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ADAA VISKARI





Adam Viskari.

Som barn hade jag af kara mor fått en träd-
gårdstäppa. Den var kanske tre meter i kvadrat
och låg mellan en humlegård, en gärdesgård och
ett hemlighus på vär egendom Vainikka, i den Vi-
borgska skärgården. Utom det småkrafs jag odlade
i denna min täppa växte där en pion med rosa-
färgade blommor och tre tulpaner, tvä gula och
en röd.

Huru jag älskade denna täppa! Om vårarna läng-
tade jag från det gamla mörka klosterhuset med sinä
famnstjocka gråstensväggar, sinä djupa fönsternischer,
sin fuktiga hvälfda port tili denna min gröna idyll. Då
jag många är senare stafvade på de sköna orden

Hvad finns på jorden mera värdt
att hällas dyrt och kärt,

då var det just denna fläck, denna täppa med sinä
tulpaner, som hägrade för mig, den var i min häg
den första inkarnationen af vårt land.
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Hvarje vår, många år i följd, såg jag med
samma undran och kärlek, kuru, när löf och föna
räfsats bort, pionen med sinä rödfrusna fingrar
kraflade sig upp ur den mörka mullen, såg minä
tre tulpaner som små gulgröna strutar med violetta
spetsar sticka upp ur den ännu kalla jorden. Det
var bråda tider på gården under dessa värdagar;
hvarje statkarl och torpare togs i anspråk för åkrar
och ängar, drifbänkar och trädgård; själf var jag
för Hien alt gräfva upp min läppä, men .jag kunde
vara lugn, jag hade en van, som stod mig bi. Det
var Adam Viskari.

År ut och år in kom hän tili mitt trädgårds-
land. Fåordig var hän, spottade grundligt det gjorde
hän, men obedd gräfde och krattade hän upp min
jord och aktade noga på min största skatt; pionen
och de tre tulpanerna. När de stodo i sinä härliga
solfärger i gult och rödt, purpur och guld, färger
som jag älskat framför andra allt sedän dess, färger
som väcka hjärtats lidelser tili lif, då kunde hän i
ett kort språk ack, alltför kort tala om, att hän
för många år sedän värit i ett land, där tulpaner af alla
färger stodo tätä som gräset på vår äng. En liten
gosse med röd topp-mössa kom alla morgnar, skar
af hundrade af dessa praktblomster, lade dem i låga
platta korgar, korgarna lastades upp i en liten vagn,
som drogs af hundar, Stora som kalfvar, och af
hästar, små som fär, bort tili en stad, där rika sjö-
kaptener köpte tulpaner i tjogtal, där sjömän skänkte
dessa härliga blommor åt sinä brudar och där bru-
darna hängde kransar af tulpaner på kajutdörrarna.
Det var som en saga: jättelika hundar, små, små
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hästar, lysande tulpaner, gossar klädda i röda mössor
som jultomtar kunde man tanka sig något vack-
rare. Men hvar det landet var, det kunde hän icke
säga, ett underland var det. Ack, det var bättre än
en saga, ty den sagan var sanning. Och min barn-
doms tidigaste längtan, dess vackraste dröm var att
fä skåda det sagolika tulpanlandet i guld och rödt.
När sedän minä tulpaner vissnat och pionen blom-
mat ut, när de heta sommardagarna kommo, då var
min van, Adam Viskari, där med den Stora tunga
sprutkannan och hjälpte mig att vattna den törstande
blomstervärlden.

Sä långt jag minnes i tiden, kallades min van
„Ukko“, gubben, ehuru jag, när jag nu i minnet
återkallar dessa dagar, kan förstå att hän icke „var
ren gammal då“. Huru hän kom tili oss och hvar-
ifrån hän kom, vet jag ej, det föll mig aldrig in att
fråga efter hans person. Dä kara far af generalen
Paul von Etter köpte godset, följde hän väl med
som en annan glebae adscriptus. Och när tili allas
vår Stora sorg det vackra stället och min täppa
säldes, flyttade Ukko med tili det nya gods far köpt.
I mera än fyrtio är var hän i vär tjänst, och i den
tjänsten dog hän. Hans namn var som sagts Adam
Viskari; jag skulle docktro att det senare namnet egent-
ligen var hans titel, ty hän var fiskare och roddare.

Sluten och knottrig tili lynnet, gick hän som-
maren om för det mesta ensam och helst utan hatt,
ehuru hän var flintskallig som en apostel. Hans
ansikte hade moder natur aldrig modellerat färdigt:
fullt af knölar och valkar var det, brunt tili färgen
som beck och prydt af en tät knollrig rättarkrans



6

under hakan. Kort och satt, var hän antagligen
icke en renblodig karelare, utan afkomling från en
af dessa „savakkot“, som under 1600-talet från Sa-
volaks invandrade tili trakterna mellan Ladoga och
Finska viken. Klädd gick hän som hän kunde.
Om sommarn bar hän vid högtidliga tillfällen en
hög hatt, lurfvig och utåtböjd med tiocentimeters
höga tennspännen framtill. Om vintrarna en varg-
skinslufva och kort fårskinnspäls, öppen kring haisen,
så att jag ofta sett honom med en snödrifva 1 bar-
men. Vantar hade hän som Goliath.

Kan jag ej noga ange hans släkt och namn,
så kan jag i stället säga, att hän var en ovanligt
kunskapsrik, intelligent och begåfvad man, som sett,
hört och begrundat mycket. Läsa kunde hän ej.
För mig stär hän som urtypen för en finsk finne,
icke karelare. Hän var full af sagor och sånger,
skrock och trollkonster, som hän själf helt säkert
icke trodde på, men som hän, äfven när hän taite
om och utöfvade dem, dock behandlade med ett
allvar och en suggererande makt som var otrolig.
När hän berättade om skogsrået, näcken och den
fruktade Painaja, märän, som hän sett, så var det
som om hän taiat om gamla bekanta, det fanns ingen
möjlighet att tvifla på dem. Och hän visste huru
de skulle tagas, huru man försonade dem, blidkade
dem, ja lurade dem.

En sak var i detta afseende obligatorisk, det
var brännvin, som Ukko hällde i sig själf och som
hän njöt af alldeles obeskrifligt. Uppriktigt sagdt
var hän helt människa först då hän var lindrigt
spritlagd, ty då blef hän meddelsam och älskvärd,
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ja tili och med hans fruktansvärda envishet och
oppositionslystnad gaf vid dessa tillfällen med sig.

Under minä barnaår hyllades en tid i den
högre pedagogiken en teori, som ansågs innesluta ett
stort mått af vishet. Dess formel var att barn icke
skulle äta mycket i synnerhet vid frukost och kväll.
Jag har sett sä mänga teorier i pedagogiken falla,
att jag, skeptisk tili naturen som jag är, icke obe-
tingadt tror på någon. Mitt kritiska sinne väcktes
i detta fall af gubben Viskari. Ukko gillade på
intet sätt denna ofvannämnda pedagogiska teori,
och af oppositionslusta och sund eftertanke skyd-
dade hän mig emot denna, enligt hans åsikt skad-
liga lära. När min knappa frukost i hemmet var
slut, gick jag tili statarestugan, satte mig på bänken
invid honom, och gubben stoppade i mig strömming,
halstrad braxen, hålkaka och kalja, allt medan hän
muttrade om herrskapets oförstånd. Barn skulle få
äta när de ville, det var hans teori, en teori som i
hög grad tilltalade mig. Kom vid denna dejeuner
någon misstänkt person in, som ansågs löpa med
limstången, tog Ukko mig varligt om nacken och
gömde mig under bordet mellan sinä ben. När
faran var öfver, drogs jag åter fram åt än mer
och mådde godt.

Gubbens storhet, hans rätta storhet var emel-
lertid icke pedagogiken utan medicinen, hän var
socknens, nej länets största kvacksalfvare och ope-
ratör. Jag har sett hans salfvor och örter, men allt
detta var endast yttre oväsentliga ting: hans kraft
var ordet, hän var skald och runosångare. Det tog
många år, innan jag förstod detta. Väl hade jag,
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när hän hvilade middag på värt iskällartak ett
härligt, grönt, mjukt torftak som vette mot söder,
och där jag på hans arm mången gäng tog min
middagslur, ja där jag en gäng fick ett lindrigt soi-
stygn med feber och illamående i flera dagar hört
honom grymta fram korta strofer om märkeliga ting.
Och jag hade hört honom på ljuster- och andra fisk-
färder berätta om hjärtformiga röda stenar, med
hvilka man öfvervann kvinnohjärtan, om man blott
kände de rätta orden. Väl hade jag sett honom
öfva sitt trolltyg så strängt förbjudet i värt gud-
liga hus sett honom i nothus, bodar och bad-
stugor i största hemlighet taga emot sinä patienter,
dem hän masserade, förband och läste öfver. Men
att hän var en af de sista descendenterna af de
evärdeliga runosångarne, det förstod jag först när
jag i skolan fick tag i Kalevala. Att hän själf
diktade, det visste jag eller gissade jag mig tili
först 1869, när där höggs en sved på vårt gods
Rasalaks. Men i ordning med frägorna.

De flesta sjukdomsfall på landet, som hörde tili
Ukkos praktik, voro väl de som gällde att stanna
blodets flöde efter sår af knif, yxa och andra järn-
redskap. Nu fanns i den Kalevala-upplaga, som vi
följde i skolan, en förbannelse-runa öfver järnet,
som när vi läste den i klassen tycktes mig så un-
derbart bekant. Jag kände igen ord och alliteration.
Hvar hade jag hört den? Jo, den var Ukkos Stora
besvärjelseformel. Ack, jag otacksamme! Hans mäk-
tiga, heliga ord, ord som för honom voro fädrens
insikt om det fördolda, ord, som gåfvo honom makt
öfver människors själar och tro, jag lärde mig dem
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utantill, och jag gjorde, jag erkänner det med ruelse,
en dag ett ignobelt bruk af runan.

Af en annan fyrtioärig trotjänare i gården
varnades jag en dag att beträda kokhuset i ladu-
gården, ty Ukko höll som bäst en af sinä stora
besvärjelser öfver en patient. Stursk i min nya
visdom och glömsk af min tacksamhetsskuld tili
den gamle, gick jag in i det skumma rummet.

Ukko stod i hörnet af det stora mörka rummet
och höll en puukkoknif mellan tänderna, ljuset föll
pä honom frän en högtbelägen glugg, och elden
frän den öppna spisen gaf honom sinä röda färgade
reflexer patienten syntes ej! Ukko säg öfver axeln
argt på mig och fortfor med sitt mummel. Då hof
också jag upp min röst och förkunnade ljudiigt:

Järnet läg försänkt i kärret,
vräkte sig i väta mossan,
dolde sig ett är och tvenne

Kunde likväl ej sig rädda
undan vilda eldens händer,
nödgades för andra gängen
att tili eldens stuga komma

Tenar utaf stälet stego
ur de fjät som vargen trampat,
spären utaf björnens hälar

o. s. v.

