hvad sällsamt öde!

RAGVALD.

Nej, hvad slug beräkning!
SVERKER.

Vi tyckte också vi, att det af oss
Var klokt påhittadt, då vi satte ut
Thronföljar-valet just vid helgonfesten:
På det S:t Erik sjelf, vid sin invigning
Till Sveriges skyddshamn, toge i sitt hägn
Den nya arfvingen af Sveriges krona.
Men det är vändt emot oss af den hand,
Som styr der ofvan.

RAGVALD.

Om den handen fins
Och blandar sig i våra små bestyr:
Så plär hon dock ej väcka upp de döda.

SVERKER.

Men om nu Erik icke vore död;
Om han, oaktadt allt, hvad du för mig
Har förespeglat, blef i sjelfva verket
Af Fåle frälst: hvem sände honom dit
Just vid den tiden? månn' ej samma hand,
Som, fast den icke syns, dock leder allt ?

RAGVALD.

Min konung, jag är rädd, att han derom
Fick af din egen hand en vink.
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SVERKER.

Ty värr!
Undföll det mig i en olycklig stund
Ett obesinnadt ord. Han hade då
I mitt förtrogna råd insmygt sig åter.
Han låtsade väl ej förstå min mening;
Men efter denna stund var han försvunnen.

RAGVALD.

Då straxt betänkt på hvad han sedan gjorde
SVERKER.

Att rädda Erik?

RAGVALD.

Eller i hans namn

Sill egen son upphöja och sig sjelf.
Men hör, min konung: om det vore än
Ej blott en larf af Erik, men han sjelf,
Som träder fram att täfla med din son:
Hvad vill du göra? Erkäns han af dig,
Så hindras icke blott vid valet nu
Prins Johans hyllning, utan tvedrägts-elden
Emellan begge husen tänds igen
Och far med härjning öfver hela riket.
Uotänk dessutom, hur det tyds af folket,
Om Fåle frälst en verklig kungason
Och flytt med honom, undan Sverkers makt,
Ur land och rike.

SVERKER.

Jag förstår, min vän,
Och inser hela vådan af min ställning.
Dock rör mig mindre den, hvarur mitt svärd
I alla fall mig reder, som jag hoppas,
Än min gemåls belägenhet, som ej
Kan hjelpas, mellan man och son. — Hvad upptäckt!
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Då hon blir varse, att hon ej den ena

Kan sluta i sitt sköte, utan att
Med fasa vända sig ifrån den andra:
Hvars hand hon ser ej blott bestänkt med blod
Af hennes re'n åt döden gifna söner,
Men väpnad med en dolk mot den som lefver.
Så snar oss brottet i det ondas makt!
Den arma modrens hjerta sönderkrossa
Skall jag ånyo och ur hennes famn
Ännu det sista, enda barnet slita —

Jag var dock ej till sådant vilddjur född!
O! om du kunde öfvertyga mig,
Att denne yngling ej är hennes son,
Att denne prins är falsk, att denne Erik
Är understucken, är en byting, är
En bof, en niding, värd sitt straff, sin död!

RAGVALD.

Tro dina ögon: här bland sina bröder
Är ju den rätta Erik längese'n
Ett litet benrangel, en handfull stoft.
Hans egen mor har ju, bland dessa skrin,
Ej nekat rum åt det, som bär hans namn.

SVERKER.

Nu gör hon det. Hon påstår, att hon ej
Hans drag igenkänt.

RAGVALD.

Huru var det möjligt,
Då liken måste på den långa vägen
Och långa tiden undergått förvandling?

SVERKER.

Tror jag ej sjelf, att Erik ligger här,
Så bör dock folket tro det. Dessa skrin
Må ställas fram vid högtiden i dag,



265

Att de af alla ses, och räknas tre,
Som barnen voro efter konung Knut.

(Arnar gå, men kommer igen straxt.)

De voro tre också i natt hos mig,
De som mig qvalde; och jag kände ju
Igen den äldsta, sådan som han sprang,
Emellan modrens famn och min, fast ej
Med samma uppsyn af en himmelsk kärlek,
Hvarmed han då, trots allt mitt hat till ätten,
Intog mig sjelf, till dess min son blef född.
Nu var hans blick lik den, jag tänker mig
Hos domens englar mot fördömda själar.

RAGVALD.

Det bör förvissa dig, att han är död.
SVERKER.

Du sade nyss, att det var blott en dröm
RAGVALD.

Jag trodde så; men när jag nu besinnar,
Hur allmän sägen, allmän tro det är,
Att döda gå igen, för att sig hämna
Och gömda brott i dagen bringa fram:
Så är jag mycket rädd, att det ej var
Inbillning blott, då du de bleka offren
Såg nalkas dig och fordra ut sitt blod.
Af denna syn ha vi ej blott en varning,
Att vi ej sjelfva röja må vår skuld,
Men ock en visshet, ätt den rätte Erik
Ej mer ibland de lefvande kan finnas,
Då han en vålnad är ibland de döda.

SVERKER.

Om det är hämnd han söker, borde han
Den funnit längese'n, blott med en blick
In i mitt hjertas evighet af qval.
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RAGVALD.

Du tror ej pä den nåd, som kyrkan lofvar.

SVERKER.

Ve dig! om jag ej tror, är det din skuld.

SJETTE SCENEN.
RAGVALD (ensam).

Ja, det var fel af mig att af det mod,
Den kraft, han visar i en strid, en fara,
En afgjord sak, som fordrar handling blott,
Förhastadt sluta till den sinneshöjd,
Den styrka i förstånd, den fria åsigt,
Hvarmed man först sin egen herre är,
Af intet band, som tyglar menskor, bunden,
Och derigenom se'n blir andras herre.
Framför sin här en hjelte, lik de fordna,
För hvilka deras arm var deras Gud,
Är Sverker dessemellan lik ett barn,
Som, lyft af amman i en luftig gunga,
Än tycker sig åt himlen svingas opp,
Än sjunka i ett ändlöst djup. Jag sjelf
Var lika fången af den helga Ligan,
Tills jag i Rom fick bakom skärmen se

Med hvilken slughet, hvilken konst (det största
Ibland de under, som hon förebär),
Den vapenlösa, hvilkens rike ej,
Som hon bedyrar, är af denna verld,
Dock lägger under sig all verldens riken.
Så blef jag botad för min blinda tro,
Min fromma vackling mellan hvitt och svart.
Nu står jag som en man på egna fötter,
Står fri på jorden, som är fast och säker,
Då blott en dunst är hvad man kallar himmel.
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Dock, när jag rätt besinnar, står jag nu
Pä hala brädden af ett bråddjup. Ja,
Jag ser min konungs och mitt eget fall,
Om det ej lyckas oss att störta dit
Den hycklarn Fåle med sin falska prins.
Är han väl falsk? jag räds, att Erik undkom
På sätt, som Signild säger. Ve! den hexati
Och den fördömde Brynolf, som ej såg
Dess bättre för sig. Döda än en gång
Den dumma bofven ville jag; men så,
Att han det kände, som en sönderslitniug
Af själ och kropp, af ådror, senor, ben.
Jag önskar, att det fauns hvad hopen fruktar,
Ett helvete, der han blef pint derför. —

Det lins likväl ett helvete: dock ej
Ett sådant, der jag efter döden blefve
Ett rof för djeflar, utan ett på jorden.
Der jag är sjelf en djefvul; der jag fri
Och stolt, med trots mot den förmente der
I höjden, kan, om hela verlden fölle,
Stå lugn och le. Ja, ty, när döden kommer,
Som mig till intet gör — mig mästarverk
Utaf en allvis och allsmäktig kärlek,
Mig vackra beläte af honom sjelf! —

Skall jag mitt hufvud lyfta och hans Son
Som gick för mig i döden och likväl •

Till doms skall sitta, för att mig fördöinma,
I synen so, och brista ut — i hvad?
I gråt och tandagnisslan? Nej, i skratt.

(Går med ett infernaliskt skralt; hvarpå följer
musik, som uttrycker först ett hånande trots
och sedan qval och förtviflan.)
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FJERDE AKTEN.
T/teatern är oförändrad, utom deri, att likkistorna äro

bortförda.
FÖRSTA SCENEN
INGIERD. SIGNILD.

INGIERD.

JNå väl! var det till templet, som de fördes?
SIGNILD.

Ja, i S:t Eriks chor. Jag följde dem
Allt dit.

INGIERD. *

Du tordes det, ehur' befalld,
Att anse dig som fånge.

SIGNILD.

För ditt lugn,
Min drottning, borde jag det våga. Höljd
Af denna slöja, gick jag obemärkt.

INGIERD.

De döde äro då i ditt beskydd,
O, helge Erik! Skydda äfven den,
Som lefver. — Fick du höra om min son ?

Hvar må han dröja?
SIGNILD.

I det helga hägn,
Hvarom du ber. Han är vid Eriks altar,
I templets fristad trygg.
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INGIERD.

Men icke här
I kungahuset, vid sin faders thron.
Hit i sin moders armar han ej vägar!

SIGNILD.

Sä länge han ej erkäns för din son.

INGIERD.

Ack! Sverker tror ej, att han är min son.

SIGNILD.

Prins Johans far bör det förlåtas. Ja,
Prins Eriks mor derpå ej undra bör.

INGIERD.

Jag är ju begges mor.
SIGNILD.

Men din gemål
Är blott den enas far, och vill ej se
Den andra stöta honom undan thronen.
Man tror ej gerna det man icke önskar.

INGIERD.

Han måste tro det, ja, han skall förvissas,
Att det är Erik. Skulle han väl se'n,
Från sig, från mig, förskjuta honom? Nej,
Den stolte man, som all min kärlek egt,
Kan ej så grym emot sin maka, ej
Mot hennes son så orättrådig bli.
Du mins ju, hur han höll af detta bara,
Hur af dess fägring och dess qviekhet tjust,
Han det med kyssar höljde och emot
Sitt hjerta tryckte. När han nu får se,

Hvad ädel yngling af det barnet uppväxt,
Skall i hans hjerta, som i mitt, en röst
Utropa: det är han; och som min son,
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Ja, såsom sin, skall han omfamna honom.
Blott han nu finge i hans åsyn komma!

sI*GNILD.
lian kommer.

INGIERD (hänrycki springande för att
möta honom).

Gud! min son.

SIGNILD (hejdar henne).

Jag mente kungen.
INGIERD.

Jag flyr till honom med en moders bön,
Att han min son ur templet låter kalla.

SIGNILD.

Nej, vänta, hör mig. (Hon för henne, bort.)

ANDRA SCENEN.
SVERKER. SUNE. RAGVALD.

SVERKER (till Ragvald).

Bjud de främsta herrar
Från Götha rike, utom Folke Jarl
Och all hans slägt, att samlas hos sin konung
Till hemligt rådslag.

RAGVALD.

Nu på stunden?
SVERKER.

Ja.

TREDJE SCENEN
SVERKER. SUNE.

SVERKER (till Sune).

Jag utesluter äfven dig, min vän,
Från denna öfverläggning, för att, ej
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I förtid hos din far dig göra misstänkt.
Gå mellertid till min gemål och sök,
Du som är hennes bror, med varsam ömhet
Upplysa henne om det djerfva svek,
Hvarmed hon gäckas, bäd' som mor och drottning

SUNE

De tvifvelsmäl jag hyste
SVERKER.

Lägg dem ut,
Men som bevis mot de orimligheter,
Af Fåle diktas och af Signild drömmas.
Gör det för henne tydligt, ögonskeuligt,
Handgripligt, med ett ord, ovedersägligt,
Att det är blott en larf, ur jorden grafven,
Som på sin egen son förrädarn klädt.
Väck hennes moderliga harm och fasa
För sådan fräckhet, som i hennes famn
En annans barn, en byting ville smussla.
Bed henne ock besinna, i livad ny
Förvirring, skakniug, söndring, riket bragtes,
Om hon bekände för sin son den falske.
Bevisa med ett ord, att hon i dag
Vid valet måste, inför kung och folk,
Högtidligen förklara, att hon ej
Vidkäns det barn, som Bure icke blygs
Att under Eriks namn på henne truga.
Bed henne, att vid allt hvad henne kärt
Och heligt är, som drottning, mor och maka,
Försäkra, att hon sjelf har sett sin son,
Den rätta Erik, död och svept och lagd
I ett utaf de skrin, som ligga nu
För allas ögon i S:t Eriks chor.
Ej blott mitt väl, men hela fosterlandets
Uppmanar dig till medlare härvid;
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Och hvem är dertill både mera skicklig
Och mer förbunden än den ädle Sune,
Som är sin konungs måg, sin drottnings bror?
Så kan du ock din faders skuld försona.

FJERDE SCENEN.
DE FÖRRE. INGIERD.

INGIERD.

Rättvise konung! dyre, hulde man!
Förlåt en mors otålighet. Min son —

SVERKER.

Min vän, vi nödgas, fast vi sjelfve känne,
Hur det skall smärta dig, vi nödgas dock,
Liksom en fältskär sårar för att hela.
Framkomma med ett ord, som gör ett stygn
Änyo i ditt arma modershjerta. -

Vi, dina vänner, din gemål, din bror,
Ack! skulle vi ej unna dig den glädje,
Du efter all din sorg nu tror dig vunnit.
Men bättre att få ljus, om än af åskeld,
Än att i mörkret famla och gå vilse.
Det är sin egen son, som Fåle Bure
Ger ut för Erik. Derom är ej tvifvel.
Om du ej tror din man, så tro din bror. (Ämar gå.)

INGIERD (hindrar honom).

Mer än min bror, mer än min far, ja, mer
Än mina barn, jag älskat dig, min man,

Min andra och likväl min enda man,
Den enda som har egt mitt hela hjerta.
Vill du beröfva mig det bara, som Gud
Ur röfvarhänder, ur den vilda öknen,
Ur ett fiendtligt land mig återger?
Jag ber dig inför Gud på mina knän:



273

Haf misskund med en mor, som är din maka,
Låt mig behålla få min son! (Knäböjande.)

SVERKER.

Din son!
Bedragna mor! Stå upp, och hör de skäl,
Med Itvilka Sune öfvertygat mig,
Och äfven dig, om du med samladt lugn
På dem vill akta, måste öfvertyga.

INGIERD (sedan hon uppstått),

Tre söner har jag egt, tre kungasöner,
Förhoppningsfulla re'n som barn; och dem
Jag offrat har för dig. Ja, för att,dig
Blott älska, sköt jag dem ifrån min famn,
Min åsyn bort, till rof för vilda våldsmän.
Nu låt din kärlek löna mig. Då en
Af dem så underbart mig återlemnas,
Så ryck ej honom bort ifrån sin mor.

Gör ej till intet Guds försyn och nåd;
Skänk mig igen den ende bland de tre.

SVERKER.

Kan jag förvandla Fåles son till din?
INGIERD

Men du till hans förbyta vill min son

SVERKER.

Du är bedragen, svaga, blinda mor.

INGIERD.

Kan du väl tro, att mig bedraga vill
En sådan christen, sådan vän af mig,
Som Signild är och var i alla skiften?
Kan du väl tro, att en så redlig svensk,
Som Fåle Bure, kunde svika så
Sin kung och hela riket, gäcka så
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Ett modershjerta, kränka så all rätt,
Ej endast mensklig, men gudomlig rätt,
Naturens lagar och försynens vägar?

SVERKER.

Jag skyller Signild ej för svek, min vän,
Blott för en villa, som är lätt förklarad
Af skrämseln och förvirringen och mörkret.
Hvad Fåle angår, om han än den dygd,
Hvaraf han burit sken, i hjertat hyst:
Hvad gäller den mot kronan för hans son,
I hvilkens namn han kunde sjelf regera?
Se alla folks och alla tiders häfder,
Hvad visa de, om ej att den, som upp
Till välde sträfvar, anser allt sig lofligt;
Och när det lyckas, döms det lika så
Af alla andra, så af efterverld
Som samtid. Du förstår dig ej, min vän,
På dessa ting, du sluter blott, som mor,
Af hvad du känner i ditt eget hjerta.

INGIERD.

Ja, i mitt hjerta, i mitt modershjerta
Jag kände genast det, hvaraf jag nu
Med visshet sluter, ätt det var min son,
Jag såg i templet.

SVERKER.

Såg du honom re'n?
Och han i templet vågat sig?

INGIERD (för sig).

Ve mig!
Hvad har jag sagt. Jag har förrådt mitt barn.

(Högt.)
Skall jag förgäfves räcka dessa armar,
Att till mitt hjerta trycka få min son?
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Skall han i fjettrar sluten föras bort
Af bödelns arm? Skall för en moders famn
En stupstock ta emot hans dyra hufvud?

SVERKER.

Sök lugna dig så länge. Låt din bror
Upplysa dig; oeh ditt förstånd skall se,
Att det var blott ett spel utaf en sjuk
Inbillning, då du vid den falskes åsyn
En aning tycktes känna eller såg
En likhet, som, i fall den verklig vore,
Ar blott ett slumpens verk, ej sällan spordt.

FEMTE SCENEN.
INGIERD. SUNE.

INGIERD.

Jag vill dig höra, icke som min bror,
Ty du är kungens måg, och det är mer,
Men som en bergfast vän af rätt och sanning

SUNE.

Det ges dock tillfällen, då man ej vet,
Om man ej orätt gör, att yrka rätt,
Och om den sanning, som man säga vill,
Ej hellre må förtigas.

TNGIERD

Detta svar
Har jag ej väntat af en man, hvars mod
Är lika skattadt som hans redlighet.

SUNE.

Mod har jag mot en fiende på fältet,
Och skogens björn kan jag i synen se;
Och tala ut min tanke, räds jag ej
För konung eller folk. Men jag är stum
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Och fäller ner min blick för dig, du arma.

Jag har ej mod att säga dig min syster
Ett ord, som gör dig ännu mer olycklig,
Än då du först begret de slagna barnen.

INGIERD.

Det ordet är, att du min son för falsk
Förklarar, att du sjelf det tror, ty mot
Din öfvertygelse kan du ej tala.

SUNE

Nej, jag har nu den visshet, som jag nyss
Ej hade, att han verkligt är din son.

INGIERD.

Jag tackar dig. Hvad tyngd med detta ord
Du lyft ifrän mitt, hjerta!

SUNE.

Denna lättnad
Är blott ett förebud till nya qval.
Om han din son ej vore, skulle jag
Ej finna dig så ömkansvärd, som nu.

INGIERD.

Är han då re'n till döden dömd? ack, död
Törhända! Eller grips han nu i templet?
Man aktar ej den heliga asylen.
Och jag olyckliga, som röjde den,
Är sjelf ett medel till hans undergång!

SUNE.

Gif dig tillfreds, min vän. Till hans försvar
Är hit en härsmakt längst från Norden kommen.

INGIERD

En härsmakt för min soh! Hvad glädjebud!
SUNE.

Mot din gemål!
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TNGIERD.

O ve! — Men jag är mor.
SUNE.

Och mot din andra son

INGIERD.

Hvad grymma strider!
Är det ej 110g, att mellan man och son
Mitt hjerta slites? Skall jag se också
Mitt ena barn bli offer för det andra?

SUNE.

Och hvad än mer dig smärta bör, jag räds,
Att mellan dem sig hela riket söndrar.
Ej blott som deras, men som landets moder
Är du beklagansvärd, då denne son
Ur grafven uppstått, för att slunga ut
En eldbrand till ett nytt inbördeskrig.

INGIERD.

Hvad är det grymma bud, du bär till mig,
Det ord, du ej har mod att tala ut?
Men att du hade hjerta, du min bror,
Att ta emot ett sådant uppdrag!

SUNE.

Hvilket?
Hvad menar du?

INGIERD.

Du kommer med det bud:
Att ej blott Sverker honom störta ärnar,
Men att jag sjelf, på det att landets lugn
Bevaras må, förskjuta skall min son.
En fred, som köpes med oskyldigt blod,
Är den välsignad? Och den statsklokhet,
Som kränker rätt och sanning, kan den gillas
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Af dig, min ädle bror, och af deu vise,
Som är din far och min?

SUNE.

Om han ock kunde
Sin egen dotters son till offer lemna,
Så kan hans trohet dock en soneson
Af konung Erik ej till spillo ge.
Var lugn, min syster: Folke Jarl och all
Hans ätt har för din son sig re'n förklarat

INGIERD.

För andra gången, bäst du radar fram
För mig allt nya ämnen för min oro,
Upplöser du ett dödsqval i min själ.
Nu hoppas jag, att äfven Sverker sjelf
Skall lyssna till sin jarl, sin måg, sin maka,
Och öfvertygad, att det är min son,
Erkänna honom. Gå, min bror, och bed
Din far dig följa: gån till kungen begge,
Och läggen fram för honom alla skäl
För Eriks äkthet. Icke kan den förr
Så ädelsinnade som tappre Sverker
Nu till en feg tyrann i hast förvandlas.

