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HELSINGFORS 1908
HUFVUDSTADSBLADETS NYA TRYCKERI



£Broder Chevalier!

Vid bläddrande i någon samlad årgång
af en daglig lidning af det omfång de mi äf-
ven hos oss uppnått har den lankea ofta köm-
mit för mig, att mycket af innehållel borde
ordnas, hvarje afdelning enligl uin art —,

samt bevaras från den förintelse våra tidningar
tyvärr aro dömda att undergå. Soini af inne-
hållel förlorar visserligen på att brytas ut ai-
nainen af dagshändelserna och förändrar snart
nog färg och valör, men hara mycket af del
xom icke slukas af nyhetsbegärel för dagen
dranknar icke i de oändliga tidningsspalterna,
della redan på grund af att ingen människa
är i stånd att läsa allt, som dagligen bjudes i
en stor lidning. Du hör tili dem som läsas;
della icke hioit i dag ulan äfven i morgon,
hvilkel innebär att du bör slälla så UH, ali folk
får lag i hvad da skrifvit.



Utgående från dessa synpunkler vill jag
med dessa rader påpeka, ali dina chevalier-
historier borde samlas och utges i hokform:
de ha värit'omtgckta soin kåserier, de inne-
hålla mgcken bon-sens, de röja eli godl hu-
mör och i dem finnes inlagdt mångsidigt ve-
tande tili både nytta och nöje. Härjämtekunna
de sägas ha ett vissi kalturhistoriskt värde så-
som utgörande exponenler på en del intressanta
ideströmningar undev dessa hos oss så skiftes-
rika år. Gör en bok icke bloll om människor
som du känt, ulan äfven om saker som da seit
och förhållanden som du upplefval. Delta
år mitt råd och eli förslag, som jag hårmed
hemställer HU din pröfning.

Helsingfors den 20 september 1908.

Med vänskap och tillgifvenhet
A. R. Frenckell.



fßedaktörn för !

Min ärade broder. Charmerad afdin skrif-velse ber jag att förbindligast [å framhålla, atl
Du bättre än någon annan vei atl dessa ar-
tiklan aro ögonblicksingifvelser. sammanskrifnastante päde en tili och med vid festligt lag
på baksidan af en matsedel. Skulle dn emel-
lertid anse del löna mädän alt skänka dessa
dagsländor bokens relaliva evighetsform, så bar
jag intet emot saken, vill dock ej själf väljä
eller bestämma hvilka stycken, som skola lagas
med, hvilka ej. Skall i dag vidtala en för-läggare.

Din städse förbnndne och tuoksumme
Chevalier.

Helsingfors i sepl. 1908.





GIF 05S HERA ROSOR,
HERR OLSSON!

Innestängd i staden under denna olidliga
sommar, kan en flanör icke göra bättre än att
mellan regnskurarna sticka sig in i Esplanaden
eller upp på Observatorieberget, öfver hufvud
taget öfverallt där blommor växa i vår vackra
hufvudstad, för att tack väre deras färg och
doft öfvertyga sig om att vi dock ha en som-
mar. Mycken trädgårdsmannablick behöfver
man ej för att se att blommorna, liksoin vi
själfva, finna sommaren i hög grad otreflig.
Men där märkes dessutom af den, som öf-
ver hufvud taget märker blomstervärldens
skönhet en sak, som slår oss, när vi vandra
mellan alla dessa rabatter, dessa välansade
blomsterparterrer bristen på rosor. Och
detta är dock en verklig brist. Den ena äl-
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skar de doftande japanska pionerna, fröken
S. S. ställer nejlikorna högst, fru M. har valt
violen och heliotropen tili sin favoritblornma,
men när högsommarn är inne och rosornas
rätta tid är kommen, då skall enhvar, som
har öga för färg, omdöme och smak, fräga sig
själf, hvar dröjer blommornas drottning, rosen 1?

Den får icke saknas, den är som solen i blom-
mornas värld utan den „är allt ödsligt och
mörkt och kalit 11

.

I själfva yerket, smaken för, kärleken tili
blommor är mycket olika, växlar och skiftar
under olika perioder. Sä uttalade äldre Åbo-
boar ständigt och enstämmigt sitt obehag för
astern, som under koleraåret blommade ovan-
ligt rikt och då smyckade kistorna för alla de
oräknade, som buros tili den eviga hvilan.
Jag har en vän, som rent af afskyr värens
första budbärare, sippan vid den häftar för
honom minnet af en för tiotal år sedän ädra-
gen häftig sjukdom, ådragen på de ängar, där
Djurgårdens lindar och lundar nu grönska.
De första liljekonvaljerna påminna mig om
en nittonärig väninna, som blond och blåögd
en solig morgon vid Madeleinekyrkan i Paris
stack en bukett konvaljer i sin barin för att
draga hän tili vårliga lekar borta vid Asniers
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och Fontenay aux roses. Endast doften af
dessa blommor, som ringa in sonimaren, läter
mig i minnet se Paris i glimmande solljus och
mjuk värme. Men ser jag frän allt delta, som
åt en viss blomma ger charme, ger den ett
alldeles personligt behag, sä står det fast och
visst att öfver dem alla står rosen som blom-
mornas blomma, den, som vi alla älska
mest och högst.

Hvar finna vi hos nägon annan blomma
denna utsökta doft, varierande frän den fi-
naste muskat, frän den svaga doften af beta
och hetsande kryddor tili den ljufvaste sötma.
Och denna doft, som aldrig kväljer, aldrig öf-
vermättar, ger t. o. m. förnimmelse af kylä
och värme. Tag en sval la France eller en
het madame Bruno, hvilken skillnad, den ena
svalkar, den andra värmer med sin doft. Och
färgen sedän. Den som läst Maria Grubbe
minnes den hänförande skildringen om rosor-
nas skiftande färger. Alit, som i färg rymmes
mellan den tidiga morgonens guldglans och
aftonens purpurglöd, allt ser du i dessa blad,
mjukare, sirligare än fjärilns vingar och dock
fastare, starkare än de. Och sist och slutligen,
hvilken arternas mångfald, hvilken varieteter-
nas rikedom. Gä frän den öppna, ljusa, se-
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gervissa la France-rosen med dess silfverglans,
en Symbol af Nord-Frankrikes kvinnor, ljus,
klassiskt formfulländad, allbesegrande som
hon, gå tili den slulna, skygga terosen, sym-
bolen på jungfrulig Ijufhet, sextonårig skönhet,
vidare tili den härliga, utmanande Marechal
de Niel, hetären i blommornas värld, eller den
dystra, mörka gloire de Margottine, bönesystern,
klosterjnngfrun bland de andra och säg,
hvar bland andra blommors skara finner du
dessa skiftande karaktärer, dessa snart sagdt
individuella egenskaper representerade såsom
i rosornas krets. Rosornas familj är faktiskt
så talrik, så skiftande, att i den dag, som är,
ingen, burn förtrogen hän än är i rosornas
värld, ens närmelsevis kan känna dem alla.

Vili man finna någon reda i denna rike-
dom af arter, får man hålla sig tili den gamla
femdelningen Remontentrosor, Noiseli-, Bour-
bon-, Te- och Klängrosor. Och dock, att in-
passa alla de nya hybriderna i någon af dessa
klasser, det har sig icke alltid så lätt. I vårt
land var fordom Uleäborg berömdt för sinä
rosor. Likasom de bästa, de saftigaste druf-
vor icke växa i södern, utan i England, de
mest aromatiska bär, åkerbär och smultron,
uppe i norden, hade för femton, tjugn år se-
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dan det nordliga Uleåborg och dess grann-
städer på den svenska kusten aran af att kuntia
uppvisa en rosenprakt, som ingen annan del
af vårt land kunde göra dem stridig. De då
för tiden i södra Finland odlade provinsro-
sorna, portlandsrosorna, den i Savolaks gou-
terade lackröda och gula rosen med smultron-
doftande, mörkgröna, glänsande blad, allt
bleknade bort vid sidan af de praktfulla ro-
sor, som hvarje fru i Uleåborg med aktning
för sig själf måste kunna ställa upp i sinä
fönster. Sedän dess bar Helsingfors öfver-
flyglat Uleåborg liksoin alla andra finska stä-
der i rosenodling. Ja, vi ha t. o. m. dragit
upp nya rosenarter, jag nämner bar endast
„madame Elise “ och ~Alfhilde“, tvenne vackra
hybrider, som för sin tillvaro ha att tacka hof-
rådinnan Granholms aldrig tröttnande intresse
för rosenkultur. Yi ha i vår goda stad sett
rosor, som skulle ha stätt sig vid sidan af
dem vid mannorterrassen i Genua, vid kiosken
i Yildiz och dem soin pryda exedrorna pä de
Borromeiska öarna, men i år aro vi på efterkäl-
ken, aro på dekadans. En liten grupp borta vid
Brunnshuset, en vid Riddarhuset och en stor
grann anläggning på Observatorieberget, se
där allt den sist nämnda tili ännu placerad
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så, att ingen människa kan se den. Jag klef
en tidig morgonstund öfver den beryktade
ängen bakom tyska kyrkan, där man bergade
hö, och säg pä dem alla, dessa vackra rosen-
träd, nu i full blom. De stå i klunga, så täti
att man icke kan se deras blommor ens på
närä håll, men vackra voro de, som växte i
parterrens utkant.

Hvarför gömma dem, bäste herr Olsson?
Tag bort den där komedin kring Runebergs-
statyn och plantera rosorna här. Kring en
Runebergsstaty kan man plantera hvad som
helst, enris, näckrosor om man kan få dem
att gå kungsljns, ärenpris, gossen i det gröna,
hvad som helst men icke kakteer. Kakteerna,
de aro det komiska elementet, det bisarra,
det kuriösa, det sökt originella i blommornas
krets, de passa icke här kring den klassiska
och på samma gång mest varmblodiga nor-
diska sångarens bild. Se t. ex. pä den där
gamla löjliga perukstocken tili blomma. Hvad
gör den här! Hvithårig, söker den förgäfves
att dölja de tvenne hornen i pannan under
sinä långa, , narraktiga lockar. Och den där
runda maskinen, på håret lik de platta hattar
som säljas i månget modemagasin, men där-
till tlottigt grön! Och denna gurka här som



7

reder sig tili att blomma, omotiveradt, nastan
oanständigt, rakt från sin glänsande kala, grå-
gröna knöl. Skäggiga, taggiga, fnlla med vår-
tor, knölar och underliga blommor på de
mest kuriösa ställen, väcka de vår kalla un-
dran och vår berättigade opposition. Gän
bort I underliga främlingar från denna åt min-
nena helgade plats. Vi behöfva Er ej, gån
bort tili bergen däruppe, växen där i fred på
lindor och i bergsskrefvor, men här skola vi
ha rosor. Rosor på stammar, som raka soin

standar bära vära färger i rödt och*gult kring
skalde-konungens piedestal. Rosor, som låta
sin blomsterdoft i Ijufliga ängor stiga upp som
ett tacksamhetens offer tili honom, som fyllt
vår själ med sinä sånger och väckt hos oss
dessa känslor, som, så länge de lefva inom
oss, ge oss rätt att sjunga de hoppets ord,
som stråla ut ur den mörka bronsen; „Din
blomning, sluten än i knopp, skall mogna ur
sitt tvång“.

Därför gif oss mera rosor, herr Olsson.
Ni är en kunnig och energisk man, vi räkna en
epok i vår trädgårdskonsts historia från den
dag ni tog hand om vära planteringar; ni är
lämpad att taga den svåra uppgiften en
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vacker rosengård här i vår stads centrum
om hand. Vi kanna de svårigheter saken för
med sig, men gör det, och våra rosor bli
lagrar för Er!



EN SAMMAL VISA.

I en af våra eller måhända var det
Sveriges dagliga tidningar säg jag härom
dagen en notis om att franska armens offlce-
rare antingen fått rätt tili eller ålagts att sys-
selsätta sig med Esperanto-spräket. Notisen,
i och för sig märkelig, väckte hos mig ett
minne, ett behagligt minne. Jag llanerade en
dag i vårt goda Helsingfors med en celeber
italienare, en som i sitt land räknas tili de
ledande andarna, för öfrigt en varm vän af
vårt land. Vi togo stadens sevärdheter och
framför allt dess vackra hafsvyer i betraktande.
Händelsevis passerade vi vid en gata en skylt,
på hvilken italienaren läste;
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RAVINTOLA.
Ecco! säger hän, un nome italiana.
Nej, min herre, det är inte nägot ita-

iienskt namn, det är ett finskt ord, som be-
tyder trattoria, restaurang.

Nå, i sådant fall är det beklagligt,
Hvad menar ni?
Ah, ja! Just ingenting eller mycket!

Jo, jag menar att för alla de primitiva behof-
ven böra vi västeuropas civiliserade folk smä-
ningom ha kömmit därhän, att vi ha gemen-
samma ord. Ord, de må sedän klinga huru
som helst, tagas från hvilket språk som helst,
ord, som, när man laser dem, ge åt oss alla
samma begrepp och därtill tillåta ett kultive-
radt förstånd att af det sätt, på hvilket ordet
skrifves och uttalas, härleda sig tili dess his-
toriska betydelse. Detta sistnämnda endast för
att underlätta för oss ordets uppbevarande i
minnet. Ett sådant är det, som en inrättning
af den art vi nyss passerade skall ha på sin
skylt, och icke ravintola.

Hvarhelst jag kömmit i Europa, och
vi italienare resa mycket, som ni vet, harjag
funnit ett matställe heta så, att t. o. m. ett
obildadt öra skall höra hvad ordet betyder.
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Tag det italienska Trattoria, det heter på ryska
raktir, och jag är viss om att ni i svenskan
ha samma ordstam för ett ungefär likartadt
begrepp.

Ja, traktori
Tag det italienska, spanska, portugisiska

Cucina, det franska Cuisine, det engelska Kit-
chen, tyska Kiiche, ryska kuhnja och svenska
kök, ett skoladt förstånd skall utan vidare
uppfatta sammanhanget orden emellan, förstå
dem och minnas dem.

För öfrigt, det är ju rent af löjligt att
vi, Europas folk, som, säge hvad man vill, i
våra statliga former sträfva mot ett mål, som
en dag gentemot det segerrika Amerika tvin-
gas tili en tullunion, som redan se en fram-
tida internationell rätt, en fredsdomstol hägra
för oss, att vi, som omedelbart alla ha sam-
ma stora slutmäl, nationernas förbrödring,
skola gå som folket kring Babels torn och
för siika hvardagliga, enkla, primitiva ord och
begrepp möda oss med olika tungomål.. .

Ni är en vän af Esperanto eller vola-
pyk, hör jag.

Af hvilket språk som helst, endast det
är praktiskt, d. ä. lättlärdt och för folken tili
ett närmare samförstånd.
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Hvad hade du, min ädle italienske vän,
sagt, om du i Uusi Suometar för den 10 jän.
1904 läst ett förslag om att det svenskfödda
ordet herra i finska borde bytas ut mot uros
och det likaledes svenskfödda rouva ersättas
af urotar!

Frånsedt att det illaljudande ordet uros i
en landsända hos oss användes i en samman-
sättning om djur af olika kön, i en bemärkelse,
som gör ordet alldeles omöjligt kalfvens
farbror är oxen, kalfvens far är tjuren, väre

det nog sagdt så är detta angrepp på ett
under århundraden invuxet låneord en dum-
het. En dumhet född i äkta förbund mellan
Monsieur de Chauvin och Madame de Stupi-
dite.

Medan världens alla mera civiliserade na-
tioners språk gå i en bestämd riktning, i den,
som af en engelsk tidning betecknats som den
„internationella ord-lånerörelsen“, anses det
hos oss af en del folk lämpligt, att det finska
språket drager sig som musslan in i sitt eget
skal för att där måhända efter generationer
bilda en äkta pärla, ett af utländsk kultur
fullkomligt oberördt, rikt, mjukt och vak-
kert språk.

Visserligen anser jag för min personliga
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del att, i fall förslagsställarens i Uusi Suome-
tar yrkanden skulle genomföras, i detta soin
andra afseenden, denna äkta paria skulle
blifva färdig ungefär vid den tiden, då det
skulle beta, att det finska språket icke mera
behöfves i världen. Det skulle nämligen vid
en sådan behandling i praktiken decimeras
snabbare än dess tili döden dömda fattiga
kusiners, mordvinernas, vepsernas och de alla-
redan utdöda krevinernas språk. Ju bättre ett
språk kan upptaga och insmälta nya flöden,
det är nya låneord, desto lifskraftigare är det,
dess större dess vitalitet. Kommer lånebör-
dan, säsom man stundom under vissa (kul-
tur-) historiska perioder sett, alltför brådstör-
tadt in öfver språket, skall det, om det eljest
eger lifskraft, inom kort genom ett naturligt
vai införlifva det, som är nyttigt och nödvän-
digt, medan det på ett lika naturligt och en-
kelt sätt afbördar sig öfverskottet gör or-
den löjliga. Så bar det svenska språket efter
den stora invasionen af tyska ord under pfal-
ziska husets tid och franska ord under den
gustavianska perioden gjort. Ja t. o. m. dan-
nicismerna, som under 1880-talet i så rikt
mått med en Jacobsen, en Brandes smögo sig
in i språket, ha i dag som är antingen helt
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införlifvats, så alt man knappast mera obser-
verar dem, eller ock fallit i den stora glöm-
skan.

Jag minnes ett anatema, som en mycket
lärd och mycket förbittrad svensk spräkren-
sare, arbetande i samma anda som U. S:s in-
sändare, slungade mot följande verser af en
då ung poet:

„Min van och jag vi sullo i en vrå
och hörde på, hur clownen Chlopopisky,
förtroligt stämd och doftande af whisky,
förtalde om sin kärleks brutna dröm.
Hän drack en klunk och nickade åt oss
och lande så på nyt! en papyross
och gjorde sen sin bästa kapriol
och stod på hufvudet och grät och gol.“

Nåväl, päristen är förgäten, hans anatema
bar förtonat i det tomma intet, och det sven-
ska folket tackar vär herre, att det i den på
utländska ord så rika rimmaren haft en skald,
som rört i den dammen Rethesda hvars
stilla vatten redan börjat att försumpa sig
skaldens namn var Gustaf Fröding. Och O.
Levertins sköna säng Ithaca, också den borde
för en svensk purist vara en styggelse, ty där
finnas utländska ord långt mera främmande
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för svenska öron än någonsin herra och rouva
aro för liuska, för alt icke alls tala om den
af hans vackra dikter, hvars slutvers lyder:

Och tuban klang som stormen hviner.
I hvita remnade ruiner
föll Caesarstadens tempelrad.
I segercharen brast purpurselen.
Som visset löf från kapilälen
slets pelarnes accanthnsblad.

Likasom de svenska vikingarne i fornti-
den drogo i främmande land för alt göra strand-
hugg, taga skatter och omgjuta sinä namn med
tapperhetens glans, sä ha de svenska skal-
derna i vära dagar gjort. Med den nyss fallne
Snoilsky som föregångsman ha de alla, Strind-
berg, Fröding, Levertin, Heidenstam, Karlfelt
m. fl. på äkta nordiskt vis dragit i ledung,
gjort strandhugg i främmande land, röfvat
språkskatter, ordsmycken, klangjuveler och
fört dem tili hemmet, och alla ha vi med
tjusning lyssnat tili de härliga orden, ty det
är som Snoilsky säger: „du klingande svenska
tunga, nu sjunga du kan“.

Yi ha ett språk i Europa, hvars uuden-
bara förmåga att efter sinä fonetiska lagar om-
forma och insmälta ali världens rotvälska in-



16

om nägra generationer skall göra delta språk
tili ett i ordets tulla bemärkelse nytt världs-
språk, som ingen bildad skall kuuna
undvara jag menar naturligtvis engelskan.
Och det förnäma Frankrike, det i chauvi-
nism och barockstil inpyrda Tyskland, burn
ha dessa tvenne mäktiga kulturfolk förfarit?
Oaktadt franska akademins non possumus och
kejsar Wilhelms sic volo sic jubeo, har saken
gått sin gilla gång. Siä upp en tysk handels-
korrespondens, en teknisk tidning, en sport-
eller konsttidskrift, de vimla af ord och ter-
mer, som en Göthe och Schiller aldrig kunnat
drömma om. Ord, som med rot i grekiska
och latin från Londons skeppsdockor, Citys
affärskontor, Paris’ ateljeer och fabriker van-
drat direkte in i de tyska studerkamrarna.

Att under sådana förhällanden gentemot
en stor världsrörelse streta mot strömmen, är
ett oförständ, som en dag bitter! skall hämna
sig. Det finska språket var i sekler ett pro-
vinsspråk, det var tämligen likgiltigt huru det
talades, huru det skrefs och huru det utveck-
lades. Ännu i medlet af det sista seklet var
striden om vänykkeet, om vi hade femton
eller sexton kasus (gunås så visst) etc. en strid,
som kunde sätta de lärda passionerna i rö-
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relse, den angick professorer och lektorer,
men icke heller någon annan. Sedän dess är
frågan blifven en annan. I den form det nu
koncentrerat sig, utgånget ur de lärda sme-
dernas verkstad, är det allas egendom, det
bör, fritt från klåfingrade språkförbättrare,
växa uppät och utåt af sin egen inneboende
andliga kraft. Detta språk utan anor vill icke
mera vara ett bondspråk, det vill med ali
styrka bli ett herrskapsspräk; för dem, som
tro på dess framtid, borde det ju vara en he-
derssak att hålla på dess utveckling i rakt
motsatt riktning mot den, dit nationell chau-
vinism och estetiserande oförnuft vilja leda
det. Dess målsmän mä för ingen del, allra
minst för det uppväxande släktet, försvåra
ställningen. Säsom sakerna nu stä, ha vi
hundratals af ord från samfärdselns, handelns,
courtoisiens, kärlekens, sportens och konstens
områden, hundradetal termer och vändningar,
bevingade glosor, ingrodda i alla europeiska
kulturspråk, som allra minst ett litet, svagt
folk har anledning att bannlysa. Utom den
direkta skadan, drager en dylik ovetenhet i
dessa ting ett sken af löjlighet, en misstanke
om bristande bildning öfver den enskilde li-
kasom öfver det folk, som i siika saker blif-
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vit efter. Jag ber att få nämna endast några
ord, soin hela Europa accepterat, men som
man hos oss gjort sig omaket att öfversätta,
t. ex. Kate, paraply, velociped, telegraf, restau-
rant, bibliotek, teater, meny, park, universitet,
station, klass, vaggon, telefon, gymnastik m. m.,
att icke alls nämna detta barbari med mäna-
dernas finska namn. Medan alla europeiska
folk och en god del utomeuropeiska också
enats om de internationella orden för nämnda
tidsmått, ha de likaså i metern med dess deri-
vationer funnit det gemensamma ordet för
längdmåttet.

l)är fanns i tiden en finskfödd lektor i
Sordavala, en förståndig och fyndig, i sin
bransch rent af genial man, som jag i just denna
fråga många gånger hört bittert beklaga sig
öfver alla de olägenheler, hän på utländsk
botten hade af denna det finska språkets ex-
clusivitet, olägenheter, som för hans svenska
talande kolleger icke existerade. Om arten af
dem kan man kanske döma af följande: En
finskatalande student frän ett af upplandets
tyceer skulle, stadd på en resa, vid ankom-
sten tili Lybeck afsända ett telegram. Hän
gick ut i staden, men återvände med oförrät-
tadt ärende tili ångaren med den förlägna frå-
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gan: „hvad heter det utländska ordet för säh-
kösanomakonttori“; hän hade glömt ordet
„telegraf“.

Det tjänar intet tili att kringgärda sig och
sitt språk med i ett chauvinistiskt växthns
uppdragna spräkblomster, tvärtom är det ett
fel. Hvad göra vi med ett språk, som etymo-
logiskt mönstergillt och rikt på originalord
frossar i synonymer, alliteration och välljud,
men drager kring vårt land en kinesisk mur,
skiljer oss från det öfriga Europa och lämnar
oss som vära bröder i tnndrornas land att
förgås i det lefvande lifvets starka omfanming.



OH TOMTEGUBBEN
1 ÄBO SLOTT,

Redan som barn väckte den klassiska, den
romantiska och den realistisina litteraturens
förnämsta mästerverk mitt lifliga intresse. Den
klassiska representerad af „guda- och hjälte-
sagorna“, den romantiska af den odödliga hi-
storien om „tomtegubben i Åbo slott“ och
den realistiska, ja den representerades af gos-
sen „Walters äfventyr“ i barntidningen Eos.
Jag vill icke precis säga att jag trodde på
guda- och hjältesagorna. men Walters äfven-
tyr och tomtegubben i Åbo slott, de voro för
mig lefvande sanning, oomtvisteliga fakta. Jag
hade icke ett ögonblick tvekat om den lilla
gubbens med lammskinnsmössan existens.
Tvärtom var det nästan en missräkning för
mig, att, när jag ömkring tioärig med den i
tiden frejdade konstnären Robert Wilhelm
Ekman vandrade omkring i det gamla slottet
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och säg allt, precis som sagan berättade: „Grus,
sophögar, gamla stenrösen, sönderslagna kru-
kor, trasiga bastmattor“, säg tornet „omsorgs-
fullt draperadt med spindelväfvar i alla mön-
ster och försedt med smä vattengölar, som
stått där och förbättrat sitt innehåll i hundrade
år“, jag icke såg väre sig gubben Mursien, Ro-
bert eller Rosa, än mindre tomtegubben själf.
Alit var ju eljest pä ett här när sä som Z. To-
pelius beskrifvit det; sannerligen var det orätt
gjordt, att tomtegubben höll sig undan vid
detta värt besök.

Du min skapare, så det säg ut på Åbo
slott den tiden. Det var ett under, att det
hela höll ihop. Sant var det som Z. Tope-
lius säger: „Försök att bygga en mur, låt el-
den förhärja den, kulorna nedstörta den, reg-
nen fördärfva den, frosten spräcka den, stor-
men bruka mot den sin makt, rättorna under-
gräfva den; lät sedän den muren stå i sju-
hundra år under allt slags vanvård och för-
sök om den håller! Men se den, den gamla
borgmuren, som kallas Åbo slott, hän skrat-
tar ät tidens tand, hän håller ihop. Är det
under, om folk i de gamla tider trodde på
tomtegubbar!“

Ja, det var i „de gamla tider“, de äro gäng-
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na, man har med ären blifvit sä tvifvelsjuk, så
otrogen, så mänga illusioner, så många dröm-
mar ha förflyktigats undra pä om jag tili
sist förlorade tili och med tron på tomtegub-
ben i Åbo slott, på den vårdande hand, den
kärleksfulla ande, som skulle taga „detta slott,
som emot fyrahundra års tid värit stora mäns
och drottars residence“, i sin varjo och hålla
dess bofälliga murar samman. År ut och år
in hade jag med stigande missmod sett detta
gränslösa förfall. Vintrarna snöade och som-
rarna regnade in i dessa fordom stolta salar,
blåsten ruskade om plåtar och skorstenar, råt-
torna gnagde hål i golfven och hackspetlen
hackade i fönsterposterna, hjälklagren murk-
nade, källarhvalfven hotade att instörta,
det fan ns ingen tomteguhbe mera i Aho slott,
och fanns det en, så hade hän blifvit orkes-
lös redan på Topelius’ tid var hän ju sju-
hundra år gammal, „så gammal att domkyr-
kans tomte kallade honom farbror". Var det
dä under om förödelsens styggelse gick
öfver det gamla slottet.

Men gå upp nu tili den gamla borgen.
Jag var där härom dagen och flanerade i tim-
mar i de gamla salama, där ser allt annor-
lunda ut nu för tiden. Tomteguhben har på
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gamla dagar tagit sig en hjälpreda, en ung
fyr, en spoling, som för nägra månader sen
fyllde sextio vårar. Fredrik von Rettig är
Hans namn. Hvad hän med hjälp af andra
„smägubbar i landet“ gjort här sedän vären
1881, det är i sanning inga småsaker. Åbo
slott bar hän rest upp urdjupet af dess förfall.
Hän bar intresserat den gamla Aura-staden
för detta fornminne, skaffat för ändamålet ett
årligt anslag om 4,000 mark och, där anslagen
trutit, bar hän själf fyllt i med frikostig hand.
Honom tillkommer i främsta rummet aran att

o

det åldriga förfallna Abo-hus nu visar sig i ett
skick, sådant det icke haft sedän 1685, då Lo-
rentz Creutz, „landets höfvitsman 11

, lät gamle
Buchegger restaurera här, så att slottet, såsom
Juslenius säkert med öfverdrift säger; „åter
framstod i sin fulla glans“.

Tili den flygel, där Creutz bott, bar tomte-
gubben i Åbo slott från länet, ja ända från
Italien samlat ihop vittnesbörd om den kul-
tur och konst, som sedän sjuhundra år spirat
och blommat upp i vårt land och som här i
gamla Åbo haft sin centralpunkt. Tack väre
detta arbete ha vi här i dag som är Finlands
största, bäst ordnade museum, som från en
ringa början vuxit upp sä, att det historiskt
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sedt är oersättligt. Hvilket outtröttligt in-
tresse och hvilken sakkunskap tomtegubben
nedlagt på den åldriga byggnaden, det bar
bättre än af någon tolkats af Z. T., ty
precis så, som den gamle tomten gjort det i
den odödliga sagan, bar den yngre förfarit i
verkligheten. Yandrar man här i dessa tret-
tio salar bland alla dessa fornrainnen, dä kan-
nen man starkare än på något annat ställe i
vårt land, burn fast man dock är vuxen vid
allt detta, vår forntids land, vårframtids land.
Och med ängslan tänker man, hvad hade det
blifvit af alla dessa bleknade rester af en kul-
tin-, som värit, om icke tomtegubben i Åbo
slott tagit hand om dem. Skingradt, förstördt,
förgätet, hade det gått sin upplösning tili mö-
tes, tili evärdelig skada för vårt land.

Och hvad allt får man ej se här i detta
museum! Hvilka vapen! Från den äldsta där,
en hillebard af år 1603, som med original-
handtag från samma tid och prydligt cisele-
radt bett för nägra är sedän anträffades i ta-
ket af en gammal lada, tili nyare tiders fabri-
kat. Och hvilka präktiga möbler sedän, skåp
i ek, i vainot, i äppelträ med former från ba-
rockens storvulna dagar. Speglar med pa-
nacher af förgyllda strutsfjädrar, bord, hvil-
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kas skifvor bäras af genier och puttifigurer,
öfverlastade med ornament i förgylldt trä och
stucc. Och öfver allt detta blickar Per Brahe,
förnäm och välvillig, en boren herre i hvarje
tum, fäderneslandets stolta tjänare. Medan i
rummet invid lätta, hvita möbler, fina for-
mer, porträtt af herrar i pudrade peruker och
damer med muscher på kinderna tala om en
tid af soi och ljus, år af fred och frihet. Por-
trätt af Wasa-konungar, afbiskopar, fältöfver-
star, män och kvinnor, som lefvat i detta
land, för detta land, rester af byggnadsverk,
som en gäng i tiden värit landets stolthet, ta-
peter, smycken, hildverk, som läta ens fantasi
lefva och röra sig genom århundraden, spela
på strängar i själens djup, strängar, som hioit
säilän dallra. Allt detta har tomtegubben i
Aho slott med tillhjälp af hela sin onmejds
vakna och vaknande intresse samlat och upp-
ställt.

Vi hufvudstadsbor, invänare i en stad
litan historia, vi som just därför speja efter
allt nytt, efter det som gryr, det som kommer,
burn annorlunda vore vi ej, om vi dagligdags
hade för vår själs ögon ett andligt arfsädant
som det gamla Åbos. Kuru väl hehöfde vi
ej, i tider af mörker och missmod, det starka



26

stödet af allt detta sorti värit. Kraftlös, märg-
lös har den institution, som ägt att bevaka
vårt lands museiintressen, tvistat och grälat
om plats, om ritningar, om den ena och den
andra lumpna småsaken, medan åren gätt och
gått och vi nu bäfvande stå inför den frågan:
hvad skall där hlifva af allt detta, som här i
hufvudstaden lagrats upp på vindar, i rum
och källare i olika delar af vär goda stad,
allt detta, som hemlöst sen åratal för en för-
tviflad strid mot mott och mal, mot rost
och ärg.

Den kraftiga samhällsandan i det gamla
Aho har under tiden satulat och siktat allt
detta, som nu fyller salama i det gamla slot-
tets nyare del, har utfört ett arbete, som i sin
mån är egnadt att utbreda ett allmänt med-
vetande om den historiska samhörigheten
mellan tider som värit och tider som kormua.
Tradition och kontinuitet, det är två grund-
betingelser för ett folks sunda lif. För att lef-
vandegöra detta, icke blott i minnet, i fanta-
sia, utan objektivt, reellt, i ögonen fallande
är det som vi äro skyldiga att vårda minnena
från vår konsts och kulturs förgångna dagar.
Detta har tomtegubben i Åbo slott gjort mera,
bättre och i högre mening än någon annan
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hos oss. Heder och tack åt honom. Tomte-
gubben bar dock ett bekymmer, en sorg, att
„vederbörande“ skola komma och lägga be-
slag på de stora salama i det gamla slottet,
dem hän alltid tänkt sig som det vackra mu-
seets evärdeliga plats och egendom. Månne
man ej skall knnna hoppas att härvidlag hän-
syn skall tagas tili ett trettioårigt, oegennyttigt
arbete och att hän och hans smågubbar, som
Z. T. kallar dem, skola få styra och ställa
som de gitta i Åho-hus. Sä mycket arbete
och kostnad, så mycken intelligens och pietet
ha här lagts i dagen, att den gamla borgen helt
kunde lämnas 1 Abotomtarnas vård ännu
medan tid är.



NÅ6OT OH DEN NYA STILEN
1 INRE ARKITEKTUR.

Innan vi tala om den nya stilen i inre
arkitektur få vi lof att yttra ett par ord om
en småkusin tili kommnnalrådet Bror Karl
Helsingfors. Innan vi tala om småkusinen,
mäste vi tala om en yrkessjukdom, som hän
icke lider af.