Stackars Ukko, jag glömmer aldrig hans min.
Det knöliga, väderbitna ansiktet lyste af vrede, som
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gick öfver tili häpenhet och sorg, hän slängde sin
puukkoknif ifrän sig och gick ut. Förtrollningen
var bruten. Ur en hög af ryor reste sig en man,
naken tili midjan, hän hade suttit där under trasor
och bylten med en järnkittel mellan sinä fötter, en
kittel som ångade starkt. Hans anlete var blekt,
och ett stort sår lyste rödt.i hans panna.

Mycket har jag sedän gjort som jag fått ängra,
men denna gärning har grämt mig i hela mitt lif.
Hans sjuttioåriga, stadgade anseende gaf jag tili
spillo, och besvärjelser som voro honom heliga
drogos ned af en pojkes okynne, i ett för honom
viktigt och komprometterande ögonblick. Huru
själfviskt, huru Ula jag handlat, „var jag för höglärd
att förstå, det kom ej för min tanke då“! Jag gjorde
senare hvad jag kunde för att godtgöra mitt fel,
När kara far tili julen sände „Gefle vapen“ och
„Kasakka“ tili folket i stugorna, då ställde jag så
vidt möjligt tili att gubben fick de största kardu-
serna och så mänga som möjligt.

Jag skulle från hans medicinska praktik kunna
berätta om många verkliga kurer på människor och
djur, men det blefve för långt. Väre det nog sagdt,
att hän söktes upp af klienter ända från Fredriks-
hamn och Villmanstrand, att hän, kallad tili den
sjuka värdinnan på Rangois gård, afrådde att tiu-
kalla läkare och förutsade hennes död, ett utlåtande
som hon tog med resignation. Hon dog på dagen
som gubben Ukko sagt, hvilket inbragte honom
utom en del jordiskt godt ett ännu mera stadgadt
rykte för allvetenhet.

I Helsingfors Dagblad hade forstmannen A. G.
Blomqvist skrifvit en artikel om lärkträdet, huru
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lämpligt det vore att införa i Finlands skogskultur.
Själf hade jag sett den härliga lärkträdsparken, som
Kejsarinnan Katarina II lät plantera i Nykyrka. Blom-
qvists artikel intresserade mig i hög grad. Jag ville
af kara far fä rätt att hugga en sved och beså den
med lärkträd. Kara far var med om saken, men
Ukko tyckte icke om det. Hän höll för att det var
nya konster, som fordrade tid och folk för att lyckas.
Hvad Keisarinnan Katarina kunde göra, det kunde
icke en studentpoike göra om. Sveden höggs emel-
lertid och brändes. Medan Ukko, som hade att
göra med den, makade svedens bränder och hötade
sin potatis, varm, sotig och brunstekt, reciterade hän
med sin skrofliga bas, där hän satt på en stubbe,
en runa som tack väre naturen, stämningen, furu-
skogens sus, det bländande solljuset och det mä-
leriska i situationen grep mig starkt. Hans dikt,
som jag mindes väl och mindes länge, har jag för-
svenskat i min bok Stockjunkarn:

Hvad är hagen, ängen, tegen
om ej furuskogen funnes?

Säg hvad skyddar gyllne kornet,
när i axet grönt det gömmes?

Skogen skyddar kornets lifskraft,
att af frost det icke ödes.

Skogen håller sommarvärmen
dold i sinä skumma gömslen.

Och om frosten dock har tagit
åkerns gröda, lifvets näring,
säg, hvem ger dig bark i brödet?
Skogens fura hundraårig.



12

Skogen ger dig svedens mylla,
där ditt korn i askan mognar.

Skogen ger dig pörtets värme,
ger dig skydd mot vinterns vindar.

Skogen ger dig jaktens fröjder,
när du skidar efter varglon,
spanar efter björnens iden,
följer orrens ljufva lockton.

Sångens välljud, bärens sötma,
tallens saft och björkens lake
ger dig skogen, allt för intet.

Och när ryssen nalkas gärden,
ger den värn i ofredstider.

litan skogen kan ej nägon
lefva uti Suomis bygder.

Den som säljer furuskogen,
säljer bort sin enda lycka,
öder bort sin enda rikdom.

Jag har trettio är efteråt besökt den sved, där
jag på värens skarsnö sådde mitt lärkträdsfrö. Det
har gätt som Ukko spädde: skogen är härjad, men
lärkträd fann jag ej.

Af Ukko lärde jag tidigare äfven en annan
runa, en trollsång om huru man kunde vinna kvin-
nors hjärta och åter bli af med dem; den tecknades
upp af Julius Krohn, vår granne på landet. Jag
vill ej lära bort Ukkos förförelsekonster för att skydda
Finlands tärnor. Må runan gömd i finska littera-
tursällskapets samlingar bli förgäten.

Om de aristokratiska tendenserna förfäktades i
värt land endast af dem, som med diplom och med
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bördens rätt räknas tili aristokratien, så vore deras
lifskraft snart utgången. Så är emellertid ej fallet.
I nordenUillämpades nivellerande demokratiska ideer,
likasom i England, långt förrän de proklamerades af
den franska revolutionen. De omfattades af det tredje
ståndet, och sedän detta stånd konsoliderat sig och
vunnit fasthet, togos de om hand af arbetarepar-
tierna, med andra ord alltid af dem, som i dessa
ideers seger sågo den enda möjligheten att föra en
människovärdig. tillvaro. De själfägande bönderna
i vårt land äro alla bärare af de konservativa, de
aristokratiska ideerna. Dä min van Ukkcn endast
var en fattig statkarl, som kunde afskedas när Hans
kraft var förbrukad och kastas pä socknen, borde
hän ju, hörande tili proletariatet, ha värit demokrat.
Men så var ej fallet. Gubben var aristokratiskt
anlagd och höll styft på skillnaden mellan herrskap
och bönder. Var det stor bjudning, kalas, läsförhör
eller något dylikt, då kände hän sig i sitt esse. Hän
besåg hästar, selar, åkdon och skröt gärna med
godsets och hans herrskaps don. Där fanns en från
morfars tid ärfd vagn, en åbäklig, väldig maskin för
tre hästar, gentil var den med plana och böjda sli-
pade glas och grä sidendamaststoppning. Den
vagnen var bra, när det gällde att snoppa främmande
kuskar; den gaf Ukko säkerhet och pondus, när det
gällde jämförelser: allt kunde andra ha bättre än vi,
men vagnen, den var unik.

I den så kallade Vilkeska skolan hade upptäckts
en finsk formanspojke, som hade läshufvud. Några
familjer i staden togo sig gossen an, hän sattes i
lyceum och skulle bli herreman. Hän bodde hos
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oss, gick klädd som en af oss, och ingen gjorde
nägon skillnad mellan honom och hans sent vuona
fosterbröder. Ingen utom Ukko. „Inte blir man
herrskap för alt man har minne, det fordras mycket
mer än så.“ „Man kan knåda bullar af lera, men
hvad duga de tili.“ „lnte gör man gök af hök,
fast de likna hvarann.“ —Hän kunde ej lida denna
hybrida kulturprodukt, och hade så långt jag mins
endast stickord, ofta nog grofva, för gossens räk-
ning. Liksom med lärkträdens odling fick hän tyvärr
rätt äfven i detta fall.

I hemmet rådde en sträng, pietistisk anda: präster,
missionärer och andra gudsbarn gingo ut och in i
huset. Och om icke hvarje morgon börjades med
bön, så voro de kvällar, som icke slutades med
andliga betraktelser, få. Om söndagarna samlades
godsets folk tili bibelförklaringar, men att få Viskari
Ukko att taga del i dessa andaktsstunder det gick
ej! Frihetsälskande och genstörtig gick hän midt
under läsningen omkring med sin staf, besåg frukt-
träd och buskar, och intet kunde förmå honom att
„fatta ordet“. Där jag satt, ofta längre än en tim-
mes tid, och hörde psalmer och böner tona förbi
mitt ora, beundrade jag hans själfständighet och
afundades honom ur djupet af min själ. Kantpre-
dikningar och läsförhör försummade hän regelbundet,
hvarken stränga ord eller biskop Schaumans vänliga
tai hjälpte. Hän var en veritabel, hederlig hedning
och fatalist. Med den äkta deterministen hade hän
tagit tili valspråk „se on sallittu“, det är så bestämdt.
Hän var en skärfva i världsalltet, insatt på sin rätta
plats, där blef hän, att söka sig en annan, höja sig.
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det kom aldrig i fråga. Bunden, fattig hela sitt lif,
hade hän i en inre värld skaffat sig utrymme för
sin personlighet; och det välde, hän ägde öfver sjä-
larna i den lilla komplex där hän lefde, var vida
större än husfruns, som med brinnande ifver i pre-
dikningar, psalmer och böner, med goda ord, barm-
härtiga gåfvor och därtill en erkänd härskaretalang
ville värfva själar för tiimien. I hem, där denna
kamp om själar föres, där blir man tidigt klarsynt.
Man vänjes att tränga in i människors lönnligaste
djup, förstå de driffjädrar, som sätta deras handlin-
gars hjulverk i rörelse. Vid sidan af varm hän-
gifvenhet säg jag här tidigt skenfagra, skenheliga
skäl för gärningar, som kunde ha värit ogjorda. Såg
fattiga satar som lätsades vara hvad de icke voro,
gudfrukfiga, säg starka viljor som böjdes för en
starkare, svaga ynkryggar som gäfvo sig genast.
Bland allt detta smäkrafs gick syndaren, hedningen,
gubben Viskari sin bana hei och oböjd. Tog sitt
ms när det passade, men tog ocksä ärligt emot de
svåra följderna, kari hela dagen.

När jag från långfärder i och utom Europa kom
tili fädernegården, mötte mig Ukko med samma
trygga, buttra min hän visat mig i barnaären; jag
skakade hans bruna, hårda labb och redogjorde för
hvar jag senast värit. 1878 hade jag den glädjen
att kunna berätta för honom att jag i Dresden, på
en konstutställning, sett en tafla som hette „Der
Zauberkerl von Rasalaks 11

, den taflan föreställde ingen
annan än min van Adam Viskari, hän själf brun-
bränd, valkig, skallig och fullt medveten om sin
värdighet af trollkarl och äldsta person pä min
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faders gård. Ett drag af belåtenhet for öfver hans
anlete vid denna underrättelse, skuggan af ett löje
lyste upp det buttra ansiktet, de kloka grå ögonen
tycktes gifva mig en skarp fråga „Skojar du nu
eller talar du allvar?“ Hän kände sig lugnad.

„Kyllä se niin on“, (Så är det), säger hän, „här
var en tysk konstnär (B. Reinhold), som mälade
gamla herrns bild och lik var den. Hän gjorde
också min bild. Jag stod i parken mehän de Stora
stenarna, människorna sade att den bilden också
var lik.“ Att hän och husets herre målats på
samma gång var för den gamle en kalla tili belå-
tenhet och glädje.

Dä jag sista gången såg honom, var hän skröp-
lig och gammal vorden hans födelseår kände
ingen, själf antog hän att hän var fyllda åttio år.
Jag. kunde nu omsider berätta för honom, att också
jag sett tulpanlandet, sett gossen med röda mössan,
hundar stora som kalfvar och hästar små som fär,
sett de gyllenröda tulpaner i hundrade, i tusen tai,
sett sjökaptener och sjömansbrudar där borta i det
länge drömda sagolandet,. där blommornas färgprakt
var så bländande och ljuf, att den kastat ett skimmer
af guld och purpur öfver både mitt och Adam Vis-
karis lif: det landet var Holland och den stad Adam
Viskari så ofta taiat om var Amsterdam.
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Carl Petter JVlazer.