SUNE.

Mins du det ordet, som han fällde nyss
Om Fåles dygd: att huru sann hon än
Må varit, kunde hon den frestelsen,
Att skaffa åt hans son en kunglig krona,
Dock icke motstå? Hur han sjelf är sinnad,
Det ordet röjer.

INGIERD

Älskar ej en mor,
Mer än en far, sitt barn? Dock är jag färdig
Att för min sou försaka thronen. Ja,
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Jag hoppas att han sjelf ett ädelt offer
På fosterlandets altar bära vill
Och för dess enhet, för dess fred och lugn,
Ät Sverkers son afträda all sin rätt
Till kronans gyllne börda.

SUNE

Nej , min syster,
Ett sådant offer vore icke dig,
Än" mindre honom, Eriks ättling, värdigt.
Men att den yngre brodern må den äldre
På thronen följa, och att kronan se'n
I vexling går emellan 'begge husen, .

Ej såsom hittills genom våld och mord,
Men efter lag: för det vill jag min röst
I dag vid tinget höja, och deri
Instämmer, hoppas jag, också min far,
Och alla de, som sig förent med honom.

INGIERD.

Rättvisan sjelf nu talte genom dig.
Ja, du är värd att vara hennes tolk.
Det måste tillfredsställa kungen sjelf
Så väl som begge folken. Bör du ej
Ge Sverker del deraf? Gör det nu genast.

SUNE.

Det vore fåfängt, medan han ännu
Far fort att neka Eriks sanna börd,
Hvartill jag räds, att något hemligt skäl
Bestämmer honom.

INGIERD.

Hemligt skäl?
SUNE.

Det synes —

Ja, här är fråga, ej om hvad som är,
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Men hvad som synes. — Med ett ord, här tycks
En skugga falla på din man, en blott
Misstanke —•

INGIERD.

Jag förskräcks, men tala ut.

SUNE.

Misstanke blott är ej bevis på skuld.
Af sjelfva ordet påmins man, hur lätt
Misstänksamheten miste tänka kan.

INGIERD.

Hvad är det rysliga, som du för mig
Upptäcka ville, sjelf förskräckt dervid?

SUNE.

Grym har jag synts dig ro'n förut, min syster,
Då jag med mindre slag beredt ditt hjerta
Till det, som nu skall krossa det.

INGIERD

Jag dör
Af ångest, under det jag väntar.

SUNE.

Ja,
Jäg måste yppa hvad till slut för dig
Dock ej kan döljas, arma mor och maka! —

Att Fåle flydde med den prins, han frälst,
Och honom tills i dag i öknen gömt;
Att Signild sjelf för dig hans frälsning dolde:
Hur kan det rimmas med en mans förstånd,
En qvinnas hjerta, utan att den skuld,
Som blodig sväfvar öfver Eljarås,
Hvälfs på ett hufvud, som för dig, min syster,
Har varit kärt och för oss alla heligt.

INGIERD.

Det iins en Gud! —
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SUNE.

Han styrke dig!
INGIERD

Min man,
Min Johans far, har mördat mina barn! —

Och det är honom, jag så högt har älskat! —

Ditåt en tanke flugit för min själ,
Men flytt för ropet af min skräck och fasa.
Dock en gång kom den långsamt lik en gast,
Som, först på afstånd sedd i djupa mörkret,
Allt mer sig närmar till den sjukes bädd
Och öfver honom står med gräslig anblick.
Då föll jag sanslös ner. Men, som en dröms
Förfärligheter skingras, när man vaknar,
Så, när jag åter till besinning kom,
Var det försvunnet, som till döds mig skrämde.
Omöjligt syntes mig af sådan man

En sådan handling. — Och likväl har han
Det gjort. Det oerhörda är en sanning.
Nu känner jag först rätt min hela ofärd.
Ej blott som mor, men maka, är din syster
Den mest olyckliga, som jorden burit.

SJETTE SCENEN.
DE FÖRRE. SVERKER.

SVERKER.

Nä väl, har Sune bragt dig ur din villa?
INGIERD.

Jag sjelf har vaknat, för att se det svalg,
Det mörka, djupa, afgrundslika svalg,
Som mellan oss i Eljarås" sig öppnat:
Som skiljer nu, som längese'n bort skilja
De arma offrens mor frän den tyrann,
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Som, icke nöjd med de oskyldigas
En gång befallda och verkställda mord,
Vill samka brott på brott, vill blod på blod
Utgjuta, vill det barn, som Guds försyn
Så underbarligt frälst, ånyo mörda.

SJUNDE SCENEN.
SVERKER. SUNE.

SVERKER.

Förrädare! hvad har du henne sagt?

SUNE.

Hvad sanning är, oeh hvad ej längre kan
För hennes ögon, mer än verldens döljas.

SVERKER.

Ha! med hvad giftgadd vågar du mig såra,
Du orm, som jag har närt i egen barm!

SUNE.

Inom dig sjelf är gadden och dess gift.

SVERKER (ropar åt dörren).

Vakt!
SUNE.

Du har makt att låta fängsla mig.
Det är just det jag önskar.

SVERKER.

Önskar?

SUNE.

Ja.
Så räddas jag ifrån det qval, att mot
Min kung mig ställa, eller mot min far.
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SVERKER.

Ej blott din frihet har jag i mitt våld,
Men ock ditt lif.

SUNE.

Jag vet det. Blott ett ord
Af dig behöfs, så är din dotter enka.

SVERKER.
Nå väl! var fri —■ (ger vakten en vink att draga sig undan.)

och möt mig med ditt svärd.
Att denna högtid utan strid ej slutas,
Ser jag förut, och gläder mig deråt.
Oss beggedera egnar det att så,
På fordna kämpars vis, afgöra saken.

ÅTTONDE SCENEN.

SUNE (ensam)

Det draget röjer än den ädla hjclten,
Som hjertan vann, i det han kämpar slog;
Tills Ragvald kom från Rom, lik Edens orm.

Och i hans öra smög den djeflalära:
Att medlet helgas af sitt ändamål,
Och att man sjelf kan varda såsom Gud,
Om man har mod att, brytande hans bud,
Med trotsig otro från hans makt sig skilja,
På egen klokhet stödd af egen vilja.

NIONDE SCENEN.
SUNE. INGIERD. SIGNILD.

INGIERD.

Min bror! hvad lycka att jag träffar dig!
Följ mig i templet till min son.

SUNE

Blif här
Tills du får höra —
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INGIERD.

Hvad! att han är död?
Jag vill min son försvara

SUNE.

Intet våld
Ur templets fristad honom rycka vågar.

INGIERD.

Hans rätta fristad är hans moders famn.
Det svärd, som riktas åt hans lif, skall först
Gå genom denna barm. Kom, skyndom oss.

SIGNILD.

Jag följer henne, gick jag än till döden.

TIONDE SCENEN.
DE FÖRRE. RAGVALD.

RAGVALD (i det han går emot drottningen).

Min konungs vilja är, att hans gemål
I sina rum täcks bida högtidsstunden.

INGIERD.

Jag ärnar ej försumma den. (Vill gå.)

RAGVALD (hindrar henne).

Min drottning!

INGIERD.

Din drottning, djerfve man, befaller dig
Att gå ur hennes väg.

RAGVALD.

Min konung har
Befallt —

INGIERD.

Att jag skall fängslas som eu brottsling?
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RAGVALD.

Att drottningen i tid skall lemna sig
Ät sina tärnors vård om hennes klädsel.

INGIERD (för sig).

Min klädsel! skulle den förhindra mig
Att se min son, att vaka för lians lif?
Nu för min fordna fåfänga hvad straff!
-Då, för att lysa såsom drottning, jag
Förgät att vara mor. O Gud! förlåt!

(Till Ragvald med samladt lugn.)
Jag kommer snart igen, och skall i tid
Bli klädd, som det till högtiden mig egnar.
Säg det åt kungen.

RAGVALD.

Mot hvad kungen sagt
Kan ej hans kungliga gemål, än mindre
Hans tjenare, ha någonting att säga.

INGIERD.

Jag sjelf vill gå och säga honom det.
RAGVALD.

Den stund hans råd kring honom samladt är
Går ingen, icke ens hans maka, in.

INGIERD.

Släpp mig då ut. Ack! släpp mig till mitt barn.
Kan jag som drottning ej befalla dig,
Så ber jag dig som mor; låt mig få gå.

RAGVALD.

Det kan jag icke våga.
INGIERD.

O! min son,

Blef du som barn af himmelen bevarad,
För att som yngling dö än mer olycklig,
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Än mer beklagansvärd. Gå du, min bror,
Gå i mitt ställe till min sons försvar.
Kan han ej räddas, så välsigna honom
På mina vägnar: säg, att om ej här
I tiden vi förenas, hoppas jag
Snart följa honom dit, der- intet våld
Och ingen död och ingen tid oss skilja.

SUNE.

Förtvifla icke än. Hvad jag ej mäktar,
Det gör min far.

INGIERD.

Om du får se min Erik,
Gif honom detta famntag af hans mor.

(Omfamnar honom. Han ärnar gå.)

RAGVALD.

Vakt! Utan särskildt lof släpps ingen ut. (Vakten framträder.)

SUNE.

Jag går med tillstånd af min konung
RAGVALD.

Nej,
Det har han icke: lyden mig, soldater

SUNE.

I horden ju i detta ögonblick
Af kungens egen mun, att jag är fri.

HÖFDINGEN FÖR VAKTEN

Det hörde vi: gå herre.

ELFTE SCENEN.
DE FÖRRE, utom SUNE.

RAGVALD (för sig).
Nu igen

Hvad obetänksamt ädelmod! Hvad blindt
Förtroende till en så dubbel man!
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INGIERD

Kom, Signild

RAGVALD (fattande henne vid handen).

Hon skall följa mig.

INGIERD.

Hvart då?
Hon tillhör mig. Hon vårdat mina barn;
Hon fostrat upp mig sjelf; hon i min sorg
Mitt enda sällskap varit; hon till Gud
Har fört min själ. Tag henne ej från mig
Den stund, jag hennes tröst som mest behöfvcr.

RAGVALD.

Hon har mot konungens befallning gått
Ej blott ur sina rum, men ut i staden.
Hon måste nu bevakas.

INGIERD (till Signild).
Är det så

Din trohet lönas?

SIGNILD.

Sörj ej öfver mig,
Min drottning. Gud är med mig, hvart jag förs.
Och han förblir hos dig och hos din son.
Han skall det verk, som han begynt, fullända.

INGIERD.

Ett ögonblick åtminstone till afsked
Förunna oss derinne.

RAGVALD.

Väl! Men blott
Ett ögonblick. Min konung väntar mig.
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TOLFTE SCENEN

RAGVALD (ensam)

Ett sådant vittne måste tystas så,
Att aldrig mer det öppna kan sin mun.

Bäst att jag gör det, kungen oåtspord,
Som tör förbjuda det, ehuru nöjd
Då det är gjordt, som är nödvändigt, ja,
För kungens trygghet som för min, nödvändigt.
Men Ingiefd sjelf nu vittna kan för henne.
Hon borde undanrödjas, äfven hon:
Det vågar jag dock ej. Men hon kan hindras
Att komma upp i templet. Rår jag icke
Om två af hennes tärnor? Hon skall bli
Så länge klädd och omklädd, att hon ej
Blir färdig, innan allt är re'n förbi,
Prins Johan vald och Erik dömd till döden.

TRETTONDE SCENEN.
RAGVALD. SIGNILD.

SIGNILD.

Är det i fängelse du släpar mig?
RAGVA*LI)

Jag för dig i ett rum, der du får tyst
Och stilla både ben och tunga hvila.

SIGNILD.

Du menar grafven. Men jag vet ännu-
Ett annat rum, der själen hvila får,
Dit ondskan icke når att friden störa;
Dit hon ej ens med sina tankar vågar,
Förskräckt för blicken, som hon möter der
Af en rättfärdig domare, som allt
Uppdaga skall till slut, allt vedergälla.



289

RAGVALD.

Inför hans domstol må du gerna vittna,
Om du kan uppstå ur den graf, der nu
Förseglas skall ditt vittnesbörd.

SIGNILD

På jorden
Har jag det aflagt re'n och dör förnöjd.
En enda ting ännu i denna verld
Behöfver jag. Ack! hör min bön derom,
Förunna mig en christelig begrafning.

RAGVALD.

Ja, om du dör i stillhet, som en christen,
Se'n du bekant dig sjuk, som du ock blir,
Förstår du, inom kort; men för att se'n
Bli alla plågor, alla sorger fri.
Om du det lofvar, vill jag föra dig
I dina egna rum, att du får der
I sotsäng lägga dig och tyst afsomna.

SIGNILD.

Mitt lif är i ditt våld. Min stund är kommen.
Jag tror mig höra re'n de klockors ljud,
Som mig till grafven båda och den sång
Som viger in till helig ro mitt stoft,
Till dess den stora Herrans dag mig väcker.

(Orkestern har redan före ridåns fall låtit höra
början Ull Ex profundis eller någon annan

musik som passar vid en begrafning.)
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FEMTE AKTEN.
S:t Eriks ettor, till högtiden prydt med löfrankor och

blomsterbindlar, samt rikt upplyst af vaxljus i kronor
och kandelabrar. På den ena sidan äro tvenne throner
ställde, och vid dem en mindre stol. På den andra,
der altaret står, ser man i ett hörn katafalken med de
tre likkistorna.

FÖRSTA SCENEN.
FÅLE BURE först ensam, sedan MARCUS.

FÅLE BURE (vid katafalken).

Här, bland de andra, ligger ock min son,
Den enda panten af ett ack! så kort,
Som lyckligt äktenskap! Min snälle Fåle!
När du så nämndes efter far och farfar:
Hur i en framtid flög mitt tjusta hopp,
Att se i dig en tredje P^le Bure,
Som fäste Sveas, fäste Göthas blick
Med tacksam hågkomst på det glömda Norrland,
Hvars folk i okänd kraft och bortgömd storhet
Kan vid dess elfver och dess berg förlikuns.
Och här är nu det mål, din bana nått!
Doek i din död blef du det namnet värdig,
Ett menlöst offer för ditt fosterland!

(Till Marcus.)

Derom en aning slog mitt hjerta genast,
När jag beslöt att gå till Eljarås
Och hemligt vaka öfver kungabarnen,
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Och tog med mig min son, den moderlöse
Försyn! du ville det: jag tackar dig.

MARCUS.

Din tro är pröfvad, såsom Abrahams;
Och engeln som förkunnar, att han lefver,
Skall möta dig, som honom, på det berg,
Der Herrans härlighet blir uppenbar.
Men hör hvad rykte är kring staden utspridt
Och vinner tro, som Folke Jarl mig sagt,
Hos många till och med af dem, han främst
Påräknat, såsom stöd för dig.

FÅLE BURE.

Hvad då?
MARCUS.

Att du i Eriks namn din egen son
Förrädiskt smyga vill på Sveriges thron.

FÅLE BURE.

Hvad sken dertill kan man väl förebara?
MARCUS.

Din flykt med prinsen
FÅLE BURE.

Jag förstår. Ett ord
Behöfdes blott, för att förklara den;
Men det förtiga vill jag, tills jag ser
Att Erik utan det ej räddas kan.
Hvad är dock ryktet, hur det sina dikter
Må utstoffera än och utbasuna,
Emot det tysta vittnet i mitt bröst,
Fast ingen annan, än jag sjelf det hör?

MARCUS.

Han hör det, han, som allting ser och hör.
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FÅLE BURE.

Och allting styr. Ja, under hans beskydd,
Som vet min oskuld, går jag oförsagd
Min bana fram och släpper ej det hopp,
Att rätt och sanning segra dock till slut.

MARCUS.

O Gud! du är all rätts och sannings Gud!
Jag hör derute folk och vapen röras.

ANDRA SCENEN.
FÅLE BURE. KI! Ils.

ERIK

En verld är detta tempel. I hvar vrå
Stå hjeltar fram, att tala om en forntid.
Man vandrar der så tyst från tidehvarf
Till tidehvarf, och läser på en sten
Eu hel historia; eller faller man,
Liksom vid Jacobs himlastege, ned
Och ropar: "Här bor visserliga Gud.» —

Hvad ser jag der, som visar, huru re'n
I späda knoppen lifvets blommor vissna?
Gud! mine arma bröder! Kungabarn
De voro dock. Just derför gaf man dem
Till spillo. Denna höghet, som för verlden syns
Så skön och härlig, hvad försåt hon gömmer!
Men under all er ofärd sälle I,
Som dödden i er oskuld! — Sofven sött —

Ack, förr med er jag gick så lugn till hvila
Och I med mig så glade stöden opp.
Nu vaknen I ej mer, att med er bror
Hans lefnads fröjder eller sorger dela. —

Men detta tredje skrin: hvad står här skrifvet?
cPrins Erik, son af konung Knut.» Hur hemskt
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Att bland de döda se sitt eget namn!
Jag står här lik en vålnad på min graf.
Är det ett förebud, att jag skall dö?
Min väg till thronen vid ett bråddjup ligger.
Dock oförfärad går jag, dit mig Gud
Och folket kalla! Nu mig sjelf jag glömme
Att dig blott minnas med en tacksam tår,
Dig som ett offer för min räddning blef! —

Skall du beröfvas nu det namn, jag lånt dig?
Hvad! och det rum i Eriks helgedom,
Som detta namn dig ger? Nej, icke här,
Mer än i himlen, vill han skilja dig
Ifrån de andra. Och hvad atinan lön
Kan jag väl ge åt dig, än att jag här
Begråter dig, som vore du min bror?
Ja, blef du ej min bror, då af din far
Jag i ditt ställe, som en son, blef tagen.

FÅLE BURE.

Mitt fadcrshjerta tackar dig, min prins.
Jag är bclönt, jag äfven, af den tår,
Din ömhet egnar åt mitt arma bara.
Den är för mig en skönare juvel,
Än någon, som ifrån sin egen krona
En Indisk konung åt sin gunstling ger.

TREDJE SCENEN.
DE FÖRRE. MARCUS.

MARCUS.

Der stod vid pelarn, då jag kom, en man,

På en gång fiken att se hit och lyssna,
Och skygg att här bli sedd. Hans blick på er

Var jägarns lik, som blir ett villbråd varse.

Väl borde templet skydda för allt våld;
Dock vet jag ej, hvad tyranni't må våga.
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Det har af päfven sjelf ett hemligt stöd
Igenom Ragvalds spel med dem i Rom.
Jag ser att hökens klor, så väl som ögon,
Stå redan spända. Alla templets portar
Bevakas af en starkt beväpnad vakt.
Jag tror det säkrast att I döljcu er
Tills högtiden begynus. Se här ett lönnrum,
Hvars ingång göms af denna tafla.

ERIK.

Nyss
Var der en annan.

MARCUS.

Ja; men denna nu
Må gent emot den thron, der Sverker sitter,
Hans ögon fästa och hans kind med blekhet,
Hans själ med bäfvan slå, då han på er,
För att sin egen brottslighet bemantla,
Vill trycka stämpeln af förrädiskt svek.

FÅLE BURIS.

Det är de spädas mord i Bethlehem.
Hur var ej Joseph salig i sin flykt,
Dä han fick rädda ur tyrannens våld
Det dyra barnet, himlens skänk ät jorden,
Guds egen son och verldens enda tröst,
Då äfven jag i öknen, och vid allt
Hvad landsflykt har bedröfligt, kände mig
Så outsägligt lycklig, att ha frälst
Min konungs son och fosterlandets hopp!
Och när jag honom i sin moders famn
Oeh vid sin faders thron ser ställd i trygghet
Då må jag dö af himmelsk fröjd, som ej
Ett jordiskt hjerta bära kan.

ERIK.
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Om jag blir konung, icke någon makt
I verldcn kan belöna dig. Det kan
Blott himlen. Tag likväl mitt hjertas tack.

(Omfamnar honom.)

MARCUS (sedan han lyft ner taflan och
öppnat den inåt gående dörren).

Derinne gömmas kyrkans dyrbarheter:
Der må nu ock hvad riket dyrast har
För ögonblicket liuna säkerhet.

ERIK.

Men är det värdigt, att vi gömma oss,
Som vore vi ogerningsinän ? Vi nå
Ej målet, räds jag, utan strid och hämnd,
Strid med de män som hylla Sverkers son,
Och hämnd på mördarn af min faders bara.
Gif mig ett svärd: jag viger in det här
Inför min farfars helga hamn, och går
Att kring mig samla allt det Svenska folk,
Som satte kronan på hans ädla hufvud.

FÅLE BURE.

Det kan du ej, min prins, förrän du känd
Och erkänd är till börd, till namn, till rätt.

ERIK.

Till dess det sker, och att det mätte ske,
Ställ mig i spetsen för de män från Norden,
Som re'n mig erkänt, då de tågat hit.