Man talar mycket om ohälsosamheten af
vissa yrken. Att vara spegelfabrikör, glas-
tutare och sättare skall vara ohälsosamt. Det
är möjligt; enligt min erfarenhet fmnes det
dock ett yrke som mera än allt annat verkar
på den människa, som sysslar därmed, d. ä.
kupongklippning. Detta emedan de s. k. äd-
lare organen, själen och anden m. m. hos
människan angripas af yrket. Kroppen kan
vara nog så frodig och skinande, se både frisk
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och hälsosam ut, men själen! Väl 95 proc.
af de kupongklippare jag känt ha värit ner-
vosa, ängsliga, kirriga människor, som ej vetat
huru de skola fylla ut sin dag och som där-
för göra lifvet surt för sig själfva. Jag har
sett ganska stora kanaljer och betydande sko-
jare fulla af kurage och lefnadsmod. Jag har
vidare sett gamla grähåriga inpiskade intrigö-
rer, som för länge sedän tagit afsked frän
sinä ämbeten och som tili lycka för sig själf-
va och landet borde hålla sig fjärran från
„Polens affärer“, men nej, krya, ilskna och
kraftiga gå de pä i ullstrumporna, medan
t. o. m. ganska unga kupongklippare i 95 fall
af hundra gä och se ängsliga och hängfärdiga
ut. Den dag de börja att smörja saxgängorna
är det slut med dem, de bli först sjukliga och
sedän som alla sjukliga egoister. De igen-
kännas främst därpä att tråkigheten och led-
samheten stå som en gloria kring dem. De
dö vanligen nöjda det företrädet ha de
framför oss andra. En tröst är det att sjuk-
domen ej är smittosam, men om subjektet är
som det heter fä- eller mödernebelastadt

kan sjukdomen i viss mån vara ärftlig.
Tili de kärnfriska kupongklipparena de
rara 5 proc. som äro totalt oskadda, hör



30

nu kommunalrådet Bror Karl Helsingfors’
småkusin.

Kommunalrådet Helsingfors har aldrig
idkat nepotism, men då småkusinen är en
dugande man, hör tili ledighetskommitten, har
ett klippskt förstånd och är en kari för sin
hatt, sä hvarför skulle icke kommunalrådet
använda honom. Tili syneförrättningar är den
verksamme mannen mera än lämplig, hän är
skapad därför. Närsynt på det ena ögat, lång-
synt på det andra, undgår honom ingenting,
Med denna hederspascha ha vi gått omkring,
flanerat och sett på den nya stilens försök i
inre arkitektur.

När vi trädde in i ett i vår stad berömdt
hus af denna nya sort det var för öfrigt på
Skatudden och sågo dess järnförgallrade, af
väldiga täljstensblock omslutna port, blickade
hän betänksamt för att icke säga misstänk-
samt fientligt på ingången och sade „vete
f-n om man skall våga sig in i den hålan“.
Dock, vi trädde in under de låga hvalfven.
Men nu förlorade hän sin kallblodighet: „hvad
är detta för ett hus, här kan man ju inte få
ett lik ut engång". Och hän gaf sig att mätä
ut förstugan, fann den trång och fick hatten
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stukad, hvilket icke gjorde honom blidare.
Yi gingo uppför trapporna, nya förargelser
för vär syneman: „röda trappor, röda trappor,
har man sett maken, gä och färga cementen
röd, eldröd som en ladugård, för att damm och
fotspår och smuts riktigt skola synas“. I själfva
verket, trappan säg tack väre denna färg och
en kemisk process, som lär försiggå i själfva
materialet, nägot osopad ut. „Jo jo, och för
att dölja eländet måste man sätta mörka ru-
tor i fönstren. Hvarför inte plåtbitar med
detsamma“. Tamburdörren väckte hans in-
dignation; „inte kommer man tili herrskap
genom en sädan dörr, beslag som i ett fän-
gelse, rund lucka i dörrspegeln med galler-
spreussar, det är som i Sörnäs, låt oss vända
om, herr Chevalier, det här är hemskt“. Men
plikten framför allt; vi krånglade oss in ge-
nom en liten dörr och kommo vidare genom
en stor dörr, placerad öfver ett hörn och öf-
verhvälfd med ett hvalf som en hästloka, in i
en kuriös salong. Den hade tre sorters dör-
rar. Två röda enkeldörrar, en dito deuxbat-
tant, djupt inne i en nisch, och en gröngul,
så där ätta fot hred dörr. Tre sorters fönster,
ett litet så högt uppe att man inte kunde se
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genom fönstret, om man ej steg på en stol,
ett mycket stort, som gick niistän ända ned
tili golfvet i Amerika kallas de „akta bar-
nen“ och ett halfstort någonstans uppåt
väggarna. Alit detta afsiktligt, icke af någon
inre nödvändighet, intet behof och ingen till-
fällighet, och inte fanns det någon „utsikt“
heller att tala om. „Man merkt die Absicht
und wird verstimmt“, desto hellre som lotz-
holzen var i det stora fönstret placerad så
lägt att, då man satt i rummet, man antingen
mäste resa sig för att se öfver den eller böja
sig krum för att se under den. Alit detta
gjorde synemannen icke glad. Mot kortväg-
gen stod en fyrkantig maskin. „Hvar tasan
ä tangenterna“, frågar mig kupongklipparen.

„Yaförsla, tangenterna!“
„Ja, de ä ju ett harmoniani, det där“.
„Nej, det är en kakelagn, en modern

kakelagn“.
„Sablar anacka. När man behöfver 60

kv fot värmeyta, så vore det allt lämpligare
att placera dem appåt än att draga hela den
där formlösa maskinen at på golfvet i dom
här ingalanda för stora rammen“.

Från salongen kommo vi in i ett förmak.
Det var möbleradt i Loais XVI i hvitt och
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guld, gamla kara fäderneärfda möbler, soin
ägaren icke haft hjärta att skiljas ifrån.

„Nej si, herr Chevalier, si på ugnen, det är
ju gubben Ilmarin ens ässja, vet jag“. En stor,
kubisk täljstensmaskin, med rusticerad under-
del, för resten som ett grafmonument, stod
där och skräpade i rumrnet, det såg hemskt ut.

„Nej nu bar jag nog, låtom oss gå, jag
börjar må illa“, säger kupongklipparen.

Yi gingo i våningen ofvanom. Här hade
ägaren beklädt Ilmarinens ässja med ett öf-
verdrag af bräder, något som i hög grad roade
synemannen. „Ja i den formen gär det för
sig, om inte brandstodsagenten bar något emot
saken Det fyndiga arrangementet väckte
hans ohejdade munterhet och gaf hans sinne
jämvikt.

Så gingo vi vidare ut i staden och kom-
mo tili ett handelshus med dörrar enkla som
i en bättre ladugård på landet, diskinredning
som en fållbänk. Alla former voro utplå-
nade, allt rätt och slätt välgjordt af secunda
trävirke, af plank och bräder med massor af
kvistar. På ett ställe funno vi en dyrbar ek-
panel laserad som mahogny.

Ja allt hvad man nu ser i denna öfver-
gångsperiod, det kan man knappast tala om.
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Gammalmodiga våningar med barockkakel-
ugnar och tapeter från gubben Rieks tid få
finna sig i att möbleras med soffor, bord och
stolar från våra dagars allt förenklande konst,
med möbler rätt och slätt hyflade och lase-
rade och dessa skåp sedän med inkrustatio-
ner af ogenomskinligt glas mot mörk botten.
Man frågar sig själf hvad meningen är med
detta glas, som icke lyser, icke släpper Ijus
igenom, icke verkar i färg, men mellan hvars
olika små delar linjer i gråhvitt tenn smyga
fram i de mest oväntade krumelurer.

Vi ha sett nya våningar, där de gamla
möblerna icke kunde försona sig med sin om-
gifning. De gammalmodiga sofforna voro än
mera krumma, stolsbenen än mera böjda. De
gamla porträtten hade särskildt svårt att finna
sig i ali denna moderna härlighet. På väg-
garna svängde sig maskrosor, stockrosor, sol-
rosor och hela den moderna stassen. Man
har i dessa hus en kansia af att, om någon
lämnat tamburdörren öppen, soffor, stolar och
bord förtviflade öfver disharmonin gått ut för
att kasta sig i hamnen. Och matsalen, där
vågar man inte mera skratta och hålla mantra
tai, där står mi oftast ett monument i täljsten
i ena hörnet, det skall vara en ugn, men ste-
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narna tala, de föra ett bistert tai, de tala sitt
memento mori.

„Nej hör nu, herr Chevalier“, säger syne-
mannen ailvarligt, „i höst, när vi sitta i taxe-
ringsnämnden, ska’ vi betydligt reducera alla
skattören för dem, som tlytta in i de nyaste
husen“.

„Hvarför det då?“
„Hvarför! Förrän de få allt att gå i hop,

det ena med det andra, kostar det dem väl
1,000 mk per mm. Möbler, öfvertåg, gardiner,
allt måste bli nytt och det kostar pengar, det
vet jag. Kom, låt oss gå tili Studenthuset.
Jag ville se, hvad räkningarna tili den sista
omstufningen gå tili. “

Vi gingo tili gamla Studenthuset, det hus,
som fädren en gång gifvit sinä söner i gåfva.
Har du ärade läsare sett det nu? Jag menar
smårummen. Det är som om vandalorum
rex gått fram här. Taklisterna nedhuggna,
ugnarna raserade, i de loma, strängt i renäs-
sans komponerade rummen frånsedt några
anomalier har allt modernt som finns i
tyska böcker hämtats in. Orrtuppar i nästan
naturlig storlek dansa i frisen, granris och
tallkvistar pryda väggarna. Fönstren ha fått
färgade glas, kronorna påminna om allt hvad
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man sett i nya illustrationsverk, möblerna äro
af den art, att de se ut som om de byggts på
stället, vill du flytta dem så behöfs en lyft-
kran. Skall den generalien som nu kommer

och den kommer i vida större procent än
någonsin från de breda lagren, med undantag
för åren 1710—1750 skall den växa upp
inom dessa estetiskt vanhelgade murar, sialla
sitt skönhetsmått efter denna färgskala och
dessa antediluvianska former, lära sig respekt
för hvad som värit, efter det sätt på hvilket
fädrens gåfva bar behandlats, så nog ha de
förebilder alltid. Sätt in här på försök ett
arbete af Thorvaldsen, en afgjutning af ett
grekiskt konstverk deras klassiska stil, de-
ras tinhet och behag borde dock höra värl-
den tili, kunna ses och njutas i hvarje omgif-
ning, ack, de skola aldrig sammangå med
dessa primitiva urformer. Grottmänniskornas
enkla teckningar, bautastenarnas slingor,brons-
ålderns ornament passa in här; längre upp i
tiden får man icke gå, ty då uppstår en skri-
ande disharmoni. Frånsedt att vi här bred-
vid ha en sai, som Letarouilly ej kunnat göra
i renare renässans. Förliden sommar togs
ali denna moderna härlighet i vår stad i be-
skådande af tvenne betydande icke-tinskakonst-
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närer, den ena af dem fällde ett par repliker
om denna konst, repliker, som jag skulle vilja
hänföra tili Studenthusets inredning och återge
med följande ord: Förenkling i konsten har
tvenne poler, en positiv, där skönheten renad,
förfmad, förandligad föres tili sinä grundlin-
jer se t. ex. några af Donatellos profiler
och en negativ, där den går tili själfförnekelse,
upphör, emedan allt är så enkeli och sä flackt,
att det blir betydelselöst, att det hela blir in-
tryckslöst för skönhetskänslan.

Från dessa reflexioner om den moderna
inre dekorationen väcktes jag af min följe-
svens observationer. „Men hvad tusan är det
där för en maskin!“

„Nå det är också en ugn, nog syns det
ju genast. Ula drar den och sotig är den, det
synes med. Kan inte herr kupongklipparen
se, att det är en ugn.“

Bror Karl Helsingfors’ småkusin såg det
nog, men hän ville icke medge det.

„Nej“, säger hän, och hän fnyser af förar-
gelse, men plötsligt klarnar hans blick. „Den
är i alla fall inte så dum den där, när den
kommer på sin rätta plats. Yid nästa restau-
ration (jag antager det blir om par år) lägger
jag mig tili den, för den ut tili Nya kyrkogår-
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den, den kan bli ett nog så bra grafmonu-
ment. Man låter Stigell ta ut ugnsluckorna
och sätta in en marmorskifva där nere med
passande inskrift i guld.“

„I sådant fall ber jag att få föreslå graf-
skriften. 11

„Låt höra, låt höra, herr Chevalier.“

HÄR HVILA DE TRE SYSKONEN SMAKEN, FINHETEN

OCH HYFSNINGEN.
DE DOGO,

LIKT MYCKET ANNAT VACKERT I YÅRT LAND,
EN OND RRÅDDÖD.

PÅ PARFORCEJAKT EFTER ORIGINALITET OCH
NATIONALITET

FÖROLYCKADES DE.
SMAKEN RRÖT NACKEN AF SIG, FINHETEN

SÖNDERSLETS
AF

ODJURET NATIONALITET
OCH

HYFSNINGEN GICK VILSE PÅ
KALEVAS MOAR.

AF DET SÖRJANDE FÄDERNESLANDET
SPEI SUAE.

MÅ FOSTERJORDENS MULL HVILA LÄTT
PÅ DEM.
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Bror Karl Helsingfors’ småkusin tryckte
näsduken mot ögat, aftorkade en framsipp-
rande tär och sade: „Ja ja! det går int, det
går int. Nytt vin i gamla flaskor duger ej,
vinet jäser och flaskorna fördärfvas, gammalt
vin i nya flaskor duger ej heller, ty flaskorna
jäsa och fördärfva vinet. Ja ja, förstå mig
rätt, jag menar såna flaskor di talar om i
bibeln“.



...UI SKA’ HA ETT
LUGNANDE BAD.. .

„Hösten är kommen, det hörs, ty stor-
marna gny. Svanen som artig fägel tar afsked,
men svalorna, vära gratishyresgäster, de hara
fly. Blomman har bäddat o. s. v. Alit det
där verkar naturligtvis nedtryckande redan
det på ett känsligt sinne. Så kommer allt
det andra. Yännerna göra som svanorna, de
skrifva p. p. c. på sinä kort och flytta tili ut-
landet, drömmen om ett stadshus för Helsing-
fors gör som svalan, den flyr och lägger sig
ad acta och lämnar ett dyrbart minne, ett
gammalt societetshus kvar. Forssamötet re-
solverar med den kläm, att Helsingfors’ stad
anser sig böra prisbelöna den nätta resolutio-
nen med gåfvan af en tomt. Det är nog bäst
att göra som blomman, bädda i mossan sin
graf. Nej, inte i mossan, ty där kom nog nå-
gon som ref upp mossan och ärtade upp en,
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där man låg under sinä Hypnum, Polytrychium
och kanske Sphagnum arter, nej grundmurad
granit skall det vara, så får man möjligen
vara i ro“.

Detta andragande, som, om det återgafs
i musik, skulle heta „Reverie d’automne“ el-
ler Souvenir de Bonheur“ eller något dylikt,
höll jag för min läkare.

Hän kände mig på puisen och sade; „vi
ska ha ett lugnande had“. D. v. s. 34 gr.
Celsius och .

.
.

Tackar sä mycket! Tjugo minuter i bad-
karet, en sval dusch, en half timmes hvila
och tystnad efter badet. Jag känner regimen,
känner den sen tio år tillbaka från Paris och
Wien etc. Tili den hör bromkali, tre gram,
en half timme, innan man går och lägger sig!
Inte sant?

Precis!
Och så skildes vi, och jag gick för att

taga ett lugnande bad.
Innan jag talar om huru detta aflopp, hör

jag få nämna om huru man badar ute i Europa,
t. ex. i Wien. Från Ringstrasse leder uppåt
gamla staden en liten gasse S:t Reginald, om
jag minns rätt; vid den låg för en del år se-
dän en badinrättning. Den såg mera än an-
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språkslös ut. Man steg in i en vestibul, som
kunde ha värit ståtligare, och togs emot af
något oändligt schangdobelt, påminnande om
en hofmästare på Rydberg eller Societetshuset.
Under värdiga och varmt kända försäkringar
om vördnad för min person med Ja Herr Ba-
ron zu befehl Herr Baron “ som kändt bör-
jar människan i Wien med haronen öfver-
antvardade hän mig åt en bildskön yngling,
klädd i simbyxor och ett härband, som höll
hans mörka, svallande lockar samman. Af
ynglingen fördes jag i ett enskildt, litet rum,
som kunde ha värit snyggare, och hän an-
tydde med gester att jag borde låsa dörren
efter mig. Sedän jag klädt af mig steg jag i
badrummet, som kunde ha värit elegantare,
behandlades af min Apollo med silkesvantar
och myrrhatvål. Icke ett ord utbyttes, ty
Apollo var stum. Yi skildes, sedän hofmä-
staren per specificerad räkning lättat mig på
ätta gulden. Det lär gå af för några gulden
mindre litan myrrha och silkesvantar.

När man skall ha sig ett bad i Florens,
kostar det litet mindre, men går lika diskret
tili. Man stängs in i ett afskildt rum, som
mest liknar en fångcell; genom ett talrör kan
man meddela sig med vaktmästaren, som, om
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man behöfver något extra, utan att se eller
ses, genom en lucka i dörren ger det beställda.
Man badar ensam och hela huset är tyst och
stilla som en kyrka på en hvardag. Vili man
bada i Paris, linnes, utom en del andra, en
inrättning icke långt från operan, där man
för fem ä sex francs kan genomgå en rengö-
rings- och tvagnings-process tyst, stilla och
ensam. Jag vill icke alls tala om denna de
värdiga laternas, tystnadens och vördnadens
helgedom, som kallas ett turkiskt bad, sädant
man fär pröfva på i Konstantinopel, Smyr-
na, Tunis etc. Här råder den mest andakts-
fulla tystnad, det hela gör intryck af förbere-
delsen tili nägon stor, helig, mystisk ceremoni.
Några djupa, gutturala Ijud utbytas mellan
badarena, katfepojkens klipp-klapp, där hän
tassar på mjuka tofflor omkring med sin ry-
kande kopp af mokka, ett stönande af välbe-
hag af någon intvålad patient, se där allt, som,
utom springbrunnens melodiska plaskande,
når ditt öra.

Tacka vet jag hos oss i fmnbastun, här
går det lifligt tili. Du stiger uppför en präk-
tig trappa in i ett rikt bemäladt rum med
divaner och speglar, betalar en löjligt låg af-
gift och stiger in i. ett ännu rikare utstyrdt rum
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med ornerade väggar, fönster och tak i ly-
sande färger. Rummet är indeladt i ett tjugo-
eller trettiotal compartiment, man kunde kalla
dem spiltor. Medan du, assisterad af ett hjälp-
samt fruntimmer, klär af dig, hör du en herre
högljudt hvissla en aria ur Boccaccio, medan
ett sorl af röster ljuder omkring dig. Plöts-
ligt hörs där öfver sorlet ett par genomträn-
gande repliker: „Ē Manda ledi nu?“ „Nääj!“
„Nå, då kommer jag om en stund, men då
ska’ etc.

Du förs in i det romerska badet. Två
landtisar, som gxamdligt festat om i staden,
ligga före dig på lafven. Rödögda och lifvade
heratta de oförbehållsamt för hvarandra om
sinä dater. De ha kömmit in för att Jätta på
humöret“. Då båda aro nakna, feta och skal-
liga, är det svårt att af deras yttre habitus
gissa sig tili deras lefnadsställning, men af
samtalet, som man nödgas höra, får man veta
att den ena är doktor, gift, ja vi få t. o. m.
veta att frun heter låt oss säga Jenny.
Den andra talar mindre, men, när hän säger nå-
got, så är det som dragonsignalen n:o 18 för Ess-
kornett. Det gär igenom märg och ben. Dok-
torn lägger ut alkoholens verkningar på män-
niskokroppen, för honom ha de hittills värit



45

endast lifvande. Hän är full af tokiga histo-
rier och lefnadsfröjd och konstsvordomar. Jag
ligger och svettas och afundas människan. Att
i dessa tider kunna vara glad, och så glad tili
ändå. När Amanda kommer in för att svalka
hans heta panna, blir hän chevaleresk och
klämmer tili med vitsar, som skulle få en
skendöd att vakna. Ännu när jag går tili
badrummet, hör jag deras starka skrattsalfvor
skalla mot plåten i det heta rummet och de-
ras vitsar som stora, tunga stinkflngor susa
omkring utan att veta hvar de skola slå ned.

Jag har legat ett par minuter i badkaret
några tysta, lugnande minuter, ty det skulle
ju vara ett lugnande bad, då öppnas dörren
och Ess-kornetten låter ett: „I blomman i so-
len Amanda jag ser, men inte här“ ljunga ge-
nom inrättningen, medan doktorn försöker att
med höga indiantjut inge sig mod för ett bas-
sängbad. Hän vågar sig dock icke pä saken,
ehuru hän både råmat och bräkt, väljer om-
sider duschen, och medan vattnet störtar öf-
ver honom, störta där ur honom ord, som
med en hei del starka interjektioner ange vatt-
nets temperatur och hans egen. Och du pro-
testerar mot oljudet, du behöfver ro och har
betalt din mark och har rätt tili tystnad. Och
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landtisarna lyssna med oförställd förvåning på
den „pretentiösa fan“, och med några vänliga
ord „snoppa“ de af dig och fråga „om du ä’
i finnbastu eller på en andaktsstund", och så
gä de igen i romerskt bad för att ... svettas
alkohol lite tili ...

Så bli vi då klara med badet och för att
lugna oss bäddas vi in i fdtar och lakan och
njuta af den relativa tystnaden. I spiltan bred-
vid ligger grosshandlar T. i samma situation,
under hans brits har hunden Jim ett för-
tjusande kräk lagt sig. Grosshandlar T.
och skeppsklarerar K. aro landsmän och vän-
ner, deras respektive hundar Jack och Jim äro
också landsmän, ty de äro foxterrier, men
hata hvarandra odödligt. Bäst vi, grosshand-
laren, Jim och jag, ligga i vår nirvana, hörs
där ett ilsket morrande. Skeppsklarerar K.
har kömmit. Jack och Jim ge sig inte ens tid
att artigt nosa på hvarandra; här ska slåss,
är deras lösen, och löst rycka de ilskna dju-
ren på hvarandra och i ett nu ser man en
boll af hår och ben och svansar rulla om-
kring, hör arga oljud och kvink och tjut, och
feta, klädda baderskor och feta, nakna herrar
rusa ut ur spiltor och bås, och mattor rullas
i hop och bord och stolar vräkas omkull, in-
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nan skeppsklarerar K. och grosshandlar T. få
sinä ursinniga favoriter åtskilda.

Och du ligger därinne i ditt bäs, inbäd-
dad i filtar och lakan, och lyss tili stormen
där ute och rellexionerna med anledning af
stridens utgång. Landtisarna komina ut upp-
rörda öfver „ett sådant satans bnller och ovä-
sen“. Och baderskorna förklara att hundar
få inte komma in, de ä’ gifvet, men de där
foxarna, di ä’ som ormar, di slinka igenom
alla hål, listiga och snabba.

Nu höres Ess-kornetten, „ lät rackorna
vara, trumpetar hän, och hämta hit öl, kalit
öl.“ Hän upplyses om att öl ej serveras här
uppe. Förvånad frågar hän; „nå, hvad ä’ de
för nymodiga konster, får man inte dricka öl
heller numera?“

„Det fmns selters“, svaras från rummet
invid, men Ess-kornetten hara fnyser af indig-
nation; bjuda honom selters, hän känner det
som en personlig förolämpning. Och doktorn
slår in sinä kompakta vitsar i meningsutbytet
och talar om nykterhetsdille . . . Och midt i
alltihop hör man hara en hviskning: „Har
herrarna hört den senaste nyheten? Borg-
mästaren i X är landsförvisad-“

„Han också!“
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„Hvart skall hän månntro?"
Nå så ha vi fått vårt lugnande bad och

ge oss af hem för att taga in bromkali; nog
behöfs det alltid.



BROR HELSINGFORS
ÄTER KRÄFTOR.

Jag hade så där vid niotiden på morgo-
nen begifvit mig ut för att som sä ofta förut
se denna bild, som söker sitt motstycke tili
och med i världens storstäder .

. . hamnen
och handein i Helsingfors’ haran. I vintersnö
som i sommarsol är denna Helsingforsbild
oförliknelig, oförgätlig . . . Jag stod just vid
portiken tili Societetshuset och såg bort raot
hamnen, de vimpelprydda fartygen och haf-
vet, strålande i morgonens guldglans. I min
estetiska gudstjänst stördes jag af ett brum-
mande; sablar, tänkte jag. Det var Bror Karl
Helsingfors, som arg och smäsvärjande koni
ut ur Societetshusets vestibul. Det slätrakade
ansiktet med den starkt tillknipna munnen
såg ansträngdt ut, missnöjet tronade öfver
pannan och de buskiga ögonbrynen. Bror



50

Helsingfors hade gjort en dälig affär, hade
för 800,000 mk köpt det där gamla skrället
Societetshuset. Hade trott att hän skulle
kunna reparera det för 60 å 70 tusen, och
nu . . . Ja, nu i dag hade det gått upp för
honom, att, om hän lade ned 160 ä 170 tusen
på företaget, nå då ja då skulle det
vara remonteradt förstås, men i alla fall, hvad
hade hän för sinä penningar. Ett gammal-
dags hotell med mörk midtelkorridor, en
trappa, som var mörk och trång, just där den
borde vara ljus och bred, låga matsalar och
dragig vestibul. Ex inde ira. Att vasama
voro ruttna, tranbenen skefva, att det grinade
i alla laskor och knän, det gick ännu för sig,
men att pålhufvudena voro ruttna, det var
värre. Sablar .

. .
att delta skulle hända

honom, Bror Karl Helsingfors, hän, som dock
var så klok. . . . Argt såg hän upp på den
skäckiga, randiga fasaden . . . „jo, den är fin

som en sebra“, mumlade hän. I detsamma
fick hän syn på mig.

Jag steg ned på gångbanan för att ge
rum åt hans rymliga person och låtsades icke
se den myndige mannen, som jag öfverraskat
i ruelsens stund; det var för sent, vi hade
sett och genomskådat hvarandra.
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„Vackert det här“, sade jag för att säga
något, i det jag hälsade och visade ut åt
h amnen.

Hän vinkade beskyddande och tillade
„och det där med“ . . . i det hän pekade på
den myckna goda mat, som var radad upp
längs alla bord.

„Ja, det också! Har Herr Helsingfors ätit
kräftor i dag?“

Bror Karls blick ljusnade. Som alla äldre
sunda och kraftiga män var hän blifven en
smula gourmand. „Jo jo, men, dem skall man
göra bekantskap med hos Osolin på Kleinehs
hotell. Se, lian är mästare i att koka kräftor. “

Och den Stora mannens ögon gliramade: „han
kokar dem på en bädd af dill, några peppar-
korn och en nypa sait följer med; men fram-
för allt i litet vatien. Tala likväl icke om det
där för Mollberg eller Constance Ullner“, säger
hän skrattande, „för då hlir Osolin stämd för
djurplågeri“.

Jag lofvade tiga med saken. „Hör nu
herrn, jag väntar med tåget sista tåget i
afton några resande främlingar, herrn talar
ju tungomål, och sådant där är jag inte rik-
tigt hemma i, kom med i afton och hjälp



52

mig att hälla värdskap. Yi ska dricka ett
glas chablis på saken hvasa!“

Jag tackade allra ödmjukast och Bror
Helsingfors gick, ljusare och lättare tili sin-
nes än när hän kom ut ur vestibulen. Där
borta från trottoaren kastade hän ännu en
mulen, harmsen blick pä det skäckiga huset
. .

. „sablar“, mumlade hän och gick tungt
uppåt staden. Jag gjorde den observationen,
att Bror Karl Helsingfors åldrats betänkligt
på de sista ären. Byxhålkarna slogo valkar,
det vittnade om att embonpointen tagit af,
nacken var böjd, och hän stötte icke mera
doppskon med kläm „i sin egen trottoar“ som
för tvenne år sedän. Nå, herre gud, hvem
af oss hade inte åldrats på de två sista åren.

*

Det led mot aftonen och för unders
skull var det en vacker afton, luften var
t. o. m. ljum för första gången i somman.
Jag klädde mig i redingote, stack en nejlika
i knapphälet och redde mig tili kräftkalaset
och gick ut. Det var nastan mörkt. Uppe
mot det i zenit ännu ljusa fästet drefvo skyar,
hvilkas ena kant svagt lyste i silfverglans.
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Aha! månsken i kväll, ehuru månen ännu
står lågt, dold bakom de höga fasaderna.
Det var ovanligt tyst i staden. Man hörde
från Esplanadens alleer ett och annat ord, ett
kort undertryckt skratt från nnga, i ifrig flirt
inbegripna personer. En och annan fras af
kända melodier sväfvade upp i luften likt
ljusa, färgrika vimplar och hand. När jag
passerade Operakällaren, hördes frenetiska
appläder, applåder utan ali ände. Nu reste
sig kapellmästar Linden och ut i nattens
stillhet brusade plötsligt mångtonande och
energiskt Björneborgarenas marsch. Ah, herre
gud, den melodin! Ja, i den sjöng man med
för fyratio år sen med ungdomlig fart och
kläm. Ja, det var då. Det var just vid den
tiden, då Z. Topelius i odödliga bilder fyllde
våra själar med minnet af våra fäders brag-
der och ära, gaf lif åt Bertelsköldarnas hjälte-
släkt. Med den sängen steg liksom ett berg
af tro ur tidens mörka bölja, den stormade
mot himlens väli och ryckte segern ned från
Guds .egen fotapall.

Det blef så tjockt i haisen, strupen snörde
sig samman. Inte kan man äta kräftor med
sammansnörd strupe. Jag skyndade bort ge-
nom Esplanaden, jag kom tili honom, siarn,
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som står där på sin piedestal och spanar om
ej dagen bräcker redan. I detsamma smatt-
rade där som en raket upp ur Kapellets
tusenstrålade färgade ljus en ny melodi. Den
steg vid pukors och basuners dån upp mellan
de blommande lindarna, upp mot natthim-
lens silfverljusa moln. Gnistrande, sprakande
toner toner af mod, af hänförelse och
kraft

„Och lefver jag tills jag blir stor“

Jag flyr, flyr bort tili Observatorieberget.
Jag satte mig på gradinen tili de Skeppsbrut-
nas piedestal. Man sitter så godt där. Här
är tyst och stilla, hvad bronsgubben skriker
däruppe, det bryr sig ingen om, det förtonar
i rymden. Nattvinden smekte minä tinnin-
gar. Ah, hvilken natt. Jasminerna dofta,
hafsomflutet, månbegjutet ligger Helsingfors
där nere för minä fötter. Olycksbådande,
men skönt står norrskenet hvilken under-
lig sommar ha vi dock ej som en gloria
kring kyrkan. Svagt smaragd- och bernstens-
färgade skjuta dess lägor npp mot zenit. Där
nere lyser lyktornas rad som strålande smyc-
ken, och deras återsken darrar i det svarta
vattnet som gnistrande, flammande hand.
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Och söderut hafvet. I en lugn, bred, skinan-
de Ström flyter månljuset öfver den vida ytan
så långt ögat når. I fjärran blickar Gråharas
varnande eld. Borta kring horisonten stå
fantastiska moln med rifna konturer som en
vakt kring land och stad. Nå ändtligen bör-
jar den nervosa spänningen att ge sig. Kuru
kan man också låta öfverrumpla sig så där
af några gamla melodier. Nej, nu blir det
tid att gå tili Bror Karl Helsingfors’ bjudning,
vara glad, tala tungomål och dricka chablis.
Dock, jag hade knappast hunnit resa mig,
innan jag nås af en dämpad melodi, den kom-
mer som en hviskning öfver vågorna från
„Klippan“, som med eldtecknad fasad reser
sig upp ur det månljusa hafvet.

„Den snöiga nord är vårt fädernesland,
Där sprakar vår härd på den stormiga Strand*

—• så forma sig skaldens ord tili dessa toner,
som rört oss i snart fyrahundra år.

Och jag ser dem vid tonernas dämpade
klang i ett långt, oändligt tåg draga i susande
ridt förbi min tårade blick. „Snöplogen“ själf
pä sin hvita hingst ses i teten och så män,
män i tusental, män i pansar och kyller, och
hän tili sist den yngsta kornetten, ynglingen
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på den svarta hästen, ack! hän står mitt
hjärta så närä, de rida bort och aldrig i
tiders tid skola de komma äter. Och det
brusar i min hjärna, det hettar i min barm,
och soin den skeppsbrutna där bakom mig
ropar jag ut min smärta i natten tag bort
de melodierna jag kan icke dö och jag
får ej lefva. Jag går ned frän berget, blom-
mornas berg, jag går i silfverljus, i doft af
jasminer och rosor, jag går i ångande som-
marnatt, framför mig ser jag nordens skönaste
stad, men jag förnimmer intet annat än dessa
melodier
de där melodierna, här skall lefvas. Bror
Karl Helsingfors väntar mig med gästabud.
Bror Helsingfors skall äta kräftor och då fin-
nes det så mänga andra vackra melodier,
hvarför inte hålla sig tili dem t. ex.

»Krigarn hvilar sig i mark och skog,
Hvilar sig o-o-ofta nog“.

eller
„Sköna flicka tag vår hyllning“,

eller
„Jo kära vän, jo kara vän,
Den soldaten var af tenn“.



UR HELSINGFORS
DDURUÄRLD.

Konstantinopel och Köpenhamn ha sinä
hundar, Yenedig sinä dufvor, Assisi sinä gri-
sar, Moskwa sinä kajor och kråkor, som tili
den grad markera stadens och stadslifvets
fysionomi, att hvarje främling ovillkorligen
fäster sig vid den. Om man frågar sig, hvilka
djnr som i vårt vackra Helsingfors gifva sta-
den en särskild prägel, skall syaret icke blifva
svårt. Den danska skådespelerskan och för-
fattarinnan Anna Pedersen har egnat vär stads
fauna ett litet vackert omnämnande, en rysk
korrespondent har tagit upp samma ämne,
men också endast de. Låtom oss för om-
växlings skidi egna dem ett litet observandum.