Åren 1863 och 1865 tillbragte jag sommarmåna-
derna i Stockholm. De voro icke roliga. Tidigt om
morgnarna satt jag på verandan i den s. k. Davidsonska
paviljongen, eller i en berså som hörde tili inrätt-
ningen, vid denna tid en gouterad brunnsträdgård.
Kara far drack här brunn i sällskap med sådana
kärngubbar som M. A. Myhrberg, den odödliga
skämtaren biskop K. E, Fahlcrantz, skriftställaren
A. Blanche, professorn, sedermera statsrädet och
landshöfdingen K. J. Malmsten, K. Styffe teknolog
och en lärd „som kunde allt“, enligt de andras på-
stående. Där norra latinläroverket nu stär var parken,
i hvilken kurgästerna, efter att ha druckit hälsovatten
af olika slag, lustvandrade.

Jag hade alla morgnar den påkostande plikten
att genomgä ett ode af Horatius och hade därvid
förmånen af att bli hjälpt än af den ena, än af
den andra celebra farbrodern. Jag fick då äfven
tili lust och leda höra, huru biskop Fahlcrantz och
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en hans anförvant (?) kamrer Andersson vände och
svängde om „ärans och hjältarnas spräk“. Det är
ju troligt att finesserna i dessa gnistrande fyrver-
kerier, dessa vitzdueller undgingo mig, men, upp-
riktigt sagdt, man skrattade mången gångren förrän
ordraketen exploderat. Ja, om det tillåtes mig att
så långt som 40 år efteråt säga min mening, som
kan ju vara hädisk nog, emellanät tror jag att ord-
duellen var repeterad. Middagstiden måste jag hålla
gesprächstunden med en tysk fiolspelare vid hof-
kapellet. Hän trakterade mig med att redan då, så
godt hän kunde, nedsätta den] italienska musiken;
och så kom Carl Petter, eller Charles Pierre, som
hän skref sig, Mazer, en hedersknyffel som luktade
kollodium och fotograf på håll och såg ut som en
onkel från en fransk komedi. Var fiolspelaren inne
i rummet, så blef där ännu en liten het och liflig
diskussion om fransk och tysk musik, om Gluck
och Auber; var hän gången, tog det politiska dispu-
terandet vid, som, så långt jag minnes, var min
faders passion. Hän var monarkist, legitimist, höll
på Orleanerna, hans hjältar voro Guizot och Thiers,
i nödfall försvarade hän Napoleon 111, medan Mazer
var för „demokratiskt envälde", när där fanns något
geni som dugde tili det, eljes „republikan“. Alit
medan vi klädde oss och gingo tili middagen på-
gick denna maktpäliggande diskussion, som anknuten
tili dagens telegram aldrig saknade nytt vin för de
gamla käden.

Mazer var en gammal bekant för mig. I vår
salong på landet hängde tre eller fyra porträtt af
honom och därtill en präktig kopia af Rafaels ma-



21

donna med steglitsan. Nu i Stockholm såg jag
emellertid mästaren för första gången. Vi blefvo
snart goda vänner och ströfvade samman om aft-
narna omkring i Stockholm, middag åto vi på
Skomakarkällaren, Stallmästargården eller Blå porten.
Tili ombyte hälsade vi i „Stenbrottet“ invid Solna
på hos den muntra kamrer Andersson, promenerade
i de sekelgamla lindalleerna vid Karlberg och försökte
att göra dagen i Stockholm sä glad vi kunde.

Fjorton dagar bodde jag hos Mazer vid Bryg-
garegatan 15, medan kara far gjorde en utflykt tili
Norrköping. En för mig, van vid absolut sommar-
frihet, påkostande tid. Hvarken Horatius pretiösa
världvishet eller fiolspelarens gespräch kunde för-
drifva ledsnadens anda. Måste jag sitta inne, rotade
jag helst i Mazers atelier och i hans portföljfer. Denna
atelier var icke något mönster af ordning, det skall
gud veta, men där funnos vackra saker att se på.
Särskildt minns jag några alldeles ypperliga realistiskt
mälade studier från Ryssland. Bland dessa en pro-
cession med poper och en thedrickande muschik
vid sin samovar, några förträffliga blyertsteckningar
från Mazers yngre år samt en betydande samling
af handteckningar af Duprez, Taraval, tili och med
Sergell.

Carl Petter Mazer var oäkta son af den under
Gustaf III:s tid tili Sverige inkomna sidenväfvaren,
fabrikanten Jean-Pierre Mazer. Hans moder var
Charlotta Björkstrand. Carl Petter föddes 1801 och
hade fem syskon en syster Marie lefver än. På
äldre dagar gifte sig fadern med en mamsell Maria
Sjöman, moder tili hans båda äldsta söner. Utom
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dessa tvenne kullar funnos ytterligare arivingar. Fa-
dern underhöll så länge hän lefde de icke-legalise-
räde barnen af förstnämnda förbindelse. Carl Petter,
som tidigt visade konstnärsanlag, blef 1820 elev af
konstakademin i Stockholm, erhöll flera belöningar
och tog del i utställningarna 1822, 1824, 1826. När
fadern 1825 flyttade tili Paris, följde Carl Petter med,
och vaon, „den enda svensken“, inträde i världs-
stadens vid denna tid „mest lysande atelier, baron
Antoine-Jean Gros“! Detta var Mazers stolthet: „där
funnos mera än 400 elever vid denna tid“. Också
skref Charles Mazer, som hän nu kallade sig, ännu
på 70-talet „eleve du baron A.-J. Gros“ * på sinä
visitkort. Otaliga anekdoter har jag af honom hört
förtäljas om „den store mästaren" om „konstens
stora period". Efter att ha vistats en tid i Milano,
där fadern dog, kom Mazer i stort penningebetryck.
Hän vände sig nu tili sin lyckligare lottade äldre
halfbror** (Johan?) i Stockholm, i det hela utan
framgång. Nu sökte hän äter skydd hos Gros, som
tog sig honom varmt an, „lät honom teckna upp
sinä (mästarens) taflor, ja mången gängtili och med

* A.-J. Gros, af låg börd, obildad och rä, baroniserades
1824, sedän hän slutfört kupolmålningarna i Pantheon. Hans
lysande brawur och färg skattades högt af hans samtid. Som
människa förföll hän hastigt, hängaf. sig ät absinten och drunk-
nade i Seine vid Meudon 1835.

** J. Mazer, född 1790, död 1847, skänkte sinä musika-
liska samlingar och 4,000 rdr banco ät musikaliska akademin i
Stockholm, under villkor att ett kvartettsällskap skulle bildas
i Stockholm för utförande af kammarmusik. Det „Mazerska
sällskapet" bestär ännu i dag.
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måla på dem, höll honom som sin famulus och
lät honom följa med på studieresor tili ett par slag-
fält“. Jag har fått det intryck, att den .egoistiske,
föga finkänslige mästaren med det berömda namnet
tog den unge entusiastiske svenskens teckningskonst
rätt starkt i anspråk. Mazer, som ända tili sin se-
naste ålderdom var en obändig, kolerisk natur, tuli
af lif och galliskt sprudlande esprit, tog del i 1830
års revolution, stred på barrikaderna och ville ännu
45 år efteråt framställa dessa strider på duken. Blyerts-
studierna tili dessa bilder fyllde åren 1876—78 hans
atelier. Reste åter tili halien 1833, vistades där i
några är och kopierade Rafael i Florens. Här träf-
fade hän tvenne finnar, Gustaf von Numers och
C. W. Ahrenberg. Mellan dessa trenne slöts ett
varmt vänskapsförbund; de bereste halien i ett års
tid och följdes sedän åt upp mot norden. I Tysk-
land träffade de A. U. Schutzercrantz, * som sedän
följde dem tili Finland. I Finland målade Mazer
en mängd porträtt, alla väl tecknade, men hera nu
horribla i färgen. Orsaken tili denna dåliga färg
var kuriös. I förening med en sin faders silkesfärgare
hade hän uppfunnit något sätt att göra oljefärgen
lättare flytande och klar, en uppfinning „som endast
hade ett fel: oljefärgen changerade, om taflorna
höllos i starkt ljus“.

Att Mazer reste tili Finland var främst beroende
därpå, att hän i Florens emottagit en större beställ-
ning, kopior efter Rafael, af en rysk furste. Väre

* Adolf Ulrik S., född 1802, död 1859, rnajor vid gardet, utgaf
sedermera de tillsvidare bästa teckningama af finska armens
uniformer.



24

sig att kopiorna icke ansägos lyckade eller att kontra-
order kommo emellan, för att reglera den Stora affären
begaf sig-Mazer tili Finland och härifrån tili S:t
Petersburg och Moskva. Resans mål vanns icke
helt och hållet: de tvenne Rafael-kopiorna, som nu
finnas i konstföreningens galleri, aro af Mazer och
höra tili de för Ryssland beställda konstverken.

I Finland kom hän genast i början in i den
mest liffulla societeten i Helsingfors. Hän målade
ett vackert porträtt af F. W. Pipping, gjorde en
briljant blyertsteckning af J. V. Snellman, ett olje-
färgsporträtt af F. M. Franzens ungdomskärlek
M. C. Thileman (gift med H. J. Ahrenberg) tili
henne voro de kända Selma-sängerna riktade. Väl ett
tjugotal porträtt af hans hand finnas från denna
hans finska resa. 1837 beställde österbottniska stu-
dent-afdelningen J. L. Runebergs porträtt af honom,
en beställning som hän emottog med den största
glädje. Hän satte detta sitt porträtt mycket högt,
talade ofta och gärna om den tid då skalden satt
för honom, ehuru Runeberg enligt hans förmenande
var „en mycket dålig modell, absolut ointresserad
för saken“ och „ägde ett lugn, sä orubbligt att man
kunde kalla det flegma".

Mazer höll före att om inte „den förbannade,
djäfla" etc. färgen changerat, sä vore hans porträtt
det mest lika, det bästa af Runeberg som funnits,
men „se hans mun, den hörde inte tili hela det
ansiktet, sinnlig och vek
ett uttryck, snarlikt J. E. Löfgrens kända „Professorn
har sä svinaktig mun". „Därtill hade hän en mörk
skäggbotten pä öfra läppen, som inte alls passade



25

tili det andra.“ Den munnen hade hän målat och
skrapat ut många gånger. Porträttets svagaste sida
är dess färg, den är dålig. Den vackra heliogra-
vyren efter detta porträtt, utgifven af österbottniska
afdelningen, visar originalets bästa sidor. Likhe-
ten med originalet bar för mig mångfaldiga gån-
ger framhållits af min fader, som var en i konst-
närliga frägor fullt vittnesgill person. När Grot talar
om Rimebergs „lugn och ljusa blick, den höga pan-
nan, själfva anletsdragen och den värdiga belefven-
het, som afbildade sig i desamma utan leende“, så
tyckes mig att orden väl gä samman med denna
bild. Och den entusiastiska Emelie Björkstens be-
skrifning motsäges inte heller af detta Mazerska
porträtt, sådant det ter sig i svart och hvitt.