FÅLE BURE

Om vi det nu försökte, fölle du
I våldets händer, som bevakar templet.

ERIK.

Men hvarför följde vi ej Norrlands fanor
Med öppen säkerhet i deras skygd ?
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KALE BURE.

Jag ville skaffa dig, min prins, den glädjen,
Att utan inhemskt blod, som redan nog
Befläckat land och kungahus,
Blott genom fredligt val af fria röster,
Din väg till thronen se beredd. En ättling
Af konung Erik, på hans vigningsdag
Här vid hans skrin, liksom af honom sjelf,
För thronen framställd, borde allas ögon
Och allas hjertan fästa. Detta var
Och är ännu mitt hopp. Dock främst på Gud
Förtröstom, att sitt verk han sjelf fullbordar.

MARCUS.

Det stundar re'n till högtiden, min prins.
En annan klädnad höfves thronens arfving.
Derinne är en skrud tillreds, hvari
En kungason sig värdigt visa kan.
Här kommer någon, skynden er dit in.

FJERDE SCENEN.,

MARCUS. en PELEGRIM.

MARCUS.

Hvem söker du ?

PELEGRIMEN.

Jag flyr till Eriks altar,
Att här den förste bli, som får hans tröst.
Ack! framför andra jag behöfver den.

MARCUS.

Det helga skrinet är ej invigdt än.
Jag städar här till dagens helgd. (Hänger upp taflan.)

PELEGRIMEN.

O, Gud!
Hvad ser jag der? Hvad föreställer taflan?
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MARCUS.

Det mord Hcrodes böd i Bethlehem.
Du bleknar! ja, hvem ser det utan fasa.
En häst, som skenar, skyr att trampa barn
Men desse, som dock bära men skoskepnad,
Se hur de rusa, — ulfvar likt blaud lam!

PELEGRIMEN (för sig).

Ett sådant vilddjur var jag sjelf.

MARCUS.

Der rycks
Ur vaggan en, som i sin oskuld sofver.
Här mot sin moders barm sitt hufvud lutar
En annan, som förskräcks af mördarns dolk.
Dock deras mödrar jag än mer beklagar. —

PELEGRIMEN.

Hvem finner du mer straffvärd? den som böd
En sådan gerning, eller dem, af hvilka
Den verkstäld blef?

MARCUS.

Tyrannen utan tvifvel,
Hvars bud de lydde som hans bödelsknektar.

PELEGRIMEN.

Men den, som köps till sådant nidingsverk,
Och det i mörkret hemligen föröfvar,
Är han ej lika skyldig eller mer

Än den som honom köper?
MARCUS (för sig).

Är "han sjelf
En sådan brottsling?

PELEGRIMEN.

Du betänker dig?
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MARCUS.

Jag tänker på, hur djupt de bcggc fallit.
PELEGRIMEN

Från sådant fall, som ner i afgrund för,
Upprättas kan väl ingen eller huru?

MARCUS.

Så faller ingen, att ej honom når
Den hand, som sträcktes öfver jord och himmel
Vid denna nådens ed: Så sannt jag lefver
Vill jag att syndarn i sin synd ej dör —

Men ve den fallne, som förskjuter nåden.

PELEGRIMEN.

Men om jag ej kan fatta denna nåd?
Jag har förgäfves sökt den frid, hon lofvar.
Jag fann den ej i Rom, ej i Loretto,
Ej i Jerusalem. O! om jag här
Den kunde finna.

MARCUS.

Öfverallt dig nära
Är han, den ende, som kan ge dig frid.
Har du ej hört hvad hans apostel skrifver?
"Säg icke i ditt sinne: Ho vill upp
I himlen, ho vill ned i djupet fara,
Att hemta Christum.» Tror du på hans ord,
Sä har du honom i ditt eget hjerta.

PELEGRIMEN.

Hans ord! hur litet jag det hört i Rom
Och hvar jag vandrat! Läsa kan jag icke
Men jag har fastat, gisslat min lekamen
Oeh släpat den allt dit, der korset stod,
Och der ännu deu helga grafven ses;
Men allt förgäfves. Lika ångerqvald
Och skuldbelastad kommer jag tillbaka.
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MARCUS.

Det är ej nåd, du söker så, nej, sjelf
Med egna offer, egna lidanden
Och verk vill du försona dina synder.
En gång begångna: huru kan du dem
Till intet göra ? Huru plåna ut
Ej blott den skuld, du vet med dig för evigt,
Men allt det onda, som ett enda missdåd,
I sina följders ändelösa tal,
Från man till man, från tid till tid, förvållat?
Ack! det skall följa dig till evigheten
Och straffa dig ej blott med egna qval,
Men alla deras, hvilkas fall från ditt
Sitt ursprung har. Upphäfva denna skuld
Och detta straff, hvem kan det? Endast han,
Hvars kärlek, med hans allmakt lika evig,
Och lika stor som hans rättfärdighet,
Då han i dödlig skepnad tog på sig
All verldens synd och gick för den i döden,
Också för dig en evig lösen gaf.

PELEGRIMEN

Jag tackar dig. Sä har mig ingen lärt
Af dem, för hvilka jag förut mig biktat

MARCUS

Har du för Gud dig biktat? och betänkt,
Hur du ej kyrkan blott försona mä,
Men ock det samhälle, hvars lag du brutit?
Den fordrar misskundslös ditt straff i tiden.
Men hvad är tiden emot evigheten?
Och allt hvad straffet nesligt har och bittert
Emot den nåd, som gör, att döden sjelf
Blott öppnar himlen för din frälsta själ?
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ytiLKGIUMKN.

En röst inom mig sjelf mig sagt, att förr
Än jag mig angett till en rättvis dom,
Jag ej kan finna ro! Och då mitt lif
Är blott ett dödsqval utan uppehör,
Jag längese'n det gjort, om ej dervid
En upptäckt skedde.

(Ljud af pukor och trumpeter bådar pro-
cessionens ankomst till templet.)

MARCUS.

Högtiden är inne.
Blif qvar. Jag anar att du här behöfs,
Hit sänd af Hämnarn, som, ehur' han spar
Sin egen dom, tills allt är slut i tiden,
Dock redan nu, med sin försyn, den rätt,
Af menskor skipas, underbart befrämjar.

(Musiken höres allt starkare och processionen begynner
inträda. Först komma hvilklädde chorgossar med vax-

ljus i sina händer, sedan munkar partals. Fyra bi-
skopar bära S:t Eriks skrin, som är af förgyldt
silfver. Erhebiskopen i sin skrud, åtföljd af pr ester
i chorkåpor och dalmaticor, går upp till altaret, på
hvars sida alla de andlige stanna. Derefter inträder,
af härolder och väpnare föregången, Folke Jarl, som
bär S:t Eriks fana. Honom följa alla de herrar
som höra till herredagen. Slutligen ser man konungen
och drottningen samt prins Johan, en fjorton års
yngling, med deras hofsvit. En del af processionen
stannar utanför skranket och en mängd menniskor ses
längst inne i templet. De kungliga intaga sina sä-
ten. Ragvald ställer sig vid konungens öch Elin vid
drottningens thron. Marcus står vid taflan och Pele-
grimen gömmer sig bakom honom. Akten begynnes
med afsjungande af Veni Sancte Spiritus.)
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FEMTE SCENEN.

Vid, sångens slut ser man S:t Eriks tapet, som vid taket
är hoprullad, nedfalla och betacka altarväggen: hvar-
efter skrinet af erkebiskopen emottages och med biskopar-
nas tillhjelp ställes på altaret.

VALERIUS.

Ditt dyra stoft, du helige martyr,
Här må välsignas oeh ge tröst och bot.
Här böje kung och folk sitt knä för Gud;
Och bedjc för hvaranu, som du för dem.
Här af din lefnads i en konstrik duk
Inväfda bilder må de begge lära,
Hvad en regent och hvad en christen egnar.

(Folke Jarl framträder med S:t Eriks fana och
lemnar den åt erkebiskopen, som ställer den
på altaret invid skrinet.)

VALER.IUS.

Den fana, som med seger följde dig,
Du trogne hjelte, i den helga striden,
Må här förvaras, tills i nödens stund
Hon bärs att möta dig, som sjelf från skyn
Nedstiger, att ditt folk ur faran föra.
Var helsad nu ej blott bland kyrkans helgon,
Men såsom rikets konungsliga skyddshamn.

FOLKE JARL.

Ja, än i himlen du vår konung är;
Och dig ånyo nu vi svärjo trohet.
I män från Svea, I från Götha land,
Nu till ett folk med en regent, en lag,
En tro oss alla binde samma ed:
«Så sannt oss hjelpe Gud och helge Erik.»

ALLA MED EN ROST

«Så sannt oss hjelpe Gud och helge Erik.»
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SVERKER (sittande på thronen).

Väl, gode herrar! Efter denna ed
Kan ingen söndring uppstå vid det val,
Nu förestår af den, som efter mig
Skall styra riket. Sedan Eriks ätt
På jorden slocknat ut, om ock i himlen
Han sjelf ännu osynligt må regera:
Hvem kan bestrida för min son den rätt,
Han ärft af sina fäder? Redan Sven,
Den stolte hedna-kämpen, och hans son,
Den christne, med det sköna namnet Ärsäll
Ännu välsignad, buro hvar sin krona,
Den ena Sveas och den andra Göthas.
Men begge gingo till min far och mig
I arf från Sverker, prydda af hans minne,
Hvars glans i kyrkan, lika som i riket,
Af denna högtid ej fördunklas kan.
Med fädrens kronor fädrens dygder ärfve
Den, som nu koras ut till laglig thronföljd.

VALERIUS

Dertill allt folket säge: Amen.

ALLA ROSTER.

Amen.

FOLKE JARL.

Min konung! —

RAGVALD.

Härold! ropa ut den valde

FOLKE JARL

Ännu är ingen vald.
RAGVALD

Prins Johan
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FOLKE JARI
Tyst!

Då jag skall tala, såsom rikets Jarl.
Din son, min konung! är min dotterson;
Och barnabarn, i hvilka man sig sjelf
För andra gången ser upplefva åter,
Plär man ju älska mer än egna bara.
Ej vill jag spilla Johans rätt. Må den
Förvaras, tills den gälla kan. Men nu,
Då oförmodadt fram i dagen träder
En prins af Eriks blod —

SVERKER

En larv! en bof!
FOLKE JARL.

En son af konung Knut —

SVERKER.

Bedrägeri't,
Som Fåle Bure förehar, så fräckt
Som fåviskt, är ju kändt af er,
I gode herrar. Och ehuru mycket
En sådan djerfhet oss förvåna bör:
Så må det ännu mer vår undran väcka,
Att af det grofva svek förblindas kunnat
En så förståndig man, som Folke Jarl.

SUNE.

Tillätes mig ett ord, som gälla må
I begge fallen, antingen det är
Med sanning eller lögn, här ställes fram
Ännu en Erik. Sjelf är jag likväl
Förvissad, att min far ej är bedragen,
Och att hans vän ej kan bedra.

FLERE RÖSTER.

Hör! hör!
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Besinnen, gode herrar, att den man,
Som talar nu, är son af Folke Jarl:
Besinnen fädrens välde öfver sonen.

FOLKE JARL.

Sin maka tillhör den från hemmet skilde:
Han är din måg, o konung — och din vän.

SUNE.

Jag glömmer nu det ena och det andra,
Och talar blott som landets son och vän.
Af ålder plär det fria Manhems folk
Bland ädla kungasöner eller andra
Hugstora män sjelf välja sin regent.
Fritt val nu äfven ege rum; men fritt
Är valet blott när pröfning föregår.
Ej känna vi ännu den unga Erik;
Och Johan knappt ur barnaåldern trädt.
Må valet skjutas upp, tills man kan dömma,
Hvem af dem begge lofvar mer de dygder,
En konung egna: att han icke blott
Sitt svärd kan föra till sitt folks försvar,
Men med sin spira hålla det tillsammans,
På en gång sträng och mild, så vis som rättvis
Eätt vis just derför, att han rättvis är.

EN RÖST.

Ett godt förslag.

EN ANNAN.

Det må vi gilla.

FOLKF. JARL.

Nej:
Det tjente blott att straxt bereda två
Emot hvarandra stämplande partier.
Meu hör, o konung, hören, gode herrar,

304
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Hvad bäst mig synes, för att rikets lugn
Och Johans rätt så väl som Eriks trygga.
Det är, att makten, som med blodig hämnd
Från Eriks hus till Sverkers ömsom ryckts,
Må mellan dem i stadgad ordning vexlas.
Dertill en lag, nu iunan valet sker,
Må stiftas och med ed beseglas.

SVERKER

Hvad!
Den falske Erik skulle träda in
I denna stolta rad af hjcltckungar,
Som öfver haf och land sitt rykte sändt
Och skakat Frankrikes och Englands throiier.

FOLKE JARL (med lugnt eftertryck)
Han är ej falsk.

SVERKER.

Om han den rätte vore,

Hvi skulle han i tretton år födolts
För folk och konung, för sin mor — och dig?
Ty icke lär du våga den förklaring,
Att du det vetat oeh förut ej yppat,
Du, rikets Jarl och kungens främste man.

Men till bevis, att han är understucken,
Hvad mer behöfs väl, än det skrinet der,
Hvari vi alle sett prins Eriks lik. .

Hans egen mor det sköljt med sina tårar.

INGIERiJ (blir varse taflan vid kata-
falken).

Eättvise Gud!
SVERKER (sakta).

Var tyst, som du mig lofvat.
INGIERD.

Se dit — och bäfva
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SVERKER.

Ha! hvad djefvulsk konst
Har trollat hit på väggen samma syn,
Som jag beständigt ser inom.mig sjelf? —

De stiga ned, ej blotta bilder mer!
De nalkas mig, de samma, som i natt,
Och visa åter sina röda sår. (Spritter upp ifrån thronen och går

undan steg för steg.)

RAGVALD (sakta).

Förglöm dig ej, min konung, sansa dig!
Du är ej ensam.

SVERKER (sakta).

Nej, och hit likväl,
Midt i församlingen af rikets herrar,
Och kyrkans, våga de sig fram, för att
Anklaga mig. Men tyst! så länge de
Sin röst ej höja. — Se, min thron står ledig;
Är jag då redan derifrån fördrifven?
Af hvilka? Af de dödas skuggor! Ack!
Då är jag sjelf en skugga blott. Ja, Sverker,
Du är en skugga blott af hvad du var.

(Stannar stum och orörlig, med handen
öfver sina ögon.)

RAGVALD.

I kännen ju vår konung, gode herrar!
I strid och handling full af kraft och mod,
Blir han likväl, så snart det rör ett barn
Som lider, så betagen, att han ej
Sig sjelf är mäktig, utan går i dröm
Och yrsel, hänförd af en sjuk inbillning.
I minnens alla, hur han höll de små
Som ligga här, i deras lifstid kära;
Hur han dem smekte, mer än mången gör
Med egna barn. Nu af den taflan upprörd
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SVERKER (till slut uppmärksam på Rag-
valds tal, ser först omkring
sig och sedan på taflan).

(För sig.)
De ha försvunnit. (Högt.) Ja det är en tafla.
Hvad är dess föremål, herr erkebiskop?

VALERIUS.

Hon varnar med Herodis grymma gcrning
De mäktiga på jorden, icke blott
För ett omenskligt missbruk af sin makt,
Men för den statsklokhet, som icke skyr
Hvad helst för medel, hur försåtligt än
Och samvetslöst och gudlöst det må vara.
Men att hon hit ur templet flyttad är,
Ser jag nu först och vet ej, på hvars bud,
Ej heller hvarför.

SVERKER (med allt, större välde öfver sig).
Dcrför utan tvifvel,

Att de i Bethlehem omkomna barnen
Påminna om de små, som slumra här,
Menlösa offer för en dylik grymhet.
Man borde dock betänkt, att min gemål
Deraf förskräckas skulle. Jag blef sjelf
Bestört, och äfven I stan häpne alle.
Ja, häpna må vi och på nytt beklaga
De tre oskyldiga, som alla tre
Förgingos: hvarför ock I skåden här
Tre skrin, med Eriks, Knuts och Jcdvärds namn.

Men nu till dagens föremål igen.
(Ger Ragvald en vink och sätter

sig på thronen.)

RAGVALD.

Herr erkebiskop, oeh I gode herrar!
Hvad återstår här till ett lyckligt slut
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Då valet, som här skett af thronens arfving,
Med ed och amen re'u bcsegladt är,
Hvad annat återstår än prinsens hyllning?

FOLKE JARL.

Förut likväl besvaras må den frågan:
Om denna ed och detta amen ej
Angingo blott det val, som skulle ske
Af en regent från Sveriges begge riken?

VALERIUS.

Så var det.
ALLMÄNT.

Ja.

RAGVALD.

Hvad skillnad är deri,
Då endast en kan komma under val?
Hvem annan, än prins Johan, fins att välja,
Då Erik der bland sina bröder multnat,
Och Folke Jarl ej mer, än Fåle Bure,
Kan väcka upp en död. (Kort förut är taflan försvunnen och

dörren öppnad.)

SJETTE SCENEN.
DE FÖRRE. ERIK ocn FÅLE BURE.

FÅLE BURE.

Han, som det kan,
Han, som en dag skall väcka alla döda,
Då äfven du skall uppstå till den dom,
Som allt, hvad mörkret gömt, i ljuset bringar,
Han låter nu vid stoftet af den döde
Den lefvande stå fram: prins Erik Knutsson.

INGIERD.

Min son! mitt frälsta barn! kom i min famn.
(Räcker sina armar och ärnar stiga

ner, men hindras af Sverker.)
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FOLKE JARL.

Han erkäns af sin mor

EN AF SVEARNE

Då är han visst
Den rätte Erik.

SVERKER.

Hvad! en moders dröm,
En undersaga, som den svaga tror,
I trots af hvad hon sett med egna ögon,
Den skulle gälla mot de klara skäl
I sjelfva saken, som på Bure hvälfva
En uppenbar, ovedersäglig skuld.
Hans flykt allena är bevis derpå.

en AF götiierna.

Du tiger, Fåle!

FÅLE BURE.

Må min lefnad tala
Och vittna, om jag är en man, i stånd
Till sådan falskhet, sådan nedrighet.
Min flykt, o konung! vore lätt förklarad;
Men hvad jag önskat och hvad Folke Jarl
Med mig åsyftat vid de steg vi tagit,
Du för dig sjelf det bästa finna borde:
Att denna gåta, så för efterverld,
Som samtid, oupplöst förblefve.

EN AE SVEARNE.

Se,
Hvad han är lik vår förre konung!

EN ANNAN.

Ja;
Han är helt säkert verklig son af honom.



310

RAGVALD

Hvar en vid hofvet mins, och det kan visst
Vår drottning sjelf intyga, att då der
Med Burcs lilla son prins Erik lekte,
En likhet mellan dem, som mellan bröder,
I allas ögon föll. Förmodligen
Har denna likhet hos bedragarn väckt
Den djerfva tanken, som, då redan aflad,
När han försvann vid kungabarnens död,
Nu födt i dagen detta svarta foster.

FÅLE BURE.

De samma vittnen, som du kallar fram,
Vill jag ock mana, för att fråga dem:
Om ej min Fåles ögon voro blå,
Då prinsen har dem mörka, fast af eld
Tillika, som hans fars och farfars ögon.
För öfrigt är det sannt, att man i hast
Fann mellan dem en likhet, icke blott
I ädla drag och hår af krusigt gull,
Men i det tycke, som gör barn till englar.
Och då vid samma ålder deras växt
Var lika hunnen, är det lätt begripligt,
Att en af sorg och skräck betagen mor

Ibland de döda, som dessutom re'n
Begynt förvandlas, misstog för sitt eget
Mitt arma, i dess ställe döda barn.
Men nu då modersögat, modershjertat
Urskiljer sonen, dragés till den kära
Af en naturlig, omotståudlig kraft;
Då Folke Jarl, hvars samvetsgranna dygd
Ej kan i fråga sättas, mer än hans
Erfarna vishet, och hvars dotterson,
Prins Johan, ömt om hjertat honom ligger,
Dock vill den andra vid hans sida ställa;
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Oeh då han sjelf for hvar oeli en, som sett

Den helge Erik eller konung Knut,
Sin börd bevisar ined sin blotta anblick,
Dem båda lik, men ännu mer den förre,
Ej blott i yttre drag, med hvilkas slägtskap,
Emellan två oskylda, någon gång
Naturen leker, utan ock i det,
Som gör ett ansigte till själens spegel:
Hvem kan då tveka, hvem bland Svear, hvein
Bland er, I Göther, att i denna ädla,
Så af sin dygd som börd upphöjda yngling
En soneson af konung Erik hylla?

EN ÄLDRE MAN AF SVEARNE

Jag .mins, som stod han här, den gode kungen
Och djupt mitt hjerta rörs, då jag hans bild,
Ehur' föryngrad, ser i dig, min prins.
Ja, du är Erik, jag är viss derom
Och helsar dig, som arfviug af din fars
Och farfars krona.