Måsar, dufvor och hundar bidraga att ge
Helsingfors dess särprägel, ge lif och färg åt
de bilder vi sommaren om dagligdags se i
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vår hamn, på våra torg och dess värre i våra
esplanader. Jag älskar fiskmåsen där den
seglar på sinä hvita, präktigt tecknade vingar
mot himlens blå, jag älskar dem där de lätta
som skum på vågorna ligga parvis eller i
rader på det mörka hafvet och genom sin
bländande färg sticka af mot dess skiftande
dunkel. Se på dem, när de någon gäng slå
ned på kobben framför det vackra värdshuset
Klippan, hvilken säker och stolt hållning in-
taga de ej, burn väl står ej deras kalla färg
mot den mörka, rostbruna graniten. De äro
kloka fåglar, som väl förstå att lämpa sig
efter olika förhållanden. Civiliserade, ha de
lärt sig att tvätta sitt byke hemma, som ord-
språket säger. De slåss, de skrika och skräna,
de älska, kläcka ägg och tukta sinä barn där
ute på de öde skären och kobbarna, men i
hufvudstaden förstå de sin ställning, förstå
att bedöma omständigheterna och rätta sig
därefter. Här gifva de lif åt vår hamn, verka
genom färg och linjer. Det är i själfva verket
något monumentalt i måsens rörelser. Den
flyger med stora, långsamma, starka vingslag,
dessemellan sväfvar den tili omväxling länge
och vackert i eterns vågor, Och i hvilka
mjuka, undulerande linjer rör den sig ej i
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lufthafvet. Tysta och försynta sväfva de om-
kring och när de någon gång yttra sig, så är
det i en skarp, men pä samma gång klagande
ton, nti hvilken det finnes nägot af de öde
viddernas melankoli, och dessa ljud låta de
höra endast, när de stora hafsångarena löpa
in och i dofva toner redan på afstånd ryta
om sin ankomst; då först anse de kloka tär-
norna och måsarna sig berättigade att yttra
sig, äfven de.

Den, som vill se en riktigt vacker natur-
idyll ur fågellifvet i Helsingfors, må ge sig ut
en tidig morgon, så tidigt, att solljuset faller
i sneda linjer öfver Skatuddens tak. Går man
då ned tili hainnpiren, ser himlen strålande
guldgul hakoni Skatuddens i violett och blått
skiftande silhuett, hamnen i färger så blän-
dande, att icke ens Anders Zorns pensel skulle
kanna återgifva dem, då får man se måsarna
komina i stora flockar; de ha sofvit, de stora
ute tili hafs i lä af skär och kohbar och de
små i skydd af säfven i Gammelstadsviken.
Nu komma de öfver brusande vågor på starka
vingar, hungriga och morgonfriska. Uppe i
luften, där de nås af morgonljuset, lysa de i
gult; då de slå ned, skifta de plötsligt färg
mot raden af de mörka husen och blifva
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bländhvita. Och huru vackert är det icke,
när man en solig eftermiddag från torget
nedanför det kejserliga slottet ser ut mot haf-
vet och ser dem i deras jakt och lekar out-
tröttligt sväfva fram öfver vågorna. De ge
vär vackra stad en god del af dess sommar-
fägring och hafskaraktär. De höra tili vår
stadsfaunas mest sympatiska djur.

Helt olika är det med dufvorna. Intet
djur åtnjuter mera orättvist ett godt rykte än
just dufvan. Enfaldig, trätgirig, smutsig, oslipp-
lig, där den en gång nästlat sig in, går den i
psalmboken lika väl som i den världsliga
poesin i dufvohamn. Felet är de judiska
poeternas, profeternas och de psalmdiktande
konungarnas, hvilka otvifvelaktigt som sådana
hade sinä goda sidor, men dåliga ornitologer
voro de • lika väl som de semitiska folken
i allmänhet äro klena i djurkaraktäristiken.
Med de judiska poesierna kom dufvan in i
böckernas bok samt med den nti konsten
såsom representant för det ljufva och frid-
färdiga. Visa mig en kyrka i Finland, hvarest
denna fågel ej fmnes målad, förgylld, skuren
i trä eller lefvande. Hvar fmnes då uti reali-
teten denna ljufva dufva? Mig veterligt fmnes
ingen stad utom Venedig, hvarest dufvan in-
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tager ett så bemärkt rum som i Helsingfors.
Liksom den i Yenedig ses på piazettan Mar-
cusplatsen på alla lister och kapitäl, fxnnes
den hos oss öfverallt, på torgen, i Kaisaniemi,
på kyrkorna, på Ateneum, i esplanaderna, i
Kapellet, öfverallt lefver och rör sig dufvan
ogenerad och närgången. Här kunna vi så-
ledes säga, att vi kanna den. Huru lefver
och bor den? Den bygger sitt ho uti smuts
och skräp, kläcker ut sinä ungar i guano,
och hvilka ungar sedän!

Har läsaren observerat huru dufpappa
och dufmamma mata sinä otroligt fula barn?
Ja, det är inte vackert att se. Den kastar
upp någon sorts soppa, som den tillredt i sin
kräfva, och pumpar in den i ungens gap. Att
dufvan under dylika hygieniska förhållanden
i sitt ho icke hör tili de snygga behöfver ej
sägas. Ingen af vära fåglar är befolkad med
ohyra som dufvan; man gör bäst i att icke
helatta sig med de älskliga djuren. Huru
oslipplig den är, det ser man af det tili tusen-
tal mark uppgående arbete, som alldeles ny-
ligen fått utföras på Nikolaikyrkan och andra
offentliga byggnader för att skydda dem för
att vandaliseras af dufvorna. Huru se våra
fönsterbleck och fönster ut, om de äro vända
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mot söder och ritsatta för dufvornas besök,
och huru har trappan tili Ateneum sett ut i
mänga år!

Man kan lära en gris att dansa menuett,
en tupp att slåss efter regler och musik, en
bofmk att sjunga Björneborgarenas marsch,
en hand hvad som helst, men försök att lära
en dufva något, den är det mest ointelligenta
djur som fmnes. Med dess fridfärdighet är
det också som det kan. Jag färgade för
många herrans år sen ett par hvita dufvor i
anilindekokt; de blefvo mycket vackra. Den
ena tlög som en ros mot himlen, men dagen
därpå slogo kollegerna ihjäl dem midt för
minä ögon. De dräpte dem af pur afund.

Och bar ni försökt att arbeta i ett rum,
hvars fönster är dufvornas förmak? Det är
ett väsen och ett trätande från soluppgången
ända tili kvällen. Nej, dufvorna äro icke
trefliga djur, hvilket dock icke hindrar att
det ser nätt ut, när en gamma! gubbe, som
grälat ut i lifvet, fridfärdig och stillsam sitter
i Esplanaden och matar en skara af dessa
fäglar; eller om vi utanför Kapellet se små
näpna tultingar på fyra, fem vårar försöka
att jaga de behändigt trippande dufvorna.
Huru som heist, de ha hos oss inkräktat de
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offentliga byggnaderna och platserna, de bi-
draga att gifva vår stad något af dess egen-
domlighet likasåväl som de göra det i staden
vid lagunerna.

Ja, så hafva vi våra hundar. Ett mera
intelligent och sympatiskt djur än en verkligt
civiliserad hund fmnes väl ej på Guds gröna
jord.

Men ack dess värre, Helsingforshunden är,
ehuru som de tiestä stadshundar klok, icke
ännu civiliserad. I Anatole Franse’s «Mon-
sieur Bergeret i Paris“ tinnes en spirituell
utläggning af en civiliserad hunds tankar. Se
här hvad Riquet så heter hunden bland
mycket annat vackert tänker och drömmer
om: ~Jag fruktar och älskar min herre Ber-
geret för att hän är allvetande. Jag kryper
för hans fötter, jag slickar hans hand; hän
laser i mitt hjärta min trogna tillbedjan. O,
herre, var mig nådig! Låt mig vara där du
är! Smek inga andra hundar; jag har inga
människor för dig. Endast köksan, matens
vänliga gudom, hedrar jag, på det mig må
väl gå och jag må få mycket att äta.“ Jag
fruktar verkligen för att en Helsingforshund
icke skulle kunna tänka så fmt och djupt. Jag
fruktar det, emedan hän i jämförelse med en
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Pariserhund gemenligen är en bra illa upp-
fostrad och obelefvad hund. Detta är nu i
många fall icke hans eget fel, utan hans her-
res. Om en nervös, orolig foxterrier kommer
in i en offentlig varmbadsinrättning, så är det
taktlöst, eller om en långhärig setterhund
vräker sig 1 värt enda offentliga konstgalleri,
så är det opassande, men i de tiestä fall är
det herrens, icke hundens fel. Man bör min-
nas att, om ock hunden Riquet säger att
~Hundar dofta ljutligt“, så är detta en smaksak.

Nej, ett verkligen klokt inlägg i hund-
frägan, ett inlägg, som äfven jag är böjd att
underskrifva, bar en gammal, förståndig
Ulmerdogg fätt införd i Dagens Nyheter för
den 25 augusti. Morrande hade hän kömmit
in tili tidningens byrå och lämnat ett papper,
som lydde:

Hundlifvet är för eländigt!
Finns någon fröjd på vår fyrfota stråt,
som ej börjas raed ståt
och så slutas med gråt?
Nämn en sällhet, som varar beständigt?

Inte mer springa på gatan.
Inte i park och planteringar gno.
Inte vidare sno
i Linneparken o!
Det blir bittert som' själfvaste s—n.
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Bandhund och fähund och racka
gärna af pickelhufsmännen må tas!
Vi betala vår skatt
just i syftemål alt
hvad vi vilja vi ock må få göra.

Pratet ora ohägn, vi höra,
är ju så ovederhäftigt och platt.
För oss hundar af ras
borde aktning dock has
nti pressen, den kätten annacka!
Men skall vår frihet det gälla,
hundarnas öfverklass ledas raed hand
utaf husbondens hand
då i vredens brand
ta vi skadan igen raed alt skälla!

När hän fått artikeln intagen fick hän en
mildare uppsyn och aflägsnade sig under
vänliga rörelser med abdomens bakersta parti,
försäkrar redaktionssekreteraren.

Eja vore vi hioit där, att „bandhtmd och
racka“ tagits af pickelhufsmännen, nog skulle
vi komma tili rätta med rashundarna, men
dess värre är det ej så väl. Vår stad vimlar
af ociviliserade hundar af oädel ras. Hvar-
enda dag skall man se dem fara illa med
hlommorna i Esplanaden, de krafsa i Floras
kiille och vandra ut och in mellan rosen-
stammarna på Observatorieberget och utföra
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sinä vilda lekar pä de vackra lindorna. Det
har alls icke ingått i vårt medvetande icke
i hundarnas heller för ötrigt att blomster-
parterrer och lindor böra vara fredade för
medlemmar af släktet canis. De ge tills vi-
dare ingen sympatisk bild af vår goda stad,
men kennelklubben bar tagit saken om hand,
och med tiden komma väl äfven våra pris-
sar att stå i jämnhöjd med hunden Riqnet.



FORUH SENATORUM.

Uårt uackraste torg och våra promenaduägar.

I den gamla goda tiden, före den stora
bobrikoffska ofredens dagar, då vi piggade
upp oss med teoretiskt språkgräl, senators-
utnämningar och siika småsaker, den tiden
då C. G. N. var envåldshärskare i alla frågor
om stadens torg, gator och byggnader, fram-
kom det pompösa förslaget att göra Senats-
torget tili en gräsbevuxen plats med lönnar,
lindar och popplar, planterade bakom den
blifvande kejsarslatyn. De äldre bland oss
minnas hvilket krig där då uppstod; låtom
oss kalla det den lilla ofreden, ty tulit sä stor
som ofreden åren 1899—1904 var den då ej.
Ingen korporation i vårt samballe, som be-
tydde något, underlät då att uttala sig i den
saken. Vi hade tyvärr icke de allt begripande
socialistföreningarna vid den tiden, icke heller
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hyrkuskarnas förening, men vi klarade oss i
alla fall någorlunda. Nya Pressen, som då
var i sin glansfullaste mannakraft, ställde tili
lolkomröstning bland alla medborgare, som
betalade öfver 6,000 mark i skatt. Tidningen
svällde af insändare, allmänheten redigerade
själf sitt blad; det taltes väldeliga för och
emot, t. o. m. professor J. J. Tikkanen tvangs
att yttra sig i saken.

När så den stora bataljen var utkämpad
och man började att räkna mannafallet och
konstatera huruvida vännerna af grönsaker
eller de af obelisker och fontäner utgått med
segern, befanns det att de sistnämnda behöllo
valplatsen. Det fastslogs, att „Senatstorget icke
är en vanlig torgplats, det är en art af cour
d honneur för de detsamma omgifvande bygg-
nadernä, lämpadt för statsakter i det fria,
såsom landtdagars utblåsande, hedersvakter
vid solenna tillfällen och dylikt“. Och dylikt
betydde t. ex. hyllningar för kapten Kock,
protester mot landtdagen, socialdemokratiska
bravader mot pölisen etc. Ack, men segern
var endast en seger för en princip, icke för
en sak. Senatstorget var och blef samma
oländiga mark, om vi förbise kejsarstatyn
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och dess tyska gaskandelabrar, som det är
ännu i dag.

Det verkliga kriget började nu först, det
blef ett inbördes guerillakrig. Det började med
en uppfordran om allmän pristäflan. Saken
var opröfvad vid denna tid, men hvarför ej?
Stadens fäder utfäste magnifika pris och in-
bjödo alla som ville att taga del i lösningen
af den stora frågan för att sålunda flnna
mannen som sknlle görat. När tiden var inne
och prisutdelningen var klar följde det sed-
vanliga arkitektgruffet. Det fanns ingen rätt-
visa i världen, prisdomarena hade brutit mot
den paragrafen och den regeln i den stora,
heliga grundlagen för pristäflingar, utfärdad
af arkitektklubben själf. Den som kände sig
djupast kränkt, da som nu vid täflan om
folkskolan för Berghällsgrabbarna, var arki-
tekten Wald. Wilenius; hän gick i sin heliga
vrede så långt, att hän stämde staden att stå
tili svars för förment orättfärdighet. Af rätte-
gången blef det förstås en pannkaka, ty piisen
hlefvo aldrig uthetalta och af alla de sköna
projekten, som kostat sinä upphofsmän så
mycken ansträngning och staden en sådan
hinga med markor, blef det kort om godt in-
genting. Senatstorget var och blef samma olan-
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diga mark som det är än i dag, frånsedt en
ilta lagd gängbana af tuktad sten diagonalt
öfver dess pian.

Hvad i herrans namn skulle raan nu taga
sig tili? Det mest gouterade projektet var
fullt af gräsplaner och låga buskar, de öfriga
af trappor, obelisker, fontäner och gubbar.
Sköt någon fram ett enda af de prisbelönade
förslagen eller de inköpta, vips voro alla an-
dra färdiga att förklara projektet omöjligt, ja
ovärdigt. Stadens fäder togo sig en funderare,
lato sinnena lugna sig och Senatstorget blef
samma oländiga mark, sådant det är än i dag,
frånsedt att Alexandersgatan belades med
tuktad sten och isvoschikarna flyttades från
rännstenen vid Senatshuset tili rännstenen vid
Rådhuset.

Sä gick en tid jämförelsevis lugnt, tills
stadsfullmäktige, tinnande torgets beläggning
alldeles omöjlig, uppdrogo åt stadsingeniören
herr Idström och stadens byggnadsinspektör
herr R. Rjörnberg att på grund af allt, som i
saken sagts, skrifvits, disputerats, ritats och
pristäflats, utarbeta ett nytt projekt som ändt-
ligen skulle kunna utföras, ty torget kunde
omöjligt längre lämnas i det skick det var;
traliken och estetiken skreko hvardera högt



71

pä förbättringar. De bägge herrarna, väl in-
konina i frågan och fullt bevandrade i saken,
togo den om hand och uppgjorde ett ]irojekt,
som tekniskt och allmänt mänskligt sedt var
helt enkeli briljant. Det löste alla svårig-
heter och olägenheter, som mi i så vidsträckt
mån vidlåda det skefva torgplanet, och tillät
estetikerna par excellens att i framtiden göra
af torget hvad de kunde och ville; men nej,
det fick ej ske. Herr Wald. Wilenius tog Sa-

ken tili tals i fackklubhen för arkitektur.
Där hlef ett stort hallå igen, så hade vi
ju tili ändå det hohrikoffska bräket och herr
Björnberg drog sig tillbaka, stadens styresmän
blefvo tveksamma, och . . . Senatstorget var
och hlef samma oländiga mark, som det år
än i dag, frånsedt att delen nedanför kyrk-
trappan belagts med tuktad sten.

Nu har Bobrikoff gått tili sinä fäder och
mycket har förändrats i värt land. Det känns
som om lefnadslusten åter vaknat bos oss, vi
vilja se det snyggt och fint omkring oss och
vär poliskammare; herrar arkitekter och de-
ras fackklubb ha hlifvit litet äldre och kanske
litet lugnare; måhända man nu utan fara för
processer och skandaler skulle våga taga fram
det förträffliga Idström-Björnbergska förslaget
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och omsider snygga upp detta torg, som hvad
dess stenläggning beträffar är något af det
rysligaste vära ögon sett och vära fötter känt
och våra liktornar fått lida, en sannskyldig
via dolorosa för dem, som skola däröfver, och
de äro många, ty de äro legio.

En stilla suck och bön tili herrar stads-
fullmäktige, den lyder så här: O fäder, sta-
dens stora och mäktiga fäder, täten ur arki-
vernas gömma leta rätt på det senast utdömda
Senatstorgsprojektet, sätten arbetet med dess
planerande i gång, tänken på alla de fattiga
socialdemokrater, som nu pliktskyldigast strej-
kat hela våren och sommaren och som tili
hösten och vintern behöfva förskott och län
för att draga sig igenom denna de fattiga
socialdemokraternas buse, den långa, kalla
nordiska-vintern. Tänken på alla dessa arma,
samhällets proletärer, tänken på socialisternas
röda garde, huru skola de icke tacka eder,
när de nästa sommar åter i tusental fylka sig
här, på detta härligt planerade torg, för att
littala sitt anatema öfver horgarpackets och
rolfareklassens alla nedrigheter. Lätta deras
tanga börda, tänk huru deras fötter skola
ömma och värka af att nöta på den utusla
stenläggning torget nu har. O fäder, stadens
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mäktiga fäder, sedän I betraktat saken från
denna Stora och heliga sida, kannen I kanske
egna en tanke åt att alla de eländiga roffare
och borgare, som söka sig tili guds hus och
tili regeringens och styrelsens lokaler, äfven
tvingas att beträda denna plats, som, utom att
den är proletärernas Stora mötes- och för-
bannelseplats, äfven är vår hufvudstads och
vårt lands främsta torg och som sådant söker
sin like på denna sidan Östersjöns stränder.

En gäng på tai om torg kommer man
osökt att tanka på gator och chausseer. Har
någon af minä ärade läsare försökt att göra
en promenad i landå i vår vackra hufvudstad
och dess omnejd, gör det, det är lärorikt. I
skolen fmna att gatorna äro delvis i utmärkt,
delvis i passabelt skick, men att de i alla fall
år för år bli bättre, chausseerna däremot
de äro icke mycket att komina med. Brunns-
parkens vägar äro ju någorhmda drägliga,
men för en promenad i vagn äro de icke
lämpade. Korta stumpar af olika bredd, Yästra
Brunnsparkens därtill alldeles för smala, två
vagnar konna mötas här endast på nägra få
ställen. Chaussen tili Fölisön är illa hållen,
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backig, krokig, ojämn i högsta grad och smal
hela sträckan ut. Omgifningarna aro, där
sketsein åligger staden, eländiga. Se det rutina,
på längre sträeka nedfallna staket, som om-
ger stadens andel af Rosavilla. Om någon
villaägare gjorde sig skyldig tili slik vanvård,
tick hän plikta så det hurrade.

Goda herr kommunalräd Bror Karl Hel-
singfors, tag för ali del bort delta elände, det
skämmer nt edra vaekra vägar i högsta grad.
Yärst bar herr kommunalrådet det i alla fall
i Djurgården. Chaussen längs den fordom
härliga, tallbevuxna åsen, där socialdemokra-
terna nu pläga fira sinä fester med att skälla
på pölisen och ställa det asia borgerliga sam-
hällets horoskop i de mörkaste färger, är
nnder ali kritik.

Ingen människa tyekes bry sig om de
längre bort belägna vägarna. Jag antager att
de numera, sedän folkupplysningssällskapet
och våra många vaekra skolor verkat så länge,
tallit totalt i händerna på Berghällspojkar,
Hagnäshjältar och Koko kansas gardister, så
att stadsingeniören och hans hyggliga arbetare
icke mera våga sig in här. Länge och väl
var där midt på den Stora vägen en väldig grop,
en riktig fallgrop för både hästar och män-
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niskor. Någon barmhärtig vägfarande sama-
ritari, som kanske själf råkat i olycka här,
hade stuckit in en granruska i hålet och
„märkt“ ut vägen, som man märker ut rem-
nor på ödsliga isar. Backarna här äro sön-
derkörda, ogrnsade och illafarna af is, flöd-
vatten och tunga foror.

Stadsmyndigheterna höra ovillkorligen
taga dessa trafikleder i ögnasikte och egna
dem nödig omvårdnad för att åt vår vackra,
uppåtgående hufvudstad gifva den mondäna
prägel, den snygghet och ordning dess läge
och dess härliga omgifningar göra den berät-
tigad tili. Redan ur folkuppfostrans synpunkt

och denna uppfostran hehöfves då sanner-
ligen är det af ai Ira största vikt, att stadens
hus, dess gator och torg äro i oklanderligt
skick. Skick och ordning sätta respekt nolens
volens tili och med i de mest förvildade
samhällslager.



EN KRÖNIKA OH KÖK,
KOCKAR, HAT OCH HATPRIS.

B. B. Chevalier! Jag har fått tjänstledighet, re-
ser bort landet och tili fåglarna", sänder dig
härniedelsi min finaste skurna penna och ber dig
sköta om understreckarena ett par veckor bortåt. Det
behöfver bara vara kvickt och roligt.

Din Sam.

Tja, där ä’ ja’ nti. Man ä’ väl sinä vän-
ners van; hvad i herrans namn skall man nu
hitta pä, sä här midt i veckan?

Om vi skulle gå i torget.
I torget och på torget äro två alldeles skil-

da saker. I torget är stockholmska, betyder
att man promenerar, slår dank, flirtar i tor-
get. Med torget menas då endast Kungsträd-
gården eller Carl XIII:s torg i Stockholm.
På torget, ja det är på hvilket af världens an-
dra torg som helst, dår man går i och gör i
torgaffärer. Jag skulle förbindligast fråga om
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den ärade läsaren nyligen värit på torget i
Helsingfors. Hvarom ej, så ber jag att få
framhålla, att något af det skönaste i fräga
om stadsvyer man får se, i fråga ora torg och
torghandel, betraktade som en bild af 1 jus,
färg och rörelse, fmnes i detta nu att se och
förnimma i vår goda stad Helsingfors.

Ställ er ungefär dår den sydligaste sälhnn-
den sprutar sitt vatten, se noga pä allt hvad
som lyser, lefver och rör sig i den vinkel, som
bildas af tvenne synlinjer, den ena dragen tili
palatsets Östra flygel, den andra långt upp mot
Skatuddens yttersta spets. Har ni i Wien,
Paris, Haag, t. o. m. Edinburg sett inom ett
så begränsadt område, i en så storartad om-
ramning en så briljant, så mångsidig torg-
bild? Haf, skärgård och terra firma förena sig
om alt ge den friskhet, lif och hehag. I första
planet fjärran nejders barn, de rödgula apel-
sinerna uppradade i lysande pyramider och
knrvor och knippen af syrenernas violetta
och hvita klasar, inbäddade i massor af grönt,
medan tulpaner i guld och purpur, i hvitt
och rosa lysa likt små flammor upp ur spelet
mellan skuggor och 1jus. Längre bort förto-
nar det hela, så brokigt i sig själft, i en färg-
harmoni af betagande glans, mot en fond af
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tegelrödt och starkt hvitt. Ångan och röken
från alla de små och stora fartyg, soin hvissla
och vända i haronen, skänka det hela en ton
af mjukhet, ett färgperspektiv af behag och
skönhet, förunderligt än mer, när man tänker
att mediet, genom hvilket vi se, dock är ha-
ra vatten och sot. Öfver aiIt delta en
strålande vårhimmel, hvars Ijusa, bleka blå i
dallrande luftvågor spänner sig öfver det hela.
Medge att något vackrare än allt delta i sitt
slag får man söka efter på långa vägar.

Och huru omväxlande är lifvet ej här. Gä
ned tili hanmen, där den ligger blank och
opalfärgad, denna hamn, där lätta, Ijusstrå-
lande vågor växla med metallklara, outgrund-
liga djup. Se på lifvet i fiskarhamnen med
sin silfverglimmande fångst och så längre upp
mot obelisken, där landtmännen stå med sinä
varor i sinä kosymer, allt grått i grått med
små ansatser tili färg på byttor, redskap och
don. Högst uppe i lufthafvet ser du de snabbt
ilande tornsvalorna, medan på ett lägre pian
fiskmäsarna segla på mäleriskt tecknade vin-
gar och lägst ned sparfvar och dufvor fladdra
omkring dig. Och det är vackert allt delta.
Mera än en gång sågo vi honom, den stora
konstnären, som nu är borta, stå här och ki-
sande blicka öfver denna ståtliga tafla.
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„En dag, en vårdag, när tulpanerna lysa,
skall jag måla allt detta“. Och hän gjorde
en gest, som drog en linje kring denna hän-
förande morgonbild nr hnfvudstadens lif. Ja,
hän lät tili och med för att underlätta teck-
ningen tili denna tatla taga och förstora en
fotografi af torget med dess myllrande lif.

Vår följde pä vår, tulpanerna glödde, pio-
nerna flammade i ny följd, men hän som
skulle fästa på duken denna bild är horta.

* *

*

Det är icke blott ögat som frossar här.
Gär man bland allt det myckna goda, som
hjudes pä torget, ökas tungans volym, hurn
säga läkarena: smakbägarena och smaklökar-
na svälla tili.

Oxalsyran skiftar röd i rabarbernas hlek-
gröna stjälkar, murklornas fma kött doftar
svagt af vårfrisk skog, rosiga och gulhvita rä-
disor, saftgrön spenat och ljusgrön sallad, alla
vårens förstlingar väcka nervförnimmelser i
vårt smakorgan. Vinterns tnnga matordning
är öfver; vi reagera mot dess konserver, dess
eviga parforcejakt på kött och kött. Och väl
är det, ty om ocksä den rena vegetarianismen
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synes oss som en lära af och en lära för hys-
teriska män och kvinnor, så är det i aito
visst, att vi 1 allmänhet äta för mycket kött,
frånsedt att vi äta dyrt och, om vi tala o m
mat ur folkkökets synpunkt, sämre än nägon-
städes i hela västra och södra Europa. Låt
oss i detta afseende göra ett undantag för Si-
ciliens maccaroni- och Lombardiets polenta-
ätande proletärer.

Den stora kocken, doktor C. E. Hagdahl
och redan före honom den stora köksforska-
ren M. A. Careine (född 1784 död 1833)
ha sagt att de olika folkens kokkonst är i viss
mån en mätare pä deras kultur. Ju råare,
enklare, mindre kokta och stekta födoämnena
förtäras af ett folk, dess lägre är i regeln detta
folks odlingsgrad. Och vi behöfva här pä
torget endast se oss omkring för att få en in-
blick i det finska folkköket och därmed i den
för oss utmärkande odlingsgraden.

Roni af alla arter, sait fisk, grafvad fisk,
sticksalt, torrt kött, kärnmjölk, surmjölk, bond-
ost, och dessa hemska syltor sedän ! Finland
är i stort sedt ett dåligt matland, det har en-
hvar som gjort en sommarexkursion nogsanit
fått erfara. Ett undantag utgör Nordösterhot-
ten. Erän Torneä tili nägot söder om Kristi-
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nestad ha vi ett finskt kök, byggdt på svenska
reminiscenser från den tredje Gnstafs tid, soin
låter tala om sig, rättare smaka pä sig. Högst
står kokkonsten i vårt land i Uleåborg, där
den dessutom tack väre de förträffliga inhem-
ska räämnena renstek, taimen, sik, lax, ett
delikat färkött, god tillgång på vildt, på 40-
talet en vida berömd vildgås- och älgstek,
hjortron och åkerbär vunnit en originalitet,
soin lämnar hela det öfriga Finland efter sig.
Därtill kommer ännn en viktig omständighet.
Stadens och omnejdens isolation. Inga andra
nöjen än kalasandet funnos att tillgå. Hvad
sknlle de stackars människorna göra? Mat-
lagning hlef för dem en andlig retelse. Kvin-
norna, t. o. m. nägra rnån, en Lagerborg, som
ifrade för folkkökets förbättring, en guvernör
Nyberg, en handlande Wigert m. 11. herömda
fmsmakare, slogo sig pä saken med den
framgång, att man i dag soin är i Uleå-
horg har en nationell linsk högskola för kok-
konsten, som är att taga vara på, att man
ännu i dag endast i Uleåborg äter solidt och
på samina gång tint. Den spirituella filosofen,
fmsmakaren, mären i Belley Brillat Savarin
hade förvisso kunnat skrifva ännu ett briljant
kapitel tili sin rykthara bok Physiologie de
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Gout om hän besökt orten. I förl)igäende sagdt,
boken är den kulinariska vetenskapens hörn-
sten, i stilistiskt afseende ett verk af hög rang.

Tili denna uleåborgsbornas framstående
plats i den oskrifna och visserligen enkla fm-
ska kokkonstens historia bidrager i främsta
rummet den omständigheten, att man bland
kokkonstens utöfvare i Nordösterbottens huf-
vndstad fmner så många män.

I själfva verket ha vi i alla tider beröfvat
kvinnorna rösträtt, men i fråga om maträtt
gifvit dem fria tyglar.

Detta är orätt.
Kvinnan hör tili de absolnt samhällsbe-

varande elementen i politiskt afseende, kvin-
nans rösträtt är att anse som ett obestridligt
nödvändigt komplement tili det radikala en-
kammarsystemet, men lika obestridligt är att
hennes allmakt i köket värit en olycka för
den högre kokkonsten. Sanningen läter ibland
originell, men den förblir sanning.

Careme säger också med stolthet att den
franska nationen står högst i kokkonsten, ty
där stå män vid kastrullerna och halsterjärnet
och icke kvinnor som hos nordens barbariska
folk. Utom hennes svaga fysik, är det just
det konservativa elementet hos kvinnan, som
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gör henne mindre lämplig i köket. Att vi i
Finland stannat vid biffstek, wienerschnitzel
och s. k, ~rostbiff“ (se vära värdshns’ mat-
sedlar), är hennes fel. Kvinnans lantasi är
rörlig, liflig, men den går ej ])å djupet eller
i höjden; hon brister i vågsamhet och försik-
tighet, tvä nödvändiga egenskaper hos en god
kock. Hvad bar hon gjort af våra fäders här-
liga halsterjärn, hvar i hela Finlands land få
vi nu ett stycke hett, ängande halstradt lamm-
eller renkött, storhetstidens piece de resistance
vid kulinariska fester? Ocksä påstå llere fysio-
loger, att kvinnans smak- och luktnerver
aro mindre ntvecklade än mannens. Medan
mannen observerar två droppar citronsyra i
ett vattenglas, behöfves det sex innan kvinnan
känner af dem. I fråga om sötsaker är kvin-
nan mest fordringsfull i fråga om kvantiteten,
minst i fråga om kvaliteten.

Den kvinnliga läsaren vill i alla dessa
saker måhända jäfva mig med det odödliga
verk, som skrifvits af en så lysande represen-
tant för köket som Kajsa Warg. Men denna
det svenska kökets visserligen icke första för-
fattarinna (vi hafva kokböcker på svenska frän
1580-talet) var i själfva verket en man.

Kajsa Warg är endast en psendonym för
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en högst märklig och högt uppsatt man;
general en chef i Finland, fältmarskalken
Berndt Otto Stackelberg (död 1787). Denne
man, som i Wurtemberg lärt sig kokkonsten i
grund af en fransk mästerkock, blandade ihop
sinä säser, gjorde sinä rön i köket på Hongoin
gärd i Urdiala socken. Tack väre ett kökshi-
träde Christina Warg, dotter tili landskamre-
raren i Örebro, och då fältmarskalken själf
icke knnde signera arbetet, fick boken (1755)
det namu den bar ännu i dag. Drottning
Kristina ville adla sin kock Krumbygel, men
af hänsyn tili ständet adlade hon för fa-
derns förtjänster sonen Polycarpus tili Cron-
hjelm; hans söner voro grefvar Cronhjelm.
Så att om henne måste man säga, att hon
höll sin kock i ära. Huru mycket bättre om
våra Cronhjelmar hällit sig tili kökets fäder-
neärfda ädla konst än att hinda sitt namn
vid chefskapet för pressöfverstyrelsen.

Men återvändom.
Efter 1809 försvinna hos oss de svenska

kökstraditionerna, med undantag af i det of-
vannämnda Osterbotten och ä herrgårdarna i
o

Aho län. Nya vindar blåsa; det ryska och
det fransk-ryska köket göra sitt inträde och

i förvanskad form. Alit röres ihop.
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Det gamla förgätes och det nya kan icke
tränga igenom. Yi hafva förlorat ali nationa-
litet, ali tradition och skola, d. v. s. ali ka-
raktär i vårt kök.

Se på Halien, den moderna kokkonstens
vagga. Där bar man tre Stora nationella sko-
lor. Det milanesiska köket (smörköket), det
bolognesiska (fettköket) och det napolitanska
(oljeköket), alla ypperliga i sitt slag. Frans-
männen, som sedän Katarina Medicis tid gå i
spetsen för köksvetenskaperna, ha också de
tre kök, det spansk-arabiska (med lök, peppar,
saffran) i Gascogne, det provencaliska och,
kokkonstens blomma, det härliga normandiska
köket; tili det sisla hör äfven Paris. Engels-
männen ha ett nationein kök. De äro realis-
ter och strälva tili att hos födoämnena bevara
den ursprungliga formen och smaken. Tys-
karna stå mycket lågt i kokkonsten.

Af nordens folk stå svenskarna högst. De
öfverträtfa sinä grannar och tyskarna i origi-
nalitet, i på inhemsk, fäderneärfd grund gjord
mat. Yi nämna laxlåda, kroppkaka, husmans-
kost, men främst dillkött på lamm, en rätt, som
t. o. m. fransmännen accepterat, Så vidt jag
känner finnas blott trenne inhemska linska
rätter; kalakukko, lohko och memma, alla i
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sin originala fonn onjutbara för en civiliserad
gom och mage.

Därtill kommer att vi äta dyrt. Yåra för-
nämsta matställen kunna alls ej jämföras med
utlandets, vi måste vid en jämförelse tala en-
dast om de mindre, andra, tredje klassens
restanranterna i Stora världen. Men äfven då
stå vi oss slätt, när det gäller priset, och ab-
solut under ali kritik, om det gäller varan.