Under min studenttid for originalet illa af
rök och punsch ty det hände då att i stunder af
festlig fröjd och fuktig hänryckning bilden bjöds på
ett glas af den gula drycken. Porträttet borde ovill-
korligen förvärfvas af Runebergsmuseet; dess mästare
var en förträfflig tecknare och det är det bästa efter
naturen målade porträtt af nationalskalden jagkänner.
Munnen är, som Mazer redan sade, sinnlig och vek.
Dräkt, pose och uppfattning päminna om det kända
lord Byronporträttet, som vid denna tid var så all-
mänt spridt och kändt i Europa.

Med den Runebergska familjen kom Mazer på
mycket vänskaplig fot, hvilket framgär af flera bref.
Så skrifver hän t. ex. ännu så sent som den 29
oktober 1866 tili sin „gode broder Ahrenberg Jag
tager mig nu tilkalle, genom ett bref från fru Ru-
neberg och en skänk af den store skalden, att åter
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skrifva dig några rader. Runeberg har sändt mig
en samling af sinä skrifter, hvilken skänk gjort mig
stor glädje. Vid samma tid fingo vi här under-
rättelse om Almqvists död. Då jag nu skrifver tili
fru Runeberg för att aflägga min tacksägelse för
den dyrbara souveniren från Runeberg, vill jag bi-
foga en utklippning ur Aftonbladet, i händelse Ru-
neberg ej läst den. Men som en praktisk man
ägnar och anstår, vill jag siä två flugor i en smäll,
och låta dig läsa den äfven. Se där anledning att
skrifva dig tili för närvarande. När du nu läst
uppsatsen, så är du god och afsänder den med mitt
bref tili fru Runeberg. Således veta vi nu med
visshet att Almqvist är död och att hän lefvat i New-
York sedän hän lemnat Stockholm.* Det är smärt-
samt att tänka det en man med hans geni gått sä
länge förlorad för ett land, ty hvad hade hän ej
kunnat skrifva, om hän bärgad och välbehållen fått
sitta i ro i sitt fädernesland i stället att förtjäna sitt
bröd i ett främmande land och förlora så dyrbar
tid.. Det är en skam för Sverige att en sädan man
ej blifvit försedd med sitt nödvändiga i hemmet.“
Följer sä en läng utläggning om den europeiska
politiken, de två gubbarnas käraste samtalsämne.
Vid samma tid sände hän en fotografi af sig själf;
på framsidan hade hän skrifvit följande quatrian:

* Hän flyttade frän Amerika 1866 och bosatte sig i Bremen,
där hän lefde under namnet professor Vesterman. Ensam och
okänd dog hän där den 26 sept. 1866. Hos hans dotter fröken
Maria A. har violinisten Arthur Daegener och förf. värit inackor-
derade en höst.
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„Kära bror Ahrenberg, sä ser jag nu ut
sedän kampanjan med ryssen tog slut.
Vingskjuten, butter, gammal och tvär,
helsar jag dig dock sådan jag ärl„

Där under lastesi „Sänd det andra exemplaret af
detta konterfej tili Runeberg I'.

I ett bref af den 6 jän. 1864 begär hän af
vännen A. uppgifter om den sjuke skalden och ber
om sin varma hälsning. „När man vid dessa år
får slag, så är det väl med få undantag slut med
människan. Ack min van, hvilken förlust för oss
alla, för Finland. Hän stod som ett monument
ibland oss. Huru gärna ville jag inte nu åter läsa
högt för honom de där Almqvistska sakerna, som
vi voro så färdiga att beundra. O tid af guld, då
man var ung och stod bland de andra, med de
bästa kring den största."

Samma tanke i andra ord återkommer i ett bref
af den 5 aug. 1866. I detta bref talar hän för öfrigt
om gubben Tengströms besök i följande ord. „Ditt
bref, hvarest du ger mig skäligt på pälsen, har jag
bekommit, och jag, lik ryska bonden, tackar för
nådigt straff. Gubben Tengström har värit uppe
hos mig och afhämtat porträttet. Sedän har jag
haft visit af H. Artisten Runeberg (Valter), som öfver-
lemnat mig ett bref af fru Runeberg. Fredrik Teng-
ström bjöd mig på middag och vi rappellerade om
mänga smä roliga stunder i Helsingfors." Följer
så en recit om huru Fr. Tengström bjuder Nervander
på sin Haut Clan-Sauterne, men som den senare
kallar det „lort fans Sautern". Brefvet slutar med
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politik och följande kända pik: „(John) Sederholm
(brukspatron, egare af Näfveqvarn) är nu som bäst i
Finland för att enlevera sin sköna Helena; alla löjt-
nanter vurma nu för tiden att resa tili Finland för
att eröfra något gyllne skinn i form af en mö.“

Af allt att döma var Mazers finska tid hans
konsts högtidsdag. 1 Stockholm hade hän svåra
konkurrenter och för att finna sin bärgning tog hän
sig för att fotografera.

En dag förde mig Mazer „till en som målar
ännu sämre än jag“, som hans ord folio sig, det
var hans och kara fars kamrat från Romartiden
Karl Gustaf Plagemann. Denne bodde (likasom Myhr-
berg) vid en af tvärgatorna uppe vid Drottninggatan
i en fattig atelier. Här mälade hän underliga, blanka,
hårda och glatta taflor, som påminde om för-renäs-
sansens mästare och om de s. k. „nazareerna“.
Plagemann gjorde intryck af en betryckt och stukad,
tystlåten gammal herre. Huru förvånad blef jag
därför ej när samma gamla herre dagen därpå på
Stallmästargården kom i delo med Maximilian Au-
gust Myhrberg om nägon batalj mellan fransmännen
och det romerska gardet, vid hvilket senare Plage-
mann tjänat som korpral. När Myhrberg blef het
talade hän franska, Plagemann åter en underlig
blandning af italienska, spanska och portugisiska
(hän hade i Rom haft en konsthandel med en
portugisisk grefve Cabroll). Hän skrek sitt „sporca
madonna11 och var morsk i hög grad. Det hela slu-
tade med att Myhrberg med en magnifik gest svepte
sin, „havelock“ kring sig, tryckte sin svarta cor-
bonari-hatt djupt i pannan och tili allas vår ledsnad
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gick. Men Mazer, som afgudade och beundrade
Myhrberg i högsta grad, blef nu i sin tur vred och
gaf Plagemann på pälsen på franska, italienska och
spanska, så att också hän gerna gätt, om ej den
ljufliga lukten af den goda mat som far bjöd på
hållit honom kvar. De två „bråkmakarena“ Myhrberg
och Plagemann, träffades hvarje vecka, men voro
ständigt i dispyt med hvarandra.

År 1878 var jag i Paris och träffade ofta Mazer.
Hän säg om möjligt än mera „vingskjuten“ ut. Hän
bodde då vid place Montholon. Meningen var att
jag skulle bo hos honom. Vid denna tid skref hän
ett arbete om sinä ryska minnen och sin själf-
biografi på svensk vers. Den var icke rolig att höra
på, hvarför jag, af detta och andra skäl, tili hans
Stora förtret flyttade från lägenheten. Hän var samma
eldfängda, originella, rikt begäfvade person, som då
jag som yngling bott hos honom i Stockholm. Full
af lif och eld, taite hän om sinä finska ungdoms-
vänner, om denneRuneberg som hän dyrkade. Hans
tai var icke precis salongsspråk, svenskan öfverflö-
dade af starka ord och d-r, och på franska använde
hän i Qros’ atelier inlärda fraser, som inte kunna
återges i tryck. Tili lynnet tungsint, satt hän tyst
i timtal, men så exploderade talet igen och flöt
färgstarkt och brusade af lif och häftighet. Hans
lifs Stora sorg var att hans barnaår försummats, att
hän icke blifvit skulptör, ty detta ansåg hän som
sin kallelse, och måhända med rätta. Hans teck-
ning var kraftig, elegant och fransk, och visade en
sällsynt formens styrka, medan färgen var mörk,
tung, dyster och icke harmonisk. Då vi skiljdes



30

älade hän mig att underrätta honom om, huruvida
färgen på Hans Runebergsporträtt changerat. Jag
gjorde det äfven, men mitt bref blef returneradt.
Den gamle konstnären hade flyttat tili Neapel, där
hän dog 1884.

En del af ofvanstående detaljer skref jag tili
min fader C. W. Ahrenberg, och detta är orsaken
att de räddats undan glömskan. De bref af C. P.
Mazer som finnas i min ägo ha ställts tili doktor
Karl Wåhlins förfogande i och för en tilltänkt Mazer-
biografi, som bättre än denna min korta teckning
skall belysa konstnären. Hans blyertsteckningar, af
hvilka flera finnas i Finland, höra tili nägot af det
bästa man i den vägen får se, särskildt må nämnas
porträttet af fröken Louise Elfström tillhör härads-
skrifvaren V. Ahrenberg i Wiborg ett konstverk
af rang. I tryck har hän utgifvit en „Handledning i
fotografi". Hän var den första konstnär jag känt,
den vid hvars original och kopior jag vuxit upp.
Vid hans namn anknyter sig alli som från barna-
åren i färg, i form, i politiskt åskådningssätt, i fråga
om ras och sympati, rört sig inom mig.

En svensk af franskt blod, klar, med vida in-
tressen och sympatier, stod hän för mig som hän
själf skrifver „bland de andra, med de bästa kring
den största", och allt detta omgöt honom för mig
med ett ljus, så klart att det lyser än, ehuru mera
än fyratio år. förgått sen den tid jag med honom
besäg Stockholms minnen och konstverk.



J. A. de GOBINEAU
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Grefve Joseph Arthur de Gobineau. *

I början af 70-talet var jag elev vid arkitektur-
afdelningen af akademien för de fria konsterna i
Stockholm. Denna afdelning förestods som kändt
af professor F. W. Scholander. Hän hade haft den
Stora godheten att skaffa mig och en min kam-
rat, arkitekten Olof Lindström, ett synnerligen luk-
rativt och intressant arbete det gällde omreglering
af Buenos Ayres’ hamnstad och kajer. Därtill gaf
hän oss tillåtelse att, då terminen allaredan var af-
slutad, utföra detta omfattande ritarbete i akademiens
klassrum. Medan vi under ledning af chefen för
den exotiska republikens väg- och vattenkommunika-
tioner hän var en hispaniserad svensk, vi kallade
honom Senor Si-Si ritade och laverade vära Stora
projekt, kommer Scholander upp en dag och säger:
„Sedän min unga finska herre slutat detta arbete, får

* Nedanstäende essai är ursprungligen skrifven för Die
deutsche Gobineau-Vereinigimg,



34

ni ett annat, men det får ni göra för äran. Betal-
ning kan knappast komma i fråga, mannen är i smä
omständigheter. Hur är det, ni talar ju tyska?“

Jag antog utan betänkande förslaget och fick
veta, att personen i fråga var franska republikens
minister i Sverige grefve Joseph Arthur de Gobineau
„den stora ariern, den franska germanen11

. Jag skulle
träffa honom i akademiens bibliotek på bestämd dag
och tid. Vi träffades på utsatt tid, och den franska
diplomaten framförde på en tyska, så vårdad att den
hedrat en hannoveranare från Celle, sin förbindliga
anhållan om att jag skulle stä honom bi att afteckna
och kalkera finsk och keltisk ornamentik.