EN ANNAN AF SVEARNE.

Alle deruti
Instämma vi. Han är den rätte Erik,
Och honom hylla alla Svea män.

EN AF WESTGÖTHERNA.

Må han det vara och af er bli vald.
Vi Göther för oss sjelfva ha vårt rike,
Vår thron, vårt kungahus. Allt se'n
I Skaras bygd det christna ljuset tändes,
Att derifrån kring hela Sverige lysa,
Var kungasätet der, tills konung Erik
Upsala lyfte ur dess grus igen.
Hvad gör väl oss hans ätt förbundna? Nej
Vi hålla oss till Sverkers hus, vi Göther.
Prins Johan välja vi.
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EN MÄNGD RÖSTER.
Prins Johan! Johan!

FOLKE JARL.

Dä bry ten I den ed om rikets enhet,
Som nyss vi Göther, I, från vestra sidan
Som vi från östra, lika med de män
Från Svea, svuro, här vid Eriks skrin.
Besinnen detta, och hvad deuna högtid,
Hvad denna nya helgedom betyder.
Är det Upsala blott, och Svea land,
Som firar här det nu invigda helgon?
Ha vi ej nyss i hela rikets namn
Åkallat Erik, I, så väl som vi?
Och nu, då han i samma stund oss bönhör
Och ger oss af sitt hägn ett undertecken,
I denna dyra, ur hans egen stam,
Som syntes död, upprunna telning, — nu

Förskjuten I hans heliga beskydd.
Dock ej blott honom utan den Försyn,
Som hört hans förbön oeh hans ättling räddat
Förneken, trotsen, hånen, häden I.

EN AF ÖSTGÖTHERNA.

Bevare Gud oss derifråu!
FOLKE JARI,.

I stället
För, att I borden ropa alla med
En röst: Välsignad vare han, som kommer
I Herrans namn och i den helge Eriks.

SVEAR OGII OSTGOTHER.

Välsignad vare han! Prins Erik!
VESTGÖTHER.

Nej,
Prins Johan.
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SVEAR.

Efter Erik.
VESTGÖTHER.

Nej, nu genast.
FOLKE JARL

Så delen er, på högra sidan I,
Som hyllen Erik, på den venstra de,
Som välja Johan.

(De fleste gå på Eriks sida.)

Så är Erik vald,
Att efter Sverker styra både Svea
Och Götha riken. Lyftom våra händer
Och svärjom honom tro och huldhet.

(Alla upplyfta sina händer.)

SVERKER.

Vanten!
(Stiger ned från thronen.)

Jag vill ej vittne bli till sådan skymf
Ej blott mot Sverkers, utan Eriks hus.
Hvad skam för hela riket, hvilken fläck
I gamla Svithiods ärefulla häfder,
Att den af Odin' och hans gudastämma,
Af Sigurd Ring och all hans kämpaätt
Och se'n af christna konungar och hjeltar
Med en odödlig ära burna spiran
Ät denna nidings lumpna son bestäms,
Föl- det han stulit af en död dess namn;
Mer brottslig än den bof, som går om natten,
Att plundra liken i en kunglig graf!
Fins här en handfull än utaf de käcka,
Som fordom följde mig till strid och seger:
Så gripe de till vapen, oeh i fält
En gång ännu sig samle kring sin konung.

(Går med sitt anhang.)
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SJUNDE SCENEN.
DE ÖFRIGE, utom SVERKER och hans fakti.

ERIK (vid helgonskrinet).
Du öfver alla Odens söner, alla
Af skalderna besjungna hcdna kämpar
Upphöjde hjelte! Öfver dem i lifvet,
Som folkets vän och landets fader, upphöjd!
Och efter döden, medan de i Valhall
Ett ulfvalif ännu, som skuggor, föra,
Till himlen upphöjd, der du salig står
Inför den Evige, -med alla helgon
Och alla englar, lofvande hans namn,
Och ber för Sverige! Bed för mig också;
Och nu hit neder till ditt altar stig.
Invig din ättling till hans dyra kall
Och följ du sjelf det heliga baneret,
Vid hvilket scgreu af din tro blef fäst.

(Tar fanan ifrån altaret.)

FOLKE ,lA_RL.

Vid denna fana svärja vi dig trohet.
(Alla med en röst, i det de vidröra fanan.)

Så sanut oss hjelpe Gud och helge Erik!

ÅTTONDE SCENEN.
INGIERD. ELIN. MARCUS.

INGIERD.

Kom, Elin, ställom oss så när, vi kunna,
Med våra vapen: bön och tro och hopp!

(Till Marcus.)

Bed äfven du, som Moses bad på berget,
Med händreu höjda under stridens stund.

(Theatern förändras till Fyrisvall, der man hör en marsch
af den tidens instrumenler och ser troppar antaga från
begge sidor. Norrläudningarne synas midt emellan på
afstånd, men närma sig allt mer.)
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NIONDE SCENEN.

Sverker med Ragvald och flere höfdingar, som honom till-
höra, står i spetsen för den ena troppen och Erik fram-
för den andra med Folke Jarl, Sune och Fåle Bure.

ERIK (lemnar fanan åt Folke och drar
ut sitt svärd).

Du helge Eriks fosterson och vän!
Bär du hans fana, under det vi strida.

PELEGRIMEN (framträder).

Förrän I drabben, hören mig.

RAGVALD (bestört, för sig).

Är det
Hans vålnad? eller skulle han väl lefva?

PELEGRIMEN.

Men gifven akt, att ej den mannen flyr. (Visar på Ragvald.)

RAGVALD.

Hvad säger du?
PELEGRIMEN.

Hvad du med häpnad hör
Af den du trodde död. Du har i dag
Ett vittne uudanröjdt i Signild.

SVERKER (med en straffande blick på
Ragvald).

Hvad!
I'ELEGRIM.EN.

Men so, ur grafven har ett annat uppstått,
Som farligare är för dig.

RAGVALD.

Det är
En galen menska.
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PELEGRIMEN.

Galen var jag då,
När af din ormlist jag mig tjusa lät.
Hör mig, o konung, hören mig I alle.
Se der prins Erik. Jag var den, som slog
Hans bröder: äfven honom slå jag tänkte;
Men i hans ställe föll ett annat barn.
Det matta skenet af den halfva månen,
Som lyste mina steg från bädd till bädd,
Straxt viste mig det misstag, jag begått.
Men då jag såg mig om, att leta ut,
Hvar prinsen kunde gömt sig, fick jag höra,
Att någon rörde sig i nästa rum.
Förskräckt tog jag till flykten; och då genast
Slog mig den tanken, att det kungabarnet
Af Gud bevaras skulle för sitt land.
Emellertid förteg jag det för honom,
Som mig beställt och följt till Eljarås,
Men fegt i skogen gömde sig. Der står
Den samme.

RAGVALD

Den, som legde dig att mörda,
Ilar legt dig nu att vittna falskt. Hvad vann
Väl jag dervid? Men han, som tänkte få
Sin son till konung, fann det mödan värdt.

PELEGRIMEN.

Se här ett vittne jemte mig. Käns du
Vid denna dolk? Och mins du dina ord,
Då du mig lånte den: "För kungligt blod
Ett kungligt vapen höfs». Men när jag kom
Med den tillbaka, och dig viste der
De ädla droppar, fann du ej mitt blod
För ringa att bestänka den. Du stack
Den i mitt bröst, och flydde vid ett ljud
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Af menskoröster, som i skogen hördes.
Jag föll och syntes död, men qvicknad åter
Stod upp och fann bredvid mig samma dolk.
Om du i brådskan fällt den, eller ock
Med flit den kastat, för att ej med den
Bli funnen, vet jag icke. Mellertid
Behöll jag den, då jag ur riket rymde.
Kring jordens krets jag sedan fridlös irrat,
Fast ingen utom mig har stört min frid.
Nu hoppas jag få ro, då jag mig sjelf
Och denna bof i rättens händer lemnar.
Ej skulle han med sina fagra ord
Och rika löften mig förfört ändå,
Om han mig ej försäkrat — (ve! min enfald,
Som trodde lögnarn!) att du sjelf, o konung,
För statens lugn befallte detta mord.
Och till bevis derpå lät han mig se

På denna dolk ditt konungsliga tecken,
Som den bedragarn låtit sätta dit,
Om han ej dolken sjelf ur vapenkammarn
På slottet stulit.

SVERKER (till Brynolf),

Döda honom du;
Stöt i hans bröst det samma mordgeväret
Oeh du får nåd.

PELEGRIMEN.

Jag hoppas nåd af Gud:
Och att få dö, är allt hvad jag begär.

SVERKER.

Så släck din hämnd förut.

PELEGRIMEN.

Sjelf en så grof
Missdådare, hvad hämnd kan jag begära?
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SVERKER.

Äl* jag ej längre lydd? (Ser omkring sig.)
PELEGRIMEN,

Befaller du,
Så dör han, dömd af dig. (Stöter dolken i Ragvald.)

RAGVALD.

Ett halfgjordt verk
Gör mig mitt öde värd. Men att af dig,
Du i den helga larfven krumpne usling,
Jag skulle först bedras och sedan dödas:
Det är ett helvete för mig nu re'n.

(Dör och bäres bort. I'elegrimen går med vakten.)

SVERKER (för sig).

Dö vill jag sjelf: hvad annat står mig åter?

TIONDE SCENEN.
DE FÖRRE.

SVERKER.

I Götha kämpar och I män af Svea!
Då jag nu mera vet, att denne yngling
I sjelfva verket är prins Erik Knutsson:
Så vill jag ej, i strid emot de anspråk,'
Som honom ger hans konungsliga börd,
Ert blod förslösa. Gälla må den lag
Om spirans vexling mellan begge husen,
Som Folke föreslog. Dock lyster mig,
Då vi nu samlats här till bardalek,
Att med en dust på lif och död försöka,
Om denna arm ännu kan slå en man.
Hvem möter mig? (Erik träder fram; men Sverker låtsar ej se

honom.)
Kom, Sune. Mins jag rätt,

Så mante jag dig ut i morgons redan.
Se der. (Kastar sin handske, som Erik skyndar sig att upplaga.)
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SUNE.

Min prins, den kastades åt mig.
ERIK.

Jag tog den upp: ej höfs, att kungens måg
Mot honom drar sitt svärd.

SUNE

Ej spillas får
Det dyra blod, i dina ådror flyter.

ERIK.

Emot cu Sverker bör en Erik strida
SVERKER.

Ej mot en skägglös yngling slåss en man

ERIK.

Min rätt ger styrka åt min unga arm.
FÅLE BURE.

Fäderneslandet, icke dig, min prins,
Tillhör det lif, du vill på vågspel sätta.

ERIK.

Han, som bevarat det för mördarns dolk,
Nu ock i striden det beskydda skall.

FÅLE BURE.

Det är att fresta Gud. På hans försyn
Den tröste blott, som går, dit pligten bjuder.

ERIK.

Det är min pligt, att värja med mitt svärd
Min rätt, och hämna mina bröders blod.

SVERKER (med häftighet).

Hvad säger du? (Hejdar sig.) Din sak är afgjord re'n;
Och dina bröders blod skall lagen hämna.

(För sig, i det han drar sig afsides.)
Ett dolkstyng i mitt bröst är hvarje ord,
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Är hvarje blick af dem som omge mig,
Är hvarje tanke af min egen själ.

FOLKE JARL.

Betänk, min prins: om du än segra kunde,
Hvad skräck ånyo för din arma moder,
Att när sin son omsider i sin famn
Hon sluta finge, på hans svärd se blod
Af den hon älskat!

ERTK.

Hvad olycklig kärlek!
FOLKE JARL.

Betänk: han är ej blott din mors gemål,
Men far åt hennes barn, som är din bror.

ERIK.

Ack! dessa hjertats strider, huru grymma
Mot dem på fältet: der med lustigt mod
Man möter man och svänger glad sitt svärd,
Likt skördaras lia!

FOLKE JARL.

Fölle du, min prins,
Hvad sorg för Ingierd oeh för hela riket!

ERIK.

Men Sune är din son. Om han blir slagen?

FOLKE JARL.

Odödlig honom gör hans död. Och jag
Skall lika med min vän, hvars fadershjerta,
Af hvad det offrat, nu har sådan glädje,
Midt i min sorg mig prisa säll, att få
För dig, min prins, oeh för mitt fosterland
Försaka hvad mig kärast var.

SUNE.

Min far!
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Min ädle far! hur skönt ett sådant ord
Inviger mig till seger eller död!

(För sig.)
Dö vill och skall jag, ej min konung döda.
Nu i allt fall är Eriks rätt betryggad.

SVERKER (återkommande).

Den trade fram, som jag har manat ut
Med ingen annan strider jag.

ERIK.

Nå väl!
(Lemnar handsken åt, Sune.)

Gud sjelf i denna strid må hålla dom.

ELFTE SCENEN.
INGIERD (inkommer under striden).

INGIERD.

Håll! min gemål! min son! för Guds skull, håll!

ERIK.

Se här din son.

INGIERD.

Det är ej du, som strider!
Det var ett misstag hos det bud, mig mötte.
Jag andas åter: himlen vare lof!
Omsider i min famn, emot mitt hjerta,
Min son! mitt frälsta barn! jag trycker dig.

(Sverker och Sune fakta emellertid så, att
hvardera, under skenbara anfall, erbjuder
sig sjelf att bli slagen.)

SVERKER (håller upp)

Strid ärligt: falsk var Sune aldrig förr.
(Med lägre röst.)

Jag måste dö: förunna mig en död,
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Som skyler för min skuld. Gör mig till slut,
Den tjensten, ädle vän.

SUNE

Min arme konung!
Jag ser, att lifvet dig ej båtar mer.
Må för din själ du finna nåd hos Gud.

(De strida ånyo. Sverker stupar.)

SVERKER (döende).

Jag tackar dig. Hur ljuft att af en hand,
Så tapper och för mig så kär — få dö!

(Under en marsch, hvars uttryck ifrån sorg
öfvergår till segerfröjd, nedfaller ridån.)
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GUSTAF.

livad nytt från Sverge ser du i den spegel,
Som visar oss, odödliga, ännu
På tidens flod de ständigt nya segel?
Med denna nöjda blick, hvad skönjer du?

ROSENSTEIN.

Akademien, o konung, som din spira
Böd fram till vård om språkets blommor stå,
De femti år, hon lefvat, ärnar fira,
Och tycks dervid sin ungdom återfå.
På hennes altar nu den offerlåga,
Du med din egen anda blåste opp,
Förklarad stiger; oeh hon synes fråga
Sin framtids öde med ett nytändt hopp.
Nu kan hon icke blott den seger kröna,
Som på en afmätt täflingsbana vins,
Men, utom den, all sann förtjenst belöna
Och hedra en talang, hvar helst den fins.

GUSTAF.

Kom, Höpken, du, som främst utaf mig nämndes!
Och må de andra alla följa dig!
Den krets af Aderton, som först bestämdes,
Nu, såsom då, omkring mig slute sig.

HÖPKEN.

Vid denna högtid, hvilka sköna minnen
Ifrån ditt solstånds glada tidepunkt:
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Då du ännu föreute alla sinnen,
Dä allt emot dig log, så ljust som lugnt!

FERSEN.

Då du betog, med ditt behag, ditt snille,
Din talegåfva, äfven fria män;
Då du, med mindre makt, hvad helst du ville
Förmådde mer, än med ditt envåld se'n!

SCHEFFER.

Dä, pä Europas throucr, blott Cathrina
I statsklok blick med dig jemförlig var;
Då, lik Augustus, du kring dig såg skina
Hvad konsten skönt, hvad äran upphöjdt har.

HERMANSSON.

Augustus var det ju, som slöt sin bana
Med detta utrop: Se, hur väl jag spelt.

GUSTAF.

Vår muntra Hermansson har äu sin vana

Att visa med en nål hvad ej är helt.
NORDIN.

Den nålens udd kan rifva ock det hela;'

De samma orden kunde Titus sagt.
Vi har ju hvar och en vår rol att spela;
Och allt går väl, när hvar på sin ger akt.

GUSTAF.

Där måste samlingen af alla tålas;
Ty allas tankar genomskina här.
Här ofvan molnen, hur de än bestrålas,
Vi se, hur tomt i dem det inre är.
Dock hvad mitt syfte var ännu mig gläder
Ehur' jag misstog många steg dertill.
Den svenska äran, ärfd af stora fäder,
Mig ledde äfven då, när jag for vill.
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SCHRÖDERHEIM.

Att den förvara, att dess minnen sprida,
Invigde du, sjelf invigd, det förbund,
Som knöt, från lärdomsvrån och thronens sida
Hvad ädlast var, i samma sköna innd.

ADLERBETTI.

Och det förbundet står, ehuru tiden,
Ej blott i bragdens, men i tankens verld,
Med storm sig vändt. Det står med vinst af striden,
Och samlar byte utan draget svärd.

LEOPOLD.

Hvad! skulle då de nya stora orden
Förkrossat henne, som ej föll den dag,
Då vid sin skyddsväns död, en enka vorden
Hon fick från maktens höjd ett åskeslag?

KELLGREN.

Det som är skönt, blir skönt i alla tider,
Hur modet än må skifta ton och färg;
Och stjernan för det rätta aldrig skrider
Så ned, att hon ej ses från snillets berg.

GYLLENBORG.

Hvad stormen icke släcker, plär han lifva;
Och efter floden, hur den härjat än,
De frön, som sparats, skjuta fram och gifva
Den spillda frukten hundrafallt igen.

OXENSTIERNA.

Så sker dock icke förr, än när af solen
En blick dem väckt och fram ur stoftet drar.
Så skedde, när du steg pä kungastolen,
Och, vårens lik, din spira blommor bar.

GUSTAF.

Men nu ej våren blott, som ler åt hoppet.
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Bekransar nejden rundt om thronens höjd:
Nu gör en sommar, som i dröjda loppet
Allt mer välsignas, hela landets fröjd.

NORDIN.

Så talar den, hvars egen ära hvilar,
För segrens ankar, i historiens hamn.

GUSTAF.

Dock hvina äfven der de ryktets ilar,
Som rycka upp och slita sönder namn

CELSIUS.

Ej aktar häfdens tolk hvad agget skriker,
Och hvad förtalet vågar hviska blott.

"■VINGÅRD.

Den domen först, som evig är, förliker
Vår lefnadsstrid emellan ondt och godt.

BOTIN.

Dock, att det rättas kränkta hclgd försona,
Sänds re'n i tiden Nemesis af Gud;
Och kungaätter skiljas från sin krona
För skylda brott mot hans försyn och bud.

FERSEN.

När Caesar föll, trots sina hjcltcdater,
Var det vid foten af Pompeji stod.
Du från ett gyckelspel på eu theater,
Med fallen mask, blef buren i ditt blod.

ARMFELT.

Hämnd ropte Caesars blod, och det blef hämnadt :
Ej blott med vapen, men af verldens dom.
Hans namn, från kronan ryckt, likväl var ämnadt
Att kejserligt regera ej blott Rom.
Så skall din ära —
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GUSTAF.

Må hon stå sitt öde,
Af tiden pröfvad. Nu min tröst det är,
Att, hur dernere än bedöms den döde,
Den lefvande ännu har vänner här.

ARMFELT.

Jag faun vid många hof, ibland de höga,
Beundransvärda, älskansvärda män
Med hjeltens hjerta och med snillets öga,
Men ej din like, konungslige vän.

OXENSTJERNA.

Hvem såg, hvem hörde dig, och ej bekände
Ditt höga väsens välde öfver sig?
Jag har dig målat, sådan jag dig kände;
Och hvem har känt dig, som ej älskat dig?

LEOPOLD.

Antikens byster ej den bilden hinna,
Ej Plinii Trajan dess fägring har.

OXENSTJERNA.

Må den, ja, må de Aderton försvinna!
De Nio ha ditt minne i förvar.

SJÖBERG.

O sköna tid! då man ett sådant minne
Bland stjernebilder tacksamt lyfte opp.
Så tänkte jag, i det mitt trötta sinne,
Från verlden skildt, blott såg på himlens lopp

MURBERG.

En man från skolan, jag ej smickra lärde:
Hvad jag dernere sagt, jag säger nu.

* Af sjuklighet stängd i sina rum, sysselsatte sig Sjöberg i de
sista åren af sin lefnad med astronomiens studium.
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Du mindes all förtjenst, allt pröfvadt värde,
Men hvad mot dig man bröt, det glömde du

GUSTAF.

Nu tyst om mig! Nu blott den ädle gifvarn
Af nya frön till svenska snillets krans
Må prisad bli! Den höge återlifvarn
Af Sverges sjelfbestånd och vapenglans!
Den segerkrönte hjelten, som det rike,
Hans dygder vunno åt hans ära blott,
Med vishet styr! Dess stora kungars like
Ee'n förr än kronan blef hans sköna lott.