Se här en frukosträkning frän Jacobini
vid Piazza Pietro i Rom: Omelett 40, en sta-
dig kötträtt 90, ost 25, summa 1: 55. Vidare
en räkning från „Tre konnngar“ i Rom, med
tillägg af vin, sparris och kalfe tili föregående
gär den ocksä tili 1: 55. I Paris, den ort i
hela världen, där man äter billigast och bäst,
kan man spisa säsom denna räkning utvisar:
Kuvert 20, vin 35, rädisor 20, biff 50, omelett
50, ost 20, kalfe 30, summa 2:25. Ofvanstå-
ende enligt signaturen Knack i Dag. Nyh.
Se här en räkning från Montpensier i Palais
Orleans: Omelett 40, halstradt får 60, sparris
40, smultron 50 och rödt vin 60, summa 2: 50.
Om vi lämna vinet därhän, gör det 1: 90. I
hela Normandiet får man frukost, middag och
kväll för 4 ä 5 mark per dag med fisk, smör
och frukt samt naturligtvis cider och allt af
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sådan kvalitet, att intet kök i det öfriga Europa
kan täfla därmed.

Gå och försök att få en middag eller fru-
kost hos oss efter ofvan angifna pris. Det
går ej, om prisen fördubblades. Yi äro for-
dringsfulla med lokal, duktyg, silfver, uppass-
ning, raen maten! Yi äro dilettanter i kok-
konsten, dåliga kockar, däri ligger det. Ett
särskildt kapitel förtjänar det ryska köket,
men en „understreckare“ får vara sex mat-
sedlar, alltså, slutom.

Sist och slutligen ett par anekdoter. Den
kända skådespelaren W. Ahman var en stor
gourmand. En dag frågade hans vän hofrådet
Sascha (Ahman sade Schassa) Weckström ho-
nom: „har du spisat ren?“ „Sa’ du spisat,
människa, sväljt ned min mat, det har jag,
ätit har jag en och annan gång, men spisat
har jag aldrig i det här landet.“

När guldfynden gjordes vid Ivalo, sade
guvernören i länet Nyberg;

Ja, nu ha vi guld i Finland, men
„vårt land är fattigt, skall så hli för den, soin

mat begär“. Hän kunde döma i saken, ty
hän var en af sin tids fmaste gourmet’er.



OH STATY- OCH TAFUEL-
FOLKET PÅ ATENEUn.

Det har värit ett sabla spektakel på Ate-
neum. Redan i juli berättade vaktmästar
Nyström (har läsaren märkt burn ofta det
namnet kommer upp mi för tiden, Hjalmar,
Usko, Alexander, Gustaf, Moses m. tl.!) att
tafvelfolket i Ateneum är mycket oroligt. En
dag, just då hän stängt tili den stora utställ-
ningssalen, hade hän hört stoj och högljudt
tai i rummet. Troende att hän stängt in ett
sällskap af besökande, öppnar hän dörren
ånyo, och, döm om hans förskräckelse, där
stär härtig Karl själf midt på goltvet, stam-
par i parketten, dundrar och perklar, medan
den lille judepojken Ismael Abrahamson,
fröken Elsa Lindberg förlåt fru Douvlette
—, Aino och gamle trygge Väinämöinen ner-
vöst gestikulerande vandra omkring i rum-
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met. Förfärad stänger vaktmästaren dörren
och kilar ut för att tala om saken för konst-
föreningens ordförande, sora naturligtvis var
bortrest. Vaktmästaren vet, att det icke lönar
sig att söka upp någon af medlemmarna hel-
ler, de äro sen månadtal utfarna allihop
hela direktionen är evaporerad —, i sitt be-
kymmer kom hän tili mig. Saken föreföll
mig först otrolig. Jag ville öfvertyga mig
därom. Dagen därpå begaf jag mig tili Ate-
neum, så där vid tretiden, fick nyckeln af
vaktmästaren och stängde mig in i salen. Det
förhöll sig precis sora vaktmästaren sagt.
Tafvelfolket är mera än oroligt; och vidtager
icke direktionen snart kraftiga åtgärder, så
blir det topprasande, och folket utrymmer
lokalen. Gå dit sen och se på ödelandskap
och tornina stugor, det blir inte någon glad
syn. Tafvelfolket känner sig kränkt i sinä
dyrbaraste rättigheter, det gäller dess magna
charta. Se här hvad jag lick veta.

Jag kom in i salen just då de franska
kortspelande hönderna i Beckers mästerverk
och de finska dito sjömännen i Janssons dito
krängde ut ur tallan, bärande bord och stolar
med sig. Ilmarinen själf och hans smedpoj-
kar frän Gallens talla hjälpte tili att ordna
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i salen, som hastigt fylldes af tafvelfolket.
Bred, maffig oeh betydande kom Aateli själf
med bläck, papper och penna och ställde allt
delta på bordet. Det vardt ett pratande, gurg-
lande och grälande öfverallt, tafvelfolket var
missnöjdt i hög grad.

„Hvar är vår ordförande", hördes det
frän alla håll.

Baron Babbe Gustaf Fabian Wrede (af G.
W. Finnberg) kom nu fram och intog ord-
förandeplatsen. A. v. Beckers „En lärd från
medeltiden“ snubblade fram tili bordet och
intog sekreterarens plats och började att putsa
penna och bläckhorn. Ordföranden knackade i
bordet och sade; „mina damer och herrar,
tafvel- och statyfolk, låtom oss fortsätta vårt
arbete.“

I detsamma ramlar Ismael (af Löfgren)
med en duns ned ur tallan, rakt framför ord-
förandens bord.

„Jo du är just en äkta pojke“, säger den-
ne leende och kniper honom i kinden.

„Nej, nog ä ja oäkta“, svarar Ismael.
„Hagar rodnar ännu efter fyratusen är, ängeln
vänder bort sitt ansikte och fäller en tår.“

„Jak schkulle ock ha nåket att sige“, sä-
ger unge Ismael Abrahamson. „När fater
Abraham körde mamma och mik ut i öknen,
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så var det micket svårt många gänger, micket
hctt och micket torrt, men icke som her i
Ateneum. Om kvällarna kom en beskedlig
ängel och grätde en brunn åt mik, men her i
Ateneum är det micket torrt, micket torrare
än i öknen och hett. Jak schkulle villa att man
schkulle vintilera her i Ateneum och att man
schkulle få dricka vatten i Ateneum."

„Ja, det är sant“, säger tafvelfolket med
en mun, „här mäste ventileras, här är en
fäslig luft, icke en glugg kan öppnas här om
sommaren. Det är svårt med den saken.“

„Jaha“, svarar ordföranden, „det skall
skrifvas upp. Nå, är det ännu något vidare."

In marscherar general Palmfelt från staty-
folkets mm. I ett litet, väl sammansatt tai
framhåller generalen med gustavianska maner
att lian, placerad i en vrå i statyfolkets rum,
intet har emot platsen, men som pendent har
hän ett slaskbäcken och en tvålkopp, och hän
undrar om det är sä riktigt passande i ett
offentligt museum. Tafvelfolket är af samma
åsikt som generalen och ordföranden låter
den medeltidslärde anteckna saken tili pappers.

Nu komina två förtjusande unga damer
fram, deras gäng är som musik. Den ena är
fru Aino Ackte-Renvall, den andra Alice
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Vikström, f. Högström. Den enas gång är ett
andante allegro, den andras ett scherzando.
Där är nägot vårligt, skyggt och fint öfver
hela deras uppträdande. Tafvel-folkets he-
kymrade miner ijusna vid de två unga fruar-
nas framträdande.

„Gä du först, Aino“, säger fru Vikström.
„Nej, gä du, Alice, du är äldre fru än jag“.

Lilla fru Vikström stiger fram och säger,
i hörjan litet stammande och osäkert: „Vi
äro mycket missnöjda, jag och min flicka, för
vi ha ingen nummer ai Is, och det ha inte
många andra af staty-folket heller, och inte
fmns Emils namn i katalogen heller, vidare
än för den där gipsflickan, och det är inte
rättvist. Och själfvaste farbror J. L. Runeberg
har inte någon nummer, hara den här lap-
pen“, och den lilla charmanta frun lägger pä
bordet ett f. d. hvitt papper med ett par
skrifna rader.

Ordföranden tager upp pappret, läser och
drager på smilhandet, „men det är ju ett
prästbevis“, säger hän skrattande; „här står:
’W. Runeberg af J. L. Runeberg’. Det borde
väl härvidlag vara tvärtom. Emellertid så
taga vi saken tili protokolls eller huru?“

„Ja, ja“, svaras från alla håll.
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Nu blef det Aino Ackte-Renvalls tur.
Hon anhöll i ett längre välgenomtänkt

andragande att tili protokollet skulle anteck-
nas, att hon också var missnöjd med arran-
gementet i den sai, där hon stod. Nägon
nummer hade hon icke heller fått, det
stod hara på hennes ram: „Antellska samlin-
gen“, men det stod jli samma sak t. o. m. på
de torkade indianerna i grannmuseet, så det
kunde ingen blifva klok på. För öfrigt, då
det var en henne tillförsäkrad rättighet att få
en nummer, så höll hon på den saken. Yi-
dare heklagade hon sig öfver att hon icke
fanns i hela katalogen. För öfrigt funnos i
hennes rum tjugo tatlor med ofullständig he-
teckning, af dem fjorton alldeles utan någon
som helst anvisning, däribland ett sådant
mästerverk som herr Th. Wsenerhergs Hog-
landsvy. I rummet bredvid funnos trettiosex
tatlor i samma sorgliga läge och i rummet
därefter tjugosex, och därtill kom att nastan
alla, åtminstone de herömdaste, Menard, Cot-
tet, Simon m. fl. alls icke funnos i hela kata-
logen. Det var i grunden outhärdligt. Hon
hade hört mera än en besökande beklaga sig
däröfver. „Man visste ju inte, om man såg
på ett mästerverk eller på ett eländigt kludd“,
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hade en lärd och ansedd konstkritiker sagt
härom dagen, där hän stod framför en af
provisorn Goghs taflor. Och frn Aino Ackte-
Renvall gick så långt i sitt yrkande, att hon
ville det en ordentlig resonerande katalog
öfver kollektionen skulle utarbetas samt att
man skulle med en stjärna beteckna hvad
som är ett mästerverk, så att folk på rätt
ställe visste att faila i förtjusning.

Andragandet emottogs med applåder, och
behagligt hälsande gick fru Aino Ackte-Ren-
vall tili sin plats.

Nu kom där en liten, suhhig varelse, grå-
tande och snyftande. Med ett trasigt förkläde
torkade hon de vackra bruna ögonen. „Jag
var hara en fattig, smutsig liten köksa hos
salig Rembrandt i tiden, men jag behöfver
väl därföf inte lida den stora orättvisa, som
vederfarits mig. Jag är ju inte annat än en
kopia, men, utom att jag är ställd i en skam-
vrå öfver hörnet, bar jag kömmit in hland
hara förnäma original, och inte har jag fått
den minsta lilla nummer, inte så mycket som
nollnoll en gång. I konsthistorien pratar dem
redan en hei hop dumheter om mig och salig
Rembrandt, därmed mä det nu vara huru
som helst, men ingen skall säga. att jag vill
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förhäfva mig och lätsas vara original, när jag
är hara en kopia“. Och gråten kväfde lyck-
ligtvis hennes svada.

„Hindrikke bar rätt, grät inte“, säger
tafvelfolket, „det skall antecknas tili proto-
kollet, att alla kopior, sä vidt möjligt är, böra
sammanföras i ett mm och icke som nu fin-
nas litet hvarstans.“

Och så gick det undan för undan, den
ena kom eftcr den andra. Dagnan Bouverets
martyr klagade öfver att hän hade fått den
sämsta platsen i museet; man gick och såg
efter, martyren hade rätt. Eastien Lepage
hade en enda gång i lifvet målat en „musa“,
hän hade bestraffats med att musan sändes
tili Ultima Thule och ställdes i en skamvrå.
Edelfelts röda dam i landå hviskade diskret
åt ordtöranden, att hon helst ville åka bort
från hela inrättningen, hon insäg nog själf. . .
En irritabel artist tyckte, att om det stod på en
tafla medaille d’argent, på en hors concours
etc., borde det stä konsekvent på alla de be-
lönade angifvet det pris de fått, eljest fick
allmänheten ett alldeles falski begrepp om
saken. En petig magister tyckte att alla siffror
borde vara lika, nu fanns det skrifna och
tryckta och pressade siffror i svart och guld
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och gud vet hvad. En annan ville alt salama
skulie få en skild bokstafsheteckning, så alt
man lättare skulle hilla rätt på dem. Och
så gick det på timme efter timme, tafvel-
folkets protokoll blef ganska digert. När det
omsider var färdigt, justeradt och underteck-
nadt, heslöts på förslag af ordföranden alt
fruarna Ackte-Renvall och Högström-Yikström
skulle framlämna protokollet i fräga hos ve-
derbörande.

„Hvem är vederbörande“ säger fru
Vikström. „Hm“, svarar den medeltidslärde
med ett spirituellt löje, „vederbörande, min
nådiga, är ett uttryck, som man använder,
då man inte vet tili hvem man egentligen
bör gå.“

„Ja men huru skola vi då få veta det.“
„Det blir damernas ensak“, svarar den

medeltidslärde och slår igen doktor Antells
bläckhorn samt aflägsnar sig med det öfriga
tafvelfolket.

Damerna se i hög grad villrådiga ut.
Plötsligt få de sikte på mig, de kanna

igen mig, deras blickar ljusna, sen trettio är
har jag inte hait förmånen att få emottaga
sådana strålande blickar som nu. „Bäste herr
Chevalier“, säga de på en gång, „hjälp oss
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med det här välsignade protokollet.“ „Jag“,
säger fru Ackte-Renvall, „har hara den här
gråverkskappan, inte kan jag i sommarvär-
men gå ut med den.“ „Och jag“, säger fru
Vikström, Jag har ännu mindre, har Just in-
genting, och inte kan jag lämna min baby,
inte.“ Nå, charmerad och smickrad tager jag
naturligtvis emot tafvelfolkets och de älsk-
värda damernas protokoll. Sen dess har jag
i veckotal sökt direktionen, den är fortfa-
rande evaporerad.

Jag anhåller hos redaktören för Hufvud-
stadsbladet förbindligast att i eder tidning få
redogöra för ofvannämnda protokoll, så att
tafvelfolket, och framför allt damerna och
den medeltidslärde herra, må se att jag nog
velat tili vederbörande framföra handlingarna
i fräga. Emellertid tinnas de hos mig tili
benäget påseende.



BROR KARL HELSINGFORS.
(En familjehistoria.)

Den äldsta kända medlemmen af den nu-
mera talrika och betydande familjen Helsing-
fors, hvars mest celebra medlem är kommu-
nalrådet Bror Karl Helsingfors, bodde under
konung Orre I:s tid någonstans i Helsingland.
Huru hän öfver vattnen krånglade sig tili trak-
ten af Gammelstaden, därom tvista de lärde
än i dag. Alit nog, i hedenhös finna vi med-
lemmar af familjen Helsingfors bosatta längs
Vanda ås stränder. Det hette att de lefde på
sik-, lax- och strömmingsfiske. Detta kan ju
nog vara sant, men, som kändt, man lefver
icke godt på bara sik och strömming, och då
familjen Helsingfors i alla tider älskat ett godt
bord, måste ett annat näringsfång än fiskarens
af den påfmnas. På grund af handlingarnas
bristfällighet är det svårt att precisera detta
familjens vitae genus, men troligt är det emel-
tid att den försörjt sig som skutskeppare. Sol-
dattransporter voro den tiden inbringande, i
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det gardister vid den såkallade varägerbatal-
jonen ständigt fördes af och an mellan Rosla-
gen och Aldogaborg. Troligt är äfven att me-
ra än en medlem tog del 1 hvad man nu skulle
kalla sjöröfveri, en i det hela inbringande atfär,
på sin tid hedrad och hesjungen af skalder
och tänkare. Ja t. o. m. i våra dagar af en
Gånge Rolf m. fl. omtalad med heröni. Famil-
jens ekonomi förbättrades icke vidare, icke ens
när gamle kung Gösta tog den om hand och
försökte att ställa för den så godt hän kunde.
Joel Lang och Hannes Gebhard hade då icke
ännu klarerat nationalekonomins principer,
och gamle kung Gösta hade i själfva verket
de mest barocka ideer i denna sak. Hans
hänsynslösa förfarande för vinnande af „plats
för den profiterliga rysk-holländska handein11

bar totalt vatten och retade dessutom kusi-
nerna i Rorgå, Sibho och Pernå mot den ar-
ma familjen Helsingfors i allra högsta grad.
Helsingfors hämnades med skymford, och allt
sedän dess talar hän föraktligt om Borgå-
bässar, Sibbovargar och Pernåhöns. Också
kung Göstas oförståndiga sonsonsdotter bjöd
tili att göra hvad hon kunde för familjen, men
litet var det, hon gaf den ett vapen med hara
„en förgylld krona“.
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Familjens låga stånd och dess på förvärf
riktade sinne höll den länge på en andlig
nivå, som t. ex. vid sidan af gamla kommerse-
rådet Yiborgs släkt och den gamla kaplans-
familjen Åbo var i ögonen fallande. Dock,
bättre dagar skulle randas för släkten. En
37-årig ingeniör-officer Augustin Ehrensvärd,
som först insett vikten och hetydelsen af en
grupp öar i den nyländska skärgärden, sän-
des tili denna omnejd i och för utförande af
diverse byggnadsföretag. Hän blef familjen
Helsingfors’ välgörare. Med sinä för tiden
ofantliga medel, 16 tunnor guld, sinä stora
andliga resurser en allt besegrande energi
och en genom resor vidgad synkrets gaf
hän för alla tider familjen Helsingfors en lyft-
ning och ett särdrag i dess lynne, som sedän
dess, ärftligt i flere generationer, gör dess nu
lefvande medlemmar kännspaka äfven för
mindre vana psykologer. Det är den realis-
tiska lifsuppfattningen och förmågan att under
alla omständigheter se saker och förhållanden
i stort. Ehrensvärd anlade en skola, som för
dåvarande ocli för alla tider är i hög
grad märklig. Den motsvarade nämligen i det
allra närmaste vår nuvarande tekniska hög-
skola. Teckning, matematik, konstruktion och
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byggnadslära ingingo som grundläggande ele-
ment i delta ypperliga läroverk, hvarjämte som
fackämne ingick skeppsbyggeri.

Så länge en man med en så lägande en-
tusiasm och så hög syn på tingen som Ehren-
svärd stod i spetsen för läroverket, så länge
lärare sådana som en Chapman, Trolle, Man-
nerschantz, Björnberg m. fl. ledde piltarna af
familjen Helsingfors’ blod ehuru denna
uppfostran var enbart riktad på färdigheters
utbildande, icke karaktärens stärkande och
personlighetens förädlande var där egent-
ligen ingen fara. Men den dag dessa ädla an-
dar folio undan, blefvo bristerna i denna upp-
fostringsmetod skönjbara. Förvärfsbegäret blef
starkt framträdande. Alla helsingforsare skulle
gubevars förtjäna sin andel af de sexton tun-
norna guld. Och om det är sant att nyod-
lingar af familjen upptogos, att gamla mossar
etc. utdikades (Degerö, Drumsö, Mälkylä,
Brändö, Mejlans äro brutna tili bygd nnder
denna tid), så gick dock i betänklig grad njut-
ningsbegäret hos de unga vid denna tid hand
i hand med det starkt framträdande förvärfs-
begäret. Detta framgår äfven af alla hand-
lingar, memoirer och af det distikon, som en
ortens själasörjare, prosten Wång, med tydlig
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hänvisning hopsatt och präntat på en tafla i
själfvaste kyrkan:

„ o Helsingfors, fin gamla synd lägg af
om tu ej segla vill ännu en gång i kvaf“.

Karaktäristiskt för släkten är äfven alt,
medan i den gamla handelsfamiljen Viborg
och bland prästpojkarna i familjen Åbo all-
tid fanns en eller annan poet och skriftställare,
familjen Helsingfors lyste genom sin totala
brist på siika personer, som visserligen aro
jämförelsevis onödiga, men som dock gifva det
hela en viss prydlighet. Redan den unga ge-
nerationen af familjen ungherrarna Au-
gustin, August och Augnstus Helsingfors
visa tydligt hvars andas barn de äro. 1788
aro de färdiga att konspirera snart sagdt med
hvem som helst Den mest bemärkta bland
dessa här uppräknade, Augustin, var icke nä-
gon sympatisk person. Trots sinä framstående
egenskaper, var hän en stor intrigör. Ingen
tradition, ingen familjehistoria att bygga på
hade hän, intet ansvar för framtiden och in-
gen kärlek för hvad som värit. Af hans sö-
ner blef en August borgmästare. Hän var en
begåfvad man, hade sinä vyer, men det var
också allt. Medan Sveaborg omslöts af Bux-
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hoewdens och Suchtelens trupper, medan lan-
dets söner fullgjorde sin plikt uppe i norden,
uppträdde hän ingalnnda exemplariskt, om
hän också icke spelade en lika ynklig roll som
prästpojkarna i Åbo. Opportunist i ordets sämre
bemärkelse, drog hän sig nr spelet med den
heder hän kunde och den var inte vidare
att komma med. Sönerna blefvo sjökaptener,
skeppsredare och handlande, en blef kom-
merseråd, och nu började spektaklet från
Ehrensvärds dagar om igen. Ty nu skulle
familjens fädernestad blifva hufvudstad. Här
kunde och skulle förtjänas.

Man har ofta förundrat sig öfver huru
frågan om hnfvudstadens flyttning egentligen
uppstod och hurn den tillgick. Teoretiskt var
den ju försiggången redan under Ehrensvärds
tid, då staden i smätt spelade en hufvudstads
roll. Ännu mera blef delta fallet 1788—90.
Och under den nya regimen var det gifvet,
att man ville ha hufvudstaden i skydd af en
fästning.

Praktiskt gick det för sig med lätthet, ty
en sådan mängd af skickliga byggmästare, te-
gelslagare, kalkbrännare och yrkesmålare hade
fostrats upp i Ehrensvärds polyteknikum, att
gamle Ehrenström, löjtnant Kocke och unge
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Engel inte behöfde vidare än vinka, sä var alli
gjordt. Af Ehrenströms bref och papper fram-
går, burn betydande den profit var, som
merserådet Helsingfors drog af hela
affären. Den gamla gustavianen satt rnången
dag frän morgon tili kväll och svettades i
kommerserådets kvafva kontor, där kassabo-
kens kreditsida svällde tili omåttligt. Förhål-
landet mellan dem, den estetiska ledaren och
den Stora leverantören, var det sämsta tänk-
bara.

Af kommerserådets söner blef Bror Karl
senior en man af annat skrot än fädren värit.
Orsaken kan jag åtminstone icke förklara på
något annat sätt än att universitetet flyttades
tili den nya hufvudstaden. Därmed koni där
en ideellare läggning på hela familjens lif.
Den började i stort förstå att bortom skepps-
fart och penningar fanns något, som, ehnru det
ej kunde vägas och mätäs, dock var något
äfven det. Tili denna sinnets förändring hi-
drog i sin mån äfven att hustrun, som var
från inlandet, var litet pietistiskt anlagd, af
gammal, fin, upplyst prästfamilj, „Hvad gag-
nar det människan, om hon vinner hela värl-
den och dock tager skada tili sin själ“ var
den för gamle herr Helsingfors nya sats hon
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dref. Och det kan ju vara på sin plats att i
detta sammanhang framhålla den för familjen
belysande omständigheten, att alla äfven de
starkaste andliga rörelser pietismen, metodis-
men, hihulismen förklingat så godt som ohörda
för dess öron. Starka i realiteten ha dess med-
lemmar aldrig hört rösterna ur de tysta dju-
pen, och ha de hört dem nägon gång, ha de
aldrig berörts af dem. Också fällde den be-
kante lord Radstock om släkten yttrandet:
„att den var den mest förstockadt ogudaktiga
hän känt“.

Sonen Bror Karl junior tog arf i mera än
ett afseende af sin moder. Då det andliga lif-
vet var mera vaket inom honom, hade äfven,
som vanligt är, hans ansikte förfmats. Hän
var en tili det yttre behaglig yngling. För att
komma ur hufvudstadslifvets frestelser, sändes
hän af sin moder i ifnga år tili Borgå gym-
nasium, hvilket läroverk då åtnjöt ett berätti-
gadt anseende. Här kom hän under professor
J. L. Bunebergs ledning. Denna märkliga
skollärare var sin tids förnämsta pedagog.
Opraktisk, föraktande allt förvärf af gods och
guld, var hän Ehrensvärds järalike i klarsynt-
het, energi och patriotism, men hans konträra
motsats hvad de pedagogiska principerna he-
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träffar. Onyttiga döda språk, grekiska, latin,
ja t. o. m. hebreiska och annat dylikt kram
laddade hän på fullt allvar i sinä elever. Det
tekniska vetandet föraktade hän tämligen tyd-
ligt. Teckna kunde hän icke ett dyft, un-
derligt nog, ty af allt att döma måste hän i
sin inhillning ha sett ganska distinkta bilder.
Ehurn ifrig j'ägare, kunde hän inte konstruera
ett hösslås eller med verklig vinst sälja sinä
otaliga räfskinn. Hän lade i pedagogin an på
inre, så kallad andlig. fördjupning. Själf ide-
ellt anlagd dref hän på den för familjen Hel-
singfors nya satsen, att egoismen var roten tili
allt ondt och altruismen det godas hörnsten.
I detta senare fall dref hän sin lära tili löjliga
konsekvenser man sknlle för det, som man
ansåg vara rätt, låta fast skjuta ihjäl sig. Gamla
kommerserådinnan Helsingfors’ „känslopjunk“,
som „guhben Senior 11 kallade det, satte hän i
rim och meter. Och just detta känslopjunk
ligger djupast inne i de i tiden mycket lasta
visorna, som professorn skref och puhlicerade
under den sökta och underliga titeln Fänrik
Stäls sägner.

När Bror Karl juniorkoni hem med detta
lärdomskram och dessa åsikter inplantade i
hufvud och hjärta hlef gubben Senior arg.
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Det hade vid denna tid mera än en gäng gått
hett tili i kommerserådets hem, men skadan
var skedd. „De sabla poeterna", svor gubben
Senior, stängde sig in i sitt konton och sökte
sin tröst i den stora kassaboken.

Man kan därför i stort sedt säga att Bror
Karl Helsingfors junior är en produkt af den
uppfostran familjen fått af tvenne sådana snil-
len som general Ehrensvärd och professor
Runeberg. På dem skyller hän allt: på den
ena sinä yttre färdigheter och förmägan att se
affärer i stort, räkna med guld i tnnnor; på
den andra sin lifsuppfattning. Denna hans
uppfattning har en annan professor, också hän
visdiktare, littalat i följande nätta verser;

„Vårt land, som vi åt ljuset vigt,
Skall blifva stort och ärorikt.
Vi själfva må förgätna dö
Som vågen i en sjö.“

Också har kommerserådet Bror Karl Hel-
singfors velat hedra sinä berömde lärare ge-
noni att hänga npp general Ehrensvärds por-
trätt i sin salong och att i sin stora trädgård
ställa npp professor Rnnebergs porträttstaty.



1 SÖRNÄS.

Utan tvifvel har ni, min läsare, mera än
en gång, när ni en höstafton gått längs den
vackra Norra kajen där det alltid är kalit

eller när ni värit ute på Kronbergsfjärden,
fäst er vid en rad af bländande ljus, soin lyst
där borta norrut sä färgrikt vackert. Som
Stora bländande topaser, radade på ett pärl-
band, kanta de horisonten och locka äfven
den trögaste fantasi tili llykt. Är aftonen
mycket mörk och disig, stär där högt öfver
lyktorna en glorialiknande båge af kalit gult
ljus. Är aftonen åter inycket mörk, men luf-
ten klar, ser man nedanför de lysande pär-
lorna länga, skälfvande, blänkande strimmor
i det svarta vattnet. Det ser ut som om nägon
där borta i det stora mörkret höll på att
smälta tlytande guld, som småningom för-
svinner och förrinner i det svarta djupet.
Roligt vore att se det där på närä håll, har
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jag tänkt för mig själf mera än en gång, roligt
att se hvem jätten är, som spiller vårt guld i
vågorna. Sen dess jag första gången tänkte
den tanken ha år förgått, jag har sett både
Honfleur, Boulogne sur mer och Havre, där
man får studera samma ljuseffekter, men tili
de lysande pärlorna där borta i Sörnäs har
jag icke kömmit förrän i sommar iär och
då for jag för öfrigt vilse. Men så vackert
fann jag detta Sörnäs, att jag sen dess värit
där flere gånger. Jag har sett det i morgon-
och altonljus, jag har sett det i olika stäm-
ningar och jag säger: „Ohoj konstmålare hvar
ä’ ni? Ni målar Bretagne i svart, Normandie
i silfverhvitt, Paris i violett och grått, men
koni tili Sörnäs och tag alla färgtuber med,
det går ej af med mindre.“

Dock, här horde jag måhända dikta en
känslofull sonett och tala om en yngling,
som en mörk augustiafton säg smaragdgröna
lysande ädelstenar skimra under sykomorer-
nas blad, hän går tjust, bedårad för att plocka
dem, men ack, hän finner endast klibbiga
lysmaskar— „les illusions perdues“—, dock,
den dikten torde vara gjord allaredan af
Francois Coppee. Jag vill endast nämna att
med minä guldglänsande topaser var det unge-
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fär samma sak. De fyllde min själ med
vackra bilder, jag for att se dem på närä håll,
och de voro, väl icke klibbiga lysmaskar, men
stinkande bensinlampor, system Forselles „les
illusions perdues“.

Men för att från illusionerna gå tili verk-
ligheten, sä är här förtjusande. Söderut se vi
som i en fonddekoration Helsingfors i olika
blånande pian med den alltbehärskandekyrkan
i bildens midt. Som kulisser resa sig pä
sidorna om denna fond höga, gröna holmar,
de stiga brant upp ur vågorna, blotta sin
klippgrund vid stranden, men hölja sig eljest
in i tätä dungar af barr- och löfträd. Mellan
dem se vi hafvet, som lyser från mörk indigo
tili blek turkos i alla det blåas skiftningar,
och öfver dess skälfvande yta millioner gyllne
paljetter, som ge det hela sin strålande som-
marglans. Där borta mellan Brändölandet
och Sumparn ses en Hik af det vida haf,
„ allas van och ingens slaf“. Ett hörn af Wre-
des „trotsiga bastion“ på Sveaborg reser sig
käckt nr vågorna. Mot norr ser du landtliga
vyer, gula åkerfält, gröna ängar och lundar,
badande i sommarljus. Öfver Gammelstads-
vikens lugna yta draga små ångare och vackra
segelslupar blanka linjer, medan måsarna,
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här högljudda och landtliga, föra ett element-
skadt väsen, plumsa, skria och slåss om
strunt, en död fisk, som drifver på vågorna.

Närmast kring dig har du alla dessa bryg-
gor, kajer, molon, pirer, armar och allt hvad
de heta. Den ena låg, svart, mossbelupen,
gammaldags och bräcklig kryper varsamt ut
i vattnet, liksom rädd för vågorna; den andra
hög och nytjärad kastar sig stolt, medveten
om sin moderna konstruktion ut i hafvet för
att kampa med böljorna.

Där ute på piren står en skock med sjö-
mansbrudar. Se på den där, som snattrar
med Andersson från Föglö; när „hon viftar
med kalla handen“, är det som Pax eller Lex
vore i rörelse. Och bred om rona är hon,
0,42 cm skall hon ha i en kjTkbänk (se finsk
byggnadskalender, sida 56). Och pråmarna
sedän, där Andersson från Föglö och de an-
dra gästerna sitta och byta ord med brudar-
na. Byggda äro de efter samma modell som
flickan. Och se huru tjäran lyser grann i
aktern, från det ljusa guldet i alla bitumens
förtoningar ända upp tili djupt mahognyrödt.
Säfligt gunga de på det blåglittrande vattnet
och darrande reflexer draga öfver den breda
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akterspegeln hvarje gäng pojkarna slänga sin
brädbörda i dem.

Pojkarna här i Sörnäs förtjäna att ses, de
äro riktiga mannagryn. 15—16 år gamla gä
de och bära både plankor och bräder, sora
en stor kari knappast ginge i land med. Det
bar blifvit en riktig sport bland dem. Spor-
ten gäller, hvem som kan taga det största
antalet bräder på skuldran! Där komma de
i en läng rad, korta och breda som porter-
buteljer, de gå varsamt, ofta skälfva benen
under dem, men de knoga oförtrutet på sin
börda. Landgångsplankan sviktar djupt under
dem, så där ja, nu äro de Iramme, duns låter
det och där ligga fyra, fem, nej sju bräder.
Och stufvaren ser beundrande på pojken, som
torkar svetten från pannan. „Det var ett
karlatag“, säger den förre smickrande. Och
stolt ser pojken omkring, ser ned på dem
som bära endast tre, fyra bräder. Hän är
lekens kung. Och porterbuteljen går åter,
säfligt, utan fjäsk och utan ifver upp tili stabb-
läggaren och vill försöka med åtta bräder,
men det går in te. Det är troligt att, likasom
där vid kapplöpningssportens utöfvande en
och annan ädel häst blir sprängd, porterbu-
teljerna vid denna |brädsport få skavanker
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och sprickor. Men den som går igenom! Ja, det
blir nog riktigt duktig skärgärdsras på den.

Hvarhelst raan ser upp mot land här
vid Sörnäs, stå väldiga staplar af plank och
battens, af staf och virke af alla slag, en
„stapelstad“, som osöktpåminner mig om den
vackra norrlandsballaden af Elias Sehlstedt:

„Jag såg och såg,
Och hvart jag såg,
Så såg jag såg vid såg“.

Men en sak tycker jag inte om i Sörnäs.
Hvad är det för ena kaptener nu för tiden?
Riktiga sprätthökar. Gentila mössor med
guldrever och guld på skärmen, blanka knap-
par och sidennäsdnk i barmfickan, kläder i
mörk cheviot. En går tili och med och
sprättar med käpp. Annat var det i min ung-
dom med kaptenerna. Då gingo de i lurfvig
silkesstorm (mode Old England), stormen bars
städse starkt akterstagad, så pannan syntes.
Storrutig väst, urked med berlocker, långa
byxor, som slogo valkar vid vristen. Röd-
brusiga och bredbenta stodo de på sin skuta,
valkade sin buss, luktade sill, anisett och
whisky på häll, och så de kunde spotta sen,
artistiskt fmt, så att det var hara håll dej
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undan. Det var sjöbnssar af den gamla goda
sorien. Fick man mi tag i en sådan borde
hän stoppas upp och införlifvas med de An-
tellska samlingarna.