Dä jag komplimenterade honom för hans vackra
tyska uttal, så ovanligt hos en fransman, svarade
hän med en sentens, som jag aldrig glömt och som
vackert karaktäriserar mannen själf; „La France ne
connait ni les basses envies, ni les haines calculees,
la France magnamme oublie vite.“

Tillsammans gingo vi genom bibliotekets böc-
ker, i hvilka det keltiska elementet i förbigående
sagdt var någorlunda företrädt. Genom A. Haze-
lius, O. Montelius och andra fick jag senare en del
finska fornföremål, så att ändamålet för hans studier
i det närmaste blef tillgodosedt.

Orsaken tili dessa-grefve Gobineaus studier var
den, att hän i ett arbete, utgifvet åren 1853—55, an-
tagit det finnar och kelter i urtiden bebott meller-
sta och sydliga Europa. Detta hans pästående hade
tidigare bemötts med en viss öfverlägsenhet, men
nu på 70-talet hade det pävisats att hans hypotes
vore riktig. Då det nu var fråga om att utgifva en
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ny upplaga af hans arbete, och då hän var så närä
Finland som hän för öfrigt besökte 1876 ville
hän, begagnande sig af omständigheterna, samla nya
bevis för sin hypotes. För detta ändamål behöfde
hän en ganska omfattande serie af finska och lapp-
ska ornamentala motiv och därtill ett tiotal finska
skallar.

•Min egen skalle dugde ej, den befanns vara
svensk, men jag fick tag i en sympatisk landsman,
en högst egendomlig person från trakten af Lovisa,
herr Forsell* som tycktes vara alldeles ypperlig.
Hän blef Gobineaus furnissör af finska skallar, d. v. s.
skeppare, sjömän och pojkar från Raumoskutorna.

Mitt teckningsarbete utfördes i grefvens lilla
ungkarlsväning vid Nybrogatan 18. Många ministrar
har jag därförinnan och sedän den tiden besökt, men
aldrig har jag sett någon installerad så enkelt. Tre
trappor upp vid denna enkla gata bodde den Ran-
ska republikens minister i en lägenhet om fyra rum
och kök med en betjent, en paria bland tjänare.
Hän hette Honorius, släktnamnet var något orien-
taliskt misch masch, men hade förfranskatstillMichon.
Mannen var en kristen syrier, hade värit dragoman i
Teheran och Konstantinopel, talade ali världens spräk,
tili och med litet svenska, var nu kammartjänare,
kock, hofmästare ja „lavandaja“, med ett ord gref-

* Herr F. var en frihetshjälte och fantast, en idealist af
renaste vatten. Hän hade värit med i danska, italienska och
polska frihetskrigen. Hän talade om sinä bragder i ett enkelt
språk, pä ett stillsamt vinnande sätt. I Stockholm förde hän en
bekymmersam tiilvaro, protegerad af de finskfödda familjerna J. J.
Nordström, E. Deutsch m, fl.
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vens faktotum. I timmar bar jag suitit här uppe
i denna trefna lilla våning och ritat hakkors och
spiraler, „Kissan käpälät" och „karhunniekat“ i oänd-
lighet. 1 timmar bar jag, läppjande på Honorius’
härliga sorbet och kaffe, lyssnat på filosofen-diplo-
maten, där hän, halfliggande på sin divan., sög på
sin nargihle och talade om I’inegalite des races
humaines, i ett spräk, så högstämdt och skönt, i en
form så säker, att äfven en mindre erfaren person
än hvad jag då var kunde förstå, att denna fråga
var hans stora, hans lefvande intresse, öfver hvilken
hän tänkt, taiat och skrifvit under ett människolif.

Hän kunde icke ha tunnit en mera intresserad
ähörare än mig vid denna tid. Det var arierfrågan,
den stora rasfrågan, som under hela min studenttid
utgjorde det latenta grundämnet för våra ändlösa
språkgräl, den var kärnan tili allt det pro och contra,
som gick igen i värt hejdlösa skämt, våra parodier
och karrikatyrer. Den finska rasens underlägsenhet,
åtminstone i bredd med den svenska, var ju kärn-
punkten i „Strikan Strömfors’“, travestier af Kalevala-
episoder, i „Cajus“ tai mot krypto fennomanin och
den storvulna hänförelsen i skaldebrodem E. O. S:s
nu förgätna improvisationer tili den primitiva finska
rasens försvar. Och nu gick allt detta igen här
stort, bländande, skimrande i ordvägor, i talperio-
der, distinkta och harmoniska, gick igen med stödet
af en berömd diplomats, själfva franska ministerns
auktoritet, jag var fångad snart sagdt på förhand.
Och när hän talade om landsprästen i Bretagne, som
icke ville tala franska, trodde jag mig vara hemma
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igen, vara med om den heliga spräkstriden vid min
egen afdelnings möten.

Mitt lilla bidrag tili hans Stora teori om rasren-
het och blandraser yar en på hans initiativ uppsatt
tablå öfver olämpligheten af giftermål mellan skandi-
naver och slaver. Med stöd af adliga ättartaflor,
adelskalendrar och släkttabeller hade jag uppsatt en
förteckning öfver siika giftermål, och skulle framgå
af den, att produkten „Mischlings“, som Gobineau
kallade dem, tili 90% var betydelselöst för bäde
det ena och andra folket, utom i de fall då den var
skadlig för den svagare parten. I hvilket fall som
helst skulle den starkare parten attrahera produkten.
Konstnärligt går allt detta senare igen i min bok,
Familjen på Haapakoski, och ett par andra berät-
telser.

Men medan detta för mig blef endast en per-
sonlig öfvertygelse, medan minä fakta endast aro de
allra minsta små strömhvirflar på ytan af ett undan-
skymdt och tillbakaträngdt folks seglats från fornti-
dens mörker tili framtidens dunkel, så var min mä-
stare och lärare grefve Gobineaus teori en alla jordens
raser, hela dess tusenåriga historia omfattande hypo-
tes. En hypotes, som så länge hän med sin stämma
fast och välljudande som tonen ur ett antikt brons-
instrument lade ut den för mig, hade mig fången,
en hypotes som band min ungdoms tankar, tro och
känslor helt och kritiklöst, och som först på äldre
dagar, sedän jag läst och omläst hans arbeten, väl
tyckes mig genialisk, stor, bländande, men dock en
hypotes, mot hvilken i framtiden inkast af betyden-
het kunna göras. Dessa inkast, huru allvarliga de
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än må blifva, skola dock besanna de ord en varm-
hjärtad och storttänkande kvinna som skänkt
honom styrkan af sin tro och stödet af sin vänskap

uttalat om honom: „okänd, misskänd lemnar
hän för alltid Sverige och republikens tjänst, men
den dag skall komma då världen tvingas att erkänna,
att den i grefve Gobineau ägt en tänkare af rang,
en nydanare i ideernas värld“. Tack väre Richard
Wagner, tyckes den tiden nu ha kömmit. I den
tyska litterära världen åtnjuter hän numera mycken
estime, i Halien förbereder man en upplaga af hans
skrifter, hans namn och hans hypotes aro alltmera
kända.

Dock innan vi gå att tala om Gobineaus Stora
vetenskapliga verk „Essai sur I’inegalite des races
humaines" och hans yttranden om den finska rasen,
böra vi lämna några uppgifter om mannen. Upp-
gifterna om hans tidigaste öden, hans födelsedag,
ja tili och med namn aro omstridda, hän uppges
vara född i Bordeaux den 14 juli 1816. Så är ej
fallet. Hän är född i Ville d’Avray i Ile de France,
i hjärtat af Frankrike, den 16 juli 1816. Hans namn
var Joseph Arthur. Son tili en kapten vid det kung-
liga gardet, adjutant hos Ludvig XVIILs broder grefven
af Artois och en Jeanne de Gerey var hän den sista af
sin ätt. Åt riksantikvarien H. Hildebrand sade hän:
„Ni kallar Fr svensk, skandinav, men månne med

rätta; jag däremot är af skandinavisk börd: den sista
medlemmen af ynglingaätten, stammar jag direkt från
Odin.“ At mig sade hän: „När jag en sommarnatt
1872, ljus så att allt tycktes bada i klarhet utan
skuggor, kom tili detta land, dä kände jag i min
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själ att jag var ett med den mark jag trampade, att
jag hörde tili denna klippa af granit, denna karga
jord, som bar Europas äldsta, renaste ras. I minst
fyratusen år har denna folkstam bebott denna halfö,
okufvad och oblandad“.- Detta sadespäden minnes-
rika plats, där Ansgarius en gång lärt och predikat,
pä lämningarna af det urgamla Birka, Björkö i Mä-
laren, vid den arkeologiska kongressens sammanträde
1874. Dessa känslor tolkar hän äfven för furst Phi-
lipp zu Eulenburg* vid en utfärd tili Djursholm, och,
tillägger fursten, „där var en sådan öfvertygelse i
hans tai, att jag i dag som är icke kan minnas ho-
nom utan att äfven minnas Djursholms klippor 11

.

Tili denna hans tro hän trodde fast, ty hän
ville tro på sin nordiska börd vill jag blott till-
lägga, att likasom den ryska adelsmannen vill stamma
från de svenska väringarna under Ruriks tid, vill
hvarje normandisk föra sitt stamträd upp tili Gånge
Rolf. Gobineaus stamträd har jag sett, det börjar
med Ottar Jarl, som i det nionde århundradet inta-
ger Bray (i närheten af Rouen), från honom stiga
vi upp genom seklerna tili en Percival Gauvin, Go-
vein, hvars söner i 15:de seklet kalla sig Gouvent,
Gobinet, hvilket sedän ändras tili Gobineau. Stamtaf-
lan i sitt värde där finnes ätminstone ett led som
icke är historiskt bevisadt, hän den sista af ätten,
var storväxt som en skandinav, blond och blåögd som
de. I en högst intressant bok „Histoire d’Ottar Jarl“

* Legationssekreterare vid tyska ambassaden 1874, gift
med frökbn A. Sandels. Om jag är riktigt underrättad, är fur-
sten ordförande i den tyska Qobineau-föreningen.
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har hän af sin familjehistoria gjort en förtjusande
promenade å travers I’histoire de France, en släktsaga
som pä det närmaste gär in pä hans hypotes om
de mänskliga rasernas olikhet.