ROSENSTEIN.

I hela Sverges namn du sagt det ordet.
Tillåt min konung att jag bär det ner
Till någon vid det än mig kära bordet,
Som röst deråt vid dagens högtid ger.

lIÖPKEN.

Bär ock vår tack till Skyddarn af det tempel,
Der svenska språket, täflande med hans,
Af ädla dygder ställer fram exempel
Till efterföljd, ej blott till festlig glans.

GYLLENBORG.

Der han med vingad staf och han med lyra
En gyllne stämpel visa från den verld,
Som öfver mödans vinst och nöjets yra
Upplyfter själen undan dagens iiärd.

ADLERBETII.

Der de från lyckans höjder sig förena
Med dem i ryktets brant, att mana opp,
Ej till geniets lätta lek allena,
Men på förtjeustens väg, de ungas hopp.
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LEOPOLD.

Och der, hvad brister byggnaden ock hyser
En invigd källa ger ej rus, men sans;

Och kanske mer i det, som mindre lyser,
Beredt en odling, som förut ej fans.

KELLGREN.

Ej fruktlöst är det moln vid himlabry nen,
Som man en sommarqväll blott blixtra ser.

Elektrisk går derur, ej följd af synen,
En kraft, som skörden allt mer mognad ger

GUSTAF.

Se fram i tiden: se det sekel fyllas,
Hvars hälft nu firas. Oscars sol går ner,
Välsignad som hans fars; och begge hyllas
I än en Carl, som begge återger.
Då, vid den fest, som detta tempel pryder,
Hur ny är talets ström och sångens flygt!
Dock likt det folk, hvars frihet lagen lyder,
Går språket fram, ej från sin regel ryckt.
Svenskt, med ett ord, skall det förbli, och bära,
Bland sena slägter, vittne om er vård.
När tidens tänder brons och marmor tära,
Står språket qvar, en bättre minnesvård.





VARIANTER
OCH

ANMÄRKNINGAR.





Ar 1810 utkommo i Åbo »Skaldestycken af Frans M. Fran-
zén. Första Bandet.» Denna samling var i ett poem till-
egnad excellensen, grefve Carl Adam Wachtmeister, f. d. kan-
sler för Åbo akademi. I den sednare, svenska upplagan har
författaren inrymt detta stycke inom afdclningcn «Tidsbilder»,
men betydligt omarbetadt (se II: 73). De som cgt tillgång
till Åboupplagan skola säkerligen med nöje återse detta sköna
stycke i sitt ursprungliga skick.

»Trampas ner af en liendtlig skara
Såg du dina fält på Pommerns strand.
Men dig rörde endast Sverges fara.
Ack! ditt hjerta skulle snart förfara
Än en sorg för dig och för ditt land.

Äfven hit orkanen skulle hinna:
Oeh din Aura, häpen och betryckt,
Såg sin skyddshamn vinka och försvinna
Såsom fordom Greklands sångarinna
Stod der stum vid sina gudars flykt.

Nya makter i dess tempel sväfva,
Nya namn der sprida tröst och hopp;
Men de offer, deras altar kräfva,
Men de sjelfva ej de suckar jäfva,
Minnet ger åt flydda dagars lopp.

Nejl en tacksam tår i tysthet rinne
På din bild, som Brahe väntar dit.
Och förstumme än ditt namn derinne:
Hela templet är af dig ett minne,
Seklers minne af ditt ädla nit *.

* Excellensen Wachtmeister hade kraftigt befrämjat byggnaden af Abo
akademis nya hus, som först nnder ryska regeringen blef fullbordad!.
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Ack! du skulle ej ditt verk få skåda,
Ej, som vår, ännu ibland oss gå,
Och åt Dygd och Sanning (åt de båda
Stöden för ditt mod i tidens våda)
Egna det palats, du böd här stå.

Ej den själ, som i din anblick talar.
Du den ädlaste bland frie män!
Skulle helga dessa nya salar,
Skulle, stjernan lik i skymda dalar,
Våra hjertan ge en lyftning än!

Blott ruiner såg du kring oss ramla,
Men der föddes blommor hvar du gick.
Du, som gaf mig lugn att dessa samla,
Skänk dem, Drott, fast bleka, matta, gamla,
Blott för stället, der de växt, en blick!»

Efter denna tillegnan följer ett så lydande förord:

"TILL ALLMÄNHETEN.
'förhända är närvarande tidepunkt i alla afseendcn den minst tjenliga

för utgifvandet af dessa små arbeten, som, i fall de nånsin skulle samlas,
antingen längesedan bort utkomma såsom en frukt af författarens ung-
dom, eller ock först i eu högre ålder, då inga andra göromål eller nöjen
återstå, än att samla tillbaka sina yngre dagars lifliga minnen och fägna
sig åt sin barndoms oskyldiga lekar. Också lemnas denna samling icke
utan oro i eu allmänhets händer, som väl hittills gynnat förf. mer äu
han i någon hänsigt kunnat hoppas, men som utan tvifvel med olika

stränghet skall bedömma en ynglings flyktiga försök och en stadgad mans
samlade arbeten.

Dessa äro likväl föga annat än de förra: som man kan sluta af
sjelfva ämnet i de flesta. Åtminstone innehåller detta första band endast
få af en sednare tids alster. Hellre än att våga fram med nya och större
försök, till hvilkas utförande förf. saknat både helsa och tid, och fram-
för allt detta förtroende till sig sjelf, denna inre kraft, som trotsar alla
hinder, har han trott sig skyldig allmänheten att öfverse och rätta förut
kända och ej alldeles förkastade skrifter, så obetydliga de än i sig
sjelfva äro.

Ibland dessa skulle utan tvifvel flera, åtminstone för ämnets skull,
förtjent ett rum framför en del af de här införda. Men som den fader-

liga omsorgen alltid är ömmast om de mindre oeh svagare barnen, så



337

har jag främst bekymrat mig om sådana stycken, som mycket för tidigt,
ofta i ögonblicket af sin tillkomst, genom den lätta utvägen af ett dag-
blad kommit att utspridas. Jag har dervid erfarit, att det Horatianska
nionde året, som några af dem, till och med fördubbladt, öfverlefvat,
väl sätter i stånd att inse, men icke alltid att rätta felen. Åbo den 1
Maj 1810.»

Åbo-upplagan afstannadc med första bandet. Men 1824
började på N. M. Liudhs förlag att utgifvas en ny samling
Skaldestycken, hvars första band hufvudsakligen eger samma
innehåll som det i Åbo utgifna, i följd hvaraf det äfven på
titelbladet benämnes --andra upplagan». Utgifningen fortgick
till och med 1836, då femte bandet utkom. Efter författa-
rens död fullständigades samlingen med ytterligare tvenne band
(1853, 1861), då den sålunda omfattade alla Franzéns skalde-
verk, med undantag af Columbus eller Amerikas upptäckt
samt hans Gharader.

Innehållet af de fem första banden är af förf. på föl-
jande sätt ordnadt. I: a) Selma och Fanny, b) Sång öfver
Creutz, c) Bilder af naturen och menniskolifvet, d) Tanke-
bilder; II: a) Tidsbilder, b) Familjebilder; III: Svante
Sture eller mötet vid Alvastra; IV: a) Emili eller en afton
i Lappland, b) Berättande dikter, c) Stycken af andeligt
innehåll, d) Andra allvarsammare stycken, e) Epigrammati-
ska stycken, f) Tillfällighetsstycken; V: a) Audiensen eller
Lappskan i Kungsträdgården, b) Drottning Ingierd.

Denna plan kunde naturligtvis icke fullföljas vid utgif-
vandet af sjette och sjunde banden, enär de afdelningar, till
hvilka hvarje stycke bort hänföras, redan i det föregående
voro afslutade. I föreliggande upplaga doremot är innehållet
af dessa båda band fördcladt under de af förf. sjelf upp-
ställda hufvudrubrikerna, hvilka alla af utgifvaren bibehållits,
endast med det undantag, att han utbytt «Andra allvarsam-
mare stycken» — hvilken afdelning endast innehöll de tre
poemcrna «Trons ord», ((Lycksökaren» oeh «Modi Morales»
— mot Blandade dikter samt till denna cykel hänfört åt-
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skilliga stycken ur sjette bandet. En ny afdelning är tillagd,
innehållande de af författarens Psalmer, som i vår psalmbok
finnas upptagna. Poemer af större vidd, hvilka förut varit
särskildt utgifna, bilda visserligen ett fristående helt med egen
titel, men äro sammanställda med till innehållet beslägtade
hufvudafdclningar. Till Tidsbilderna anknyta sig sålunda:
X. Y. Z., Rabulisten och landtpresten, Vitter strid mellan
far och son; till Stycken af andeligt innehåll: Tron och för-
nuftet, Det står dock qvar det gamla ordet samt Frågor
till förf. af ('Grunddragen till den christeliga sedoläran.»

I företalet till första bandet af 1824 års upplaga redo-
gör författaren sjelf på följande sätt för de grunder, han vid
ordnandet följt:

Ett band af dessa till större delen ungdomsarbeten utkom i Åbo
1810. Författarens flyttning ifrån Finland i det följande året hindrade
honom att fullända den upplagan, som nu mera är utgången. Denna,
hoppas han, vinner företräde både hvad det yttre och det inre angår.
Den förra var en korg, der alla slags blommor och örter voro kastade
om hvarandra utan all ordning och sammanstämmighet. Här flnnas till
en del de samma, jemte en mängd nya, sammanbundna till en krans,
eller rättare, till flera. I dessa torde äfven blomlösa stjelkar eller
gröna blad snarare kunna tålas för skuggningens och sambandets skull.

Författaren bekänner likväl, att ordningen icke alltid fallit sig efter
hans önskan och afsigt. Rätteligen hade sången öfver Creutz, såsom
en framställning af ett tidsmoment i Svenska Vitterheten, och Den gamle
Knekten, som i dess nya gestalt utmärker en politisk tidpunkt, bort
ställas i en följande flock af Tidsbilder. Men den Sångmö, som ingif-
vit det mesta af detta band, sökte skydd under bilden af Creutz. Den
gamle Knekten åter tyckte, att han kunde lika så väl, som den ifrån
Tyskland komne Orgelnisten, föreställa ålderdomen i den lilla landtligt
husliga täflan af menniskolifvet. Det värsta är att denna tafla hvarken
är fullständig eller så anordnad, att det hela med klarhet kan öfverses.
Emellertid torde åtminstone några motsvarigheter eller motsatser och
öfvergångar fästa de läsares uppmärksamhet, som anse det för ett nöje
att äfven i det obetydliga inlägga en viss betydelse, som beror af deras
egen tanke oeh inbillning.

Allbekant är, att Franzén vid mera framskriden ålder
underkastade en stor del af sina ungdomsdikter en genom-
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gripande omarbetning. Men i sitt ursprungliga skick —

det, hvari de grundlade hans skalderykte — äro flera af
dem fortfarande kära för vännerna af hans sångmö. Man
vågar derföre hoppas, att de varianter, som här upptagas,
skola blifva mången välkomna. Någon gång äro de ock af
allt för stort litterär-historiskt intresse, för att alldeles förbigås.
Se t. ex. nedan de olika redaktionerna af «Det nya Eden».

Genom en finsk samlares välvilja liar utgifvaren blifvit
satt i tillfälle att meddela ett hittills otryckt stycke från
Franzéns tidigaste period. Det förvaras i original på uni-
versitets-bibliotlieket i Helsingfors. Initialerna M. V. T. ut-
märka, enligt uppgift, Margareta Christina Tihlcman. Lop-
pis egendom, hvarest poemet är skrifvet, är belägen i trak-
ten af Åbo. Såsom af underskriften synes, tecknade sig
skalden då ännu (1792) Franteén.

TILL MADEMOISELLE M. C. T.

Du flyr från mig; du ur min famn dig rycker;
Din hand ej mer, ej mer. jag kyssa får;
Då mot mitt bröst jag. d'g som ömmast trycker,
Du slits från mig; jag öfvergifven står.

Ack! blott en kyss — och jag går nöjd att gråta
I enslighet oeh tänka jemnt på dig.
Den vällust helst mig ödet må tillåta,
Att se din bild med ömhet le åt mig.

Ack! om du såg, hur dig mitt öga följer,
Der Fröja lik du genom vassen far,
Rörd af den gråt, som mina kinder sköljer
Dn med en suck gaf åt mitt hjerta svar.

Se der,, se der de lyckliga Tritoner,
Att se på dig, ur djupet resa sig.
Jag bytte bort de högsta jordens throner
Emot ett rum i båten bredvid dig.

Nu — nu ej mer min trötta blick dig hinner,
På strandens häll jag dignar maktlös ner,
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Men fåfängt der i viken dn försvinner,'
Dig, endast dig, jag städse för mig ser.

Med tunga steg jag sorgsen hemåt vänder,
Men stadnar än att se de tomma skär.
Sin maka få, med klagan, af de stränder,
Som henne hyst, en enslig and begär.

Min ömma sorg att freda, ej att vinna,
I bygdens sköt med vänskapen jag far.
Ur dvalan väckt, hvad tjusning att mig finna
I denna ängd, hvars nymf du fordom var.

O, hvilken tröst uti min bittra saknad,
Att i det tjäll, der skön, som morgonen,
Du smålett ömt ur glada drömmar vaknad,
Att drömma der om dig, om dig min vän.

Att i det träd, der du ditt namn har skurit,
Få skära mitt, fast utaf löften höljdt!
Att i det gräs, din sköna kropp har burit,
Få hvila mig, se'n dina spår jag följt.

Att i den skog, der ditt förnöjda sinne
Har sökt sig sjelf i ljuflig ensamhet,
Att der en vård uppresa åt ditt minne,
Som Pan beser med häpen fikenhet.

Att lyssna till, hur Echo mer och mera
Inöfvar sig att säga ut ditt namn.
På ett Mar gret då hon mig svarar flera,
Jag blir så tjust, som vor' jag i din famn.

Då en Zephir jag hör längs bäcken susa,
Som nalkas mig och bär en pust i hand,
Ack! tänker jag, hvad den mig skulle tjusa,
Om den kom hit från Tatis sälla strand.

Der står en ros, som morgondaggen sköljer,
Med lutad knopp; — förtjust jag kysser deu,
Och det är du, då du med floret höljer
Din våta kind vid syn af uslingen.
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Då trastens sång ur höga tallen ljuder,
Jag spritter opp, som hörde jag din röst.
Då med en pust mig liljan till sig bjuder
Jag tror mig få —• ett anddrag ur ditt bröst.

Jag ser den kyss, som svalan ger sin maka,
Och blir så rörd, som fick jag en af dig.
Hvad Gudaväl jag skulle hos dig smaka,
Då, så långt bort, du så kan tjusa mig.

O englasjäl! som jag gaf straxt mitt hjerta,
Vid den syren, der jag dig först fick se:
Pä detta sätt jag narra vill min smärta,
Hvad jag ej har, mig mina tankar ge.

Och då med mig två älskansvärda vänner
Uti mitt qval medlida örnt jag ser:
Ej mer dess tyngd mitt styrkta hjerta känner,
En himlatröst mig deras ömhet ger.

Hvad känslors svall då i mitt bröst ej vällde,
Omspeglande uti mitt hjerta dig:
En plötslig tår du mot din vilja fällde
Och sade: Frans, jag måste älska dig.

Flyg, Astrild! flyg att detta hopp mig bringa.
Doek nej — nej hit blott dina vingar gif:
Låt mig få sjelf till hennes fötter svinga,
Och hemta sjelf ur hennes mun mitt lif.

Loppis den 15 Julii 1792. Frans M. Fbantzen,

FÖRSTA BANDET.
SELMA OCH FANNY.

Af de dikter, som bilda denna cykel, återfinnas i 1810
års upplaga, inflätade bland de öfriga, endast följande sex:
Selma («Sångmön»), Menniskans anlete, De tre Behagen,
Champagnevinet, Den enda kyssen och Stjernorna («Stjern-
himmeln»). Sångerna om Fanny — denna (dilla Psyche från
vår tid», såsom skalden sjelf kallar henne — tillhöra en
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sednare period. Dä Franzéu i 1824 års upplaga till ett
helt sammanställde de tjuguåtta sånger, hvilka till gemensam
öfverskrift bära Selmas och Fannys namn, hade han i detta
hela inlagt en vida djupare betydelse, än han åsyftade, då
han skref sina första Selma-sånger. Sjelf yttrar han sig
derom, närmast med afseende på Fannys bild, i nyss åbe-
ropade företal, på följande sätt:

Skulle någon fråga, hnru den åsigt af lifvet, som dessa stycken
förutsätta, kan förenas med den jordiska glädje, som en mängd andra i
denna samling uttrycka: så må angående svaret derpå Selma och F'anny
förlikas bäst de kunna. Författaren anmärker blott, att den medelväg
emellan sinlig och öfversinlig ytterlighet, der blicken åt skyn synes
honom kuuua alltför väl förenas med en glad känsla af det vackra på
jorden, är anvist i allegorien De tre Bröderne*. Den är dock för-
fattad långt förr, än han drömde om något bekymmer öfver en sådan
fråga. Den är tryckt i Abo Tidning 1805, och således icke ett alster
af närvarande tid, eller, som det kuude lyckas, ett försök att bemedla
en af dess strider. Utan eu sådan didaktisk afsigt, som föranledt detta
poem, ligger samma föreställningssätt till grund för flera andra, äfven
ibland dem som äro skrifna i författarens första ungdom, på en tid, då
h.varken hans stånd eller tidsandan gåfvo dertill någon anledning.

Sid. 3. Selma. —Först tryckt i Stockholms-Posten 1793,
M 217, med titel: ((Till Selma. Framför en samling af
poesier.» — Förekommer, med ett par mindre väsentliga för-
ändringar, i Åboupplagan under titeln: ((Sångmön». I tre
strofer af de tio, af hvilka poemet består, skiljer sig denna
redaktion från den af 1824.

SÅNGMÖN.

Under aspen här vid källan —

Evigt, evigt mins jag den —

Satt jag och, som förr ej sällan
Sjöng, med ingen afsigt än.

Purpursläpct efter dagen
(Ivar vid himlabryncn låg.

Se denna upplaga I: 251.
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Mellan björkarne i hagen
Månens anlete jag såg.

Trött att drilla och försvinna,
Vårens sångare sönk ner:
Sönk, att af sin älskarinna
PS en kyss, oeh få än mer.

Denna syn, hvad den mig rörde!
Tomt mitt hjerta kände sig:
Ingen hade jag, som hörde,
Ingen, som belönte mig.

Suckande jag satt och tänkte:
Lyran mig ur handen skred;
Och min blick från skyn sig sänkte
På mig sjelf förlorad ned.

Månne mina sinnen yra?
Skrek jag- häpen och såg opp.
Hänger icke der min lyra
Blomsterkrönt i aspens topp!

Himmel! hvilken englaflicka
Fick jag mellan löfven se:
Ingen har jag sett så blicka,
Och så rodna och så le.

Selma! det var du, som sedan
Blef min sångmö och min vän:
Du, så skön på afstånd redan,
Som nu kommer der igen!

Sätt dig här och hör mig spela;
Men se icke på mig så:
Eljest mina toner fela —

Dock de fela nog ändå.

Sjöng jag med ditt blyga snille,
Ditt oskyldiga behag:
Skatter jag förakta ville,
Kungars nåd försmådde jag.
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Sid. 5. Menniskans anlete. Först offentliggjordt i St.-P.
1793, M 214 (kallas der: ((Menniskans anlete. Ode till
Selma»). Ilar i Åboupplagan underkastats några ändringar;
bland annat finnes den tredje strofen från slutet icke i den
ursprungliga texten, sådan denna lyder i St.-P. I 1824 års
upplaga har nämnda strof blifvit omarbetad; den egde i
Äboupplagan följande lydelse:

Eller följ den hemligt flydda,
Då hon går till dalens hydda,

Ledd af nödens röst.
Se dess uppsyn, då hon nickar
At de små der, eller blickar

Ät den sjuka tröst.

Då Menniskans anlete infördes i St.-P. begagnades för
första gången signaturen F—n. Den tillsattes af Kellgren,
som i en bifogad not förklarade sin åtgärd med dessa
ädla ord:

«Det originalsköna i bildnings- och känslosätt, i uttryck, i versernas
gång och klang, som visar sig i detta och några andra af samma hand
oss tillsända poemer, torde göra tillfyllest att för kännares ögon röja
stämpeln af ett nytt snille, som går att skänka vår skaldekonst en ny
skörd. Men allas blickar äro ieke så skarpsynte; och kände författare
skulle mot sin vilja kunna misstänkas för en förtjenst, som de pllenast
velat önska sig. Af sådana skäl täckes auetor icke misstycka den frihet,
man tagit sig, att till hälften blotta ett blygsamt namn, som, icke nog
tidigt kan mötas af allmänhetens uppmuntrande aktning.»