Ocksä fartygen själfva voro dä för tiden
helt annorlunda. Bredbröstade kommo de
upp för strömmen I fören sägs en najad pä
håret lik brudarna där på piren och med en
akterstäf hög som ett hus prålande i guld och
grönt. Och då, dä hade de riktiga fartygs-
namn, som det var något med. Tag „Hoppet“
från Finland, tag „Äran“ från Åbo, tag „Rätt-
färdigheten“ från Borgå, det var namn det.
Men nu! Där ligger ett vrak på stranden
med den gröna huken i vädret, det heter så,
att jag icke vägar tala om det en gång. Och
de andra, som komina upp här på redden,
de kalla sig „Kuxhaven“, „Liverpool“ etc,
Och huru se de ut, stora som Refanut i barn-
sagan, svarta som etioper, inte ens en röd
rand under relingen, ingen galjonshild, inga
trelliga svängar i för och akter, rät och siat
som en järnplät.

Där är en, den öppnar sin väldiga huk,
utspyr på en dag räls, hjul och järnbjälkar,
eldfasta tegel, plät och skrot sä mycket som
den här landsändan behöfver för ett halft år
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och lastar sedän in under ett sataniskt gniss-
lande och tjutande bjälk och plank, hattens
och staf. Men hvilka laster! Dungar, som
en gång grönskat på Saimens och Päjänes
öar och holmar, lundar, där talltrastarna
sjungit under Ijusa sommarnätter, de vandra
som munsbitar i jättens inre. Skogar, där
björnen och älgen sökt skydd och känt sig
säkra, följa efter, redncerade tili döda tolfter
och kubikfötter, och när den omätlige om-
sider slår gapet ihop öfver allt hvad den
gömt i sitt inre, så tager den ännu en klnnk
af våra skogars märg, safven och saften från
tusende sinom tnsende barrträd. Och nu för-
stär jag symbolen, detta gnld, som tlyter pä
mörka vågor, som jätten öser ut i det svarta,
obekanta djupet. Jag har i dag känt en fläkt
af jättens ande, hans, hvars valspråk är „Auri
sacra fames“, hans, som härjar skogarna på
våra åsar, lundarna i våra dalar, ja bryter
upp själfva marken för att ur rötterna på
skogens fallna söner draga ut den saf där
ännn kan gömmas.

Men Sörnäs har andra bilder än det idoga
arbetets att bjuda pä, stilla tysta idyller, där
allt hvilar i ro, där tiden själf tyckes stannat
i sitt lopp. När man från bryggan vid Söder-
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näs udde förbi de röda magasinen vandrar
längs stranden uppåt norr, kommer man som
tili en annan värld. Där nere är lif och rö-
relse, handel och vandel; här talar allt om
tempi passati. Ett öppet öde fält, som tili
flere tusental kubikmeter består af ved. Det
är bakar och splint, som sen årtionden radats
upp här på urberget. Där växer intet, icke
en ört, icke ett grässträ, och generationer
skola förgä innan denna konstgjorda mark
återbytes tili den lifgifvande humus, ur hvil-
ken allt som lefver och andas en gång utgått.
Af allt framgår här, att Sörnäs är på retur.
Om tempi passati vittna de rostbruna ske-
norna, som ligga längs stranden, det är länge-
sedan trafiken här var liflig. Här höres icke
ånghvisslans ljud, icke vagnarnas rullande,
icke stabbläggarnes rop, icke plankbärarnes
tunga tramp. Svartnade bräder, grånade stap-
lar af bakar och vrak ge det hela ett sorgligt
utseende. Högväxt Epilohium där borta vid
gärdet sår sinä duniga frön öfver den steniga
marken, pä hvilken några eleganta ärlor trip-
pande jaga efter en och annan förirrad insekt.
Renfana och Artemisium parfyrnera luften
med sin häska doft. Allt är så tyst och siiliä
som på landet en söndagsmorgon. Den sta-
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pelstad, som stod här för några år sedän, kan
nu vara fönster och dörrar i London, golf i
Cadiz, möbler i Barcelona. Och antagligen
skola år förgå innan här återigen bli lif och
rörelse, och det lifvet, den rörelsen är då an-
tagligen af annan art än förr.

Sörnäs har förlorat sin förra betydelse
som utskeppningsort för virke. Lovisa har
ätit npp den, handein med virket har sökt
sig nya vägar och mänga år skola väl icke
ha förgått, innan de sista staplarna här ha
vandrat ali världens väg, och detta Södernäs
(som det kallades i gamla Helsingfors, för oss
är det ju Norrnäs), en gång så hlomstrande
och lifligt, skall sjunka i det obemärkta. Så-
dant det är, är det emellertid för en flane-
rande hufvudstadsbo ett stycke för sig, där
ett egendomligt lif utvecklar sig i en vacker
nejd, och därför värdt att ses.



BROR KARL HELSINGFORS’
NYA INRÄTTNING.

Kommunalrådet Bror Karl Helsingfors
gick och trampade utanför sin nyaste inrätt-
ning, där nere vid hamnen. Kommunalrådet
var rosenrasande på hela Societetshusaffären.
Pengar, pengar, pengar, det var tamfan aldrig
fråga om annat, när det gällde det huset.
Det var ett elände, ett riktigt sorgehus, vat-
tenledningar, afloppsledningar, parkett, allt
var åt fanders. För att trösta sig själf och
lura bönder hade hän låtit måla hela soc-
keln, tili och med den af granit, i rödaste
oxblod. Det likasom lättade det hela. Tja,
det där var nu saker, som hän helst höll för
sig själf, ty hän talade inte gärna om den
affären, det var endast i ruelsens ögonblick

och hvem har inte sådana det kom
fr am.
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„Go morron, go morron, herr Chevalier,
har inte seit herrn på länge. Huru står
det tili?"

„Go morron, tackar för gunstig efterfrå-
gan, får man kanske titta in i den här nya,
charmanta inrättningen?"

„Vassågo, vassågo, jag kommer själf med“,
och så gingo vi genom en oändlig bråte af
murbrukslådor och bockar (ställnings-, för-
stäs), fyllning, affall och skräp in i köks-
Itygeln. När kommunalrådets byxhålk räkade
fastna i en plåtremsa, soin envist ville följa
med upp i våningen, sköt vreden upp hos
den mäktiga mannen. Hän sparkade tili den
efterhängsna plåtspiralen och bet med möda
sönder en kraftig ed; „det var då för märk-
värdigt . . . och aldrig blir det färdigt heller,
vi skulle flytta in i september, i oktober, i
december och nu ä’ vi på det nya åretoch ...
vete tusan när det blir färdigt.”

„Hör nu, herr kommunalråd, om Ni skulle
öppna det på Er egen namnsdag, Karlsdagen.”

„Hvasa, Karlsdagen, det är en ide, tack
för den, det är nästan som en fest, en helg-
dag här i landet, då taga sig alla ledigt, all-
mänt sjöslag ... Ja, ja, hara det skulle hinna
bli färdigt tili dess.“
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Yi ha stigit in i ett kök, frän hvilket man
borde kunna bespisa 5,000 män. Bror Karls
blick ljusnade, bekymren veko från hans
breda panna, hän såg sig triumferande om-
kring.

„Ser Ni“, och hän slog med en käpp på
en möbel, som inte ännu kömmit på sin
rätta plats, „den där är från Julius Tallbergs
affår. De’ är kari den där Tallberg. Man
ringer i telefon kling-kling-kling och säger:
'Vassågo och skicka åt mig en stol för vat-
ten eller torfströ eller luft eller ådekolonj
eller hvad som helst.’ ’Jaha’, säger hän,
och dagen därpå kling-kling-kling i telefon:
’var sä god och sitt ner, de ä färdigt.’ Eller
Ni begär en spisel för trehundra hiffstekar
per dag eller en grill-ugn för en half oxe,
en korkskruf eller kniptång, en kvadratmeter
mosaik och två kilometer järnväg. ’Jag tac-
kar’, säger hän, och dagen därpå har Ni det
klart. Ser Ni den här spiseln, med den kan
man föda halfva vär stad, dess like linns inte
i norden, det är fysikens, köksvetenskapens,
gonrmandernas och ingeniörernas sista ord.
Het invändigt som den första kärlekens glöd,
utvändigt kali som en bankdirektör, när hän
säger: 'banken har inga pengar’.“ Bror Karl
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blef själf varm vid tanken på denna krona,
denna juvel hland spislar.

Nå, sä gå vi vidare tili gamla „Trettio-
femman“.

„Det var fint här“, sade jag.
„Ja de här gentila målningarna, de aro af

Wuorio, inte Karl, hän målar hara porträtt,
inte Rainer heller, hän skrifver hara proto-
koll, utan af den här Wuorio, som är född
Backherg förstås. Första klass firma, inte
sant? Modernt och ljust, med långa slängar
och krumbukter och klara färger, med snob-
bigt lediga konturteckningar. “ Och Bror Karl
Helsingfors lifvade upp sig igen, ty hän var
en praktisk man, som i grund förslod sig på
ett godt arbete och visste, när det var gediget
och väl utfördt. Därtill kom att hän hade
ett genom arf vaket och i lifvets skola väl
nppöfvadt skönhetssinne. Hän såg på de
läckra färgerna riktigt med fysiskt välbehag,
smackade med tungan och sade; Ja den
verkstaden, den fär man söka maken tili i
hela norden, se på det gula där och det där
olivgröna sedän, det är som sammet."

Vi gingo från rum tili rum. „Detta är
nu matsalssidan“, säger Bror Karl Helsing-
fors, och, hänförd af tapeternas färg och väg-
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garnas prakt, utbrister jag i följande episka
kväde:

Här är den heliga plats, där brännvinsbehållaren
ställes,

Här skall dess buktiga buk af renadt och Fennia
svälla,

Här kring dess glänsande fot assietterna trängas om
platsen,

Skinka, anjovis och ägg och vårens ljufliga förstling,
Den rosiga, röda rädisan, medan där borta i hörnet
Sippolaosten sprider, amper, sin närande vällukt.
Nejonögat, som stundom af ungdomen nämns anti-

lopen,
Lax från Kymmene forsar, lakrom från Päjänes Strand
Finnen du här vid sidan af hvassbuk från Ekenäs

Skärgård.
Sik från Kumo och nors ifrån Porkaia stormiga

stränder
Vända sin gyllene buk i vädret och tyckas dig säga:
„Smaka min herre på oss och säg om i Finlands

bygder,
Om i de tusen sjöars land, i dess bäckar och åar
Finnes en bättre, läckrare fisk, mer oljig och såsig.“
Slutligt där borta du ser ali nordens ädlaste gåfva.
Härliga renstek, du, som från Lapplands tundror sög

musten,
Du, som din vildmarksarom flck från hjortronets hem-

land.
Härliga smörgåsbord, snart blott ett minne i norden,
Fyll din plats och fyll äfven mig, när en gång färdigt
Socis öppnar sin port och bjuder ali världen väl-



123

„Bravo“, säger Bror Karl Helsingfors,
„låna mig det där tili festprolog, när jag
öppnar min inrättning.“

Nå, sä gingo vi vidare upp i öfre vänin-
gen och sågo N. Bomans frän Åbo fma
möbler. Ja, jag tackar. Mahogny, djupröd
som hjärteblod, vainot, brun som en gammal
Rembrandt, ask och lönn, ljus som pärlgrå
satin. Draperier, i färg, i form riktiga konst-
verk. Alit är icke uppställdt än, icke ens
färdigt, men vackert blir det, det kan man
se allaredan. Så ned igen i den forna mat-
salen, den är nu „Trettiofemman“, men bättre
förstäs än förr, allt det där budoiraktiga
kramet är borta, det är allvar, hållning och
stil på det. Ja, Selim Lindqvist bar heder af
den här inrättningen.

„Nå men hvad kostar det här alltsam-
man, jag vill minnas att det första förslaget
gick upp tili 40—50 tusen mark“, frågar jag.

„Fråga miginte om den saken“, och kom-
munalrådet mulnade tili, festglansen och ar-
betsglädjen gingo ifrån honom. Fyratiotusen
mark, ja de gingo åt tili spansk gröna för
kackerlackor och väggpankor, tili gift för
råttor och möss och tili aflöning för en ba-
taljon skurmadammer. Jo, det var ett skönt
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kostnadsförslag. Hundrafemtiotusen räcka inte
tili för eländet. Gud vet om de’ går för
tvåhundratusen mark!“ Och hän ref sig be-
kymrad i kindskägget. „Jag skall säga herrn
en sak i förtroende, strunt i affären, den är
inte god, om den också inte är fullt sä dälig
som herra tycks tro den kan jag i alla
fall med minä moyenger stå ut med, förstår
herra, det varsta är emellertid att ha inrätt-
ningen som krog och konkurrera med stadens
andra hotelierer. Det generar mig hetydligt.
Få de andra hotelien en rumänisk orkester,
mäste mitt hotell ha en med, få de en zige-
narkör, mäste mitt ha en med. Lägga de sig
tili ’Kom sköna tlicka valsa med mig’, span-
ska dansöser, tlickorna Sandberg, Mariatta, ja,
ja, ni vet, nå så får jag lof att vara med om
samma sak på min inrättning, och för en
man i min position och moral . . . så är det
inte riktigt passande.“

„Nå men det har väl herr kommunalrådet
förutsett i kontraktet?"

„Naturligtvis! Jag förutser allt, d. v. s.
som människor kunna förutse. Men det lig-
ger i sakens natur. När de komma och kinka
och klaga öfver hyran och säga, att det gäller
hara den oskyldigaste kontradans eller polo-
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näs å ena sidan, å den andra fjärdedelen af
4,5 o/0 räntä på en millien jag menar hyres-
kvartalet, nå så jämkar man kanske ja,
jag gör det inte —, för då komina herrar
Suomalainen och Hämäläinen att skrika om
min moral och den, skall jag säga, står
dock öfver allt klander men drätselkam-
maren jämkar möjligen, och det harmar mig
i alla tali att . . . alt .

.

„Nä nå! Yisserligen, men nog är den
där affärssidan också en allvarlig sak. Nu
kostan hela inrältningen en million, och den
renderar fyratiofemtusen mark, det är 4,5 %,

och då är kommunalrådet tvnngen att hålla
upp inrättningen i minst tio, kanske femton
år. Lägg tili hrandförsäkring och huru liten
ärlig remont som helst och möjliga risker
också ni förstår —•, så blir det inte en
penni i amortering. Men inte nog med det.
Fru Jnstitia står där på andra sidan om brand-
muren och vet min själ inte hvaf hon skall
placera vikter och vågskålar, protokoll och
domböeker, skojare och banditer, och det
var ju dock för rättvisans sknll och icke för
näringens som allt det här skulle göras. Tror
ni fru Jnstitia nöjes med sin lokal i femton
långa är, nej så säkert inte. Där är en träng-
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sei, en luit och en stank, som rent ut äro out-
härdliga. Fru Justitia skall snart nog kräfva
anslag hon med.

Medan kommunalrådet nu har det fint
och schangtilt här, så smäll tili ännn med
femtiotusen mark, bygg ett litet torn här uppe
på gafveln, stick in i röstet ett vapen, en
gyllene båt på silfvervägor, med omskriften
„fluctuat nec mergitur“ och skrif in i frisen
Rådstuga, Raastupa. Så är den saken klar.
Ni sätter in Nummelin och Tallqvist i Tret-
tiofemman’. I matsalen få Holmberg och
Ehrstedt och alla fröknarna plats. I vånin-
gen ofvanom har ni magistraten på ena sidan
om tidningsrummet, rådstufvurätten på den
andra. Stadsfullmäktige få stora salen och
alla rum bakom den. Här fmns rum för arkiv
och vaktmästare mer än det behöfs. Så säl-
jer ni bort gamla rådhuset tili länestyrelse,
man lär umgås där med tlyttningstankar.
Sexhundratusen mark kontant i bordet, det
blir affär.“

»Nej, nej, ty

Här är den heliga plats, där brännvinsbehållaren
ställes

när en gång färdigt
Socis öppnar sin port och bjuder ali världen väl-

kommen.“
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„Men om vederbörande nu inte skulle
ge herr kommunalrädet några utskänknings-
rättigheter?“

„Hva falls?“
„Ja ja, sådant kan hända.“
„Vet herrn, att kejsar Nikolai I i tiden

ägde aktier i den här inrättningen. Hän tog
dem i akt och mening att få ett hyggligt
värdshus här i staden i gång. Sedän dess
bar gamla Socis existerat tryggt.“

„Ja ja. Jag hara frägar.“
„Nej, här är den heliga plats, där smörgåsbordet

skall ställas."



DET ÄR EGET
1 ALLA FALL..

Yi sutto, ett litet sällskap, i en af stadens
fmare restauranger, efter en god middag. Vi
hade af en blondlockig, schangtil svensk ky-
pare om 20 vårar beställt hvar sin kopp kaffe
med avec och skorpor och sådant där. Me-
dan vi väntade pä mockan koni den högst
eleganta hofmästaren i pas-de-quatre-takt tili
oss och frågade pä sin allra vackraste och
artigaste svenska med en förbindlig min, om
herrarna fått vänta länge.

„Nej, inte alls. Herra är svensk, hör jag.“
„Ja, bevars. Stockholmare.“
„Naturligtvis, Finns det någon fmsk hof-

mästare alls här i landet?“
„Nej, det fmns det inte“, och med ett dis-

kret leende tillade hän „åtminstone inte af
min kvalitet“.



129

„Finns det“, frågade jag, „finska vaktmä-
stare eller kypare öfver hufvud taget i hela
vår stad?“

„Inte många, åtminstone inte på första
klassens restauranger. Finnarna tycka ej om
det yrket. Man ser dem nog ofta hland ny-
börjarena, men snart ledsna de vid saken
och . . . dom ä’ inte riktigt disciplinerade för
yrket ännu“.

Det är eget i alla fall. Det är dock ett
högst betydande arbetsfält, som vära älsk-
värda grannar i väster totalt slagit under sig.
I alla bättre hotell, kafeer och restauranger i
vårt land sköta svenskarna för att icke
tala om svenskorna Ganymedes’ och Hebes
ansträngande, men lukrativa yrke.

„Ja“, säger hofmästaren nästan ursäk-
tande, i det hän ler urskuldande och förso-
nande, „norrmännen pläga säga, att vi sven-
skar äro födda servitörer . . och bugande,
förbindlig aflägsnar hän sig, i det hän ler ett
öfverseende löje åt denna den norska gran-
nens småelakhet. I nasta minut se vi herr
hofmästaren, mjuk som bomull, len som ull,
afstyra ett litet hetsigt uppträde vid bordet
närmast kassan.
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„Ja, det är eget i alla fall“, säger en hus-
ägare i vårt sällskap, „huru arbetsmarknaden
ställer sig olika i olika branscher. Min källare
bar läkt in förliden höst; sedän den remon-
terats, beslöt jag att belägga den med fältsten.
Jag fick en entreprenör som hette . . . off, en
snedögd äldre man, som taite en execrabel
svenska. När likviden gjordes upp frågade
jag . . . off: ’har ni inte fmska arbetare’?

’Nej, di villj jinte de sorts arbete.’ Och
af samtalet framgick att ... off i åratal ut-
fört gatläggningsarbete i så godt som alla Fin-
lands städer. I Björneborg, Vasa, Åbo, Vi-
borg, öfver allt hade hän folk, om sommarn
fast anställda arbetare från Ryssland. Och
hän var ej den enda; ryska gatläggare fun-
nos här i hundradetal, sade hän.

’Det är eget i alla fall, duga inte finnar-
na tili gatläggare?’

'Sommaren vara kort, man mäst arbeta
fast 14 timmar, fmska arbetare icke arbeta
hara nio timmar, och fmns dem som säja, det
vara för mycke, viil arbeta hara ätta timmar’.

„Det är eget i alla fall“, säger en annan
af sällskapet, Jag skulle ha en grafsten, vän-
de mig tili ett bolag i vår goda hufvudstad,
det sköttes af en norrman. Sedän preliminä-



131

rerna voro afslutade, frågade jag min ytterst
gentila och förbindliga norrbagge, hvem som
modeilerar alla de vackra sakerna hän hade
på sitt kontor.

„Det är en normiani“
~Hvem hugger åt Er‘?“
„Det är också en norrman.“
„Nå men fmnarna då, kunna de inte

användas?11

„Jo bevars, men om det gäller att göra
riktigt fmt och exakt och i rätt tid, så anlita
vi gärna våra egna, de aro vanare. Och hela
det här stenhuggareyrket, det ligger likasom
bättre för skandinaver.“

„Hm ja, det är eget i alla tali, våra arbe-
tare ha nu i ett par tiotal år huggit i sten,
man tycker att . .

„Har ni, gubbar säger den yngste i
vårt sällskap värit i Arabia porslinsfabriken
där borta vid Gammelstan, som inte gör
porslin?"

„Huru sä dä!“
„Jo, jag var där härom dagen, åkte dit i

fabrikens hästar och vagn. Svensk vagn och
svensk kusk och svensk disponent och mo-
dellör och lagermästare och brännare och
kemist och målare, galant folk allihop. Af
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svensk kaolin och engelsk lera, med hjälp af
skånska stenkol, göra de en hei hop vackra
saker där, riktigt first class.“

„Svensk och engelsk och skånsk säger du,
men hvad är där fmskt då?“

„Det är röken, den stiger så gentilt upp
från de Stora skorstenarna, i såna där fma,
moderna slingerbultar. style nouveau, det var
mycket vackert att se.“

„Jaha men, hade de inga finska målaredå? 11

„Ja vars, men när det sknlle vara riktigt
exakt och hra och i god tid, sä höll de sig
tili sinä egna ändå.“

„Det är eget i alla fall. Sä där ungefär
var det med Iris: franska svenskar och bel-
giska engelsmän skötte om den butiken ocksä.“

„Jo, jo men. Härom dagen skulle jag
låta binda in ett album, ett riktigt fint album,
jag gick upp tili den där byggnaden, ’som
gör skillnaden så stor’, bokbinderiet etc.
Fenix, taite med bokbindaren själf, uppe i
inrättningen, hän var svensk förstås. Nej, hän
kunde inte taga emot beställningen, ty sådant
arbete måste hän göra själf, men nu var hän
sä upptagen före julen, sä . . . bad mig gä
tili Weilin & Göös, där skulle det bli hra
gjordt. Nå, jag går upp tili Weilin & Göös,
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verkmästaren, herr Nyholm hän var svensk
förstås såg på det hela, ’ja min herre, men
det kommer att dröja, ty det här måste jag
göra själf.

Och så gick det på immerbud: peruk-
makare, koaföser, snickare, trädgårdsmästare,
tillskärarne i de Stora modemagasinen, det
var tyskar, ryssar, svenskar, en och annan
norrman, men hvar tusan hålla fmnarna tili?"

Sä mojnade samtalet af, och då jag skulle
bort tili elektricitetsverket, togo vi afsked af
hvarandra. Den polsk-tyskfödde portieren
hjälpte mig med pälsen och hvisslade på en
åkare. Jag for i väg, det gick i det sling-
riga föret så godt det kunde, ty våra åkare
aro nu inte precis några herrgårdskuskar.
Där borta på Broholmen myllrade det af folk.
„Arbetaren“, „

Työmies", skreko tidningskol-
portörerna kring oss, det regnade af dessa
de fmska arbetarnes brandröda organ. På
Hagnäs torg vimlade det af folk. „Hvad står
på“, frågade vi af en stram ordningens upprätt-
hållare? „De arbetslösas möte“, blef svaret!

Uimien stod blygrå och dyster öfver färg-
lös mark. Dinglande kommo där enstaka Stora
tlata snöflingor neddansande från de rimklädda
telefon- och telegrafträdarna, då och då dref
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den barska nordanvinden snöiga skyar öfver
den myllrande mängden, som tyst och betryckt
rörde sig på den öppna platsen, där Brohol-
men går ötver tili Berghäll. Uppe på en granit-
häll stod en person, klädd midt emellan herre
och dräng, och talade i ett språk midt emellan
dräng och herre om roffarepacket, folkets för-
tryckare. I eldiga och eldande ord frågade hän
sitt folk: „hvem har byggt upp denna stolta stad,
hvem stenlagt dess breda gator, hvem är det
som öfverklassen har att tacka för lyxen och
förfmingen i denna sköna hufvudstad, hvem
tjänar den i dess guldkrogar, där den i lättja
och vällust förnöter sin dag? Jo, vi folkets barn,
vi finska arbetare, från vår svett och möda
har allt detta som nu frestar och fröjdar den
vuxit upp.“ Och hans röst fick ny klang, och
hans ord, hade glans och färg, när hän vände
sig tili en skock kvinnor, som andlösa af hän-
förelse tyssnade tili hans vältalighets störtvå-
gor. „Och huru lönas vi af dessa kapitalister,
dessa 'världens storborgare, som hårdt knipa
om öppningen på sinä börsar. Blodsugare,
barbarer aro de. Hvad rör dem folkets möda,
hänet är vår dagspenning, svälten är vår lön

(hyvä, hyvä).“
Betänker man situationen, kölden, det
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dystra vinterljuset, nordanvindens djupa orgel-
toner, de tili flere hundratal uppgående, af
betryck och fattigdom tärda mänskorna, så
mäste medges, att det hela var konstnärligt väl
arrangeradt. Just så skall det talas tili denna
hop af dem, som helt vilja ha dess öra, ty
„mundus vult decipi“, det var ett enda „argu-
mentum ad hominem“. Hvilken kansia af
befrielse för enhvar af dessa åhörare. Den
hunger, den köld, de olyckor man lidit af, de
begär, som regerade en, de voro ju elaka män-
niskors påfund, icke ens mera Guds pröfnin-
gar, som prästerna sade förr i världen. De
voro rätt och slätt en följd af blodsugares,
kapitalisters, röfvares och roffares onda gär-
ningar. Det hela var ju så enkelt som två
gånger två är fyra. Huru hade de icke märkt
detta förut. Hvilken tröst, hvilken glädje i
denna himmelska kunskap. Ali egen skuld,
som möjligen tyngt individens samvete, föll
här tili intet, ljus, ren och hvit som oskulden
själf stod man i ali världens ondska. Om
Suomalainen supit litet, hvad gjorde det, om
Karjalainen slarfvat mycket och Hämäläinen
värit väl lat och oeftertänksam, så hvad i
herrans namn gjorde det, det var ju i alla fall
så litet, så litet i det stora hela. Nej, felet
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läg hos herrarna, kapitalisteina, blodsugarena
(„hyvä, hyvä“).

Och jag, som antagligen hör tili de där
blodsugande kapitalisterna, jag är färdig att
också ropa „hyvä! hyvä“! Skrik folk, så att det
skräller frän himmelens sky, skymfa som den
gudar skymfande Loke det gjorde, skäll som
helveteshunden Cerberus, ty ingenting är så
förtvifladt som den Stora tystnaden, ingenting
så farligt som undertryckta tankar, ingenting
så bittert som kväfd sorg, intet så outhärdligt
som ljudiös smärta. Sjung ut, ty af intet blir
intet, sjung ut, så att hela världen hör det, det
lättar hjärtan och lungor. Det är det första
som måste ske, för att den naturliga gången
för en social nervkris skall förlöpa normalt.
Så kommer eftertankens tid, hos både „folket“
och „blodsugarne“. Och när den är kom-
men, så vore det hra eget i alla fall, om icke
sundt förnuft och vår an i dag friskt funktio-
nerande samfundsanda kunde råda bot i detta
elände. Förstås inom möjlighetens gränser,
ty fattigdom skall fmnas i alla tider, det onda
är odödligt liksom det goda. Och möjlig-
hetens gränser, hvar fmnas de? frågar „folket“.
Ja, huru de sociala förhållandena komma att
gestalta sig om tjugu år, det vet ingen nu,
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men visst är, att också då skola de gamla vis-
domsorden gälla: „själfver är bäster dräng, för-
nöjsamhet är lycka och enhvar är sin egen
lyckas smed.“

[S3



SAGAN OH DEN STORA
KLOCKAN.
(En sannfärdig legend.)

Jag satt en vacker våreftermiddag uppe
på Nikolaikyrkans terrass och såg ut öfver
hafvet. Plötsligt stod kommunalrådet Bror
Karl Helsingfors själf framför mig. Hän såg
medtagen ut, den sista våren hade kostat på
honom. Nacken var böjd och smal blifven,
byxorna sågo slankiga och tomma ut. Hän
andades kort. Herre gud, har det tagit så på
honom!

„Det stär icke bra tili, herr kommunalråd“,
säger jag med en viss medkänsla.

Hän kastade en dröjande, vemodig blick
öfver synranden, där hafvets och himlens blä
möttes i en ljus vårlig lilasfärg, hän såg tyst
på de hvita palatsen, hvilkas fönster lyste
som stora rubiner i solens ljus, hän såg på
allt detta, som en mor ser på sinä barn.
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Plötsligt säger hän : „Har herra värit i Hå-
sjö-stapeln uppe på Skansen?“

Jag såg förebrående på honom.
„Nå har herra värit i Runde tora i Kö-

penhamn?“
„Hm. Hvem sku nu inte ha värit där!“
„Har herra värit i Eiffeltornet i Paris‘?“
„Herr kommunalråd“, säger jag, „jag har

värit i den Gyllne kidan under korset i S:t
Peterskyrkan i Roni, i det lutande tornet i
Pisa, i Yindarnas tora i Aten, i Seraskiatets
tora i Konstantinopel, El Kasbas i Tunis,
Campanilen i Yenedig, Bogskärs fyr, Maria-
tornet i Thorn, S:t Stefan, och . . . och . .

„Nå, nå! Stopp för ali del, det var myc-
ket tora det där. Men har herra värit här
uppe i Nikolaikyrkans tora i Helsingfors? 11

„Nej, si det har jag då aldrig varit“, och
jag kände mig sanningen att säga stukad.

Bror Karls matta ögon lyste upp, hän
såg ett ögonblick åter öfverlägsen ut som for-
dom. „Jag kunde väl tro det. Gå upp dit,
herre, se noga omkring Er och prägla den
hiiden djupt i Er själ. Se på denna hvita,
stolta, vackra stad, den är mitt och minä fä-
ders verk, nu lämna vi den i andra händer,
ty minä söner ha drifvits i landsflykt eller
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emigrerat, minä) döttrar äro döda eller ha bytt
namn och allt delta här blir danaarf.“

Och Bror Karl Helsingfors gick ned mol
biblioteket, gick tungt som en gammal man,
alt det skulle taga sä på honom —. Och
jag gick upp i Nikolaikyrkans torn och lyss-
nade och såg. Lyssnade tili denna väldiga
hymn tili lifvets och arbetets lof, som frän
den hvita, lysande staden steg hit upp, „lau-
date eum“. Mäktig och harmonisk, som dånet
från en brusande älf, steg lofsången upp utur
djupet. I dess väldiga bas sjönko vox humana,
dufvornas kutter, sparfvarnas skri, spårvagnar-
nas rassel och klockornas klang tili en enda
hei, stor, mäktig och imponerande sång. Jag
såg dessa bilder från haf och skog; där borta
i söder röda klippor i blå vågors famn, där
uppe i nprr förtonande åsar i soldis, skiftande
som opalen i milda färgers skimrande glans.
Åh, det var skönt och tyst. Plötsligt hör jag
bakom mig i den Stora brusande tystnaden
ett oharmoniskt, knarrande, rasslande ljud.
Jag vänder mig om och ser där borta i skum-
rasket en arm af järn, som längsamt höjer sig
och blixtsnabbt slår ned på en klocka. Sex
dånande bång bång, det ryste i tornet och
värkte i öronen, det tycktes mig som om de
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sex slagen aldrig skulle taga en ända. Vid
deras buller väcktes minnet af alli hvad jag
i min barndom lidit af kyrkklockornas bäng
bång. Koin icke tili mig med tai om afton-
klockors stilla klang, helgmälsringning och
mer sådant, det talet väcker min skräck.

Mitt fädernehem var i tiden beläget så,
att man icke kunde undgå att höra klockorna
från den svenska, den fmska, den ryska och
den katolska kyrkan. Jag bar somnat vid
vesperringning och vaknat vid matutina i åra-
tal; och inföllo påsken och pingsten ungefär
samtidigt för de olika bekännarna, sä nog
visste man att man hade öron. Bång bång
lät det från morgon tili kväll. Passade något
majestät på att dö de dagarna, så hade man
den ringningen tili extra förnöjelse. Det su-
sade och brusade där uppe under himlens
vårblå af tonernas vägor, själfva världsetern
gick i dallrande svallning, och där nere, där
mänskobarnen vandrade omkring vid foten
af dessa klocktorn, där susade och brusade
det dag efter dag under trötta hjärnors hvalf
af detta eviga bång bång. Förpinta nerver
bådo om förskoning, förgäfves! Just när det
ena klämtslaget förtonade i ett döende piano,
tog det andra vid i forte fortissimo. Hufvudet
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värkte så, att man tili sist tyckte sig se Ijud-
vägorna i väldiga blä ringar, böljande sorti

Midgårdsormen i evig kretsgång under vår-
himlens hvita fjunfina moln, röra sig där uppe
i lufthafvet; men lida måste man. För ringa-
ren där uppe var det likgiltigt om man bad
eller förbannade; bång bång lät det; obarm-
härtigt, ljudeligt, ad majorem dei gloriam.

Alit delta for med iltågsfart genom minä
minnens land och när klockans sista bång
bång förtonat, steg jag upp och gick närmare
den stora oljudsmaskinen och läste där i
skumrasket på dess glänsande bronsyta: „lau-
date eum cum cymbalis clangoris 11 och vi-
dare: „Denna kläcka ähr af ädle Herrar och
förnämlige män förährat anno 1654 hvilkas
namn i kyrkoboken finnes och guten af M.
Georg Putensen i Stockholm". Den andra
klockan där bredvid, ja den var då gudskelof
sprucken, den skulle inte pina och skrämma
mig mer, och med kryckan på min käpp slog
jag på dess af ålder grönpatinerade yta, men
det borde jag inte ha gjort. Ett moln af damm,
som lagt sig i och öfver klockan, höjde sig ur
dess djup, och tydligt hörde jag en jämrande,
gnällande stämma som en gammal kärings,
det var klockan som klagade. „Slå mig ej, låt
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mig vara död, jag dog för länge, länge sedän
i hoppets år, i den heliga nådens tid anno
mundi 1863. Jag dog då allt annat begynte
att spira och lefva här.“

Men nu blef jag nyllken, och burn jag
knapprade på dess yta med doppskon af min
käpp, så talade den om för mig sin lefnads
saga.