Gobineau skolades i Biel i Schweiz och fostra-
des upp i starkt monarkisk och religiös riktning, och
ehuru hän tjänat en kejsare och fepubliken Frank-
rike, var och blef hän i djupet af sin själ legitimist,
rojalist af den orleanska fraktionen. Hans ungdoms
käraste sysselsättning var de orientaliska språken
och persisk litteratur, och hans närmaste umgänges-
vänner voro de orleanistiskt sinnade konstnärerna Ary
och Henri Scheffer och Delaroche samt historieskrif-
varen A. de Tocqueville. Genom bemedling af denna
sistnämnda och general de la Hitte, en van tili hans
fader, vann hän 1851 anställning som sekreterare
vid franska ambassaden i Schweiz. Här begynte Go-
bineau sitt Stora arbete om de mänskliga rasernas
olikhet, hän slutförde det sedän hän förflyttats tili
Hannover och tillägnade det Stora, fyra tomer digra
verket åt Georg V, den sista Hannoverska konun-
gen. 1854 blef hän fransk minister i Persien, 1858
återvände hän tili Frankrike, ärfde sinä fäders slott
Trye i Normandiet, ett slott som blef hans min.
Det skulle återställas i sitt uråldriga skick (tili restau-
ration af dess Stora sai gjorde jag några ritningar)
och detta illa ledda arbete, som ingen öfversåg, slu-
kade allt hvad hän förtjänade på sinä böcker och
en stor del af hans lön. För drömmen om detta
slott pälade hän sig alla de mänga umbäranden, som
i hans ställning voro i högsta grad påkostande och
som detta är min tro tvang honom att lägga
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in om afsked för att på gamla dagar, säsom en fattig
poet och konstnär, som hän var, lefva i sin studio i
Rom. Dock vi ätergä tili hans lefnads tidigare öden.

Efter att i en diplomatisk beskickning ha besökt
Amerika och åter värit minister i Teheran, sändes
hän tili Athen, därifrån tili Rio Janeiro och så 1872
tili Stockholm. Öfverallt, där hän vistats, hade hans
öppna hjärta och öga fört honom i beröring med
de personer, som i de respektive länderna stodo i
spetsen för vetande och konst, les gerants des idees.

1 Athen, där hans lifs högsommar förflöt, hade
hän skrifvit sin berömda „Histoire des Perses“, sinä
korrespondenser frän „Le royaume des Hellenes“
m. m. I Rio Janeiro hvars brokiga folk hän af-
skydde -

- slöt hän ett lifslångt vänskapsband med dom
Pedro 11. I Stockholm, där hän trifdes förträffligt,
fann hän hos italienske ministern grefve Victor La
Tour och hans maka Mathilde, född de Brimont, så
godt som ett andra hem. Grefvinnan La Tour, vid
denna tid en kvinna om tjuguåtta år, hade låtit in-
skrifva sig som elev vid konstakademien i Stock-
holm. I hennes salonger sammanträffade konstnä-
rer, skriftställare och vetenskapsmän, hon blef den
Egeria som väckte Gobineaus seconda primavera.
Här skref hän sin Ottar Jarl, Les Pleiades, La Re-
naissance och det efter hans död utgifna arbetet
Amadis, en sago- och riddardikt, som fullt förstås en-
dast af den societet, som lefde i Stockholm under
åren 1872—77, ty den är byggd på upplefvelser och
minnen från denna tid. Familjen La Tour, minist-
rar, attacheer och konstnärer gå här under olika
pseudonymer alla igen. Händelser som skakade upp
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denna societet, lidelser som satte den i rörelse,
vänskapsförbindelser som ingingos och brötos, bö-
jelser, antydda, måhända tolkade, allt gick igen i
denna långa sagodikt. Då emellertid några af de
personer, som gifvit stoff åt sången, lefva, torde det
vara lämpligast att tills vidare icke yttra sig om
dikten.

Grefvinnan La Tour, själf ifrig och talangfull
målarinna, hade vid denna tid förmått sin van Go-
bineau att ägna sig åt skulpturen. Så otroligt det
låter, lyckades den snart sextioåriga mannen bringa
det därhän, att hän senare tili och med tog pris i
en offentlig täflan i halien om ett stort grafmonu-
ment. Huru långt på konstens bana grefvinnan La
Tour själf kom, framgår däraf att hon under pseu-
donymen Paul Mahot (se dikten Amadis) utställde
ett stort porträtt af Gobineau vid salongen i Ra-
ris 1878. /

1873 gjorde hän en resa tili Trondhjem, tili
kung OsCars kröning. Den gjordes öfver Kristiania,
i sällskap med familjen La Tour, deras gäst fröken
v. Engeström, belgiska ministern i Sverige m. fl.
Erän denna resa, som delvis gjordes i karriol, åter-
vände Gobineau hänryckt af naturens storslagenhet
och skönhet och folkets höga ståndpunkt i kulturelli
afseende. Hän hade dock med sorg sett emigran-
ter i tusental lämna landet, hän „ hade sett det med
tårade ögon“. Detta ädla ariska blod skulle för-
vanskas, orenas, besudlas i Amerika, där sä många
raser och rasblandningar kämpade om väldet, det
var att ödsla med världens finaste nervsubstans, dess
renaste blod. Och dock, när hän sett dessa emi-
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granter, då förstod hän den rasens vilda verksam-
hetslust, dess ädla maktbegär, som för sekler sedän
dref dess bästa söner ut i världen. I grund och bot-
ten var det samma kraft, som förde Gånge Rolf tili
Normandiet, svenska konungasöner tili Miklagård,
Rurik tili Aldogaborg, Gustaf II Adolf, Carl XII och
otaliga andra ut i världen begäret att pröfva den
kraft som sjöd i blodet. Hän tyckte sig bättre för-
stå folkvandringarnas oförklarade psykologi, sedän
hän sett dessa utvandrareskaror, 50 tili 70 tusen
personer, som i tro på egna muskler drogs ut i det
obekanta. Tiotusen, blott tiotusen af dessa män kunde
för tusen år sen störta konungariken och välden,
drifva deras svaga keltiska, finskugriska och vendiska
undersåtar vidare och undan, sätta hela världen i rö-
relse. I sanning norden var hvad de gamla sagt:
vagina gentium.

Hän började vid denna tid på med ett bredt
anlagdt specialarbete om nordmännens upptäckt af
Amerika och besökte arkiven i Stockholm, Köpen-
hamn och Kristiania. På samma arbete nedlade
amerikanska ministern Rasmus B. Anderson i Kö-
penhamn vid denna tid mycken möda. *

Alla dessa poetiska och lärda arbeten togo emel-
lertid Gobineaus tid i anspråk tili 'den grad, att hän
torde ha försummat sitt egentliga arbete, posten som
fransk minister. Filosof och konstnär som hän var,

* Pä den Qyldendalske boghandels förlag utgaf hän ett
arbete »Amerikas förste opdagelse“. Förf. var en vaken van tili
Finland, möblerade sin väning med finska möbler och konst-
verk, hän var en varm beundrare af tm Aalberg-Kivekäs.
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glömde hän mer än en gäng etikettens fordringar.
Hans kansli var icke heller, af allt att döma, i fullt
acceptabel ordning, och den svenske utrikesmini-
stern grefve Björnstjerna var honom ej bevågen.
Ett bref från den sistnämnde hade hän förlagt, och
ett från hans egen utrikesminister, hertigen af Deca-
zes, med hvilken hän stod på spänd fot, lär ha blif-
vit obesvaradt. Den omständigheten, att hän, Frank-
rikes representant, lefde som en tillbakadragen poet
i sin tysta bostad, upptogs icke heller med tålamod
och öfverseende, väre sig af det land där hän lefde
eller det som sändt honom.“ Minä monarkiska böjelser
älskar man ej i Frankrike, och minä republikanska
allurer icke i Sverige 11

, sade hän skrattande tili mig.
Kom så på hösten 1876 hans vän dom Pedros

besök. Denne filosof och vetenskapsman på tronen
var i visst afseende af samma läggning som grefve
Gobineau. Kejsaren hade anhällit om att som upp-
vaktande kavaljer i Sverige siippa hofmän och mili-
tärer, hän önskade erhålla en vetenskapsman, en
lärd som ciceron, och erhöll nu på Gobineaus för-
anstaltande riksantikvarien H. Hildebrand, som nog-
samt visste att hän fick göra tjänst som celeber lärd
och nyengagerad diplomat. Vid den Stora galamid-
dagen för dom Pedro var Gobineau liksom kejsaren
klädd i svart halsduk, och, sade Hildebrand senare,
„den svarta halsduken, ja den var droppen som kom
kädet att rinna öfver“, desto hellre som man i Paris
hade en enträgen herre, en ren republikan som ville
göra karriär.

Grefve Gobineau återkallades i januari 1877,
och Monsieur de Carriere som för att dölja det
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oklingande namnet äfven kallade sigTammisier blef
hans efterträdare. Gobineaus bana var slut, så godt
som ruinerad drog hän efter att ha sält sitt olycksaliga
slott Trye tili Rom, där grefvinnan La Tour, hvilken
genom döden mistat sin man ooh nägot senare sin
sköna dotter Giovanna, nu bodde. Här hyrde hän
sig en studio, blef skulptör på allvar och utförde en
mängd marmorarbeten i en efterklassisk stil, påverkad
i några delar (draperier) af den påträngande realismein

Under sinä sista lefnadsår hade hän kuutit
vänskapsförbindelser med världssnillet Richard Wag-
ner, som, entusiasmerad af hans personlighet och
hans skrifter, bildade med Ludvig Schemann „Die
deutsche Gobineau-Vereinigung", hvars uppgift blifvit
att göra den gamla tänkarens skrifter bekanta i Tysk-
land. Den 13 oktober 1882, fyra månader före
Richard Wagner, dog Gobineau ensam på en resa i
Turin. Året därpå utkom i en förträfflig tysk edi-
tion hans lifs förnämsta arbete.

Och nu torde det omsider vara tid att redogöra
för Gobineaus lifsverk, boken om arierfolket. Att
här göra ett kort sammandrag af hans hypotes är
mycket svårt arbetet omfattar 1800 sidor i tryck

jag hänvisar därföre läsaren tili hans vackra bok
och skall så godt jag kan försöka att draga ut con-
tentan af hans hypotes.

Gobineau förnekar revolutionernas arf, egalite.
Likasom det finnes individer, högt, medelmåttigt och
klent begåfvade individer, oberoende af sin begäf-
ning placerade så, att deras verksamhet är omfat-
tande, tongifvande eller ringa, med andra ord indi-
vider, som på intet sätt kunna kallas egala, jämlika,
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icke ens i högre bemärkelse: inför lagen, så är det
ock med nationerna, raserna, folken. Det finnes
små, tili antalet obetydliga folk, som aro ledande i
kulturens utveckling: judarna, grekerna, holländarne;
det finnes folk som räknas i miljoner, ryssarna, som
knappast ens inom sitt eget land aro de verkliga
ledarena för den kultur de kalla sin. Den ena stammen
växer stor och stark, lefver, blommar pch dör, den
andra når en viss ordinär höjd och störtar åter samman.