Kedan förut — oeh i samma årgång — finnas tvennc
stycken af Franzén (((Tomma glas i godt kalas» samt «Uuga
flicka i din vår») införda i Stockholms-Posten; men utan
signatur eller annan antydan om författaren.

Sid. 8. De tre Behagen. Infördt i St.-P. 1794, M
22. I Äboupplagan lyder sednare hälften af näst sista stro-
fen sålunda:

Tills den tredje af de Trenuc,
Lik ett stjernfall, sönk en (jväll
Då hon somnat i sitt tjäll,
Från Olympen öfver henne.
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I den sednare upplagan återgick förf. till deu ursprungliga
läsarten, och poemet förekommer här — med undantag af
en enda rad — i samma skick, hvari det första gången
trycktes i Stockholms-Posten.

Sid. 10. Det skönas hem. —- Jfr nedan sid. 149 vid
«Den sökta eller ynglingen och mannen.»

Sid. 12. Champagnevinet. Återfinnes i Åbo Tidning,
1807, JYi 5 under benämningen ((Desertvinet».

Sid. 13. Den enda kyssen. Förekommer först i Åbo
Tidning 1801, JU 14, under titeln: «Skiljsmessan». Stycket
är i 1810 års upplaga väsentligt omarbetadt; denna sednare
redaktion har, på två ord när, bibehållits i upplagan af
1824. Sången meddelas här i sin, ej mindre vackra, ur-
sprungliga form.

SKILJSMESSAN

Du far då bort oeh lemnar mig på stranden,
Att stå en bild och blicka efter dig.
Ännu en gång, min Selma, räck mig handen,
Ännu en gång ur hufvan se på mig.

Och se'n farväl! — Se'n får jag aldrig luta
I verlden mer mitt hufvud emot ditt,
Ej mer en tår på dina kinder gjuta,
Och känna tätt ditt hjerta slå vid mitt.

Till slut en kyss! — och jag går nöjd att gråta
1 ensamhet och evigt minnas den.
Ja, sjelf din far skall se den och förlåta:
Ty det är allt, hvarom jag ber dig än.

Kanske du suckar någon gång der borta:
«Han var ej rik; det var hans stora brist.»
Då mins du sparfven, som du såg förkorta
Med svält sitt lif, se'n han sin maka mist.

Dock glöm oss båda och var lycklig åter:
Det är den tröst, den enda, jag begär.
Sörj ej för mig: hur ängsligt tuvturn låter,
Af sjelfva sorgen han dock lycklig är.
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Se! hur hon far, som en najad, i säfven,
Och ser tillbaka, gråtögd än och stum.
O, satt jag helst och rodde främst i stäfveu,
Ej mot en thron jag bytte bort mitt rum.

Hon syns ej mer. Här står med fallna händer
Jag arme qvar och ser blott tomma skär.
O, huru dödt är allt på dessa stränder,
Allt är en hed, se'n hon försvunnen är!

Afskiljde från förestående sång genom en rad af stjernor
förekomma följande fyra rader:

Så klagande en natt, jag väcktes af min maka.
«Känn hur ditt hjerta slår! O säg, hvad lider du?»
Af denna drömda sorg att nödgas dig försaka
Döm, när jag eger dig, hur jag är lycklig nu.

Läsaren skall säkerligen icke undgå att märka den likhet ej
blott i situation och stämning, utan äfven i enskilda drag,
som råder mellan «Skiljsmcssan» och den i det föregående
aftryckta sången till mamsell T—-n.

Sid. 17. Stjernorna. Stycket heter i Åboupplagan
nStjornhimmeln» och utgöres der blott af första versen.

Sid. 46. Det nya Eden. Denna dikt eger en viss
litterär-historisk märkvärdighet, ej blott i följd af de full-
komliga omarbetningar den undergått, utan äfven i följd af
de yttranden, såväl af kritiken som författaren sjelf, till
hvilka den gifvit anledning.

Poemet finnes första gången tryckt i Stockholms-Posten
1795, M 6, och eger der följande lydelse:

Ö! hvars höjder att bekransa
Edens englavakt blef satt,
Dem de salige omdansa
I en evig sommarnatt:
Natt, lik elfvornas på fjcllen,
Der i snön med rosenglans
Mötas morgonen och qvällen
Och förgylla deras dans!
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Hvilken svanesång i tökneii,
Der din helgedom är skymd,
Nalkas hän ur vinteröknen
Öfver evighetens rymd
Till den vass, som sakta väger
Öfver silfvernrnans skum
Kring ditt lugna rosenlägcr,
Andars tysta livilorum!

Ha! hvad rysningar, så ljufva,
Själen i din skugga får:
Der hon, vinkad af en dufva,
Genom eedernatten går:
Går till etherklara strömmen,
Stiger i dess guldsand ner,
Döps — och vaknande ur drömmen
Sig i saligheten ser.

I den blånande kristallen
Hvilka hinder spegla sig!
Eva! ej, då du var fallen,
Eden sken så bakom dig.
Der, hvad gyllne skyar glimma!
Ej så sköna sågo dem,
Vid Messie födslotimma,
Herdarne i Bethlebem.

Hell dig! der du går ur badet
Lik en daggig stjerna opp,
Sväfvar lätt som rosenbladet,
Andas som på Alpens topp.
Salig, salig känn dig vorden;
Känn, hvad tyngd ifrån dig föll
Af det stoft, dig följt från jorden
Som din pilgrimsskrud behöll.

Flyg! och högt i molnfri dager
Din ej bundna vinge rör.
Sank dig sen i bergets lager,
Der du dån ur grottan hör;
Der den helga Vishets källa
Du ur djupets kalla grus
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Ser bland Amaranther välla —

Träng dit in och drick der ljus.

Drick — och häpen, som när vilden
Speglar sina anletsdrag,
Möt i hvarje perla bilden
Af ditt oomhöljda Jag.
Se din skepnad såsom månens
Tändas; se ditt anlete
Stråla såsom Gudasonens,
Såsom morgonsolens le.

Drick — och se: med sina throners,
Sina pyramiders prakt,
Sina blodbestänkta zoners,
Sina grufvors tigervakt,
Jorden, lik en bubbla, glindrar
Och försvinner; — men en tår,
Gjuten på din urna, tindrar
Länge, innan han förgår.

Drick — och med den nya tjusning.
Nya englasiiinen ge,
Hör den op'raparkens susning,
Oeh dess trollgestalter se!
Se den stege, englar bringar
Opp till himmelens portal!
Hör, hvad gudaglädje klingar
Ur dess hastigt öppna sal!

Men dig vinkar redan kullen,
Som, bekrönt med gyllne frukt,
Snögar ner i svarta inullen
Blommor af förtrollad lukt;
Der af små cheruber brytes
Löf, som droppar silfverglans,
Ifrån lifsens träd, och knytes
Din ovissneliga krans.

Seger! seger! segervinning!
ltopar topp till topp ikring:
Der du går med kransad tinning
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I de sällas jubelring.
Känn, hvad lumlasvalka följer
Deras rosenvingars slag.
Se ett flor af månsken höljer
Deras dansande behag.

Ha! hvad hviftar liljestängeln
Der i högsta palmens topp?
Bars hon hit af judacngeln
Ur det fallna templet opp,
Denna konungsliga lyra,
Som i dödeliga bröst
Stillade en Saulisk yra
Ingöt helgelse och tröst?

Hör! odödlig är dess stämma!
Hör, hvad salig melodi —

Som ej dårars löjen hämma,
Ej förtrycktas klagoskri —

Spelas der af himlavindenl —

Medan, lik en andes kyss,
Fläkten susar dig på kinden,
Der med englagråt du lyss.

Tills på högre, högre vingar,
Arfving till oändligt hopp!
Du åt allmaktsthronen svingar
I det gudaskenet opp:
Der att höra millioner
Sferers sammanstämda ljud
Och i tusende äoner
Saligen beskåda Gud!

I ett följande nummer (95) af samma årgång, der ett
annat skaldestycke af författaren finnes intaget, har han be-
gagnat tillfället att låta inrycka följande not:

(iVid poemet Det nya Eden, infördt i Stockholms-Posten JW 6, glöm
des af författaren den anmärkning, att det är en dröm; och en dröm
säger Baggesen,

meubleres ikke som en Stue:
den falder som den kan og ikke som man vil.»
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Imellertid satte Åhlström musik till poemet och införde
detsamma i åttonde delen af ((Skaldestycken satta i musik.»
Denna samling gjordes till föremål för en granskning i G.
A. Silfverstolpes ((Journal för Svensk Litteratur», 111 b. XI
haft. (1799), hvarvid rec. bland annat yttrade:

kOiii mängden af våra kompositörer nogare betänkte det nära sam-

manhang, som bör vara emellan orden oeh melodien i ett sångstycke,
samt hvari detta sammanhang består: huru hvart oeh ett skaldestycke
har en rådande karaktcr, hvilket af musiken bör uttryckas, och att
dessa uttryck böra ombytas, så snart karakteren och tonen i sjelfva
skaldestycket förändras, skulle de ej företaga sig att komponera öfver
sådana poem, der denna öfverensstämmelse ej är möjlig, antingen genom
tonkonstens oskicklighet att böja sig efter skaldens mening, eller skalde-
styckets tomhet på känslor, som äro analoga med musikens natur. I syn-
nerhet måste den sednare svårigheten inträffa med sådana skaldestycken,
som endast innehålla högtrafvande ord, och sakna ej all.nast känslan,
hvilken är musikens egenteliga föremål att uttrycka, utan äfven de höga
tankar och bilder eller den qvickhet, hvärefter deras författare jaga.
Ree. kan således icke förstå, oaktadt han flera gånger med all uppmärk-
samhet genomläst både skaldens och kompositörens arbeten, hvad begrepp
den sednare gjort sig om skaldens mening, eller hvad tankar och känslor
han trott sig uttrycka, då hau satt melodien på Det nya Eden. Melo-
dien, såsom melodi betraktad, har sitt värde, men såsom melodi till
nya Eden är den i oreda och poetisk flärd nästan under skaldestycket.»

Redan i Mars följande år innehöll St.-P. (1800, M 73)
en omarbetning af «Det nya Edcu». Dervid var fogad en
med «F—n» undertecknad, sä lydande förklaring:

«Dct poem, som under detta namn står i Stockholms-Posten för är
1795, hade icke väl hunnit komma i dagsljuset, innan författaren sjelf

såg deri endast ett missfoster, alstradt i ett ögonblick af en poetisk
yrsel. Öfver det missödet, att icke kunna återkalla till min spiseld detta
jemte liera andra förflugna små arbeten, har jag tröstat mig med det
hopp, att, sedan de dött sin naturliga död, de ieke vidare skulle upp-
stå, för att förfölja sin olycklige fader. Men detta hopp har bedragit
mig. Jag har nyligen haft tillfälle att se Det nya Eden ånyo utgifvet
bland Skaldestycken satta i musik, och till följe deraf i Journal
för svensk litteratur, ll:te stycket 1799, utmärkt med en bitter
sarkasm. Utan att undersöka, om det hör ibland en recensents full-
komliga eller ofullkomliga pligtcr, att i en samling af flere författares,
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och ibland dem äfven mästares, arbeten utpeka endast en obetydlig,
ehuru icke alldeles föraktad, auetors olyckligaste misstag, erkänner jag
gerna och uppriktigt den kritiska rättigheten af detta tadel; och anmär-
ker endast, att detta olyckliga poem utan min ringaste vetskap och emot
all min förmodan blifvit i hela sin ursprungliga förvirring allmänheten
ånyo påtrugadt. Endast smärtan deröfver har kunnat segra öfver min
egen vämjelse för detta missfödsel, och förmå mig att försöka en om-
arbetning af de orediga bilder, som sväfvat för min sjuka inbillning, då
jag sammansatte detta arbete. Det nya försöket underkastas kritiken
utan anspråk på annau förtjenst, än den att tjena till ett bevis på den
förtrytelse, hvarmed jag sjelf, ej mindre än mine granskare, finner svag-
heten af mina förhastade arbeten, och önskar att se dem antingen för-
bättrade eller för evigt begrafna. Till denna förklaring, som besvärar
allmänhetens uppmärksamhet på ett lappri, får jag till slut tillägga, att
upphofvet till hela denna förvillelse var den förtjusning, med hvilken jag
läste Matthissons Elysinm, ett i sitt slag oförlikneligt mästerstycke,
sammansatt af naturens och den gamla mythologiens skönaste bilder,
som förledde mig till det farliga försöket att på svenska språket och
af bibliska föreställningar sammansätta ett motsvarande drömstycke för
en christens svärmande inbillning. Härmning, ehuru naturlig för barn
— och det ges barn icke blott i anseende till är utan ock till snille oeh
tänkesätt — är alltid obehörig och straffvärd. Jag har icke heller blif-
vit ostraffad.»

I sitt nya skick cgde «Det nya Eden» följande lydelse:
Hvilken ö, der vassen väger
I en okänd böljas bugt;
Der åt vårens rosenläger
Nickar höstens gyldne frukt;
Der en evig skymning höljer
Dagen utan nedergång;
Dit ej stoi-men dig förföljer,
Flykting! — når din svanesång.

Aningar, så dunkelt ljufva,
Möta dina skygga spår:
Der du vinkad af en dufva
Under höga palmer går:
Går till etherklara strömmen,
Stiger med en skälfning ner,
Döps — och, vaknande nr drömmen,
Dig i saligheten ser.
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Hvilken lund, invigd åt freden,
Speglar floden under dig!
Ej så saligt glänste Eden
Ät den fallnes ökenstig.
Der, hvad gyllne skyar glimma!
Ej så sköna sågo dem
Vid Mcssie födslotimma
Herdarne i Bethlehem.

Hell dig, ande! re'n ur badet
Lik eu stjcrna buren opp,
Buren lätt som rosenbladet,
Till den högsta kullens topp:
Der af lifscns träd du bryter
Frukt, som öppnar för dig skyn
Och din flydda verld förbyter
Till ett skuggspel för din syn.

Njut, oeh se med sina throners,
Sina pyramiders prakt,
Sina blodbcstänkta zoners,
Sina grufvors tigervakt,
Jorden, lik en bubbla, glindrar
Och försvinner; men en tår,
Gjuten på din urna, tindrar
Länge innan han förgår.

Seger! seger! segervinning
Ropa lundarne i dans;
Och af stjernor åt din tinning
Flätar sig i skyn en krans.
Helig! helig! re'n din stämma
Ljuder i en symfoni,
Som ej dårars löjen hämma,
Ej förtrycktas klagoskri.

Tills på nya englavingar,
Arfving af oändligt hopp,
Du åt allmaktsthronen svingar
I allt högre kretsar opp:
Der att höra millioner
Verldars sammanstämda ljud
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Och i tusende äoner
Saligen beskåda Gud.

Slutligen återfinnes denna dikt i Åbo Tidning för 1804, M
90, under benämning: «Det nya Eden. Moralisk fantasi».
Denna bearbetning är, med ett par lätta ändringar, den-
samma som i upplagan af 1824. I Äboupplagan är detta
stycke ej upptaget.

Bilder ur Naturen och Menniskolifvet.

Såsom redan i det föregående blifvit antydt, är det
egentcligen endast de äldre Skaldestyckena — till största
delen intagna i det år 1810 i Åbo utgifna bandet — som
göras till föremål för dessa anmärkningar. Deras text sådan
den lyder i Orebroupplagan har blifvit jemförd med den i
Äboupplagan. Denna sednare åter har, så vidt det varit
utg. möjligt, jemförts med den, som de ursprungligen egde,
då de för första gången offentliggjordes i tidningar eller tid-
skrifter. Många af skaldens äldsta sånger hafva nämligen
undergått tvenne omarbetningar. Det är hufvudsakligen i
Stockholms-Posten och Åbo Tidningar (fr. o. m. 1800: Åbo
Tidning), utg. haft att uppsöka den äldsta redaktionen. Hän-
visningar, vare sig till denna eller Äboupplagans, hafva likväl
blifvit gjorda endast i de fall, att stycket antingen undergått
en sådan omarbetning, som af ett eller annat skäl ansetts kunna
föranleda bifogande af variant, eller ock då det, såsom äfven
händer,i sista upplagan förekommer under förändrad benämning.

Sid. 67. Lifvets stunder. Heter i Stockh.-Posten 1795,
M 156, «Lifvets dag. Ode till ett nyfödt barn». Dess ur-

sprungliga lydelse är följande:
Menlöse engel! slumrande ler du än
I morgonrodna'ns saliga dunkelhet.

O ofta, ofta på din vandring
Mins du med gråt dina morgondrömmar.

Ha! re'n i verlden står du och ser dig om:
Hvad präktig ntsigt fjerrari förblandar dig!
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Sirener locka dig; och vällukt
Doftar emot dig på rosenvägen.

Fort öfver blomstren! fort till din plog: och så
Det fält, dig mättes! Lyss! — med kallsinnighet

Lyss hur till rangens, guldets tempel
Portarne bultas af trängda skaror.

Ack! tung och mörk är vägen i skymningen
Hem öfver heden. Spöken och röfvarc

Oroa gubbens dunkla öga
Innan det sluts i den långa natten.

Stå vid din dörr, oeh se nr en annan verld
Fin stjerna tindra; stå och förnöj dig än

Ät aftonrodna'n; stå och vinka
In i din hydda din nakne broder.

Känn af den armes tårar ditt aftonbröd
Försötmas. Släck se'n lampan, och sof i frid:

Till dess Chcruben med basunen
Väcker dig opp till en evig morgon.

Sid. 68. Modren och sonen. Förekommer först i St.-P.
1794, M 67, under benämning: "Morgonrodnaden. Idyll».
I Åboupplagan, der titeln ändrats till "Modren och sonen
eller naturskönheten», framträder poemet i väsentligt förän-
dradt skick. Denna redaktion må här anföras.

Han sofver än — oeh se! hur sött han ler
Med kinderna i glöd oeh drömmer,
Och idel englar ser.
Sin näbb, sin ljufva flöjt, än under vingen gömmer
Hans lilla sparf också.
Så sofven då
I ro, I två
Oskyldiga och små! —

Hur nän's jag väl er hvila störa?

Melida satt så tyst; tills morgonstjernan re'n
På blommorna i fönstret sken:
Då sparfven började sig röra



355

I buren, och med lätta hopp
Nu opp, nu ner, nn åter opp
Harmoniskt mätte af sitt glada morgonqvitter.

Den lille hör hans röst och spritter,
Och lyss,
Halfsofvande ännu; men hastigt vid en kyss
Af modren far han opp, och sitter,
Och kastar armarna om hennes hals, och ler
Med ögon, der man än hans drömda himmel ser.

Snart långsmed häcken, öfver tegen
At kullen lyfte dem de lätta morgonstegen.
Der stå de, mor och son: det skönaste, jag vet
I hela denna dödlighet.
Ja än till himmelssalen
Togs denna grupp, af skönheten
Och oskulden och kärleken,
Förgndad opp ifrån ett ringa tjell i dalen.
Der stå de hand i hand, och blicka fram åt skyn.
Oeh se den aningsfulla syn,
Då nattens skuggor än med dagens färger strida.
Så tänker sig en skald
Två englar, stående i andakt att förbida
En verld ur intets djup af skaparen befalld.

I östern mellertid en ström af purpur väller,
Och böljande, med gyllne skum,
Kring holmar utaf moln sig häller.
Den lille undrar stum,
Och ser uppå sin mor och lockas till att gjuta
En sympathetisk tår;
Och ler med tåren, då han får
Sitt hufvud tätt till hennes sköte sluta.
Då med en moders hand hon leker i hans hår
Och säger: «Se, min son, hur Herren åter
Välsignadt skön sin dag oss ger.
Se huru Gud sin himladörr upplåter,
Och i det sköna ljuset ler
Ät sina barn hit ner:
Också åt dig, min son! — O! låt med blommans anda
Och foglens morgonsång ditt hjertas suck sig blanda.»
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Sä dag från dag
Den samma, och ändå med alltid nytt behag,
Naturen deras hjcrtan rörde.
I grönskan, vattnet, skyn, allt kring sig, såg hon blott
Ett genomskinligt flor för ett gudomligt godt.
Och när hon sonens blickar förde
Kring jorden och kring himmelen
För att i minsta löf en konst, en tanke röna:
Var hon förtjust att se den njutna skönheten
Hans egen rena själ försköna.

Sid. 75. Den arma modren. Heter i St.-Post. 1794,
M 184, «Den fattiga modren».

Sid. 81. Nyårskransen. Förekommer i Åbo Tidningar,
1797, M 2, under titel: «Nyårssång till fru "* * af hennes
barn».