Så här lät den;
„Jag är född under Sveriges frihetstid, gin-

ien 1763, som det står än i dag pä min cise-
lerade mantelfåll sumtu mercatoris. J. Seder-
holm reensä Holmiae G. Meyer. Tili Helsing-
fors kom jag med den stora Ehrensvärd, af
hans folk hissades jag upp i den stapel, som
då stod där nere; där senatens norra flygel
nu breder ut sin kolonnad. Ung, guldglän-
sande, född i frihetens yra, löste jag med min
tanga de bundna tonerna ur metallens bojor
och lät dem som fladdrande fjärilar, som
lärkornas sånger sväfva öfver grä hällar och
blä vägor. När min röst behöfdes som ett
insegel på den linska kyrkans beslut, då var
jag alltid med, bång bång; det var mitt insegel
på hvad kleresiet godkänt och bjöd. När den
tredje Gustaf 1772 sände Sprengtporten hit tili
Sveaborg att mörda friheten, då sjöng jag mitt
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'laudate eum’. När hän 1788 drog ut i sitt stora
krig och här i den lilla kyrkan, som stod där
biblioteket nu stär, vände sig tili härarnas
Gud med bön om seger, sjöng jag mitt ’lau-
date eum’. Efter segern vid Svensksund
stämde jag upp mitt 'laudate eum’. Jag sjöng
mitt 'laudate eum’ när hertigen-regenten tog
arf efter sin broder, när den fjärde Gustaf
kröntes, och samma sång klang från mitt stän-
digt svällande sångarbröst, när Gustaf Adolf
jagadesbortfrån sinä fäders tron. ’Laudateeum’
sjöng jag för Suchtelens och Buxhoewdens
trupper, när Sveaborg var taget. Bäng bång
lät det, när den milde Alexander I drog in i sta-
den, bång bång, när den hårde Nikolai Ibesteg
sin broders tron. 'Laudate eum’ klang det ur
min malm, när den andre Alexander kröntes.
Så kom det stora året, seklets kulmen i vårt
land, 1863. Jag var nu vorden precis hun-
drade år gammal nå, det är ju ingen ålder
för en klocka, kamraten här bredvid är 250
år, men så är hän ock från storhetstiden. Jag
började att tänka på allt hvad jag värit med
om, allt som jag sagt mitt bång bång tili. Jag
hade lofsjungit segrar och nederlag, statsstreck
och revolutioner, en villig och beskedlig
klocka hade jag värit i hela mitt lif. Tog
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någon i min kläpp, så nog sjöng jag mitt
daudate euni; men tili storms, det sjöng jag
aldrig. Ja, som sagdt, en beskedlig och villig
klocka hade jag värit i alla minä dar.

Så kom den stora dagen, kallelsen hade
gått ut tili Finlands ständer. Där kommo
upp några unga män. O ödets hän, en' Se-
derholm hade låtit gjuta mig, en Sederholm
hlef min död. Själfva ville de unga männen,
bland dem en Th. Sederholm, ringa i klockan
frän frihetstidens dagar, och allt medan de
talade om en prelat i sin prydno, Frans Lud-
vig Schauman vid namn, klämde de tili med
kraft, ja med så väldig kraft, att min mantel
sprängdes. Det hlef siat med mitt daudate
eum’.“

Detta är den gamla kyrkklockans saga.
För dem, som fmna den sorglig, finnes en
tröst; nog ha vi klockor än rundt om i hela
landet, som sjunga sitt bång hång.

1903.



HUAR DRÖ3ER NAHNLAGEN?

Intet land i världen är i så hög grad
föredettingarnas värld som vårt. Ja, natur-
ligtvis med undantag af det olycksaliga Un-
gern. Ursäkta, herr Gallen, ursäkta, herr Kle-
metti, jag säger olycksaliga, emedan folket där
nere an den blauen schönen Donau pöser och
sväller och bläser upp sig, som grodan i fa-
beln, och en vacker dag, när frihetens soi
d. ä. den mer eller mindre allmänna röst-
rätten går öfver de minoriteter i lande!,
det nu i sin gudlösa nationalism förtrycker,
spricker som grodan i fabeln, men det är nu
en annan historia, som Kipling säger.

Hos oss är begreppet f. d. något alldeles
fruktansvärdt obligat. Hvilken massa af f. d.
senatorer, hofrättsråd, assessorer, guvernörer,
länsmän etc. ha vi icke att anteckna. Och
naimien sedän, f. d. namnen, de aro legio.
Yi taga ur högen på må få t. ex. biskop
Koskimies f. d. Forsman, advokaten Ruusu-
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vaara f. d. Rosberg, bonden Gripenberg f.
d. Döragrip, prästmannen Hurmerinta f, d.
Henrikson, socialisten Valpas f. d. Hänninen,
tretton familjer Mannerheimo f. d. Alltmöj-
ligt folk och den för piskning lifvade Kivilinna
f. d. Borg*) etc. etc. i oändlighet; och kom-
ina vi väl tili första maj, så få vi hela mas-
san af fördettingar tili ännn. Man annon-
serar hara: nu heter jag så och så, och så är
den saken klar. Hvad häfdeböckerna, man-
tals- och uppbördslängderna skola säga, det
ger man så mänga som flyger och far.

Jag satt häromdagen nppe på byrån och
funderade på den psykologisina urgnmden tili
allt detta. Hvarför och hnru folk, som i åra-
tal burit låt vara obemärkta, men hederliga
namn, plötsligt fattat hat tili det förgångna
fadersnamnet och utan någon skymt af an-
ständighets- och vördnadskänsla bryter kedjan
mellan det som var och det som kommer,
bryter utan nägra som helst talande och bin-
dande skäl. Man kan ju tjäna sitt land lika
väl om man heter bara Runeberg, Calonius,
Edelfelt, Topelius, Tavaststjerna etc. Hvarför

*) Denne förträfflige „arkkipiiskuri 11 och landt-
dagsrepresentant var så ledsen, så tedsen, för att hän
icke fick piska upp alla svensktsinnade i landet.
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skall man då nu för tiden nödvändigt beta
Soisalon-Soininen, Langinkoski, Sarvi, Hirven-
kanta, Nevanlinna eller något dylikt?

Det är alltid sä, att hopen jag menar
de, som inte själfva aro i stånd att tanka, helst
följer känslostämningar det går utan möda
och eftertanke. De suggereras af de starkares
gälla rop; „Hitåt! här går vägen, gå dit, godt
fo!k“; och som fiskarnas stim, som steppens
hjordar och flyttfäglarnas skaror ge de sig i
väg dit starkare viljor och vanare tänkare
leda dem.

Jag väcktes ur minä tankan af en knack-
ning på dörren och in trädde en herre med
ett; »Ursäkta! mitt namn är (låtom oss säga)
Wahlemberg, ingeniör“.

„Nå det hehöfver jag inte ursäkta, det fmns
de, som heta värre än så. Vassågo, sitt ner
och öppna Ert hjärta med fullt förtroende,
duger det tili något, så kommer det bums i
hladet.“

»Jo, saken är den att jag af en af fruarna
i en välgörenhetsinrättning, jag vet ej hvem,
fått följande bref“, och hän lade framför mig
ett bref, som tili lukt, tili färg och stafning ta-
lade om underklass. I brefvet lästes en bön om
hjälp för en mor, hvars son förglömt sig ända
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därhän, att hon, „hans gamla mor, nu satt på
fattighuset i Tölö“, och nederst stod ingeniö-
rens namn Wahlemberg.

„Ja, det här är ju verkligen en smutsig
historia. Men hvad viti ni jag skall göra ät
den saken?“

„Ja det är frågan. Ser herrn, jagkänner inte
den s. k. ankan Wahlemberg. Min mor är död
för tio år sen. Nå, jagbegaf mig genast jagfick
hrefvet ned tili Helsingfors stads fattiggärd,
och kommunalrådet själf hjälpte mig att gå
genom listorna. Namnet fanns icke där. Just
då jag höll på att aflägsna mig, säger ett af
biträdena: „låt mej si! Ogifta S. Randström
från Jomala brukar emellanåt när hon efter
en bättre begrafning är fullproppad med kaffe
och bullor skroppa med det där namnet."

Ogifta Randström kallas upp och erkän-
ner frankt att hon skrifvit hrefvet.

„Men hvar i h—skötte tog ni namnet
ifrån", frågade jag.

„Jo min son har tagit det namnet, och
hän har gått i byggmästarskolan och kallas
emellanåt ingeniör.“

Och nu hlir jag skandaliserad för ogifta
Randströms räkning och hennes själfgjorda
ingeniör tili son med tiggarbref, som kömmit



150

i oratta händer. Och inte nog med det. När
unge herr Wahlemberg afätit läckra en marks
supeer och druckit 16 flaskor öl, ty sädant
händer11 och ingeniören lade för mig ett
par räkningar från Kaisaniemi värdshus —, „så
kommer där upp tili mig en flottig kypare och
säger helt lugnt och fräckt: 'maksa pois’! 11

Och herr Wahlemberg gaf en oförblom-
merad och rörande skildring af alla de lidan-
den och obehag hans andra jag förskaffat ho-
nom. I hvilken genre de gingo kan läsaren
förstå däraf, att hans alter ego var gift, höll
på att skiljas och samtidigt tycktes hålla på
att bygga nytt hjonelag på annat håll samt där-
till hann med socialister hvilket allt, tack
väre post och telefontrassel, kömmit fram tili
ingeniören.

„Nå har ni inte sökt rätt pä Eder olyck-
saliga Kaima! 11 frågade jag.

„Också det har jag gjort, men hän håller
pä, att hän fär kalla sig huru hän vill. „Ingen
lag fmnes som kan förbjuda mig det och där-
med basta 11 blef hans svar. Efter mycket par-
lamenterande gick hän dock godhetsfullt in
på att skänka mig sitt stumma h i namnet;
hän heter nu, lät oss säga, Walemberg. 11

„Ja, så är det tyvärr i vårt land 11
,
var det

enda jag kunde säga.



151

„Ja men det borde herrarna taga tili tals.
Här om någonstans behöfs en namnlag som
i andra civiliserade länder. Se på Danmark.
Huru strängt betraktas ej den juridiska rätten
tili ett namn i det landet. I Norge och Sve-
rige likaså. Jag vill nu icke tala om de bru-
tala nordtyskarna, de äro sig alltid lika. När
rekrytkommissionen i Preussen under konung
Fredrik Wilhelms tid hade svärigheter med
de namnlösa bönderna, befalldes kommissio-
nen att ge dem namn efter ett alfabetiskt re-
gister. Från den tiden funnos hela byar i
Pommern, där människorna hette Abel, Bebel
(Deibel), Ebel, Fiebel, Geibel, Hebel etc. I de
vendiska delarna bildades namnen med sla-
viska reminiscenser: Butzow, Giistrow, Liitzow.
Gud nåde den tysk, som ställde tili trassel i
detta kineseri, det var nastan dödsstraff därför.

Detta är nu att gå för längt, förstås, men
någon ordning borde det bli.“

Inte längre sen än förliden höst hade in-
geniören värit biträde i en teknisk process om
en vattenränna i en af vära älfvar, där trenne
män med olika namn uppträdde som vittnen.
Hela målet höll på att gå tili Helsingland.
Först i sista minuten befanns det, att de tre
voro brorsbarn allihop. Fädren hade tagit
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olika namn. Nå, det blef ju veterligt och rätt-
visan gick sin gång.

„I den här goda staden“, tillade hän, „tin-
nas trenne män, en känd målare, en husägare
och en ingeniör, alla med olika namn. En dag
råkade jag se dem pä en gång och frapperades
af deras likhet. 'Man skulle tro ni ä trillingar’,
sade jag. ’lnte precis det’, blef svaret, ’men
kusiner på fädernesidan ä’ vi’. De hade alla
haft ett gemensamt svenskt namn, men utan
betänkande hade tvenne af dem tagit enhvar
sitt finska namn.“

Fulladdad som ingeniören var i denna
fråga, berättade hän massor af exempel på
missförständ, qui pro qno och förargelser med
anledning af bristen på en namnlag. Lustiga
och sorgliga historier flöto om hvart annat ur
hans rika erfarenhet. Se här en:

„Yi hade en from och god, men litet kon-
fys guvernör i ett af våra län och hän hade
i sitt kansli en herre låt oss kalla honom

Åkerman. Åkerman bar sig olämpligt åt
och blef afskedad. Så fick guvernören tjänst-
ledighet och samtidigt en ny landssekreterare,
och denne tog en viss herr Peltomaa som kan-
siisi in i verket. När guvernören kom åter
om hösten, fick hän se sin nye kansiisi och
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trågade: ’är Åkerman här igen?’ ’Mitt namn
är Peltomaa’, svarade den tillfrågade kallhlo-
digt. ’Det var då tasan så herrn liknar en
som jag hade här i våras, hän hette Åkerman
och var en skojare för resten’. Och därvid blef
det, och de tn voro dock ett.“

Ja så långt min sagesman. I själfva ver-
ket, tänker man längre än näsan räcker, måste
man göra sig den frågan, hvilka processer,
hvilka förargelser, hvilka kostnader skall ej
allt detta draga med sig om tjugo å femtio
år? När man glömt att herr Denochden hette
fordom Såochså och en gång i tiden under en
kortare period kanske Detochdet. Jordeböc-
ker, fastighetsregister, nppbådsrullor, mantals-
förteckningar, allt måste lida af denna osym-
patiska och oförnuftiga mani, utgången ur mr
Chauvins och m:lle Stupidites lösa förhindelse.
Vi veta alla huru svårt det är i dag som
är att reda sig vid processer, som röra per-
sonapa, arfs- och släktskapsförhållanden från
tiden före 1710—11, då kyrkböcker och hära-
dernas längder brändes upp af ryssarna eller
fördes öfver tili Sverige; men huru våra lag-
karlar om femtio är skola få någon reda i den
villervalla, som vår tids tarfliga mani att byta
namn för med sig, det blir icke lätt att säga.
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Ett folk är ungt och friskt och starkt så
länge det vid sidan af sinä andra etiska före-
ställningar vördar sinä fäders minne och, gäl-
ler det de icke-kristna, dyrkar dem. Detta är
en lefvande, en obestridlig sanning, som i vär
religion, förnoblad, idealiserad, går igen i fjärde
hiidet i decalogen i vår bibel. Och det är
sant, icke därför att det står i bibeln, men
det står i bibeln därför att det är sant. Den
sanningen gäller hedningar som kristna. Dyr-
kan af fädrens genier, „larerna“, var romar-
nes intimaste, djupaste, varmaste religion. Fä-
drens genier voro deras skyddsgudar och bil-
derna af dessa genier i vax, i palmträd, i
marmor buro fädrens drag. Denna enkla reli-
gion, vördnad för den generalien som arbetat
och lidit för den som lefver och lider, går
under vid tiden för repnblikens förfall, det är
den romerska andans förfall och ersättes af
Augustusdyrkan. I vår tid är denna enkla
naturreligion starkast och varmast företrädd
hos japanerna. Utan tvekan gåfvo de sitt lif
för sitt land, men med ett villkor: deras
hår, som folio utom fäderneslandets gränser,
skulle brännas i hemlandet, askan göm-
mas i förfädrens grafvar, blandas med stof-
tet af dem som värit; det var för dem det
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sista heliga bandet mellan det Japan som var
och det som är.

Hvad skola vi med tanken på deras upp-
höjda exempel säga oss själfva? Det finns ett
bud, ett enda bland de tio, som tili det im-
perativa „du skall“ lägger ett löfte, och det
är det fjärde. Det minsta vi kunna göra i
denna lumpna sak är att ordna den genom
lag, det är helt enkelt vår skyldighet, frånsedt
att det är praktiskt, och då lagen skyddar
namnets okränkbarhet, så kanske en bland
tusen tänker sig för, innan hän kastar bort sin
faders namn.



DE FINSKA STATYERNAS FÖRSTA
allhAnna HÖTE.

Härom aftonen var jag af kommunalrådet
Bror Karl Helsingfors bjuden på kräftkalas.
Yi drucko Chablis och Boxbeutel, och kanske
litet annat därtill. Hufvudsumman var, att
jag kl. 12-tiden gick ut för att lufta hjärnkon-
toret. Jag gick upp tili Nikolaikyrkan för att
låta blåsa på mig. Hvilken natt! Kyrkan en
hvitmenad grift, himlen lockande mörk, gyllne
stjärnor och ett förledande månsken. Bäst jag
satt bar koni jag att öfvervara ett märkvär-
digt kommittesammanträde. Som samvetsgrann
tidningsman vill jag referera detta, såsom jag
uppfattat sakens gång.

Som kändt bar det bland de tinska staty-
erna länge rådt ett starkt missnöje. Urspnmg-
ligen bar detta sin rot i förordningen om upp-
resandet af offentliga monument. Tili följd af
denna förordning kunde statyn öfver den gamle
riksmarsken Torkel Knutsson, hän, som byggt
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de två stora husen Åbohus och Yiborgshus,
icke komina tili sin rätt. I lifvet hade hän
lidit den förargelsen att tili följd af intrige-
rande präster och hofdamer orättvist halshug-
gas af den tanklöse konung Birger. Nu efter
sin glorifikation hade hans staty i tjugo år
väntat på att få bestiga den ännu ohuggna
granitpiedestalen på det gamla torget i Yiborg,
men förgäfves. Detta kunde icke annat än
gräma den hederlige marsken och de andra
finska statyerna. När därtill på senaste tid i
frågan om plats för Lönnrotsstatyn arkitekten
Bertel Jung framkom med det snillrika för-
slaget, att statyn skulle invigas på en plats och
sedän transporteras tili en annan, blefvo alla
statyer oroliga. Gud vet hvart man ännu
skulle föra dem. I decennier hade de med
heder och ära fyllt sinä platser och nu skulle
det kanske bli allmän flyttning. Tänk, om De
skeppsbrutna skulle placeras på senatstorget,
Lönnrot framför hallarna, Snellman vid Sven-
ska teatern. Saken var betänklig. Därtill
tyckte statyerna, att det dröjde alltför länge med
Topelius’ bildstod; åtminstone kunde nu de
förberedande åtgärderna vidtaga. Innan ett
parhundratusen mark insamlats, hade där
nog kömmit nya författningar emellan.
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Som synes voro frågorna mångahanda och
påträngande. Den, som resolut grep in i Sa-
ken, var nu som så ofta förut J. W. Snellman,
d. v. s. hän i Kuopio kyrkoskvär. Djuplig-
gande statsman som hän var, vände hän sig
tili först tili Kejsarstoden för att få en protek-
tor, men fick tili svar, „att man icke hade tid“.
„Man måste stanna på sin post“. Om hofstaten
lex, pax och lux och lejonet med ville taga
del i mötet, hade hän intet emot saken. För
sin personliga del hade hän ett enda önsk-
ningsmål, att få nya kandelabrar. De, som
professor C. G. Nyström ställt upp, voro allt
för tyskt barocka i ali den klassiska härlighet,
som omgaf honom.

Man hade enats om att, innan mötet kom
tili stånd, dryfta frågorna i en kömmitte, och det
var detta sammanträde jag oväntadt kom att
öfvervara. Landets fyra ståndvoro represente-
rade i kommitten. För hondeständet hade man
valt in gamle trygge Wäinämöinen från gamla
kyrkans skvär. Hän var ännu alldeles ski-
nande och hlank, nygjuten som hän var. Dä
Wäinämöinen icke kunde något annat språk
än fmska, hade Snellman utsetts tili transla-
tor. Och om hans fmska också var skral, var
det nog bäst för hela kommitten. borgarena
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fick man efter mycket prut in Elias Lönnrot,
hän och Wäinämöinen plägade som kändt
vanligen följas åt. Att få en representant för
prästeståndet blef mycket svårt. Saken fick
äfven en alldeles oväntad utgång. Af skäl,
som framgå här nedan, ville man inte ha hi-
skop Henrik från katolska kyrkan. J. L. Ru-
neberg från Esplanaden hade ju värit själf-
skrifven, men hän vägrade; hän var ju också
alltid mera poet än egentligen präst. F. M.
Franzen från Uleåborg sade äfven hän nej i
sista minuten. Hän skyllde på den regniga
sommaren och den långa vägen tili mötet
skulle hän nog komma. Men det var en
offentlig hemlighet, att orsaken var en annan.
Franzen ville icke komma i delo med Snell-
man. Denne hade, som bekant, i tiden farit
illa med .1. J. Nordström för dennes afflytt-
ning från fosterlandet, och nu fruktade den
fridfärdige biskopen-skalden, att hän skulle få
sin skäppa full hän med, för att hän opterat
för vårt västra grannland. Då G. Porthan
i Åbo satt och skref på sitt föredrag om „när
kom den första svensken i landet“, hvilket
skulle hållas vid mötet, äterstod intet annat
än att taga Fr. Pacius i Kajsaniemi. „Hewwe
Gud, bliw ja nu pwest med“, hade den gamle
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musikern förfärad utropat, då pedellen kom
med kallelse tili honom, där hän stod pä sin
enkla grå sockel i Kajsaniemi. Upplyst om
att hän som värit exercitiemästare i musik vid
universitetet ovillkorligen hörde tili prästestån-
det, hade hän emellertid, därtill tvungen, med
ett „bwa, bwa!“ lofvat komma.

För adeln var frägan icke heller lätt löst.
Torkel Knutsson af Folknngaätten kunde inte
komma i fråga, utom att lian var ointrodnce-
rad var hän inte officiellt npprest. Man hade
att väljä mellan Åke Henriksson Tott i Aho
domkyrka (Torsten Stålhandske kunde inte
ens komma på förslag, hän var nyreparerad
och tålde inte vid resan) och Per Brahe utan-
för samma kyrka. Alla kände Tottens humör,
alla visste att Snöplogen var ovan vid siika
fredliga värf och att hän vid senaste eldsvå-
dan i Aho domkyrka 1827 fått näsa och arm
skadade. Hän var väl nyremonterad af An-
tonio Bellio, men ännu styf i alla leder, hvar-
för man fruktade för, att hans fru, Kristina
Bjelke, icke skulle låta honom resa. Man var
således tvungen att besvära en sådan magni-
fik herre som Per Brahe själf. Hän lofvade
uttryckligt, med villkor, att man tog en dug-
lig ekonom för mötet, „thy Swerijes rijkes



161

obesthånd har alltid warit oeconomien“. Ge-
nom lottdragning mellan H. Borgström i Djur-
gården och A. Ahlström i Tammerfors fick
man i den senare en riktig karlakarl efter
Brahes smak tili ekonom.

Kommitten sammanträdde på Nikolaikyr-
kans trappa. Det fanns icke några trossbottnar
starka nog att bära gubbarna. Dessutom tyckte
de vana som de voro vid ur och skur och fria
vindar inte „om kväfda rurn med låga
trotzningar“, som Brahes ord föllö sig. Då
de gamla herrarna satt sig på kyrktrappan och
Brahe fick se Wäinämöinen, som blank och
glänsande kom öfver torget gubben hade
försinkat sig —, blef hän nastan upprörd. Det
blå blodet steg honom åt hufvudet och den
gamla oligarken frågade Pacius: „Hvadan
kommer denna glänsande fmngubben"? Pa-
cius, som i alla tider, så artist hän var, var
en klippsk diplomat, svarade fyndigt: „Jo hän
hörde med tili prinsessans af Cypern följe“.
„Nä det var då för väl, som I veten bör en-
ligt min mening ’när stånden uppträda rang
endast bero på börd’, 'annars blifva ju de
fyra stånden hvarandra lika alldeles som
fyra svinefötter’, och ’det vore en dålig ratio
status’."
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Brahe var mycket intresserad af att göra
Snellmans bekantskap.

„Jaså bror är nu den stora fennomanen“,
sade hän i det hän skakade hand med honom.
„Då vet bror väl, att jag redan 1669 fällde det
historiska yttrandet ’att intet onyttigt skulle
vara, om vår unge konung skaffade sig någon
kunskap nti finska språket’. Jag borde väl“,
tillade hän skrattande, „näst bonden Lalli, som
var den första fennomanen, ha aran att räknas
som numro tvä“.

Men den som inte skrattade var Snellman.
„Språkfrågan är slut nu, ja död. Tack

för hvad du sade för 233 år sedän, men nu
ha vi andra tider. Vili bror kanske intaga
ordförandeplatsen ?

Per Brahe satte sig och arbetet begynte.
Kommittens åtgörande inskränkte sig tili att

formulera diskussionsfrågorna och fastställa,
hvilka statyer, som skulle vara berättigade att
taga del i det stora mötet. Man enade sig slut-
ligen om, att alla finska Ma statyer, som ej
voro städslade genom strängt aftal i arkitek-
ternas tjänst och som blifvit resta med all-
männa medel, voro själfskrifna, antingen de
voro i cement, brons eller gips. Eftersom man
nu var utom ändlighetens råmärken, skulle



163

man lämna allt fåfängligt titulerande och ali
rangskillnad, eller som Snellmans ord folio sig:
„här är ingen korpral, här ä alla gemena".
Det var Brahe med om, hän höll endast strängt
på, att, om man sammanträdde ständervis,
skulle, „för att någon ordning och åtskilnad
skulle vara, iakttagas alt hvad gamla riksdags-
ordning bjöd“.

„För öfrigt", tillade hän, „kunna vi ju
höra de statyer, som städslats af arkitekterna
som experter. Jag tycker t. ex. att S:t Henrik
hättre än den där gröna Wallin, ja bättre än
både Saxen och Montelius skall kunna lämna
upplysningar om, när den första svensken koni
tili Finland".

„Bror har rätt“, säger Snellman. „Såle-
des karyatiderna pä Atheneum, flickorna på
Frenckellska huset vid hamnen och Lundqvists
jägare få inte vara med, eller hvad mena
herrarna" ‘?

Alla voro med, utom Wäinämöinen, hän
var liberal, men lät tala vid sig, böjande sig
som vanligt för språkkännedom och Lönn-
rots auktoritet.

Nu kom en svårare fråga på tapeten.
Kvinnofrågan. Fröken Pax och fru Lux med
pojken Ars kommo ned från piedestalerna på
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kejsarmonumentet. De hade lyssnat tili för-
handlingarna och anhöllo i fredens och upp-
lysningens heliga namn, att kvinnan icke skulle
uteslutas frän mötet. Bäde Brahe och Snell-
man, hetänksamma män, voro i teorin med
om saken, men i praktiken emot den. Brahe
nämnde om, hvad hän i sin tänkebok skrifvit
om mulier och ecclesia. Snellman refererade
Hegel och Litteraturbladet. Men Pacius, Lönn-
rot och höllo styft på kvinnans
rätt och drefvo den igenom.

Pacius framhöll, att då kvinnan redan i
lifvet hörde tili det vackra könet, hvad är hon
dä ej i konsten! „Nej, minä herrar, madame
Pax och Lux måste vara med“. Och den gamla
maestron gjorde en elegant bugning för de
sköna damerna. Lönnrot var af den åsikten,
att nu i humanitetens århundrade man måste
taga kvinnofrågan liberalt. Hän hänvisade tili
fornfmnarna och särskildt tili Pohjolas emäntä.

Det, som sist och slutligen verkade på Brahe
och Snellman, var dock den omständigheten,
att Stälhandskes gemål, den stolta Kristina
Horn, och Åke Totts, den sköna Sigrid Bjelke,
båda i sin ungdom värit med på den första
landtdagsbalen 1619 i Helsingfors, litan tvif-
vel skulle de bägge högättade damerna nu
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komma med sinä män för att se det nya, det
moderna Helsingfors, se burn allt hade för-
ändrat sig under de sista 280 åren. Detta
gjorde slag i saken och kvinnofrägan löstes
litan vidare komplikationer.

„Nå men djuren dä“, säger gamle trygge
Wäinämöinen.

„Hvilka djur? Hvad menar hän med
det, blanke skinande Wäinämöinen “?

Wäinämöinen tog fram sin kantele, fuk-
tade tummarna och sVarade ögonblickligen
med följande improvisation:

„Jo jag menar yackra gelen,
Geten med den Ijufva jufvern,
Hän som står på Högholmsklinten,
Pippingsköldska vackra gåfvan,
Skall ej hän tili raötet komina?
Också obeliskens örn,
Gyllne fågeln uppå ägget,
Fågeln uppå jätteägget,
Skall ej hän tili mötet kallas?
Vidare jag tror och menar
Lejonet på Paromalmen,
Stolta djnret

Nu folio både Lönnrot och Snellman in:
„Nej kära Wäinämöinen, för dig lefver

hela naturen, du är en så kallad panteist. Lif
som lif, tyckes det dig. Vi förstå dig väl, men
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låt du djuren blifva där de äro. Vi skola
sköta om saken för deras räkning med“.

Nu ansägos alla frägor diskuterade, och
Per Brahe var just i begrepp att upplösa koni-
mittemötet, då hau hejdar sig.

„Vi måste ha en arkitekt med på mö-
tet för att yttra sig om grunden och piedesta-
len och det där fördömda metersystemet
sedän. Hvem tusan skola vi få“?

„Yi ska ta Bertel Jung“, säger Lönnrot
fridfärdigt. „Jag skulle vilja se den mannen“.

„Nä, nä“, säger Snellman, „han ärjäfvig“.
Torkel Knutsson ville nog helst ha Ahren-

herg. De äro vihorgare hvardera, och Ahren-
bergs initiativ i Torkel Knutssons staty ...

„Nä, nä, då kommer allt i hladen och
det hlir hara bråk utaf“.

„Nå, men Nyström“?
„Nä, nä, det är samma sak. Minns ni

inte den här Tölöstadsplanen? Jag skall tala
med C. L. Engel, om herrarna vänta ett ögon-
blick“. Och Snellman, som kände senatens
trappa och korridorer som sin egen ficka, gick
in i det gula huset och koni om en stund åter
arin i arm med G. L. Engel. Där blef ett
hälsande och komplimenterande, som var rö-
rande att se.
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„Nå nu är då allt klart“, säger Per Brahe
„Yi måste, innan dagen bräcker, vara enhvar
på vår piedestal 11 . Hän var just färdig att slå
koinmandostafven i trappan, då Patria, läm-
nande lejonet på sin sockel, ilade fram på lätta
fötter, som kommo torget att gunga.

„Inte än, inte än, gode herrar och fin-
ske män, ni måste anhålla om lof hos polis-
mästarn och guvernören“. *)

„Hvad för slag“, ropar Snellman häftigt.
„Nä besitta mig, om jag det gör“.

„Ja men det går inte med mindre“, sä-
ger Patria.

Pacius var i eld och lågor, Lönnrot ma-
nade tili fridsamhet. Wäinämöinen, mindre
nervös än de andra, tyckte att saken var löj-
ligt enkel och tog den med ro „Sätt
npp pappren, hror Snellman 11

, sade hän.
„Ja, men hvem skall länma in dem?

Inte har jag tid, jag skall i fluxen tili Kuopio 11
.

„Nä, det kan nog Luxens pojke Ars
göra. Hän står hela dagen i alla fall här
midt emot poliskammaren. Hän kan nog
luxa in dem någon vacker natt“, säger den
gamle trygge.

*) Guvernör vid denna tid var den beryktade
Kaigorodoff.
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Därvid blef det. Per Brahe slog sin staf
i kyrktrappan så att det dånade, och gubbarna
försvunno i ett huj.

Om fjorton nätter blir det stora mötet.
Vi skola icke underläta att i sinom tid refe-
rera dess högst intressanta förhandlingar. Sär-
skildt skall S;t Henriks yttrande i frågan om
den första svenskens inflyttning i landet blifva
en cause celebre.



EN MADAFTON PA
KAPELLUERANDAN.

Hän satt en kali majafton, sådana vi mi

haft dem i veckor, bekymrad och nedslagen
vid ett bord på Kapellets veranda. Slött blic-
kade hän öfver den mängd, som svärmade
mellan verandan och orkesterpaviljongen. Lik-
giltig var hän för musiken, hvars toner dall-
rande stego upp mot den isgrå vårhimlen.
Hän var en deklasserad man, en som dan-
skarna säga fördrucken mand. Midi emot ho-
nom satt en socialistagitator och trummade
med sinä sorgkantade naglar på bordsskifvan
takten tili den simplaste hland marscher, In-
ternationalen. Den afsigkomne, som nyss vak-
nat från sitt ms och för tillfället icke ägde
nägra medel för att skaffa sig ett nytt, såg med
sinä talgiga ögon bedjande på socialistagita-
torn. Hvad hän ville ha sagdt, därtill behöf-
des icke ord, det syntes i blicken, men den
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andra bara trummade på bordet, strök sig
nervöst med handen om den orakade hakan
och säg stridslystet omkring sig för att und-
vika den andres sorgsna och bedjande blickar.
Då ingenting hjälpte, ty hän kände huru dessa
sorgsna, bedjande ögon hela tiden följde ho-
nom hvart hän än säg och vände sig, snäste
lian tili honom med ett; „du är ett kräk, det
är just hvad du är".

Den tilltalade huttrade tili, knäppte med
darrande händer sin tunna vårpaletå om
sig, strök upp kragen och sade saktmodigt:
„trumma inte på bordet, det gör mig ännu
mera nervös. Du trummar i otakt, musiken
spelar den gudomliga dryckesvisan ur Tra-
viata och inte Internationalen."

Så teg hän en stund.
„Människa“! sade hän plötsligt med en

stämma, där ångest, hot, bön och oro Ijödo i
samklang, „bjud mig på en grogg eller jag
blir galen. Det hrusar i mitt hufvud, min hud
hränner och jag fryser ända in i hjärtroten“.

I detsamma sjönk hans en gäng vackra, nu
plussiga ansikte likasom af öfveransträngning
ner i rockkragen ända tili de borstiga mus-
tascherna, som likt morrhären hos ett för-
skrämdt och vildt djur reste sig på ända, me-
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dan ögonen ängsliga och undergifna intensivt
och tiggande sågo på socialistagitatorns hårda
ugriska ansikte med underkäkens grofva kind-
knölar och ansiktets kontur som ett ruter-ess.

„Får jag en grogg eller får jag inte“?
Och i alkoholistens ögon glimmade en häftig
orons eld.

„Pst! Yaktmästare 11
,

ropade nu socialist-
agitatorn. „Ge herrn där en grogg“!

„Tack! En stor och stark“, jublade den
andre med sin hesa stämma.