„Civilisationens fall“, så börjar arbetet, „är det
märkeligaste och på samma gång dunklaste af alla
historiens fenomen". Förskräckande människosinnet,
bevarar dcnna nationernas olycka något så myste-
rieartadt och grandiost, att tänkaren icke tröttnar att
betrakta, begrunda, kretsa kring denna hemlighet.
När vi i fantasien öfverblicka de moderna staterna
i detta nu, så skola vi medgifva att nägra af dem
börjat sin bana i gär, att andra i dag aro i sin zenit
och redan luta tili sitt fall; yi tvingas tili att icke
utan en viss tänkar-bäfvan erkänna, i huru hög
grad profetens ord om alltings förgänglighet mäste
tillämpas pä civilisationen likasom på folk, på stater
likasom på individer. Vi tvingas erkänna, att hvarje
mänskligt agglomerat, om ock sammanhället af de
skickligaste. samhällsband, bar inom sig, ifrån den
dag det bildats, bland sinä lifselement fröet tili sin
oundyikliga död. Men fräga vi oss, hvilken orsaken
är tili denna död, blir svaret pröfvande för vårt
skarpsinne och våra kimskaper. Vi skola finna, att
icke fanatismen, icke lyxen, icke ens dåliga seder
och brist på religiositet äro orsakerna tili samhäl-
lets förfall.
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Lika litet som det relativa värdet af de respek-
tive regeringarna eller folkens boningsplatser, är den
kristna bekännelsen orsaken tili folkrasernas olikhet.
Människoraserna aro olika tili begåfning, styrka och
skönhet. Denna rasernas olikhet människorna i
en stat må sedän ha en enhetlig eller en blandad
härstamning är, tyckes det författaren, rent fysiskt,
kroppsligt bestämd, den yttrar sig vidare i olika andlig
begåfning, likasom det äfven visar sig, att språken stå
i full öfverensstämmelse med det relativa värdet af
rasen. Detta är äfven orsaken tili att mänskligheten
icke är mäktig af oändlig förfullkomning.

Svarta folkmassor upptogo enligt Gobineau i
sekler, som gå långt före vår tideräkning, icke blott
Afrika utan äfven södra Asien, de gula upptogo
Amerika och Asiens jord. Historien begynner först,
då den hvita rasen uppträder, med den brytes den
Stora tystnaden omkring 5000 år f. Kr. Medan den
hvita rasen som härskare, despot lefver vid sidan af
och öfver de färgade, uppstå blandraser af större
och mindre värde. Ju renare den hvita rasen är,
dess större, djupare är dess insats i kulturen; Ariern
är världshärskaren, det är hän som ger lif åt histo-
rien. Tili namnets förklarande gör hän följande de-
rivation, som herrar filologer måhända icke heh er-
känna: Arya-Varta, Airyanem-Vaego, Iran, Ares, Arete
Argeier, Argipeer, Ehre, Ehrenmänner, Herren.

Denna ras är skön, stark, blondhårig, högväxt,
med hvit och rosig hy, den besitter i högre grad
än nägon annan människoras energi, intelligens, tap-
perhet och godhet. Den skapar sinä gudar efter sig
själf, de äro för det mesta blott tankebilder, medan
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verkliga, materiella gudabilder äro blandrasernas verk.
I religionen söker ariern sedlighet och idealitet, hans
kuli är enkel, hän själf husfadern, dess präst. Hän
är ren, hög, ädel nog att själf ntan förmedlare träda
inför gudarnes majestät. Skilsmässa mellan kyrka
och sfat stammar från den gula rasen. Döden och
domen äro kardinalpunkterna i arierns lii Detta
ger hans historia en säkerhet, en konsekvens, en
oafhängighet och storhet, som öfverglänsa alla andra
rasers. Ju renare och rikare detta ädla ariska blod
svallari ett folks ådror, desto högre stär det, „där flyter
sedelagen ut ur ontologien, icke, såsom Buddhisterna
och med dem Kant påstår, ontologien ur sedelagen 11 .

Följer så en högst intressant utläggning af den
ur-ariska författningen, som 1 allt strider emot de
gula och svarta rasernas böjelse för att åt en här-
skare ge den absoluta maktfullkomligheten. Indivi-
dens frihet och maktens förnuftiga fördelning och
begränsning är det utmärkande i ali arisk samhälls-
ordning tili den dag som är. När blandraserna blefvo
för mäktiga, ser man huru inderna och egypterna
kommo tili den eljest oförklarliga kastindelning, där
människovärdet rentaf göres beroende af den större
eller mindre renheten i blodet. Raser ändras genom
blandning; ro, lugn, stabilitet gafs i Egypten och ges
1 Kina, där sedän fyratusen år Inga rasblandningar få
komma i fräga. Men i västern, „skeendets midtel-
punkt“ d. ä. historiens, på det stora schackbrädet

mellan Stockholm och Thebe, London och Ba-
bylon där ha de största rasblandningar, de stör-
sta och djupaste intressen folken emellan kämpät
om sitt materiella och ideella mm.
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Ytterst intressant är redogörelsen för huru be-
greppet fädernesland vaknar upp hos de ariska fol-
ken, men det skulle föra oss för långt att inlåta oss
på denna utvikning från ämnet.

När arierna kommo tili Europa, beboddes det
af den gula rasen, dit höra alla iliadens pygmeer,
sagornas dvärgfolk, gnomer, vates, fadetes, fairys,
feen Finnen. Dessa finska stammar stredo med
trakier, illyrer, etrusker, iberer m. fl. om makten.
Ibererna voro slaver, likasom etruskerna, hvilka dock
genom sin kult af det nyttiga och sitt tillbedjande
af öfverheten tydligt visade, att deras ariska blod
starkt uppblandats med den gula rasens. Af den
hvita och gula rasblandningen uppstår ett folk med
läggning för det materiella, de blifva världsvisa för-
fäktare af lifsnjutningen. Att misstro sitt hjärta och
hufvud är deras härskande grundsats, att njuta lif-
vet deras sista ord.

I östern, där det svarta elementet blir basen för
blandningsrasen, finna vi de förras motsats. Män-
niskan lefver med hjärtat] och hufvudet, jordelifvet
är en skugga som man utan saknad lämnar, man
lyder, man underkastar sig, man föraktar olyckorna,
ty man är sitt ödes slaf.

De vackraste sidorna i Gobineaus bok ägnas
att prisa den germanska rasen, dess dygder, dess
tros fasthet och värme. Med sädana andans håfvor
blefvo de det fallande Roms herrar. De senare kej-
sarena äro germaner eller söner tili germaner. I
början kunde man tydligt skilja de tre grupperna i
det romerska riket: adeln, segrarens ras; borgarena,
blandras; folket, slafvarne, svarta i södern, gula i

4
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norden. Senare uppstodo nya blandraser, men i dag
som är kan man på romersk jord igenkänna de tre
grundelementen. Sä snart adelns etniska öfvervikt
går förlorad, fordra de andra samhällsklasserna jäm-
likhet. Rasen oblandad är oföränderlig. Flytta en
jude in i hvilket land som helst, under hvilket himmel-
streck man vili, hän är och blir densamma som hän
var för tvåtusen år sedän. Den ras, som i dag är „vild“,
har alltid värit det, och man har rätt att sluta sig tili

se San Domingo, Liberia, Haiti att den blir vild
tili den dag den uppslukats af en starkare, gått upp
i en blandras. Jag borde ha gifvit läsaren Gobi-
neaus mästerliga karaktäristik af den svarta mannen,
den gula mannen, den röda mannen, af vår tids
amerikanare, af skandinaverna, men utrymmet för-
bjuder mig detta. Endast flyktigt har jag tecknat
det underlag, på hvilket Gobineau broderar folkens
historia. Det är en ny synpunkt på rriänniskolifvet
hän anlägger, hän ser dess historia högt öfver de
politiska förvecklingarnas, hän vill blicka ned i dju-
pet, där de stora, eviga, orubbliga strömmarna gå.
Hans lifs syn är strängt aristokratisk, det är de bä-
stas, de ädlastes välde hän talar för —hans lifs syn
är icke ljus, ty rent ariskt blod finner hän numera
endast i den smala vinkel, som bildas af en buktig
linje, dragen frän Torneå tili Basel och därifrån tili
gränsen af Bretagne och sundet mellan Irland och
England. Inofn detta liila område stär att söka ali
den kapacitet, som styrt världen' 1 sekler och som,
så länge detta blod är oförvanskädt, skali föra spi-
ran i världen; näf denna de sista ariernas blod är
blandad, dä stundar ragnarök i kulturens historia.
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Enhvar, äfven den som gjort den flyktigaste
bekantskap med Nietzsche (som var vida yngre än
Gobineau), skall kanna sig slagen af parallellismen
mellan de tvenne filosoferna, de se icke ljust på den
tid som kommer. Ocksä påstod Gobineau - med
hvad rätt kan jag ej afgöra - - att Nietzsche öst ur hans
skrifter. Detta var för öfrigt en synnerligen öm
punkt hos honom. Nietzsche var nog ej den enda,
som hän beskyller för plagiat.

Egalite och fraternite bli enligt Gobineau de-
generation, alla bli icke lika goda, alla bli lika oädla:
„la prevision attristante, ce n’est pas la mort, c’est
la certitude de n’y arriver que degrades
nous eprouvions, par un secrete horreur, que les
mains rapages de la destinee sont deja possees sur
nous“. Med denna dystra tanke slutar detta digra
och tankeväckande arbete.

Äfven den finska rasen nämnes där på mera
än ett ställe och dess historiska betydelse ställes in
på sin, enligt författarens mening, rätta plats.

Då den tyska Gobineau-föreningen bildades,
uppmanades jag af en föreningsmedlem att lämna nå-
got bidrag tili densamma. Det blef några blad ur min
bok „Med styrkans rätt“, blad som vai skrifvits af mig
och återge minä tankar, men som besjälats af Gobi-
neau. Jag hade vid ett samtal om det finska folket
sagt, att det var ett ungt folk, och om de fenno-
manska sträfvandena, att de voro ungdomliga im-
pulser; men detta upptog Gobineau med ifver:, „Läs
min bok och ni skall där finna, att ert folk är Euro-
pas äldsta, ett folk som för årtusenden sedän full-
gjort sitt tunga, sitt stora dagsverke i kulturens tjänst,
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dess tid bar värit. Dess spillror ha kastats upp mot
norden, och hade ej arier af germansk ooh skan-
dinavisk ras lagit det om hand, så vore det som bul-
garerna slaviseradt, som ungrarne magyariseradt, det
finnes icke någon finsk oberoende ras.“

„De nya impulser, om hvilka ni talar, aro icke
dess impulser, det är etnologiskt-psykologiskt omöj-
ligt, de måste utgå ur den unga blandrasens leder,
men den är icke finsk. De finska stammarna ha
aldrig värit ett statbildande folk“ hän gick tili sitt
bokskåp, tog fram sitt Stora arbete, dess fjärde del,
slog upp en sida och läste upp ett par satser, som
i fri öfversättning skulle lyda: ett folk har alltid be-
hof af en man som förstår dess vilja, som samman-
fattar dess viljeyttringar, förklarar och leder
dessa viljeyttringar mot det bestämda målet. Om
denna man bedrager sig, sätter sig folket tili mot-
värn mot honom och reser sig för att följa den,
som ej missförstått detsamma. Detta är det synliga
märket pä ett ständigt utbyte mellan den enskilda
och den kollektiva folkviljan. För att denna vilja
skall gifva ett positivt resultat, fordras att dessa
tvenne viljor ena sig; åtskilda äro de ofruktbara.
Däraf följer åter, att monarkien är den förnuftiga for-
men för en styrelse. - „Men just denna folkvilja har
aldrig hos de finska folken gjort sig känd, kännbar.
Jag har öfvertygat mig om att de finska sagorna
aldrig tala om en konung, i den bemärkelse som
de ariska, de äro därför ej ett folk, utan endast
stammar, lösa, isolerade mängder. Sammanhållig-
hetsandan, det kitt som bildar stater af folk, sak-
nas hos dem, liksom hos kelterna. Om Frankrike
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i detta nu drog från Bretagne sinä officerare, sinä
präster, sinä statsskolor, sitt språk, och gaf i dag
som är den keltiska rasen full frihet att göra hvad
den ville, tror ni att där skulle uppstå en keltisk
kultur och en keltisk stat? Aldrig, de skulle blifva
hvad de voro under Caesars tid, hvad de voro un-
der Karolingerna, ett folk upptaget af elän- och by-
tvister. Jag känner landet. 1 dag som är skrifva
alla småbrukare, småhandlare, småborgare i Bretagne
sitt namn med K, medan alla grossörer, samhällspe-
lare och ledare skrifva sitt med C*. En bretagnisk
präst, utgången ur en skepparefamilj, sade åt mig
en gång 'det är hårdt för landets barn, att nödgas
lära sig ett främmande språk’; jag trodde hän me-
nade lätin, men hän menade franska.“