Sid. 83. Gossen. Heter i St.-Post. 1796, M 251
((Lilla Clas»; samma titel har stycket äfven i Äboupplagan.

Sid. 84. Modersvården. Sista strofen i detta stycke
var ursprungligen den sista i följande, i Åbo Tidning (ärg.
1805, M 13) först intagna oeh sedermera i Äboupplagan
(sid. 309) oförändradt aftryckta, men ur Orcbroupplagan
uteslutna

VAGOVISA.

Sof, sof, min vän:
Kanske du får ej mera
Den ro igen,
Du nu ej vet värdera.

Ligg, som en blomma i sin knopp,
Sluten för lasten och flärden.

Snart, som ur bo't en foglatropp,
Far du förlorad i verlden.

Snart störs din frid
Af mödor och bekymmer,
Af lustars strid,
Af glädjen sjelf, som rymmer.

Yngling! du spritter ur din blund,
Gäckad af skuggor, som spela.
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Man! du gör om i hvilans stund
Planer, som än en gång fela.

Sof, sof, min vän:
Kanske du får ej mera
Den ro igen,
Du nu ej vet värdera.

Dock, du skall sofva än mer sött
Efter en seger för dygden:

Ännu med gråhår, då du trött
livilar från mödor för bygden.

Sid. 89. De små. Hade i St.-Post. 1795, M 95,
till motto: «Ju simplare, ju enklare.»

Sid. 94. Fjäriln. Återfinnes i Äbo Tidu. 1794, M 46,
under titel: ((Skönhetens öde. Fabel».

Sid. 95. Favoriten eller mannens art. Detta stycke
äfvensom de följande Hämplingen (sid. 120) och Jlemvännen
(sid. 146) hafva alla länat drag af ett i St.-Post. 1794,
M 110, infördt poem, benämndt

MIN siSKA

Jag har i kojan der jag bor —

Den kojan är väl ieke stor
Och icke grann, men i mitt sinne
Jag är så lyckelig derinne ■—
Jag har en liten siska der,
Som mer än pengar är mig kär.
Hon har en liten, liten tunga
Och kan så vackert, vackert sjunga.

Från topp till tå är hon så nätt,
Och som en eld så qvick och lätt.
När får hon nånsin nya kläder?
Men som en spegel är hvar fjäder.

Hon tyekes lefva blott för mig:
När jag är glad, hon fägnar sig;
Och när jag leds, hon diifven sitter
Och klagar med ett sorgligt ([vitter.
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Sä snart jag nämner hennes namn,
Hon far som pilen i min famn;
Och bröd från mina läppar hackar
Och sjunger se'n så sött och tackar.

Jag smått uppå min lyra rör:
Hon lutar hufvudet oeh hör.
Och ser på djuret, som så låter,
Och sjunger med, och lyssnar åter.

Jag henne till en spegel bär:
Aj, säger hon, och blir så kär,
Och kysser glaset — stackars lilla!
Men hvarför gör jag dig så illa?

Jag släpper ju dig ut ibland
Uti mitt lilla blomsterland,
Men trogen kommer du tillbaka —

O, finge jag en sådan maka!

Detta stycke finnes ieke i Åboupplagan, men deremot
träffar man de ofvannämnda tre poemerna, hvilka ur det-
samma, så att säga, hafva sin upprinnelse. Hemvännen
(((Jag har i hyddan, der jag bor») innehåller oj blott full-
komligt samma ide, utan har äfven hela strofer lika. I
Favoriten eller mannens art («Vet tant! deruppe i min bur»)
motsvarar fjerde strofen den tredje samt femte och sjette
stroferna de femte och fjerde i «Min siska.» I Hämplingen
(som i Äboupplagan kallas ('Kärlekssångaren») återfinner man

idéen om fogeln, som förälskar sig i sin spegelbild. — De
tvcnne sista stroferna af Favoriten, sådant stycket nu lyder,
motsvarades i Äboupplagan af endast denna:

Kom, tant, kom hjelp mig till att slån —

"Håll! du var sjelf mer grym, min son.
Ve! den din kärlek måste vinna,
Hon blir ett offer, en slafvinna.»

Sid. 104. Till en ung flicka. I 1824 åra upplaga har
förf., med förkastande af ett par i Äboupplagan gjorda än-
dringar, återgått till deu ursprungliga texten, sådan den lä-
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ses i St.-Post. 1793, M 193. En strof har i båda upp-
lagorna omarbetats.

Sid. 106. Till en yngling. I St.-Post. 1794, M 81:
«Supvisa».

Sid. 117. Emmas klagan. Benämnes såväl i Åbo Tidn.
1808, M 97, som i Åbouppl.: "Den flyktige».

Sid. 120. Ilämplingen. Hette i Åbouppl.: cKärleks-
sångaren». Se anm. till sid. 95.

Sid. 127. Den fattiga flickan. I St.-Post. 1794, M
165, finnas ej de tre sista stroferna, hvilka först i Äbo-
upplagan tillades.

Sid. 133. Hemkomsten. Heter i Äboupplagan: "Sjö-
fararen».

Sid. 140. De många. Abo Tidn. 1795, M 15: «A_ua-
krcons 33 ode». Sista strofen omarbetad.

Sid. 142. Glädjens ögonblick. Hette i Åbo Tidn. 1803>
M 78, äfvensom i Åbouppl.: cLifvets njutning».

Sid. 146. Hemvännen. Se anm. till sid. 95.
Sid 149. Den sökta eller ynglingen och mannen. Bör-

jan till detta stycke, sådan den ursprungligen lydde, har
föresväfvat förf., då han ien sednare tid skref Det skönas
hem; se sid. 10. — Denna dikt hör till antalet af dem, som

förf. underkastat mer än en omarbetning. Då skönheten af
skaldens ingifvelse genomskiner alla de yttre former, i hvilka
han gjutit den, och då det otvifvelaktigt både är af ett i
konstnärligt hänseende högt oeh från literaturhistorisk syn-
punkt berättigadt intresse att se, huru en stor skald på
olika tider gifver olika uttryck åt samma sköna idé: så har
utg. ansett sig böra meddela alla de tre äldre, sig imellan
mer och mindre skiljaktiga, redaktionerna af ifrågavarande
stycke.

Det offentliggjordes första gången i St.-Post. 1794, M
45, och hade då följande lydelse:
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YNGLINGEN 0 011 MANNEN

YNGLINGEN.

Hvar är Cypern? jag skall finna
Den gndomeliga der,
Som skall bli min älskarinna —

Vet du, huru skön hon är?

Hyn har hon af solens tärna,
Som ur morgonbadet går;
Och af qvällens dufna stjerna
Hennes blick ntur en tår.

Känslofulla hennes händer,
Vekt är hennes lif att ta.
Blott herdinnor hennes tänder,
Hennes rosenanda ha.

Snäppan på den jemna slätten
Har ej hennes lätta gång.
Lärkan sjelf och sjelfva sprättcn
Tystna vid den skönas sång.

Midt i ringen, hon i dansen
Mellan Cupidoner står.
Gratierna sätta kransen
Ofta sämre i sitt hår.

Hon hos Sappho, blott hon ville,
Sutte i Cameners chor;
Men på glansen af sitt snille
Sveper hon behagets flor.

Nu som en arcadisk flicka,
Menlös och naiv och öm;
Nu i kretsen af de qvieka
Fin i skämt och i beröm.

Nu sin gördel lös hon låter
Stimmande på ängen yr;
Nn hon binder till den åter,
Och till skogs, som Cynthia, flyr.
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En gång skall jag henne hinna,
Denna länge sedda hamn;
Och min sökta himmel finna
I dess evigt ljufva famn.

MANNEN.

Denna luftiga gudinna,
Unga dåre! sök du den:
Jag tar denna goda qvinna,
Denna matmor, denna vän.

Redan följande år innehöll Åbo Tidningar (1795, M 10)
en omarbetning, beledsagad af följande not:

«Denna visa är väl förqt tryckt både i Stockholms-Posten och bland
('Skaldestycken satte i Musik», men i anseende till några förbättringar,
åtminstone ändringar, torde prenumerauterne af Äbo Tidningar tillåta
henne här ett rum till någon samlares tjenst, som hon, för melodiens
skull, möjligeu kunde intressera.»

I sitt nya skick lydde stycket, som följer:
YNGLINGEN OCH MANNEN.

YNGLINGEN.

Hvar är Cypern? hvar är Gniden?
Säg mig, du som kommer dä'n,
Säg mig, säg mig, innan tiden
Blåser med min blomma hä'n.

Såg du iugen halfgudinna,
Gömd i någon myrtenvik,
Mig bestämd till älskarinna,
Bilden i mitt hjerta lik?

Se! med hy af solens tärna,
Som ur morgonbadet går,
Blickar hon likt qvällens stjerna,
Med en mysning ur en tår.

Lingonblommans är den lilla,
Söta mun, hon lutar ner
Kran de kyssar, i sin villa
Man med ögat henne ger.
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Såsom böljorna för vinden
Öfver blomsterudden gå,
Så på barmen och på kinden
Hennes mörka lockar slå.

Känslofulla hennes händer,
Vekt är hennes lif att ta.
Blott herdinnor hennes tänder
Hennes rosenanda ha.

Snäppan på den jemna slätten
Har ej hennes lätta gång.
Lärkan sjelf och sjelfva sprätteu
Tystna vid den skönas sång.

Midt i ringen, hon i dansen
Mellan Cupidoner står,
Och de hviska: är den kransen
Ej ur Gratiernas hår?

Nu, som en arcadisk flicka
Menlös och naiv och öm,
Nu, i kretsen af de qvieka,
Fin i skämt och i beröm:

Hon hos Sappho, blott hon ville.
Sutte i Cameners chor;
Men på glansen af sitt snille
Sveper hon behagets flor.

Nu, sin gördel lös hon låter
Stimmande på ängen yr;
Nu, hon binder till den äter
Och till skogs, som Cynthia, flyr

En gång skall jag henne hinna,
Denne länge sedda hamn;
Och min sökta himmel finna
I dess evigt ljufva famn.

MANNEN.

Denna luftiga gudinna.
Unga dåre! sök du den:
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Jag tar denna goda qvinna
Denna matmor, denna väu.

Då författaren 1810 utgaf första bandet af sina Skalde-
stycken hade denna dikt undergått en ny bearbetning. Den
har i Åboupplagan följande redaktion, i hvilken förf. upptagit
ett och annat af den ursprungliga:

YNGLINGEN OCH MANNEN.
YNGLINGEN.

Hvar är Cypern? Jag skall finna,
Jag skall finna henne der,
Har du sett min älskarinna?
Har du sett hur skön hon ärr

Hyn har hon af solens tärna,
Som ur morgonbadet går;
Och som qvällens dufna stjerna
Ler hon himmelskt ur en tår.

Känslofulla, hennes händer
Mellan mina gömma sig.
Vid en snölik skymt af tänder,
Kosens anda möter mig.

Vek om lifvet, mjell om armen,
Spensligt fin och rund likväl:
Kärlek andas hon i barmen,
Oskuld blickar hennes själ.

Såsom skuggan, öfver slätten
Sväfvar hennes lätta gång.
Lärkan tystnar, sjelfva sprätten
Dröjer stum vid hennes sång.

Hvilken grupp! då ställd i dansen
Midt bland Kupidonerne,
Gratierna hålla kransen
Öfver henne, alla tre.

Nu som en arcadisk Hicka
Menlös och naiv och öm;
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Nu i kretsen af de qvieka
Fin i tadel och beröm:

Hon hos Sappho, blott hon ville,
Sutte i Cameners chor;
Men på glansen af sitt snille
Sveper hon behagets flor.

Nu sin gördel lös hon låter,
Och med Amor stimmar yr.
Nu hon binder till den åter,
Och till skogs med Cynthia flyr.

En gång skall hon för mig stanna,
Ej en bild blott utan namn:
Och min himladröm besanna
I sin evigt ljufva famn.

MANNEN.

Sök din skönhet, din gudinna,
Unga dåre! länge än.
Jag fick här en hjertlig qvinna
Till min matmor, till min vän.

Slutligen erhöll poemet vid utgifvandet af 1824 års
upplaga det skick, som här, sid. 149 f., synes.

Sid. 156. I Åbo Tidn. 1794, M 44: »Till Astrild»
Sid. 160. Söndagsmorgonen. Detta poem finnes intaget

i den af Sven Björck Svensson under titeln «Polymuia» ut-
gifua (1807) samling skaldestycken. Vid originalförfattarens
(Hebels) namn finnes bifogad följande not:

»Professor i Carlsruhe och författare till Allemannische Gedichte,
som väckt mycket uppseende i Tyskland, dels för den särskilda dialekt,
hvarpå de äro skrifna, dels för den egna poesi, som utmärker dem.
Såsom prof af originalspråket, som talas i sydvestra delen af Tyskland
och genom sin naivetct och sitt välljud mycket bidrager till behaget af
dessa skaldestycken, vill man anföra tredje strofen af närvarande poem.

Doch endli ribt er d'Augen us,
Er chunnt der Sunn an Thiir und Hus.
Sie schloft im stille Charmerli:
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Er pöpperlet am Lädcmli:
Er riieft der Sunne: d'Zit iseh do.
Sie seit: i chumm enanderno.

Sid. 163. Bröllopsdagen. St.-Post. 1795, J»? 121, inne-
håller följande (med sign. F—n, såsom vanligt — så snart
poemet ej var hemtadt ur Åbo Tidn. — försedda):

BRÖLLOPSODEK.

Vid ett Stadsbröllop.
(Efter Horatius.)

Öde ditt Cypern, Erycina! lemna:
Flytta din boning i Glyceras hus, der
Moln utaf rökverk de bekrönte tinnar

Sända emot dig.

Följe sin drottning hela Paphos hof, med
Gratier, Nymfer: som af yra gossen
Jagas, att gördeln, du om Hebe bundit,

Löses i flygten.

Vid ett Landtbröllop.
Vakna, o yngling! som i falska drömmar
Famnat en skuggbild, i din ömma trånad
Lik aprildagens på den öde ängen

Ensliga fjäril.

Öppnat ha blomstren sina kyska knoppar
Blida stå Nymfren, då den hulda vårens
Vinge dem kringfar med en elyseisk

Flägt utaf ömhet.

O, i hvad kärlek, i hvad cnglakärlek,
Känd ej af hjertan som i staden hårdna,
Höljs du, o landsbygd! •— som en häck af edens

Rosor i vällukt.

Der ej af stadens cupidoner, Högmod,
Girighet, tingats till en obeskuggad
Hjessa den krans, som dina mörka lockar

egna dig, yngling!
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Vaknad af lundens melodi, i templet
Ilasta in hänryckt: der en himmel höjs af
Helsa och Oskuld på den cnglabrudens

Kransade hufvud.

Luta dig knäböjd på den ömma armen,
Spegla din vällust i de blyga ögon,
Lyss! hvad harmoniskt på de söta läppar

Ordena dansa;

Sprungna, o brudgum! af ett obetvunget
Hjerta, med tjusning i ditt öra dansa:
«Ja, honom tillhör min i sorg, i glädje

Eviga trohet.»

Som läsaren finner, utgör det sednare af dessa öder upp-
rinnelsen till den dikt, som under titeln Bröllopsdagen här
förekommer. Det förra åter, som icke upptagits i den 1824
påbörjade samlingen af Franzéns Skaldestycken, läses i Äbo-
upplagan sålunda omarbetadt:

TILL VENUS.

(Efter Horatius.)

Lemna ditt Cypern, Anadyomene!
Paphos samt Gnidens majestät försaka;
Se med hvad rökverk i Glyceres hus ditt

Tempel är invigdt.

Följe Merkur dig; och den yre pilten
Skynde hvar nymf hit, och med lösa skärp de
Trenne, näst kring dig, och den utom er blott

Unga gudinna.

Sid. 166. Wilhelms maka. St.-Post. 1795, M 212;
poemet innehåller der tveune strofer mera än i Äboupplagan.

Sid. 181. Praktlifvet. Förekommer i ('Läsning i Blan-
dade Ämnen» 1797, M 4 samt Åbouppl. under titel: »Till
en landtman». Stycket är i sitt nuvarande skick betydligt
omarbetadt.
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Sid. 184. Hemnöjet. I St.-Post. 1795, JK 80, eger
detta stycke (»Hemnöjet eller Menuetten») följande slutvändning:

Hur fägnar oss en enkel menuett,
Som ledes af sin bror, en öm

Sonett.
Medan der den hvirfveldansen jäfvar
Tyngdens lag i glädje utan sans:
Kom du hit, du lilla täcka dans!
Som ej högre, än vårt sinne, sträfvar.

Då min flickas hela skönhet sväfvar
Framför mig, och hennes ögons glans
Strålar blott åt mig, och hennes krans
Nickar blott åt mig, för mig blott bäfvar;

Då min hand rör hennes lena hand
Med en gnista ur mitt hjertas brand:
O! då drömmer jag så ljuft betagen:

Drömmer, att jag i en myrtcngång,
Efter takten af de äldres sång,
Vandrar med den yngsta af Behagen.

Sid. 185. Landtlifvet. Heter i St.-Post. 1797, M 233,
«Den lycklige landtbon» och i ePolymnia»: "Lyckan på stället».
Förra hälften af poemet är omarbetad.

Sid. 189. Vår och vinter. Återfinnes i Åbo Tidn. 1794,
M 42, under titel: "Trösten».

Sid. 211. Den gamle Knekten.

DEN GAMLE KNEKTEN.
Ballad,

(Stockholmsposten, 1793, M 229.)
Det var i Saimen på en ö,
Dit sällan någon länder,
Förutan måsar nr den sjö
Som stormar vid dess stränder.



368

Der fann jag gömd en gammal man
Ifrån en verld, hvars dårar
Bespotta dygd som ej är grann,
Och le vid uslas tårar.

Han gick der, suckande och stum,
På mörka öde ställen:
Der våg på våg med dån och skum
Sig tumlade mot hällen.

Det syntes på hans vissna kind
En banad väg för tåren;
Och kulen fläktade en vind
De glesa silfverhåren.

O kom, min Selma! sjung med mig
Hans sorgeliga öde:
Oeh skönt ditt öga fukte sig!
Och ömt ditt hjerta blöde!

Jag var, han sade, i min tid
Soldat med mod i barmen:

Jag kom frän Walkiala strid
Med denna lama armen.

Jag fick en stjerna på mitt bröst:
Men usel är den ära,

Att sjuk och glömd i lifvets höst
Med svält en stjerna bära.

Dock satt jag på min tröskel nöjd;
Ty jag en dotter ägde,

Som i mitt sinne verldens fröjd
Och skatter öfvervägde.

Hon Var min tröst i plågans stund:
Jag såg från hennes öga

I hennes sköna hjertas grund;
Och kände plågan föga.

Men äfven hon, mitt enda stöd,
Ifrån mig ryckas skulle!
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Ack! himlen henne blomstra böd
Uppå en stormig kulle.

Det var en afton: solen log
Ännu i nedergången;

Och vinden öfver vattnet drog
Sin anda sista gången.

Min dotter öfver fjärden for,
För att på kyrkogården,

Der hon försvinna sett sin mor,
Bese den enkla vården.

Hon vandrade med sorgsen gång
Den likbcsådda dalen,

1 det sin ömma klagosång
Begynte näktergalen.

Vid modrens kors hon tankfull stod,
Oeh ued sitt hufvud böjde:

Ur ögat brast en tåreflod,
Och suckar bröstet höjde.

Der kom en fremling gåendes,
Så skön! i ungdomsvåren;

Oeh till en ros förvandlades
På flickans kinder tåren.

Hon blef så brydd och ville gå:
Han henne tog vid handen,

Och bad så ömt att följa få.
Hon teg; och gick till stranden.

Han frågte henne, hvem hon var?
Hon i sin oskuld sade,

Att hon en gammal sjuklig far
Och blott en koja hade.

Hans hjerta hoppade allt mer;
Hon talte ej för gråten.

Han såg på. henne: hon såg ner.
De satte sig i båten.
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Jag stod, som en bekymrad far,
Och såg dem fram om skogen.

Jag rodnade, att se en karl
Med henne så förtrogen.

Jag ropade: hon är förförd! —

Och sönk af smärta neder;
Men fann, till glädjetårar rörd,

En man af dygd och heder:

En ädling, sina bönders far,
Som, stolt utaf det lofvet,

Ej kröp och kungasläpet bar
I trapporna af hofvet.

Han hade gått, ej för att vildt
Ett värnlöst djur förfölja,

Men att i kojan hclsa mildt
De usle, som sig dölja:

Då med sin sorgsna menlöshet
Min dotter honom rörde,

Och hit, der jag min cnslighet
Eördref med suckar, förde.

Han kom, liksom en engel förr
Till patriarkens hydda,

Så mild, till denna låga dörr,
Mig, arme! att beskydda.

"O, hinna denna öde strand
Och blif min far!» — han sade.