„Du är ett kräk i alla fall“, sade socia-
listagitatorn och het ihop sinä käkar gång pä
gång, så att kindknölarna tycktes röra sig.
„Dina nerver aro förstörda, dina pupiller se
hvar för sig och ge dig dubbla bilder. Din
glidande gång visar att dina fötter ej våga
höja sig öfver jordens yta. Din ryggmärg är
angripen, ty du darrar, din lefver är skrum-
pen och när njurarna följa efter är du färdig.
Du förgyller din faniasi, men du förgiftar din
kropp

Nu koni groggen, och alkoholisten grep
glaset med ali den kraft hän ännu kunde sam-
manhopa. Medan mungiporna vid tanken på
den kommande njutningen omedvetet drogos
i löjets lägen, svepte hän i sig drycken i ett
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tag. Socialistagitatorn gick på med sin natur-
liga svada och sin i agitatorsskolan pä Kam-
pen inhämtade visdom.

„Yet du att 30 % af Sveriges fattiga ham-
uat i fattighusen, emedan de själfva eller för-
äldrarna supit

„Jag är inte nägot fattighjon ännu“, säger
den afsigkomne ödmjukt, „du får igen dina
slantar“.

„Att 53 °/ 0 af själfmördare äro alkoholi-
ster

Jag är ingen själfmördare ännu“.
Att 75% af alla förbrytare
Jag är ingen förbrytare 11

.
Att 10% af sinnesslöa barn

„Jag är inte barnafader, blir det heller
aldrig“.

„Att, du förgyller din fantasi pä bekost-
nad af

Men nu hade spriten gjort sin verkan.
Darrningen var borta, blicken var stadig. Huf-
vudet sköt upp ur paletåkragen, det blekfeta
ansiktet hade fått färg.

„Tja“, sade hän, Jag är ett kräk, om du
vill. Jag skaffar mig glömska och ro för tolf
timmar i alkoholens ångor, medan giftet gär
sin gång i minä slappa väfnader. Jag förgyl-
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ler min faniasi, ger mig själf hoppets dröm-
mar, ehuru jag vei att där hakoin dessa sken-
fagra bilder det Stora tnörkret med kvalet och
oron väntar mig. Hvem skadar jag med mitt
koria själfbedrägeri, minä fagra lögner, med
min last‘? Ingen annan än mig själf! Men du!
Du förgyller andras fantasi, bryter med dröm-
marnas rus deras moraliska kraft. Du målar
framtidens samballe i gyllenrödt mot blå vår-
himlar. När dina berusade, druckna af ditt
honnungssöta tals gift draga hän mot det ly-
sande sken du visar dem i fjärran, så väntar
dem ofärden, våldet och brottet. Min ms gör
mig tili hvad jag nu är. Det rus du, du dröm-
marnas krögare ger, gör hundradetal tili röf-
vare och banditer. Ditt framtidssamhälle är
en enda lysande lögn, som låter ledarne lefva
flott och förtjäna i nuet, men för de förledda
tili undergångens stup. Alkoholens offer vakna
tili bakrus och ånger, ty de erkänna följdrik-
tigheten i straffet, men lögnens offer vakna i
Kakola och dö i förhärdelse, ty de tro ju att
lögnen är sanning“.

Socialistagitatorn ryckte på axlarna
„Framtidssamhället är en osanning, säger

du. Men hvad säga Bebel och Engel? ..
.“

„Ja, och Kautski* 1 , infaller den druckne,
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„och tokiga Marx och kasalle och Ferri. Du
flyr genast tili auktoriteterna. Så göra alla,
som inte tro på saken i och för sig och på
sig själfva. Men ingen kan i längden lefva på
en annans tro och öfvertygelse. De enskilda
likasom folken måste sist och slutligen lefva
på sig själfva, på det soin de bära inom sig
af tro och öfvertygelse. När dina åhörare ha
lust att tvifla, Ja då vädja de tili dig, du väd-
jar tili Ursin och Tainio, Sirola och Eetu och
de tili Ferri och Kautski, och Ferri och Kaut-
ski, ja de ha intet att hygga på, för dem är
det hvad det är, en skimrande tankebubbla,
en teori uppkonstruerad på en kammare. En
teori, mot hvilken historien, lifvet, ja mänsk-
ligheten sådan den nu är protesterar. Och
så hänga de alla ihop, teorin där högst uppe.
En skimrande tankebubbla, fylld med ljusa,
mångfärgade gaser, gaser så lätta, att bubblan
bär upp hela härligheten från S:t Simon och
Brissot tili Engel och Ferri, Ursin och Eetu,
rånen och morden och Kakola i ett enda pärl-
band, som domstolen och fängelsedirektören
knyta samman allt i en slinga. Detta är lika
visst som att det alkoholrus, som ger min fan-
iasi vingar, vingar, som bära mig öfver kvalens
svarta vatten och orons eldar tili glömskans
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världar, hänger ihop med bakrusets plåga och
visionernas helvete. Apropos delta bar du
seit rättor, råttor i tiotal, i tusental?...“

„Du tyckes tro alt alla socialister aro ban-
diter och röfvare“, säger agitatorn.

„Nej“, svarar alkoliolisten, „men jag tror
alt alla banditer aro socialister 11 .

„Äsch, du förstår inte hela saken“!
„Ja, ser du, jag gär ut från verkligheten.

Med sådana människor världen nu bar kan
ett sådant framtidssamhälle, som du pästår att
du tror pä, aldrig bildas. Värt jordklot blef
ställdt mellan planeterna Venus och Mars,
människorna äro i eviga tider dömda att äl-
ska och slåss. Det är lifvets centrala krafter,
älska för att föreviga sig i materien, slåss för
att komina sig tili denna akt, som är ali evig-
hets begynnelse, såvida lifvet ej är lånadt och
lefvats förut, som indierna tro. Människan är
sig själf, är stor och stark endast inom sitt
eget jag. Ur delta jag har hon skapat delta
samballe, som, sådant det är och det är
dåligt —, är hennes samhälle, en afbild af hen-
nes själslif. Du vill göra ett framtidssamhälle
och flytta homo sapiens in i delta. Hän skall
aldrig gå där in, ty det dödar hans egenart,
och för den och i den lefver hau. Se pä din
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Bebel. Hän var i åratal en fattig fan och skrek
på socialism och egendomsgemenskap och alli
det där andra och berusade tyskarna med sinä
fraser herre gud hvilka fraser; tjocka, so-
lida, pretentiösa tyska fraser! så blef hän
plötsligt millionär. Hän dolde olyckan i tvenne
är, raen så blef det kunnigt. Nu hlef där ett
skrik. Bebel skulle tillämpa sinä sociala ideer,
skreks det bland trosbröderna, men Bebel gaf
inte bort sinä millioner. Vid kongresserna
skyldes det på hans fru. Stormen mojnade
af, det var gifvet, allt rnojnar af. Herre gud
hvem skulle på allvar ge bort millioner? Nej
med sinä ord förgyller hän som förr tyskar-
nas fantasi och med sinä markor sitt eget lif“.

„Dn är drucken nn, det där är saker som
du inte förstär“.

„Sa du förstår! Har du hört historien om
huru det gick, när bidrottningen flyttade tili
Otaheiti? Den är mycket lärorik.

Jo en bidrottning flyttade huru säger
Z. T. tili de eviga värarnas land, kort om
godt, någonstädes åt Otaheiti tili, där köld och
frost äro okända begrepp. Så en dag, när
drottningen kände att hennes tid var kommen,
höjde hon sig i sin svärmande flykt upp mot
himlens blå, följd på sin brusande bröllops-
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färd af sinä tillbedjare. Här uppe i eterns
glans- undflck hon lifvets gåfva och kom åter
tili sin bistock för att föda, föda tusenden i
sitt samhälle. Trälarna, arbetsbien gåfvo henne
de skönaste regnbägsfärgade frömjölskakor och
den finaste honung. De smekte henne med
sinä antenner, fläktade, när dagen var het,
svalka med sinä vingar, hyllade och tillbådo
henne, ty hon var lifsprincipen, ordningens
och samhällets upjlehållare. Utan henne var
allt intet, hon höll samhället samman i det
stränga, hårda gemensamma arbetet för det
helas bästa. Så gick sommarn, men hösten
kom ej. Blommorna vissnade, men nya sköto
ständigt upp ur jorden som i vårens dagar,
ty hien voro ju i vårens fädernesland. Nå!
sade de trälande bien åt hvarandra, hvad tjä-
nar det tili att samla honung, svettas vax och
lägga upp frömjölet för den kommande tiden.
Lifvet kan lefvas här gladeliga utan möda och
arbete. Ack! Bien slutade att arbeta, att bygga
de sinnrika cellerna. Enhvar sög den ho-
nung hän fann och slumrade i de blomster-
kalkar, som alltid stodo färdiga, när natten föll
pä. Men samma natt dog den allt hefruktande
visen och sedän dess har man i vårarnas land
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aldrig sett ett bi. Samhället var upplöst, sam-
hället hade dött“.

„Nå“, säger socialistagitatorn, „hvad lära
vi nu af allt detta?“

„Jo, att lifvet lockas fram i ett sinnenas
rus, födes under plågor och lefves under tryck.
Du själf lefver fysiskt under flere tusen atmos-
färers tryck. Samhällets lif är precis som det
enskilda lifvet. Det har gått fram ur revolu-
tionernas och krigens plågor och blod, det
lefves under arbete och tryck. Ordna din
framtidsstat huru du vill, trycket, ja t. o. m.
förtrycket följer fråh det gamla med i det nya.
Förtrycket det är som i bisamhållet nödvän-
dighetens hårda, men hälsosamma lag, det är
den lagen, som håller allt lif samman. Tag
bort nödvändighetens lag från bistocken och
det fmns ej bin. Tag bort den ur myrornas
och termitens konstfullt byggda stack och du
har blott en skräphög kvar. Tag bort den ur
människornas samhällen och du har ett allas
krig mot alla, nationernas ragnarök, långt
förrän denna jord som en isklump rusar fram
i växddsalltets tomrum.

När nödvändigheten gisslar oss allt för
starkt, drar sinä kedjor in i vårt kött, då ha
vi barmhärtighetens och godhetens feer, sora
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gnida salfva i våra sår och blåsa svalka i vår
sveda. Ja, vi ha ju surrogat, men allt surro-
gat är gift, jag har min alkohol, du har sva-
dan och lögnen om framtidssamhället, jag dör
af mitt gift, du lefver af ditt. Hvem är nu
ett större kräk, du eller jag?“

Den druckne steg trefvande upp och gick
ostadigt nedför trappan. Så tycktes hau be-
sinna sig och vände mödosamt om.

„Tack för groggen och tack för att du hud-
Hänger samhället. Du har stora föregångare
löjligt nog. Savonarola, Sanct Franciscus af
Assisi, Knox, Candorcet, och jag kan taga din
Bebel med och mänga andra tili. Håll i med
det, det behöfs nog, ty eljest slumra vi bort
och tro att allt är hra som det är, och då är
ofärd närä. Men tala aldrig om ditt framtids-
samhälle, ty det är ett brott, ja värre än ett
brott det är en dumhet.“



EN APRILNATTSDRÖM.

Sorti den ärade läsaren vet kanske att
komplimangen är för grof, ty den ärade läsa-
ren vet det nog inte, jag vet det knappast
själf blef den ädla och stolta röfvarhöfdin-
gen f. d. munken Fra Diavolo (egentligen hette
hän Michele Pozza) efter mycket delibrerande
hängd icke skjuten soin hän själf yrkade
på. Hans lik skulle kalkbeströs och gömmas
i den stora brottslingsgrafven i Neapel, men
hans beundrare stulo hort liket och begrafde
honom lippe på ett af Kalabriens högsta berg,
för att hän, om hän gick igen, skulle få återse
dessa kalabriska höjder med sinä järnekskogar
mot det hlånande hafvet, se alli detta, som
hän älskat så högt, att hän hellre än att fly
tili Sicilien löpte den här ofvan nämnda risken

galgen. Fra Diavolo har gått igen icke
hlott i Eugen Scribes och Esprit Aubers spiri-
tuella opera „Värdshuset i Terracina“, utan
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äfven som gengängare, om man får tro de
neapolitanska diktarena af „visor, tryckta i år“.
Må det tillåtas oss att drömma det Fra Dia-
volo under en af dessa sinä gengängarfärder
fått höra om de många och stora banditer,
som på senaste tider lefvat upp i värt af so-
cialdemokrater så rikt välsignade land. Mil-
tiades’ ära gaf Temistokles ingen ro, Fra Dia-
volo bar icke för herrar Luoto, Aro, Savinai-
nen, Pietilä, Ukko och hvad de lysande bandi-
terna ailt beta fått nägon fred i sin kalabre-
siska graf. Hän måste hit upp för att se och
höra om hans ärorika bragder öfverglänsts,
om, som en ntländsk tidning sagt, „röfvarroma-
nernas förlofvade land i framtiden icke blir
Italien utan Finland.“

Jag drömde att den stora röfvaren en vac-
ker månskensnatt kom vandrande npp för
Berghälls höjder som det heter i operan med
hans namn.

Hän nalkas dessa branter
med röda fjäderbusken prydd;
kappan, emot köld hans skydd,
af sammel rikt är prydd.
Darren! Stormvinden uppenbarar
hans namn och eko svarar:
Dajavolo Dajavolo Dajavoloo.
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Och där står hän på höjden som röda
gardet och våra Stora banditer odödliggjort i
sinä strider och processer. Aila de fina skojare
vårt land så rikligt frambragt under de sist-
förflutna ären stå tjusta omkring hans stolta
personlighet och sjunga unisont den vackra
kören

Se där på bergens branter,
den stolta höfdingen står där,
stolt lutad emot sitt gevär;
Fra Diavolo själf det är.

Och så blef det att skroppa och skryta
med hvad de själfva gjort på inhemsk grund
och botten. Savinainen talade om burn hän
bådat närä 400 Räisälä-hoar upp för att mörda
en man. Andra talade om Kouvola-rånet, Vi-
borgs-ränet, Haapaniemi-rånet, Brunbergska
mordet, bombattentatet mot poliserna och
stadsfiskalen och hela raden af dessa röfvar-
bragder, hvilkas make Turkiet knappt skådat.

Fra Diavolos ansikte mörknade, hän ryn-
kade de buskiga ögonbrynen. Plötsligt for
hän upp i hela sin längd, såg från sin höjd
föraktfullt ned på titulus Savinainen, Reimes,
Pietilä, Luoto etc. och ropade öfver mängden:
„Yid den heliga Januarius’ evigtrinnande hlod,
like tili byke och pack som I ären har jag
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aldrig sett. Veten I huru det var i Kalabrien,
när jag i tiden var munk, röfvare, neapoli-
tansk öfverste och en stor och världsberömd
röfvarhöfding, en man, hvars bragder än i
dag stråla bland alla världens röfvare, hvars
namn ljuder från Alperna tili Etna och som
aldrig skall förgätas så länge Aubers snillrika
musik klingar? Sen urminnestider var Kala-
brien bortgifvet i stora länderier åt prinsar,
hertigar, grefvar och baroner, som alla för-
tryckte och sögo ut det fattiga folket. I lan-
det regerade de höga herrarnas förvaltare,
bödlar och ockrare, själfva bodde de försik-
tigtvis i Neapel och lefde på vår svett och vår
möda som parasitsvampen på ekens ädla safter.
Gud och djäfvulen hade glömt oss. Vår kropp
var i herrarnas, vår själ i kyrkans och påf-
vens våld. Det fanns ingen kommunalstämma,
där vår massa kunnat göra sig bemärkt. Skjut!
hette det, när fem kalahreser kommo tillsam-
man, och det sköts, det hotades ej. Ingen
landtdag fanns, där vår röst hade hörts, intet
forum tog upp vår klagan. Det fanns ingen
tidning, som förde vår taian, och hade det fun-
nits, hade det ej nyttat tili något, ty ingen
kunde läsa hos oss. Mitt folk lefde i kropps-
lig nöd och själens mörker från vaggan tili
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grafven. Då bröt jag 1780 tjugu-årig ut ur
min munkcell och gaf mig tili röfvare. Jag
ville hämnas på roffare- och förtryckareklas-
sen. Jag bröt mot lagarnas paragrafer och
moralens bud. I femton år förde jag med en
handfull folk krig mot en brigad soldater
under generalen Hugo den store, Victor Hu-
gos fader. Yi stodo en mot fyratio, icke som
I ynkryggar fyrahundra mot en. Jag bar dräpt
hundradetal och tagit förtryckarnes guld, men
ingen af smäfolket fällde jag som ni uslingar
fällt en Brunberg, en Juslin m. tl.

Det har den nobla franska generalen vitt-
nat om mig; och än i dag sjunger man i Halien
om Fra Diavolo:

„Men syntes där en fattig vandrare
’Jag har ej guld, ej bröd alt ge!’
’Så tag det där kamrat och, och sen gå vidare.’ '

Jag gaf hvad jag hade, om det så var
milt sista öre. Jag har ej som ni sparat slan-
tarna i vedtrafvar och bakom spegelglas för
att vid tillfälle supa mig tuli med banditer
och rackare, med rund hand gaf jag ät Kala-
briens eländiga bebyggare hvad jag tagit. Jag
Ijög ej och skyllde ej på mjölkköp i Esbo
som ni, Edra skojare; gömde mig ej bakom



185

kvinnfolkens tårar, advokaternas knep och
paragrafernas mängfald, stolt som en ädling
gick jag med ett comedia tinita tili galgen.

Och ni ynkryggar, stortjufvar och bandi-
ter, I njuten af friheten i högre mått än alla
andra folk i Europa, I hän tidningar, fän tala
fritt vid Edra landtdagar, hvarenda en af Eder
förtjänar mera per vecka än mitt arma folk
per mänad i dag som är. Skolor och sjuk-
hus ha Edra nohili byggt ät Er. Edra skat-
ter aro en tiondedel af vära. När Ni straffas
får Ni arbete, värme, Ijus och mat, där vi tingo
galgen och hagnon.

Hos oss flyter hlodet hett, det är kort
mellan intrycket och dess utlösning i hand-
ling, hos oss är den en hlixt från helvetet.
Ni socialisera och demokratisera hrottet på
bred folkelig grund, det blir en de låga tan-
karnas dolska gärning, det är en eld som i
ufvens ögon och i ruttet trä.

Maladetto! och så talar Ni om roffare-
och förtryckareklasser. Nej, det finns här en
roffareklass och det är Ni själfva med Edra
usla tidningar, sporca madonna. “ Och Fra
Diavolo gjorde med vänstra handens fingrar
det tecken, i hvilket italienaren, sedän skymf-
orden förlorat sin must och valör, samman-
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fattar allt hvad hän anser lågt och lumpet.
Så slog hän med säkerhet och elegans med
flata handen ett slag på kulien af sin hatt,
slängde sin vida kappa med en magnitlk gest
ikring sig och gick med spänstiga steg ned
för berget, allt medan hän hvisslade sin stolta
aria

„Lik en monark jag här befaller
mitt trogna folk, mitl tappra band“,

en aria som än i dag får hvarje syditalienskt
hjärta att klappa i trefjärdedels takt.

Kommen ned tili bergets fot, bildade hän
med händerna en lur och ropade uppåt: „Fra
Diavolo går åter nöjd tili sin graf. Er skall
ingen konst i världen kunna omge med skön-
hetens gloria, om Er skall ingen våga sjunga:
’Se dit ät klippans branter, den stolta höf-
dingen står där’“. Och sjungande sitt hei canto
drog hän hädän in i den rosiga morgondimman.

När vära inhemska banditer fått klart för
sig hvad Fra Diavolo egentligen sagt, hof den
fräckaste bland dem, Savinainen, upp sin
stämma: „det var då den oförskämdaste aristo-
krat jag någonsin hört.“

„Ja, ja,“ säger gubben Reimes och hans
gamla rynkiga skurkansikte lyser af förlåtande
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öfverseende;
„ lät den utlänningen gä, det är ju

hara en muukalainen. Men hvad säger Ni om vi
omat Suomen pojat nu skulle skrida tili vai af
landtdagskandidater, för si i juli månad ha
tlere af oss dömts, men ända tili dess ha vi,
tack väre vär vallag, rätt att väljä och valjas."

„Aren I tokiga" skreko de andra „nya
landtdagsmän, de som företräda socialisterna
aro de bästa på jorden, i den bästa bland en-
kammare, visa mig, den som kan, deras ooh
dess make på jorden. Hvar fmnes i Europas
parlament sädana hatets predikanter som våra
representanter. Det är våra män, just sädana
som vi beböfva. Låt dem hällas tills skörde-
tid, dä blir allt moget och färdigt och bra.“
„Hyvä, hyvä!" skreko röfvarena och vid Inter-
nationalens toner gingo de ned för bergets
sluttning.

Nu gol hänen och dagen bräckte, min
dröm var slut!

S



FÖRBUDSLAGEN.
Kantor Huoponen och Finlands ära.

Kantor Huoponen häller på Finlands ära
„på denna hela folkets glädjedag“, som hans
ord lära ha fallit. Det gör hän rätt i för öf-
rigt. Hän vill att vårt land skall raska på
med förbudslagen, förrän Canada och Norge
hinna få en sådan, så att Finland „också i
detta afseende skall vara ett föregängsland.“
Och det är däri aran enligt hans förmenande
består.

Ja, man kan ha så olika åsikter om äran,
mig tycks lagen vara en verklig skandal, en
skamfläck för vårt land i den stora kapplöpnin-
gen om en förbudslag, frånsedt att vi redan
ohjälpligt hlifvit förbigångna! Så vidt jag vet
tillkommer äran Nama-kua-folket. Vet herr
kantorn hvad det vill säga och hvilka dessa Na-
ma-kua-borgare aro? Utan tvifvel har herr
kantorn, som hörande tili kyrkostaten, på tai
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vid missionsmöten och i missionstidningar
etc. hört talas om denna ädla ras.

Dess vanligaste namn är hottentotter, hvil-
ket namn är ett holländskt skymfnamn på
namakuanerna, uppkommet däraf att folksprå-
ket, som är ett af de kuriösa i världen, ka-
raktäriseras af „tungsmällar“ och „smackljud“,
som af kapholländarne kallas hott end (och)
tott. Däraf namnet. Begifvet tili ytterlighet
på allt som var starkt, höll hela folket på att,
med holländarnes goda minne för öfrigt,
supa ihjäl sig, tills den berömde Livingstone
på femtiotalet förmädde Kapkolonin att taga
sig an hottentotterna och få en förbudslag tili
ständ. För öfrigt kanna vi ju uppfriska vårt
minne om delta föregångsfolk med följande
ur ett vetenskapligt arhete ordagrant nedskrifna
upplysningar:

„Hudfärgen smutsigt gulbrun; extremite-
terna smala och spinkiga, men bålen, särskildt
bäckentrakten, starkt utvecklad med den ab-
norma hypertrofi af bakdelen som fått namn
steatopygi. En abnormitet hos den hotten-
tottiska kvinnan, det beryktade „hottentott-
skörtet“, består i en 12—18 cm. lång fliklikt
nedhängande förlängning af labia minor. Nu-
mera bära alla hottentotter, t. o. m. namakua
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(tre stammar finnas), en ylleskjorta, stundom
t. o. m. skinnbyxor.“

Yoila, herr kantor! det folk, som tagit
äran af Finland i fråga om förbudslagen. Nå-
väl, vi kanske nöjas med att blifva pristagare
n:o 2! Ack nej! vi ha ännu ett föregångsfolk
i fråga om förbudslag, som dock, slugare än
hottentotterna, bar lagen endast temporär.

När Liberias ädla republikaner supit upp
hela sin statskassa det var på 1840-talet
och hela nationen gick i bakrus, karskade lan-
det upp sig, och tili de tre stora förbuden i
landets grundlag tillkom nu det fjärde. Alit
starkt blef bannlyst, vid straff, som jag anta-
ger voro ännu strängare än vår utmärkta nya,
af hela folket väntade lags. Vet läsaren hvilka
de tre stora förbuden voro. Jo, förbud mot
slafveri, sjöröfveri och hvita mäns upptagande
i republiken ty se också liberioterna, d. ä.
uttydt frimännen, äro svarta i skinnet. Påtre
år, tills alla liberioter nyktrat ordentligt, fick
ingen i det landet smaka på eldvattnet. Lan-
de!, hvars hufvudstad efter amerikanska pre-
sidenten Monroe heter Monrovia, återfmnes
för öfrigt på den s. k. Pepparkusten i väst-
Afrika,
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Ja, sådana kanna negrerna vara. Också
de ha blifvit ett föregångsfolk. Men det är
icke nog med negrerna, vi ha pä närmare håll
äreheröfvare och föregångsfolk, kanske tili pä
köpet släktingar, jag menar jakuterna uppe i
norra Sihiriens ohyggliga trakter. Kanske de
inte äro släktingar, men vi ha så många tarf-
liga anförvanter: ester, tscheremisser, mord-
viner, tschuvasser och andra dödsdömda ko-
sinen, så en mer ellen mindre gör nu så 1itet
tili ellen ifrän. Om jakuternas förhudslag vet
jag icke mera än följande:

I en rysk tidning berättades, att jakuterna
uppe i sitt helvetiska fädernesland tunnit tre
in- och tillfrusna mammutdjur. De foro med
bud om saken tili närmaste r}'ska by det
lär ha värit som att skicka stadshud från Hel-
singfors tili Astrahan och bjödo ut mam-
mutdjuren åt ispravniken mot tre ankaren
brännvin. Ispravniken svarade emellertid, att
det var förbjudet att sälja ellen skänka bränn-
vin åt jakuterna, hän bjöd dem i stället tobak
och petroleum. Jakuterna höllo emellertid
strängt på spriten, men huru affären aflopp
hör nu strängt taget icke hit, så intressant den
än blef, hufvudsumman är att jakuterna också
tyckas ha en förhudslag. Ära! ära! öfver Er
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I ädla Jakuter i Jakutiens land. Hell Eder!
trefaldt hell Eder! föregångsfolket i norden!

För öfrigt må f-n taga Er och Edra tre
mammutdjur, Ni kunde ha väntat tills vi blefvo
färdiga med vär förbudslag. Jakut lär betyda
den vidmagade, ty de lära besitta en enorm
färdighet i att sluka fisk och (häst-)kött, själfva
kalla de sig Sokalas, kalas som kalas, det är
ju ock ett festligt nanm.

Och du, lappske broder, ingalunda är du
den sämsta bland europeernas fina folk, ock-
så du gläds ät lyckan att vara ett föregångs-
folk, gläds åt förbudslagens ära, när du super
dig blixtfull hvarhelst och närhelst du det
kan. Författningen af 1838, förnyad och för-
bättrad den 9 juni 1892, är din äras grundlag,
den som koko kansa hos oss ännu så bittert
saknar, Den lag, som enligt Maria Laines be-
stämda åsikt är efterlängtad af vårt åt dryc-
kenskap hemfallna folk. Fru Laine måste väl
veta det, ty hon bar utom mycket annat vaxdt
kokerska och matmor vid Nylands bataljon.

Men utom hottentotter, liberioter, jakuter
och lappar ha ännu tvä eller tre indianstam-
mar plockat ifrån oss förbudslagens ärekrans,
beroende därpå att, som doktor Kleen säger,
„de äfven vid ett mättligt rus voro begifna på
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att gripa tili sinä stridsyxor och med betän-
kande skadade, ja dödade sinä medmänniskor“.
Sickna kanaljer, sädant skulle naturligtvis al-
drig hända hos oss, ty vi aro, som utskottet
säger, „ett moraliskt folk“. Förstäs inte alla.
Den svenska herremannaklassen är ju, som
deputeraden Nevanlinna säger, „ohjälplig“,
„när det gäller dess egna fördelar". Det är
väl därför den ställer tili alla de här många
rånen och provokationerna, som deputeraden
Tainio visste förmäla, den röfvar åt sig sinä
egna pengar, bara för att sätta andra i klam-
meri.

Men när nu, som af ofvan stäende sorgligt
nog framgär, äran att vara det första bland
folken i fråga om förbudslag icke mera kan
nås, så, hvad menar herr kantorn, kanske vi
strunta i hela lagen. Och tili tröst för denna
förlorade ärekrans har jag för herr kantorns
räkning en annan, jag tycker den är vida vack-
rare och framför allt verkligen ärorik. I en
obetydlig, billig bok, Almanack för alla, 1906,
sidan 139, har jag funnit följande statistiska
uppgifter öfver
Arliga förbrukningen per innebyggare af alkohol i liter

Frankrike 16,7
Schweiz 12,6

13
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Danmark 11,1
Tyskland 8,3
Italien 9,6
England 8,2
Nederländerna 5,7
Sverige 5,4
Ryssland 5,2
Norge . 2,4
Finland 1,8

Nå hvad tycks om den tabellen? Hvil-
ken ära är större och reellare, den alt vara
den första i fräga om förbudslag eller den
sista i fråga om spritförbrukning; alt räknas
med bland hottentotter, liberioter och deras
vederlikar, att jämte knsinerna lapparna och
småkusinerna jakuterna höra tili de tre finsk-
ugriska folken, som i fråga om alkohol inte
komma tili rätta ntan böter, fängelse, tukthus,
angifvare och alla slags skandaler. För min
del håller jag det för en skymf mot nationen
att på allvar taga upp en lag af denna natur,
skandalisera sitt folk inför hela Europa, fak-
tiskt draga denna sak inför den mellanfolkliga
diplomatin, visa vår inkompetens att regera
oss själfva, styra värt folk och allt detta för
denna en och åttationdedels liter per år och
individ. Nej, herr kantor, den äran blir hara
smälek; låt oss tvätta vårt smutsiga hyke
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hemma. Vi ha supit i bortåt åttahundra år;
frän den dag vi på allvar började att arbeta
för vårt folks nykterhet, frän 1830-talet, ha vi
emellertid hunnit vackra resultat, och alla de
bästa i samhället ha värit med om arbetet och
vinnande af det stora målet.

Nu blir det en annan sak. Förbud ska-
par trots hos de starka och skenhelighet hos
de svaga. Och hvarför allt detta, därför att
några uppfanatiserade nykterhetsreformatorer
satt allt detta i gång och på hvilka Renans
ord om Jesu reformer passa in: „till följd af
en för alla reformatorer gemensam villfarelse
föreställa de sig målet vida närmare än det
är, de beräkna icke långsamheten i människo-
släktets rörelse framåt, de tro sig kunna för-
verkliga på en dag det, soin icke skulle vara
fullbordadt hela adertonhundra år efter Jesus“.

Låt de gamla fyllbultarna dö i frid som
Israels barn i öknen. Den nya generation som
växer upp är redan nu af annat slag. Allt
fjäsk i kulturens gång hämnar sig. Förbud i
frågor af denna art är råhet, af den varan ha
vi mera än nog i det här landet.



USLA FINSKA LIF.
Skandinaviska mortalitetstabeller.

För nägra är sedän hörde undertecknad
i en restaurationsvagn mellan Stockholm—
Gefle ofrivilligt ett lifligt och högljudt samtal
mellan tvenne män, hvardera synbarligen
djupt intresserad i lifförsäkringsaffärer. De
handskades på det mest familjära och egen-
mäktiga sätt med detta hemlighetsfulla nägot
som kallats lif. Hvad Aristoteles och Schel-
ling, Cartesius (cogito ergo sum) och Leibnitz
sagt om lifvet brydde de sig ej en vitien
om; att deras berömda landsman Boström
definierat lifvets väsende som medvetande och
själfmedvetande, var måhända för dem totalt
egalt; här gällde det lifsvärdet i kronor och
ören, det gällde pengar. Där drogos upp pa-
ralleller mellan olika litförsäkringsbolag, Svea,
Skäne, Thule etc., och under samtalets gång
framhöll den ena det stora uppsving bolaget
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Skåne haft under de då sist förflutna åren, i
det deras lif ökats med några tusental.

„Tja“, sade den andra lifjägaren ytterst
öfverlägset, „ett par tiisen usla finska lif! Va
faen betyder det, det blir bara en börda för
Skåne. Dom dör ju som tlugor, fmnarna 11

.

„Mja“, menade den andra, „lifvet sitter
löst i dom, fmnarna, det är sant; men hvad
kan vara orsaken tili det“?

Den första rycker på axlarna, „ja si min
tro är att det är munklikören som gör’et“.
Och nu fick jag höra både det ena och det
andra om finska hem- och krog-seder, likör
och champagne, paralleller mellan Vasa och
Sundsvall, Jyväskylä, den europeiska nordens
fuktigaste städer, enligt lifjägarens äsikt, utom
en hei del andra paralleller om oss och de an-
dra, skildringar, som jag nu förgätit. Men
det där yttrandet usla finska lif, det
stack i mig, som man plär säga, det glömde
jag ej.

Kan det ha någon grund, att lifvet hän-
ger löst i oss finnar, eller är det endast ett
uttryck för en jargon, frågade jag mer än en
gång mig själf. Ar ha förgått sedän jag hörde
delta nedsättande yttrande, jag har dock icke
kunnat förgäta det. Visserligen har jag alltid
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hållit för att vår Herre i grund och botten
är svekoman. Huru bar hän t. ex. delat oss
och svenskarna emellan? Vi fingo landet med
de låga lutningsförhållandena, d. ä. dåliga
aflopp, grunda hamnar, kärr och myrmarker,
svenskarna hranta lutningstörhållanden, d. ä.
snabbt flytande, djupa älfvar, goda hamnar
och lätt dränerade åkrar. Vi fingo hjortron,
åkerbär och lingon där uppe i norden, Sve-
rige koppar, nickel och oerhörda skatter i
järnmalm. Här nere fingo vi kalk och rapa-
kivi, svenskarna porfyr och marmor, och sä
är det alltigenom. Vår Herre är svekoman,
därom är intet tvifvel, men skulle hän ha
gått så långt i sin partiskhet, att hän delat
lifvet, själfva lifvets heliga gåfva, så att vi ha
fått de usla lifven, svenskarna de starka, håll-
bara, det vore dock allt för mycket orättvisa
mot oss. Eller hvad säger Uusi Suometar?
I mitt inre vägrade jag att tro på en slik gu-
domlig fördelning, och när jag såg nägon
riktigt gammal silfverhårig finsk farbror stappla
fram i Esplanaden, såg honom sätta sig ien
soffa, där solen gassade som hetast, för att
leende se på barnabarnens lekar i det vårliga
Helsingfors, såg jag med verklig vördnad upp
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tili honom och hvad jag tänkte, det har J.L.
Runeberg tolkat i orden:

Hell dig! Undan stormarna och åren,
Hög och segrande 1 silfverhåren,
Vandrar du mot evighetens rand.
Seglarn lik, som, ren af lugnet vaggad,
Ser på afstånd oceanen fradgad
Och med glädjens hvita vimpel hälsar
Stränderna utaf sitt fosterland.

Yid åsynen af dessa ärevördiga åldringar
tycktes det mig att där fmnas dock starka lif
också hos oss, lif som hållit att slitas på i
sjuttio tili åttio år. Ack, det var en illusion!
Det är faktiskt så, att våra finska lif icke hålla
att siitä på. Därom vittnar ett nyss af 19
finska, svenska, danska och norska lifförsäk-
ringsbolag bekostadt arbete som heter „Skan-
dinaviska dödlighetstabeller“. Icke mindre än
153,593 försäkrade lif frän de fyra nordiska
länderna med 15,881 dödsfall upptecknade i
svenska, norska, danska och finska lilförsäk-
ringsbolag fmnas här inregistrerade och stu-
derade i medeltal under 9,4 år. I förbigående
sagdt är arbetet ett världsrekord i sin bransch,
„de 17 engelska bolagens tabeller", som hit-
tills allmänt tillämpats af de skandinaviska
bolagen, förfogade endast öfver 83,000 försäk-
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rade och 13,000 dödsfall. „Man skulle ju
vara böjd att antaga“, säger en svensk fack-
man, „att ett sådant material borde hvad död-
lighetssiffran beträffar ge ett alldeles utmärkt
resultat, i själfva verket är det icke så; det
blir i det allra närmaste detsamma som den
allmänna mortalitets-statistiken utvisar 11 . Och
tillägger hän i sin anmälan om det arbete,
som gifvit nppslaget tili denna lamentation:
„För Sveriges vidkommande är tili och med
ställningen bland de försäkrade i vissa fall
mindre gynnsam än i den allmänna statisti-
ken, beroende därpå, att bland de svenska
försäkringstagarna fmnas ej så obetydligt an-
tal fmska lif och dessa ha en ogynnsammare
mortalitet än de svenska", ty bland nordens
fyra folk „är Finlands sämst ställdt“.

Jo, det är ett vackert vitsord om oss, och
det värsta är att det är ojäfaktigt, det grundar
sig pä logiskt bindande siffrors hela kraft.
Dock, låtom oss se hvad den allmänna mor-
talitets-statistiken säger. Dödstalet pro mille
är för:

Norge 16,2
Sverige 16,4
Danmark 17,5
England 17,4
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Skottland 18,r,
Belgien 19,2
Finland 20.2

Det är således sant i alla 1 fall, det där
öfverlägsna talet om usla finska lif. Ur dessa
allmänna tablåer framgår, att Sveriges är det
näst minsta i hela världen och att de ganska
otvättade danskarna gått förbi oss, att t. o. m.
det öfverbefolkade England, det af stenkols-
dunster inrökta, af alkohol genomdränkta Bel-
gien står högre än Finland. Vår enda tröst
är att kusinerna i Ungern ha 29,8 och att
grannriket i Öster ståtar med Europas sämsta
siffra 32,8, om detta också sedän är hvad
Lidner kallat »tröst för ett tigerhjärta“.

Att svenskarna, soin äro ett förständigt
och rikt folk och ha godt om armbågsrum i
sitt land, öfverglänsa oss, det kan man finna
sig i. Men att danskarna, som dricka många
gånger mera än vi både akvavit och öl, som
snusa, röka och tugga tobak värre än vi och
om hvilka den danska generalen E., då hän
hörde att de finska soldaterna badade en gång
i veckan, utbrast; „Uheu, de danske vaske sig
kun to gange, den förste. gang da de föds,
den andre gang da de dö“, skola öfverglänsa
oss, det är dock för starkt. Isynnerhet när
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man betänker att de bo i mm, små som krydd-
lädor, med ugnar, som eldas med torf, ha enkla
fönster och äro i lag förbjudna att ha spjäll. Och
dock, de intaga tredje platsen i brödraringen,
vår plats med förlof sagdt.

Frågar man fackmän hos oss, ty det fmns
fackmän på människolif också, så heter det
genast, ja, det är den stora barnadödligheten
i Finland som gör’et. Om man då invänder
att i den allmänna mortalitetsstatistiken göra
de en oerhörd ravage i förbigående sagdt,
beroende af en lika oerhörd värdslöshet hos
föräldrarna i frågan om harnavård men
att barnens lif i de här 153,593 förtecknade
och studerade fallen spela ingen roll alls,
ja, då heter det: vår sprit är sämre än deras,
vårt öl är mycket sämre, vårt bröd är det
i än högre grad. Vi sitta för mycket in ne
och då vi äro ute åka vi i stället för att gå.
Och vårt „utelif“ är intensivare, vi vaka mera,
våra krogar stängas senare, vår eftersyn öfver
att förlustelseställena verkligen tömmas är
slappare, man kan ju hos oss sitta tili kl. 8
på morgonen snart sagdt hvar som helst. Vi
sakna tili allt detta den sinnets och själens
ro, som stabila politiska förhållanden skänka
ett folk. Vår statliga tilivaro hänger på ett
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hår är ut och år in. Än är det en Plehwe
eller Bobrikoff, soin hotar att klippa af den,
än Työmies och socialisterna. Alit detta
stämmer ned värt lefnadsmod, gör oss ner-
vosa, melankoliska och koleriska. De tvä
sistnämnda temperamenten äro lifsödande
mera än de två andra, sangvinikerns och
flegmatikerns.

Uetta allt vill med andra ord säga: lif är
kultur. BJand papuas och negrer ges inga
åldringar. Dödlighetssiffran för Ostindien är
44 och för Byssland, som redan nämndes,
den sämsta i Europa, d. v. s. just den plats
landet i kulturellt afseende intager. Lifvet
fordrar omvårdnad liksom allt annat, som
ställts tili värt bebrukande och begagnande,
det följer icke blott fysiska, utan äfven höga
själsliga lagar. Lifvet uppbäres af kulturen,
det är det samhälleliga bildningsförloppet i
världen, på samma gång det själft är kultur.
Det är en osanning att säga att „kampen
för tillvaron“ är dess orsakskälla, denna
kamp är endast ett eggelse-, ett retelsemedel.
Kulturen sträfvar att göra striden för tillvaron
tili arbete för tillvaron. Ju högre kultur, dess
större värde har lifvet, och dess högre värdet
är, dess hättre vårdas det värdefulla. Detta
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värde är i de resp. länderna i genomsnitt
taget konstant; det stiger upp mot 50—60-
talen med kvadraten pä afståndet från den
dag, då dess stjärna rann upp. Ett brutet
barnalif ger oss ett vemodigt minne, men en
vuxen mans lif, afklippt i de år, då hän kan
ge oss qvinta essentiae af sin tillvaro, facit
af hvad hän värit och velat är en bitter
sorg, det förra dödsfallet rör ett par perso-
ner, det senare en stor krets, stnndom ett
helt folk.

Världen är ett förnufts- och rättfärdighets-
rike, lifvet är i ali sin flyktighet strängt på-
litligt och majestätiskt, det är resultatet af en
djup, förborgad magi, inom hvilken allt är
ställdt i ett fint och omfattande rättsförhål-
lande. Vilja vi förbättra vår mortalitetssiffra,
där vi gå i nationernas stora folkskola, böra
vi taga i med allvar i frägan om den fmska
kulturen. Den står dess värre än i råhetens
tecken. Det tjänar intet tili alt slå sig för sitt
bröst och säga, se på våra skolor, så få äro
analfabetena i vårt land, så liten alkohol-
åtgången; detta är endast prima principia.
Så länge vi på vår breddgrad ståta i lifför-
säkringstabellerna med talet 20,2, är det klent
beställdt för oss, klenare än för Frankrike
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med dess siffra 21,2 och Tyskland med 22,b,
ty för dem kornina starkt verkande fakta tili,
som vi i sekler ännu ej behölva taga med i
beräkningen; de ha att kampa med trång-
boddheten, ha ondt om armbågsrum, en
starkt växande stads- och minskande lands-
befolkning. I Paris, Berlin, Lyon och Ham-
burg draga de ogynnsamma yttre fysiska för-
hållandena i och för sig siffran ned på ett
lägre pian för det hela, i storstäderna samlas
upp kulturens affallsprodnkter. Lämna vi
bort storstäderna i Frankrike och Tyskland,
sjunker deras mortalitetssiffra nedanom vår.
Yi höra jämföra oss med våra likar, de nor-
diska folken, ty vi lefva under samma geo-
grafiska, klimatiska och kulturella betingelser
och dä stå vi oss tiUs vidare klent, ty vi vårds-
lösa med lifvets gåfva.



„HURU D3UPT DET
KAN 51TTA ÄNDÅ “

(För „Kuriren“.)

Calle Nyström, Nyström senior, också kal-
lad „Geheimerådet“, hade i många herrans är
tjänat vid Öfverstyrelsen för lagarnas värd och
tillämpning som vaktmästare. Hans nng-
domstid inföll under urtiden, redan då den
Stora byråkraten, Kerimäki-kronofogden och
geheimerådetFalck enväldigt styrde och ställde
om „i själfva verket“ som den patenterade
vitsen sade. Hän hade värit med om renäs-
sansen imder 1860-talet, npplefvat barocken
och jesuiterstilen och gick ännu under för-
fallsperioden och lärde uppkomlingarna huru
det egentligen skulle vara, „hurusom Annse-
ordens hand gick från vänster tili höger, men
Stanislaus från höger tili vänster 11 etc. Hän
sålde för sterbhusens räkning de gamla parad-
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uniformerna i verket, säkert och dyrt, hara
efter ögonmått. „Baron Flemings passar ut-
märkt åt den nyutnämnde Nuijanheimo, all-
deles utmärkt. Kort i lifvet, bred i rona och
utan nacke. Långa geheimerädet Roos’ af
Hjelmsäter är som klippt och skuren åt Grön-
lunn, men hans hufvud har hän inte. Tag åt
honom grefve Stewens trekant, men bort med
fjädrarna, ty grefven var vid hofvet, dit kom-
mer Grönlunn aldrig, och minns, att hatten föl-
jer rangen, men byxorna följa tjänsten.“ Tili
följd af alla dessa djupa kunskaper, dessafrån
barnaären ingrodda traditioner och lysande
lifserfarenheter i de högre sfärernas lif, blef
Nyström en inkarnerad byråkrat. Ja det gick
bland ledamöterna själfva ett dunkelt rykte
om, att hän visat t. o. m. aristokratiska ten-
denser. När presidenten Baggehufvud på nå-
gon af de stora märkesdagarna eller någon
patriotisk fest anmodade Nyström att halla
tranbärssaft och bilinervatten i champagneglas,
svarade denne med en min, som hän ärft af
salig Lars Gabriel v. Haartman själf; „Nå int
ska presidenten nu läna sej tili den där pö-
belkurtisen, int hjälper de ändå tili någonting,
di kloka bara skratta åt det, å’ di dnmma ä’
de int någo vunne me“.
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Efter detta vanvördiga tai följde en stilla
onäd från presidenten Baggehufvuds sida. Pre-
sidenten talade inte med Nyström på trenne
dagar. „Ackurat som det gick tili på geheime-
rådet Falcks tid“, sade Nyström. „När geheime-
rädet inte på tre dagar taiat med baron v.
Haartman, sökte sig denne tili landshöfding i
Åbo län“. Gamle Nyström, som visste burn
man skulle bete sig, följde det illustra v.
Haartmanska exemplet, lade in om afsked och
flyttade tili sin sammansparade ägande gård
uppe på Rödbergen. Där lefde hän omhvärfd
af legendernas skimmer och talade mellan tredje
och fjärde toddyn för lyssnande yngre gene-
rationer om allt hvad hän upplefvat, när värl-
den var ung och hän lefde bland, i och med
allt hvad Finland haft stort och lysande. Gärna
talade hän om den maktfullkomlighetens tid,
då haron Meronius förde verkets taian med
den äran. Hos honom stod Nyström starkt
i gunst. Baronen kom berättade Nyström

alltid en kvart före den lagstadda tiden för
att hålla ett öga på registratorer, kanslister och
fröknar. Medan gamle baron Meronius rörde
i tur och ordning i de glödande brasorna i
de fyra ugnarna i verkets stora sai och såg
tili att spjällen stängdes ordentligt, gick Ny-
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Ström med fjädervippan lätt och behagligt
öfver reglementen, förordningar och kejsar-
porträtt, då folio många minnesvärda visdoms-
ord mellan den högtuppsatta haronen och
hans ringa tjänare.

„Ja, ja“, sade haronen, „man hittar dä på
allt möjligt nu för tiden. Kan Nyström tanka,
att min son vill bli docent i experimental psy-
kologi. Vet Nyström hvad det är'?“

„Nej, de vet jag int, men om baron säjer
de, så vet ja.“

„Ja sir Nyström, jag vet inte det själf.
Nog har jag ju läst om Cleves och Wundts
psykologi, men det här är nu någonting helt
annat. “

Sådana minnen hade Nyström många att
förtälja om, och med dessa som ideellt under-
lägg för arhetet med att hara upp hyror för
gården skulle tiden ju ha gått lugnt och säf-
ligt tili sin fullbordan, d. ä. gamla Nyströms
hädangång, men ack! där tanns ett ödesdi-
gert men.

Filosofen Hegel säger att allt utvecklar sig
ur sin motsats, och det tycks nog vara så;
hvarför skulle eljest den giriges son som oftast
hli en slösare och tvärtom? Hvarför skulle
guds harnabarn i de tiestä fall vara förstånds-
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människor, d. ä. diametralt motsatta gudsbarn,
som alltid äro känslomänniskor eller fantasi-
trälar. Hvarför skulle den stora byräkraten
Nyström, hän, som hela sitt lif stolt, manhaf-
tigt och tyst burit portföljen med statsakter så
viktiga, att landet stundom dignat under dem,
hän, som afvisat tidningsmurflar reportrar, ja
redaktörer med en gest värd Hyacinth Rigaud’s
pensel, hvarför, fråga vi, skulle hän producera
en son sådan som Janne Nyström? Demokrat
redan, då hän i vaggan ref och slet i sin pap-
pas guldgaloner, var och blef hän en Rabagas
i hela sitt lif. Nej, Hegel har rätt: allt utveck-
lar sig ur sin motsats. Detta var gamla Ny-
ströms sorg. När man under de senaste åren
såg honom gå omkring i dystra tankar där
uppe på Rödbergen, så visste man, att dessa
tankar voro egnade hans Janne.

Janne hade försökt sig på allt, men hade
inte dugt tili något i världen, och aldrig i sitt
lif hade hän fått några papper på något som
helst. Hän ville bli klockare, röst hade hän
som en ess-kornett och spela på allt som gaf
ljud från orgel tili lergök kunde hän, men i
klockare-examen hade hän fallit igenom. Hän
skulle bli tullvaktmästare, men papper påbok-
föring och varukännedom fick hän ej. Hän
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hade värit i Amerika, men t. o. m. där ratade
de stackars Janne Nyström, ty gräfva orkade
hän inte och tigga behöfde hän inte, ett bref
tili det gamla landet och fader Nyström sände
alltid något i sista minuten. Men det demo-
kratiska och socialistiska jorret det hade hän
lärt sig i grund under sitt omväxlingsrika lif
och därmed pinade hän ännu ytterligare Ny-
ström senior, som många gånger om dagen
gjorde Sven Dufvas faders förtviflade fråga:

„Du arme son, hvad skall af dig väl hli ? “

Hvem kan, ingen kan, inte ens Runeberg skulle
kanna beskrifva gamle Nyströms häpnad, när
hän en dag tick svar på frågan „hvad skall
det af dig bli?“:

„Jo jag ska bli landtdagsman.“
„Landtdagsman. Du! du! som inte dugt

i folkskolan, inte tili klockare, styrman, tull-
när, skrifvare, som dugt tili ingenting, rakt
af tili ingenting. Du som intet kan, vet eller
förstår. Du som värit i klammeri med pöli-
sen, pliktat för oljud och fylleri“. Gubben höll
på att storkna af förargelse vid tanken på allt
hvad hän upplefvat med sin odåga tili son.
„ Vet du din skojare hvad gamle baron Norden-
stam sade om våra landtdagsmän i forna ti-
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der: ’jo, de aro nationens blomma’, sade hän.
Ä du en blomma hva sa? Svinmolla ä du.“

Men Janne Nyström sade lugnt ifrån, Ja
det var då det, under förtrycksären, då bor-
garena fordrade att man skulle kanna och veta
något och ha papper på allting. Nu lefva vi
i en demokratisk tid. Hvem som helst, som
lefvat i tjugofyra år, duger tili landtdagsman
nu för tiden. Folket har afskaffat alla före-
trädesrättigheter. Jorden tillhör alla, maiden
likaså. Inför den nya vallagen aro vi alla lika.
Det blir tid på att pappa häller in med sinä
geheimeråd och haroner“. Och på den saken
spottade Janne Nyström i kakelugnsvrån, ener-
giskt och med säkerheten hos en ekorrskytt.
„Jag blir landtdagsman, det har partiet lofvat
mig och därmed basta.“

Och partiet höll ord. Janne blef landt-
dagsmän, och när något riktigt rafflande skulle
slungas ut i brandkärshuset, då koni Jannes
esskornett-stämma tili pass. Sinä fasoner från
Amerika tog hän med sig och det gjorde su-
sen. För honom var ingen ohötlighet för grof,
intet skymford för starkt. Att resa sig och
hälsa, då gamla bepröfvade män i landets sty-
relse, som hela sitt lif sysslat med statskon-
stens subtilaste fmesser, kommo in i kamraa-
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ren, höll hän för kryperi. Alt hålla sig tili
sak var kammarteori, att tala med undseende
om det som andra höllo i vördnad, att väljä
sinä ord var hara förtryck af folksjälen. Vår
Janne bildade skola, kring honom fylkade sig
alla dessa, som nu fört kammarens rykte kring
hela Europa. Så fast sitter hän i sadeln att
hän nog blir ätervald och hän hoppas på en
af presidentposterna. Janne har nämligen tili
alla de gamla löftena gifvit ett nytt, att skaffa
en ny kommunallag, lika hra som vallagen
för parlamentet, och då blir det först riktigt
hra, säger hän och det är nog troligt.

Men det som är otroligt och dock sant är
den psykologisina omvandling gamle Ny-
ström undergått. Hos honom kan man se
huru djupt innerst klassditferenserna sitta. Det
behöfdes endast att hans odugliga Janne lyc-
kades att som „edustaja“ lyfta 465 mark i
månaden för sitt struntprat, det behöfdes en-
dast att hans Jannes ess-kornett ostraffadt och
onäpst fick smattra i brandkårshnsets sai, och
tviflet steg upp i gamle Nyströms själ. Alit
hvad geheimeråden, statsråden och baronerna
sig själfva ovetande gjutit in i hans andliga lif
har kömmit i jäsning. Det värsta är att det
inte är hara Jannes pappa som börjat att tvifla
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på det beståndandes rätt att vara tili, det fin-
nes mänga, många flere, ty människorna aro i
främsta rummet framgångens dyrkare, det är
tanklöshetens prerogativ och triumf, ty det
gör lifvet lätt och behagligt.



6AHMELSTADEN.

Jag var härom dagen rest tili Gammelstaden.
En sådan skräphög. Det ser ut som om barn

jättars barn förstås lekt på backen och
tappat efter sig, här en leksakskoja, där en
byggnad, alldeles för stor för sin plats. Härs
och tvärs, utan pian, utan ordning, utan skön-
het ligga husen, fula i och för sig, och fylla
ut backsluttningarna så godt de kunna. Mel-
lan dem stå risiga rönnar, såriga, förkrympta
björkar och en och annan taggig stickelbärs-
buske. Går man emellertid tili ön, som ora-
siutes af de tvenne larmande forsarna, vänder
ryggen åt Gammelstaden och blickar söderut,
så är det vackert. Ack så vackert! just nu, en
solig höstdag. Den gula, för vindarna vajande
vassen sticker bjärt af mot det i silfvergrått
blänkande hafvet och i alldeles distinkta skift-
ningar i grått och blått stå holmar, uddar
och skär bakom hvarandra för att längst bort
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vid horisonten försvinna i en vacker, förto-
nande metallblä färg, lätt och mjuk i kontu-
ren som ett töcken. Hvita måsar flyga på
starka vingar, flyga klagande öfver den vida
fjärden. Det är en storslagen, sorgmodig
höstbild, hvars verkan ytterligare ökas af for-
sens jämna dånande, svallvågornas fräs och
böljornas mummel mellan strandens stenar.
Jag bar suttit här i timmar, beundrat denna
vackra tafla och drömt mig trenne och ett
halit sekel tillbaka tili den tid, då Gammel-
staden hette Helsingfors och var en „repu-
terlig fläck“ med „ymnoga laxfiskerie,“ en
fläck, hvilken gamle kung Gösta själf tog sig
an och där hän i november månad 1555 vi-
stades; antagligen hodde hän just här på denna
forsomflutna ö, ty här var, af allt att antaga,
kungsgården belägen. Helsingforsarena upp-
lefde stormiga dagar i detta sekels midt och
raan behöfver ej mycken fantasi för att kon-
struera upp hvad här föregick och huru det
tillgick i den starkt upprörda staden året 1553
Valborgsmässotiden.

*

Borgmästaren Matts Bertillsson har kallat
icke blott rådmännen, utan alla stadens för-
ståndiga och betydande män samman. Där
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se vi garfvaren-rådmannen Michel Olsson, hän
går vid sidan af skolmästaren Bertil Christof-
fersson från Borgå, klädesvalkaren Claus och
hans bittra fiender, laxfiskarena Erik Ersson
och Göstaf Harmund, vandrande för unders
skull ulan att skälla och skymfa hvarandra
gränden fram. Den myndige Hans van San-
den själf kommer bred, betydande och ståt-
lig ut ur sin gärd vid Österforsen, ser oroligt
omkring sig och följer sä med hopen. Kvin-
nor och barn stå i portar och uppe i loften
och se pä männen, som alla gå västerut mot
Forsby mark. Alla trampa och klampa de
öfver kafvelbroarna, gä genom de krokiga.
backiga gränderna bort tili kyrkan, som lig-
ger något utom staden åt Aggelbysidan. Erän
alla håll skynda borgare, fattiga som rika, en-
dräkteligen samman. Man glömmer tvister,
gräl, hat och många års ovänskap inför den
Stora gemensamma olyckan. Konungen, ko-
nungen själf, Gustaf Vasa, har kränkt de rättig-
heter och privilegier hän gifvit staden. Icke
längre än för trenne år sedän har hän utfär-
dat den „Seglations- och Handelsordning för
Finland 11

, som helsingforsarena höllo för sin
stads egentliga fundationsbref och nu, nu
befaller hän samteliga innevånare höga som
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låga att flytta tili Sandhamn och där fundera
en ny stad, „ty det är den lägligaste ort (ty
det sträcker sig ut för Reval), och varda Hol-
ländarena, när de kanna bekomma deras
nödtorft, hällre löpandes tili Sandhamn än tili
Reval, så att den profiterliga ryska handein
varder dragen öfver tili Finland 11 . Och icke
nog härmed, „det skall ock blifva tillkänna-
gifvet de smä fläckar, som äro Raumo, Rorgä
och Ekenäs, att de ock så samt med de rika
bönder sig därhädan tili Sandhamn gifva och
där ho skola, där med kunde då Sandhamn
uppbygdt och påbegynt varda. “

Denna hårda befallning har väckt oro, ja
skräck i alla sinnen och för att besluta om
hvad som nu är att göra ha borgarena sam-
lats i kyrkan, en liten, rektangulär träbygg-
nad med en nyssuppförd, bjärt blämålad pre-
dikstol och uppe under fönstret i koret ett
praktfnllt flandriskt altarskåp med starkt fär-
gade apostlar mot guldgrund.

Matts Rertillsson, borgmästaren, sitter
uppe vid altarranden, hän ser bekymrad ut
där hän öfverlägger med Michel rådman. När
hän ser Hans van Sanden komma in, ljusnar
hans blick, hän vinkar ifrigt åt denne, sta-
dens rikaste man, och när van Sanden ge-
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nom den sorlande mängden hunnit tili altar-
randen, stöter borgmästaren sin käpp trenne
gånger i golfvet och äskar Ijud.

Det blir tyst i kyrkan. Solljuset silar in
genom de små rutorna, dammet lyser och
glänser och stiger i spiralvridna luftströmmar
upp mot det rikt målade loftet. Borgmästa-
rens hesa och skrofliga stämma har fått en
underton af värme och mjukhet, när hän nu
lägger ut saken. „Yiljen I alltså lyda konun-
gens bud och befallning och draga frän hus
och härd, från detta hem, där I vuxit upp,
tili Sandhamn och där fundera en ny stad“,
frågar hän tili sist.

Nej och åter nej höres det från mängden,
först skyggt och sväfvande, men sedän, då man
finner sig vara i pluraliteten, med allt större
säkerhet och kläm. „Icke kan jag garfva i
saltvatten“, säger Olsson, „för mig är det platt
omöjeligt att flyfta“. Göstaf Harmund piper
ynkligt: „och minä laxpator, icke kan jag taga
dem med mig“. Yalkaren Claus bedyrar, att
hän för sinä stampar behöfver forsens hela
kraft. Erik Ersson är rädd för röfvare, feta-
liebröder och löst partei på hafven. Ingen
vilf hörsamma päbudet. Sandhamn har intet
vatien, där skall fä som folk förgås; där fin-
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nes ingen skog och intet skydd mot hafsstor-
marna och aldrig skall den menige allmogen
komma tili denna aflägsna ö. „Och dessutom“,
tillägger Hans van Sanden, „har kongliga ma-
jestätet lofvat akta våra privilegien, såvida vi
betala våra utskylder och göra våra gärder,
och delta hafva vi gjort; när vi så äro nöjda,
stillsamma borgare i denna by, inser jag ej
hvadan denna olycka manas ut öfver oss“.

Nu höres där buller vid kyrkdörren och
in tränger sig genom mängden kyrkoherden
Siffrid. Hän är en räddhågad man, som „icke
vill tvista med öfverheten, som är gifven oss
af Gudi.“ Och vill hän först hafva sagdt, att
hän icke lämnat kyrkans nycklar i och för
denna sammankomst, hän tvådde sinä hän-
der, om fogden gjorde oro och buller af den
saken. Så ville hän som en Guds och ko-
nungens ödmjuke tjänare hafva dem alla väl
förmant att de må väl se sig för, så att de
icke bröto sin undersåtliga plikt, ty konun-
gens befallning vore icke att leka med och
rådligast vore att ödmjuka sig inför herren.

„Annorhmda taite de papistiska präster i
tiden“, såger Hans van Sanden stickande, „när
folket tyade tili dem, än I mäster Siffrid. De
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logo i nödstund menigheten i sitt förvar och
sin huld. Skall I, den nya lärans präst . .

Men nu blef master Siffrid ond och o-
kvädade Hans van ..Sanden, sägandes att hän
nogsamt kände dennes papistiska sinnelag och
afvoghet mot konglig majestät. Och där vardt
ett stort buller och skrän i Gndshuset och
folket löpte samman med makt mot prästen
och dref honom ut en bakväg ur kyrkan.
Och en part ropade: „dränk i forsen den präst-
rackan“; en annan part åter: „låtom oss gå
tili konungens fogde‘; .

Master Siffrid sprang nu med prästrockeu
kring sinä länder, förföljd af de yngre och
hetsigare i hopen, mot staden och försvann i
Karen Bryggares gränd; det blef sedän sagdt
att hän gömt sig hela dagen i mästermannens
hemlighus. De andra drogo uppät staden
längs hingstridarens äng och så upp mot Ös-
terfors. På kafvelbron stodo kvinnor och
hara suckande och klagande, åldringar och
sjuka sutto på trapporna och uppe i fatburs-
loftet, manande menigheten att icke ge efter
i denna strid för en rättfärdig sak. För visso
är det icke konungen själf, som drifvit detta
spel, utan hans rådgifvare, fogaten i kungs-
gården, som förledt honom, sades det af creti
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som pieti. Och mängden drog sig under starkt
mummel, skrik, prat och klafFande upp längs
gatorna tili det lilla torget i backsluttningen,
stortorget kalladt, och gick ned mot kungs-
gården.

Erik Spåra, fogden, hade nog i tiden vä-

rit en karsker kari, men nu var hän värk-
bruten och gammal. Det sades, att konungen
nägon gång i vredesmod med en hammare
slagit sönder hans näsben. Kuru därmed för-
höll sig viste ingen rätt, men säkert var, att
Erik Spåra sen många år snörflade obegripligt
och att hän för konungsliga majestätets vrede
bar större fruktan än för något annat i denna
världen. Hän var gift med Sissela Hansdot-
ter Bäåt; hon var en rifvandes människa,
ståtlig och fager att skåda ännu fastän håret
var silfverhvitt. Hon skötte om Erik Spåra,
kungsgården och hela Helsingfors med för öf-
rigt. Maktlysten var hon men klok. När nu
hopen kom med dån och buller tili kungs-
gärden mellan Öster- och Yästerfors, lät fru
Sissela låsa tili dörren där fanns ingen port
och intet utanverk och steg upp med sin
man Erik i loftet, som löpte längs norrsidan
af huset; det var icke högre upp frän marken
än att man godt kunde tala med dem, som
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stodo på gården. Det var kalit solsken och
stark blåst; fru Sissela och hennes man voro
klädda i gråverk och mård och rödt fland-
riskt kordej med guldtoffsar och togo sig
präktiga ut i loftets skugga.

„Hewaus“, snörflade Erik Spåra och hötte
med näfven mot mängden.

„Nix och nej, du konglig majestäts dåliga
rädgifvare 11

, skrek mängden och trängde på
med makt. När det mi hiet' ett ögonblicks
tystnad slog fru Sissela näfven i loftets bröst-
värn och sade så det hördes öfverallt:

„Matts Bertillsson, ser du hvad som hän-
ger där borta i galgen på Södernäs udde. För
visso söker du själf också plats bland sjöröf-
vare och andra konungens fiender, eftersom
du slår dig i flock och farnöte samman med
dem, som skrika mot vår allernådigaste ko-
nungs befallningar“.

„Icke vill jag, allra nådigaste fru“, svarar
Matts borgmästare, „vara hans kongliga maje-
stät olydig. men är jag satt att försvara denna
fattiga menighet, så om jag ock för den Sa-

ken skall mistä min hals, så fär jag väl lof
att göra först det ena och så det andra. Nu
vore min ödmjuka anhållan att hans välborna
nåde, som menig allmogen tillskrifver denna
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konungens ovisa och, som det oss tyckes, här-
da dom, ville lägga sig ut för oss och för-
handla med oss i denna saken .

.

I detsamma redo fogatens drängar, åtta
man i harnesk och med långsvärd, ut på tor-
get; och trenne hans tjänare jämte brobesö-
karen, som alltid värit af fogdens parti, kommo
ut med hillebarder och begjmte att drifva fol-
ket från torget, okvädande dem för snorkar
och drafvelsmän. Men högt öfver hullret och
skriket Ijöd fru Sisselas klara röst, sägande
att deras nåder icke förhandlade med bönder
och allsköns löst parti, men om Hans van
Sanden, Matts borgmästare, Bertil skolmästare
och Michel garfvare ville stiga upp i loftet,
så skulle de se tili hvad som i saken var att
göra. Hans van Sanden vände sig då tili all-
mänheten och bad den gifva vika för fogatens
folk. Det ville den först dock icke göra, men
efter mycket parlamenterande drog den sig tiu-
haka, vidpass ett stenkast. Nu gingo de af fru
Sissela uppkallade in i huset och ut pä loftet.

Där visade fogden för dem alla konun-
gens bref och signet, och framgick därur
bland mycket annat, att konungen låtit fängsla
de borgare i Raumo, som icke velat flytta tili
Sandhamn, och låtit säga dem, „att de för-



225

tjänte att straffas tili lifvet, dock skulle de be-
nådas för denna gång och gifva ett stycke
penningar för deras hals.“ Fru Sissela och
herr Erik höllo för att konungens bud skulle
lydas tili punkl och pricka, ty däraf hade
hela landet och staden stor nytta i ali evig-
het. Tili Sandhamn skulle de lybske liksom
de holländske komma med sait, koru, Ro-
stockeröl och annan fetalie, och där skulle bli
en profiterlig handel med karelare, nowgoro-
der och ryssar. Konungen, som såg dessa
ting i stort för riksens bästa, visste om den
saken bättre hesked än klockarsnorkar, spö-
gubbar, byäldste, ja t. o. m. än borgmästare
och råd. Och därtill är att märkä, att kong-
lig majestät ännu aldrig gifvit någon privile-
gio ät denna tläcken.

Matts borgmästare svarade; „väl sant, men
vi följa den stora Seglations- och Handelsord-
ningen, som gäller allt landet och är för mer
än vår lilla stads privilegier, och efter den
ställa vi vår handel och vandel“.

Hans van Samien yttrade; „här få vi icke
lefva och där kunna vi icke lefva. Icke är
detta ett rätt kristligt regemerite

Michel rådman sade: „Helsingfors varder
ödelagdt och Sandhamn icke uppbyggdt och
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kongliga majeslätet förlorar en fläck med idogt
folk, ty stadsens innevånare skola flytta tili
Reval och Riga eller annan ort, där de kanna
sig lämpliga försörja“.

Sä tvistade de och sade den ena ett, den
andra annat, allt medan borgarena munhög-
gos och käxades med fogatens folk. Och
timme förgick efter timme och solen började
dala och där var intet vunnet med allt detta.

Dä slår Erik Spåra näfve i hand och sä-
ger vredgad: „dvagen i helskotte vackavs pack,
jag sev nog att I även uppvovsmakave alli-
hop, jag skall låta slå Ev i jävn och kasta
Ev alla i gvopen och låta konungens lagman
döma Ev“; och hän vinkade ät tvenne af
sinä män. Men då föll fru Sissela emellan
sägandes: „käre herre och man, allt detta är
n n juristen och lagkunskap och ordkonst, del
rörer oss icke vid. Skrifven kare herre och
man om den saken tili kunglig majestät och
läten honom rannsaka ärendet“. Och så blef det.
Rorgmästaren och hans anhang gingo bugande
och hälsande ut, och när de kommo ned tili
folket hådo de det heskedligen gå enhvar
tili sitt, släcka Ijus och eld i god tid och icke
mera tanka på Sandhamn.

■K
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I nitlio år ännu bodde helsingforsarena
här på den lilla höjden i bottnen af den
grunda viken; först sedän det ymniga laxfi-
sket helt fördärfvats gick storheten af den
store Gustaf Vasas tanke upp för dem och
de flyttade, men icke tili Sandhamn, utan tili
Thölö by.

Men nu bar den metallblå horisonten
gåtl öfver i dystert violett, hafvet mörknar,
skyarna gråna, inlluensabacillernakrypaupppå
långa, skrangliga ben ur forsens skum och se
med sinä otäcka, röda ögon på mig; det blir
tid, att också Jag beger mig tili hvad som en
gång var Thölö by.
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