Af glädje stum, uti hans hand
Min dotters hand jag lade.

Glad såg jag, trötte vandringsman.
För mig i lifvets öcken

En aftonrodnad, som upprann
Så skön på dagens töcken.

Men o! hur svek det skimret mig
O mina glädjetårar!
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Hur hastigt de förbytte sig
I bittra sorgetårar!

Un korps bedröfveliga röst
För brölloppct oss skrämde.

Mitt fordom icke fega bröst
Jag vet ej hvad som klämde.

Allt sannades för väl, för väl!
O ve den arma bruden!

Hon stod, så ängslig i sin själ,
Och sknlf i brölloppsskrnden.

Hon såg med tårar ut åt sjön:
Der syntes ingen brudgum.

Hon sprang från häll till häll kring ön
Der kom ej någon brudgum.

Det hven, det mörknade i skyn,
Det blef ett Herrans väder.

Vi sågo •— o! en sorglig syn
Af sönderslagna bräder.

«0 Herre Gud!» — min dotter skrek.
Der låg en hatt i sanden.

"O Herre Gud!» — hon vardt så blek.
Der flöt en död till stranden.

Förskräckt hon på den döda såg;
Och mot min arm sig stödde:

Sin brudgum i den döda såg —

Och drog en suck — och dödde.

Förtärd af sorg oeh tung af år
Och tryckt af olycksöden,

Jag usle här på stranden går,
Otålig efter döden.
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DEN GAMLE KNEKTEN.
(Aboupplagan, 1810.)

Det var i Saimen på en ö,
Dit sällan någon länder,

Körutan måsar ur den sjö,
Som stormar vid dess stränder.

Der står på udden än i år
En krokig tall med mossigt hår.

Pä klippan i dess skugga satt
En man af gamla vcrlden,

Med snöhvitt skägg och krigsmanshatt
Långt synlig ut på fjärden.

Hans blårock, med sin elghuds-gjord,
Var ej för dagens fänrik gjord. *

Det syntes på hans vissna kind
En banad väg för tåren;

Och kulen flägtade en vind

De glesa silfverhåren.
Hans blick än sönk i djupet ner,
Än log åt skyn, som sorgen ler.

I många Herrans år, hvar qväll
Se'n solen var försvunnen,

I samma drägt, på samma häll,
I samma ställning funnen:

En vålnad blott från fordna dar
Han för den häpna seglarn var.

Men Finlands döttrar! följen mig
Att lyssna till hans öde:

Oeh skönt ert öga fukte sig!
Och ljuft ert hjerta blöde!

Ja, ljuft hans minne röre er;
Ty nu han suckar icke mer.

* En af de siste Caroliner (krigsmän som tjent under Carl XII) i
Finland tillspordes af konung Gustaf 111 om sin ålder. «Ers Majestät!»
svarade han, «jag var fänrik 1716, och då gjordes inga fänrikar i vag-
gan.» Anm. i uppl. 1810.
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«Jag är en.öfrig Carolin» —

Den gamle vid de orden
Stod reslig opp med hurtig min —

«Den ende än på jorden,
Som sett kung Carl.» — För namnet blott
Han lyfte af sin hatt så brådt.

"Jag mins hans blick, jag mins hans drag
I alla evigheter.

Såg du det stora bibelslag,
Som efter honom heter?

Der är hans bild. Du skall få se'n.
Ack! mig min syn vill svika re'n.

Som jag, så enkel såg han ut,
I dylik rock oeh bälte.

Men när han stod i moln af krut:
Se, det var kung och hjelte.

Stor när han vanns, som när han vann,
Och kanske störst, när han försvann*.

Mot Norge än bröt svensken opp
Med Carl, trots svurna makter.

Dit flög ock Finlands sista tropp,
Hopsökt från öde trakter.

Dit flög han, att med bjelten dö,
Begrafven ibland fjellens snö.

* Man erinre sig härvid, att det är den gamle krigsmannen som
talar. Hans känsla var en lång tid hela Svenska folkets, oaktadt alla
dess olyckor. För öfrigt, ehvad dom historien må fälla om Carl XII
såsom konung och fältherre, skall hans person genom sina fel, som
genom sina dygder, alltid väcka ett visst romantiskt intresse. En ut-
länning har anmärkt, att Sverige haft en rad poetiska konungar:
ibland dessa är väl Carl XII ieke den minst poetiske. Men huru
nyttige sådane konungar äro, blir en annan fråga. Carl Xl:s prosa
har utan tvifvel gagnat Sverige mer än sjelfva den sköna epopéen af
segraren vid Leipzig; så framt icke äfven det har sin nytta, ehuru den
ej med siffror kan beräknas, att ett folk genom stora bedrifter får en
själslyftning, som varar i sekler och tröstar det ännu med en moralisk
verkan, se'n deras fysiska frukt är förlorad.

Anm. i uppl. 1810.
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Jag kom, ännu en yngling blott,
Till kungens egen fana

Och hörde, ack! det lönska skott,
Som slöt den ädles bana.

Med honom föll det Svenska mod.
Jag ville stupat i hans blod.

Dock än för kung och fosterland
Jag kände eld i barmen,

Och kom till slut från Pommerns strand
Med denna hälft af armen.

Min lön för femti år i fält
Blef löjtnants namn och lifstids svält.

Dock mer, än min gen'ral dess baud.
Mitt inre mig förnöjde,

Dä ined min öfverblefna hand
Jag här en tufva röjde:

Se'n oförtänkt jag ärft, se här,
Den lilla ön, en konung der.

Här log min ålder, lika skild
Från flärden, som från bristen.

En dotter —■ såg du engelns bild
Bredvid evangeli9ten? —

Så stod hon vid mitt morgonbord
Och läste för mig himlens ord.

Se'n gick hon i mitt hus och böd:
Och allt blef skick för dagen.

För henne blott sen modrens död,
Och af det hopp betagen,

Att se det Svenska mod igen
Bli hvad det var, jag lefde än.

En afton vid en fremlings arm
Hon kom der öfver ängen.

Jag säg re'n, rodnande af harm,
Ät min pistol vid sängen.

Ehuru lam, jag än haft mod
Att kräfva ut förförarns blod.
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Men strax, han trädt inom min dörr,
Jag fann en man af heder.

Så steg till patriarken förr
En gäst från himlen neder.

"Carl kämpat: ej dör Höglands namn!»
Så var hans helsning i min famn.

Nu, Herre! skrek jag, låter du
Din tjenare få fara.

"Nej», ropte han, <mej lef ännu
För att ett vittne vara,

Hur Gustaf friden återför,
Och mig din dotter lycklig gör.»

Der skymtar bortom sjön hans gård,
Som bonden glad besökte:

Der utan skryt hans visa vård
Naturens fägring ökte.

Dit böd han mig till lifstidsvän:
Dä'n väntad blott som brudgum än.

Re'n kom hans dag, ren slog hans stund:
Ett bud för honom lände.

Ett bud om segren vid Svensksund
Den ädle till mig sände.

Till himlen lyft, på knä för Gud,
Jag glömde bröllopp, måg och brud.

Men bruden satt i all sin skrud,
Och högtiden begyntes.

I land flög måsen, stormens bud,
Och ingen brudgum syntes.

Det liven så hemskt som ur en graf:
Det blef ett Herrans väder af.

Hon sprang från stolen, blek som snön,
Och håret föll på kinden.

Ur fönstret sträckt, hon såg — blott sjön,
Och hörde — endast vinden.

«Der!» — skrek hon glad, strax ängsligt stum:
Det trodda seglet var blott skum.
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"Men nu, men uu! — En lof blott än,
Och slupen är i hamnen.» —

Med ögat lyft åt himmelen
Hon sprang oeh sträckte famnen,

Dä slupen fram om udden skred
Och stalp. Hon sönk tillika ned.

Dock hastigt stod hon opp — och såg
En arm ur djupet blänka,

Säg hans, hans hufvud på en våg
Sig lyfta och sig sänka.

Hon flög längst ut till klippans rand,
Oeh sträckte ner i sjöu sin hand.

Han grep med vild dödsångest den . . .
Hon föll: och ingendera —

Gråt, yngling! du kan gråta än —

Sitt hufvud lyfte mera.
Man fann de tu än hand i hand,
Oeh grof dem så i kyrkans sand.

Snart hundraårig, sitter jag
Dock lugn här i min skrefva:

Blott ej mitt fosterland en dag
Jag nödgas öfverlefva!» —

Så talte lian, och från den da'n
Ej syntes mer, der han var van.

Sid. 218. Den döfve. Sid. 219. Motsats. — I Åbo
Tidningar, 1797, M 18: «Dcn olyckligt döfve» och «Den
lyckligt döfve». *

Tankebilder.

Sid. 249. Trollslottet. lufördt i Åbo Tidning, 1802,
M 37, med öfverskrift: ('Allegori. (Fragment.)» — Stycket

* Till anmärkningarne vid denna afdelning må läggas, att Vårläng-
tan (sid. 129) i Äboupplagan återfinnes nnder namnet "Saknaden» samt
att första strofen i Hemkomsten (sid. 133) utgjorde den elfte i äldsta
redaktionen af "Den gamle knekten»; man märker lätt, att en viss
frändskap mellan dessa båda stycken gör sig gällande i uppränningen.
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utgör den enda bibehållna delen af ett filosofiskt-didaktiskt
poem öfver ((menniskans ändamål». Se företalet.

Blandade Dikter.

Sid. 348. Till en lesbisk flicka. Hette från böljan (i
Åbo Tidning, 1801, sedn. hälften, JK 48) «Till Lesbia. Efter
Sappho»; omarbetades i Äboupplagan, der det förekommer
under benämning:

SÅNG EFTER SAPPHO.

Lik en Gud så säll mig den yngling synes,
Som dig gent emot får så nära sitta,
Får så nära lyss till det söta ljudet

Från dina läppar!

Och han ser blott dig: och du ler så kysstäckt! —

Det har stört min ro, det har bräckt mitt hjerta.
Vid din åsyn fly, midt i talet, mig bäd'

Ordet oeh tanken.

Tungan får ett band; genom alla ådror
Har eu ström af eld; mina ögon höljas
Af en plötslig natt, och som hafvets böljor

Gny mina öron.

Nu en iskall svett, nu en hastig darrning
Öfverfar min kropp; som ett gräs förvissnad,
Andas jag knappt mer, och i dödlik dvala

Dignar på stunden.

ANDRA BANDET.
Tidsbilder.

Sid. 13. Tidens filosofi. Utgör eu omarbetning af det
i Äboupplagan förekommande poemet »Tviflaren».

Sid. 25. Tidens hopp. Denna sång återfinnes i sin
ursprungliga gestalt i Äbo Tidning 1801 (förra hälften, JK
41) under titel: ((Seklernas hopp».
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Sid. 27. Röst från Östersjön. Poemet författades med
anledning af det 1794 mellan Sverige och Danmark ingångna
fördraget om en beväpnad neutralitet, för att, under det
mellan Frankrike och England pågående kriget, skydda han-
deln i Östersjön. Det offentliggjordes först i Stockholms-
posten, 1795, JK 140, under nedanstående titel. Början
och slutet af detsamma, sådant det då lydde, torde här
förtjeua anföras.

SVEAS HÖST.

Ode,
författad i Juni månad 179-1.

Vid häpen flygt af stimmaude Najader
I vassen under Svea bygd,

Vid klagande farväl af strändernas Dryadcr,
Som irra utan skygd,

Hof Bältens gud ifrån sin djupa grotta
Sitt perlekrönta hufvud opp

Och såg bevingas Carls af Thor befästa flotta,
Såg — lik en retad tropp

Af jättar -—■ skyns bestormare, som rusa
Från bergen ned med klippors regn,

Den vimpelkrönta här i djupets fradga brusa
Ifrån de portars hägn,

Der Polhem böd: ....och bafvet kom, och hällen
Gaf väg och kröktes till en hamn;

lian böd: .... och hafvet gick och väpnad uppstod fjellen
Med skeppen i sin famn.

"Så skall igen jag blodas se min bölja,
Min borg med lik befolkas se,

Och se min brända kust i sorglig rök sig hölja,
Och höra Sveas ve?

Olyckliga! igen olivekransen
Du sliter från din lock med harm,

Oeh griper trotsigt den ur fjellen brutna lansen
Med iiu förbunden arm?»

"Nej!» ropar (stödd pä lejonet, som hvilar
Med vaksam blick vid hennes thron,
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Der samlade ihop hon binder Tvedrägts pilar)
Den stolta amazon:

«Nej, detta värn» o. s. v. — — —■ — —
— — —,

O Albion, o Albion, du faller!
Ej du den ädla, fria mer,

Stolt med din krans af ek befäst ibland koraller,
En verld ikring dig ser,

Som täflar dig, o drottning! att beundra,
Att hylla —■ ej, med slafvcns blygd,

Af de Vesuver skrämd, på dina böljor dundra,
Men hänryckt af din dygd —.

Förmätna folk! hur mången blodig krona
Föll för din fot på Ganges strand!

Men att förmörka dig det ädla Colombona
Sig bröt ur dina band.

Och trots ditt våld, emot min syster Dana
Jag sträcker ut min hand — och vi

Med våra Göthasvärd en väg oss skola bana,
Der, såsom vinden fri,

Från kust till kust på breda silfvervingar,
Med ymnighetens horn i hand,

Sig Handeln, Fridens son och Slöjdens broder, svingar
Ät fria Nordmäns land.

lledan i Äboupplagan, der poemet förekommer under
benämning »Sverges röst» (sid. 207), hade det undergått
betydliga lindringar och blef åter i upplagan af 1824 under-
kastadt en fullkomlig omarbetning.

Sid. 33. Under Kosciuskos porträtt. Detta porträtt
målades af Martin i Stockholm under den resa, K. företog
genom Finland och Sverige. — Franzéns disticha förekomma
först i Åbo Tidningar, 1797, JK 23. I Åboupplagan hade
de följande lydelse:

Se i den lidande här Kosciusko, den siste Polacken.
Ej af hans bojor oeh sår, ej af hans bräckta gestalt

Fingo hans drag detta smärtans uttryck: — endast af tanken
Att han lefver ännu efter sitt fädernesland.
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Sid. 67. Till en gammal krigsman. Den ursprungliga
titeln är: «Till en gammal Pommcrink». Se Åbo Tidning,
1807, JK 36.

Sid. 86. Studentvisa. I Åbo Tid, 1801, JK 18: «Or-
densvisa för studenter».

TREDJE BANDET.
Psalmer.

Sid. 14. Jesu Uppståndelse («Hvad ljus öfver grifteu!»).
J. W. Beckman anmärker i sin Psalmhistoria «den sällsamma
och omisskänliga rhythmiska frändskap», som finnes mellan
denna psalm och en i Olof Kolmodins «Andcliga Dufvoröst»
förekommande bearbetning af en tysk påskpsalm. Den lärde
hymnologen påpekar äfven den inre likhot, »det under en
svärmande fröjd frambrytande odödlighets-hopp, som genom-
glödgar båda sångerna.» Men då det svårligen låter tänka
sig, att Franzén under inflytelse af någon annan stämning,
än just denna, skulle hafva kunnat skrifva en uppståndelse-
hymn, så vågar utg. för sin del anse, att Beckman med
fullt skäl under denna psalm icke satt något annat namn
jemte Franzéns.

Epigrammatiska stycken.

Iledan från 1793 träffar man i Åbo Tidningar och
Stockholms Posten epigrammer af Franzén; sistnämnde tid-
ning innehåller i M 191 för sagda år, under titel: ('Sup-
visa», den bekanta kanon: «Toinma glas i godt kalas» (sid.
269). Detta är, så vidt utgifvaren efter noggrann genom-
sökning kunnat finna, det första af Franzéns hand som fått
ett rum i St.-Post. Sedan han inträdt i redaktionen af Åbo
Tidningar utströdde han deri flitigt småstycken med epi-
grammatisk vändning. Äfven af dessa erhöllo många på
sednare tider ej blott nya öfverskrifter, utan ock ny redak-
tion. Så återfinner man Embetsmannaöde (sid. 258) i Ä. T.



381

1794, JK 17, under benämning «Hymens afsked», Försägelsen
(sid. 238) heter i samma årgång JK 23: ((Petronella», Hof-
rättsråderna (sid. 246) i årg. 1797, JK 49: (dlofrättsrådet

Fraggenhjerna och hofrättsrådet Mats Justus», Spektaklet
(sid. 232) i årg. 1802, JK 49: «Porträtt», Hemgjordt (sid.
265) i årg. 1807, JK 14: «Landtjunkaren och landtprestcn
vid ett besök i staden», o. s. v.

Familjebilder och Tillfällighctsstyckcn.

Sid. 312. Julaftonen på Prestkulla i Nyland 1796. Åbo
Tidningar 1799, M 52: «I en familjekrets på landet. Om
julaftonen.»

Sid. 319. Vid Generalskan Armfelts död. Åbo Tid-
ning 1803, N:ris 35, 36: "Till åminnelse af en ädel men-
niska.»

Sid. 358. Vid en ung läkares gra.f. Åbo Tidning
1800, M 15: "Sång vid Med. Adj., D:r Nils Äwellans grrf.»

SJETTE BANDET.
Berättande Dikter.

Sid. 162. Riddar St. Göran. Sista strofen har i St.
Post. 1795, JK 87, der stycket först trycktes, följande ly-
delse :

"Bland undren i Upsala konstkabinett
Den gräsliga tanden skall finnas,

Och ingen, som draken i Storkyrkan sett,
Har gudlöst lett

Ät sagan, som klockarne minnas.»
I en not anmärkes, att i "Upsala konstkabinett» bland annat finnes:
"jungfru Marie tårar; svärdet, med hvilket engelen dref Adam och Eva
ur paradiset; ett stycke af Jakobs himlastege, m. m.»

Sid. 170. En händelse i Athén. Heter i Åbo Tidning
1802, JK 23: «Menniskohjertat». Stycket lydde ursprung-
ligen sålunda:
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En liten fogcl flög
Förskräckt för gladans möte
Och klagande sig smög
Ner i en menskas sköte.

Hon, utan vinning, ntan harm
Förqväfde fogeln i sin barm.

Tål, oskuld, tål ditt ödes smärta;
Sätt ej till maktens mildhet tro.
Dö hellre i en gladas klo,

An vid ett menskohjerta.

[ bifogad not tillägges, att detta verkligen händt i Athén
oeh att den omenskligc var ledamot af Areopagen, hvilken
domstol fann görningen så grym, att den utstötte honom in-
sitt samfund.

Sid. 171. De begge Covnelioma. Åbo Tidning 1806,
JK 5: «Den nya Cornelia».

"• Sid. 176. Axplockerskan. Finnes i Äbo Tidningar 1794,
JK 24, under namnet »Lavinia». Stycket åtföljes der af föl-
jande not:

»Tvisten om rimmets bruk i svenska poesien torde vara sliten mel-
lan de tvenne stridande delar: att man å den ena medgifvit rimmets
värde i mångfaldiga afseenden, och å den andra dess umbärlighet i vissa
fall. Bimmets svårighet är intet skäl emot dess förtjenst: svårigheten
uppeldar snillet; och en god meter, ja Gessners prosa, torde falla sig
lika svår att ernå för den talang, som känner sig besvärad af rimmets
tygel-

Är trälen mera fri, för det han fjettrar byter?
Om tanken lider våld, så är det skaldens fel.

Gyllenborg.

Men att det ljufva återskallet, som i början så mycket behagar örat,
till slut i längre skaldestycken (ja till och med i Popes lliad och Gyllen-
borgs Tåget öfver Balt) förorsakar en tröttsam monotoni, såframt ieke
versarten är varierad, såsom till exempel i Wielands Oberon; att rimmet
i dramatiska arbeten så mycket mindre är nödigt, som det af aktören
med all flit bör skylas, helst i komedien och dramen, såsom mindre
idealiska taflor af menniskolifvet; att det i den högre oden hindrar Hyg-
ien, och att äfven en svensk vers kau ha poetisk välklang utan rim:
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allt detta är både af erfarenheten och sakens natur bevisligt. Hvad
närvarande öfversättning vidkommer, så torde den efter originalet, imi-
terade versart, som dervid är nyttjad, behaga få läsare; ty af alla orim-
made versarter lär den jambiska vara minst tjenlig i svenskan, som

dcremot genom bruket af daktyler vinner en rik mångfaldighet i ljudet.
Emellertid nyttjas denna versart med framgång icke allenast af Engels-
män och Tyskar, utan ock af Danskar, hvilkas språk har så mycken
likhet med vårt. — • »

Sid. 183. Den sluga drängen. I Äbo Tidningar 1799,
JK 24: »Den sluga drängen. Traducoriginaliinitation».

Emili eller en afton i Lappland.

Dikten genomgår, under benämning af »Emili eller de
sju åren i Lappland», hela årg. 1802 af Äbo Tidning.
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