„Om*Elsass-Lothringen, som Thiers, påträngd af
Bismarck, under fredsförhandlingarnas gång föreslog
att göra tili en själfständig stat, fri från franskt som
tyskt inflytande, blifvit helt utrymdt af oss; hvad
hade då skett? Sannolikt hade de inom ett är kon-
stituerat sig tili en stat med två officiella språk
Luxemburg har tre med egen monarkisk styrelse

sous un pringe de Hohenzollern, bien entendue.
Hvadan denna olikhet? De förra, kelter, äro icke,
ha aldrig värit statbildande; de senare, arier, äro
det i så hög grad, att några hundra af dem regera
öfver miljoner människor af annan ras i Indien, i
Afrika, i Ryssland. Jag fruktar att det den dag den

* Hänsyftning pä den omständigheten, att hårdt K-ljud i
f ranskan skrifves med C (Cadet, Craquelin) men i bretonska med
K (Kymr, Kerguel, Kerodern).
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ariska rasen drog sig undan från ert land, skulle gå
med finnarna som med kelterna, det vore en olycka

mais la religion elle- meme ne nous a promis
I’eternite! “

Jag invände att det finska folket i kunskaper
och bildning stod högre än det bretonska, det sven-
ska i rikedom och företagsamhet lägre än det fran-
ska. Där finnes säledes icke samma himmelsvida
skillnad mellan en person från Kuopio och en från
Stockholm som mellan en från Quimper och en
från Paris.

„Jag förstär Er, ty man har dock exempel på
att, om rasinstinkten är stark, ett folk, hvars politi-
ska gränser plånats ut, dock lefver sitt inre obero-
ende lif. Det är icke den rent politiska samman-
förande formen som ger det andliga, intellektuella
lifvet ät en mängd, som ger denna mängd en vilja,
som inspirerar den. Är rasen stark, kan den be-
vara sitt skick, sin stil, sin anda, ja tili och med
inverka, pä ett sätt som motsvarar hennes ursprung-
liga natur, pä det folk med hvilket den förenats. Jag
har observerat detta här i Sverige, där judarna gent-
emot den Stora toleransen duka under i kampen för
sin ras. Dessa andliga rasgåfvor utgå ur en högre
impuls, impulser dem folket emottager af en makt
högre än hon själf. Här börja dessa outforskade
världar, här vidgar sig synranden i omätliga rymder
och visar icke mera för ögat de inskränkta gränserna
af konungariken och republiker, icke de små svall-
vägorna af folken som bebo dem, utan vida väldiga
perspektiv öfver världssamhällen med de Stora pfob-
lem och de mäktiga krafter som besjäla dessa sam-
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hallen. Hvad.ert land och er ras i den vägen kan
uträtta, det skall framtiden visa; sådant det är, är
det ariernas verk, och sådant det blir ja jag vill
ej vara profet, men jag säger er endast korolla-
riet tili mitt axiom blir det blandrasens land; „la
race finnique imbibe par les scandinaves.“

En viss rätt hade hän att taga sig taian i denna
sak. Frånsedt hans stora arbete i frägan om raser,
ägde hän en större insikt i lagarna för de finska
språken än jag någonsin. funnit hos någon icke finne
eller svensk. Hän kände tili den finska partikeln icke
i dess böjningsformer, lagen för de finska postposi-
tionerna och suffixerna, ägde min knottrige lärare Co-
randers afskyvärda grammatik, och alla öfversättnin-
gar tili tyska och franska af Kalevala. Jag har ett
dunkelt minne af att hän vid den stora middagen
på Drottningholm, som kung Oscar II gaf för den
arkeologiska kongressens medlemmar, för den store
skalden J. I. Kraszewski uppgaf, att honom (Gobi-
neau) tilikomme aran af att Leouzon le Duc fann en
förläggare i Frankrike för sin Kalevala-öfversättning.

Grefve Gobineaus arbete utkom och detta
var hans sorg för tidigt. På 1850-talet, i libera-
lismens vårsommar, var frägan icke mogen. Värl-
den hade så många stora politiska kombinationer
att lösa. Darwinismen var i sin linda, de djupare
sociala frågorna okända, nationalismen, seklets fråga,
var i uppsegling. Nu när den nått sin kulmen, nu
är hans tid möjligen kommen. Hans verk har ut-
kommit i nya upplagor, och nu i evolutionsteoriens
stora tidsperiod, skall det bemärkas, tagas upp tili
diskussion, kritiseras och vägas. Huru detta än uP
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faller, är i hvarje händelse hans verk en väldig tanke,
genomtänkt af en man, en hypotes som tjusar alla
genom sin galliska esprit, sin klarhet och de djup
den vill loda.

Alit hvad Gobineau skrifvit, poesier, dramer,
romaner, allt är byggdt; på den fasta grunden af hans
lefnads öfvertygelse. I detta afseende är hän en
sällsynt konsekvent och harmoniskt utvecklad män-
niska. Allt hvad hän tänkte och sade, allt hvad hän
skapade i konsten står pä denna för honom fasta
botten, som hän själf murat upp. Huggen i ett block,
fast tili sin struktur, står hän för mig hei i sin klar-
het, sin sorgbundna godhet, sitt lefvande intresse
för lifvets stora frågor, så fri från småsinne och ba-
nalitet, som endast den fint bildade och gode kan
vara det. De små felen hos honom, vanliga för
konstnärer och skriftställare, försvinna vid sidan af
de stora förtjänsterna.

Annu några små drag. Gobineau hade länge
vistats i orienten, hän hade insugit där en viss non-
chalans för lifvets små frågor, viktiga nog i hans
ställning. Hän var en tänkare, alltid på spaning
efter fjärran mål och hade icke öga för det som låg
närmast tili. Hän passade minst af allt i hoflifvet.
Hän var en bordsgranne, som i synnerhet vid hög-
tidliga tillfällen kunde vara svår nog. Hän åt hvad
som helst, alla länders kök var honom lika goda.
Mat, dryck och kläder existerade för honom som
tvång, icke behag, än mindre nöje. Hade Honorius
icke hållit efter honom, sä hade hän mer än en gång
blamerat republiken och sig själf. Hans lifs olycka
kommer sig, så vidt jag förstod, däraf att hän ställts
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pä en oriktig plats. Huru hedrad, huru högställd i
världen den än var, drömmare och poeter passa icke
i den ställningen. Hän, som hade behöft kvinnlig
omvårdnad om nägon, lämnades tidigt af hustru och
döttrar för sig själf, de härdade ej ut med Teherans
hoflif, Rios och Stockholms kiimat. Dubbla, tidtals
tredubbla hushåll, en följd af denna familjens skils-
mässa, blef dess ruin.

Hade hän blifvit konstnär eller en lärd man,
bunden vid en institution som värnat honom, hade
hans lif frän ett styckeverk blifvit något helt och
fiillt; nu slets hän frän det ena tili det andra, och
hans lif gick i sär. Men kanske jag har orätt,
kanske är det icke så! Själf har hän sagt „förmå-
gan att lida är den krona, som skänkes endast dem,
som bland människorna intaga den högsta rangen“

„intet för så mycket ädelt och godt med sig som
lidandet“ „att lida betyder att ickefalla11 . Kanske
den omständigheten, att hän var den fattiga mini-
stern, gjorde honom tili den goda, allt förstäende
och förlåtande människa hän var.

Innan jag slutar dessa minnen om en utomor-
dentligt kunskapsrik en rara avis i Frankrike, ty man
är där „uvidende eller specialist“, säger Georg Bran-
des en älskvärd och gnistrande spirituell människa,
hvars genialitet välj alltid gjorde sig gällande, och
som när han| ville lysa med den, och hän ville
det emellanåt, bländade och betog enhvar som
såg och hörde honom, är jag skyldig att uttala ett
varmt tack för den ridderliga godhet och vänlighet
hän på resan tili kung Oscars kröning visat henne,
som sedän blef min hustru. Ett tack är jag honom
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äfven skyldig för det gästfria mottagande hän beredde
mig i hans fäderneprovins Normandiet, där jag bu-
ren af hans rekommendationer gästat biskopar och
borgherrar; för den anställning hän skaffat mig (som
nyss siulat min akademiekurs) vid Khedivens i Cairo
byggnadsverk, och för det vänliga mottagande jag
rönt i ett franskt nordiskt hem, i Hellas hos baron
Guldenkrone, konung Georgios I adjutant, gift med
grefve Gobineaus yngre dotter.

Många varma vänner hade hän förskaffat sig i
Sverige. När hän reste från Stockholm öfverlämnades
åt honom bland andra en krans med blå och gula
band å hvilka lästes följande vackra verser af Petrarca:

„Non la conobbe ’1 mondo, mentre I’ebbe,
Conobbi I’io, ch’a pianger mi rimarsi“

(Världen kände honom ej medan den ägde ho-
nom. Jag som lemnades att begråta honom, jag
har känt honom).



IVAN TURGENIEPF





Ivan Turgenieff,

Det är måhända djärft af mig att bland „män-
niskor som jag känt“ nämna äfven Ivan Turgenieff,
riktigare vore utan tvifvel att säga människor som
jag träffat; men jag vill icke heller bortlämna detta
stolta namn, dä jag faktiskt sett och hört dess bärare
mera än en gång. Därtill kommer att jag af en
lycklig slump kan framföra hans tankar i en fråga,
som hos oss nyligen värit föremål för diskussion,
en fråga, som i Sverige från Juli mänad detta år er-
hållit sin slutgiltiga lösning, och som i Rysslands
litterära kretsar torde diskuteras hvarje år. Att här
sammanställa en allmän karaktäristik af honom vill
jag ej; jag ger hvad jag kan, endast en episod.

I en af sinä noveller talar Guy de Maupassant
om „världsmänniskor“, huru värdelös och utan in-
nehåll deras intelligens är, huru illa grundad deras
öfvertygelse, huru svag deras håg för hvad som rör
andens rike. De lefva, enligt Maupassant, likasom
pä sidan om allt, utan att se, utan att tränga tili
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djupet af något, på sidan om vetenskapen, hvilken
de ej kanna tili, på sidan om naturen, som de ej
förstå att betrakta, pä sidan om lyckan, ty de aro
oförmögna att fullt njuta af något, på sidan om allt
det sköna i världen eller konsten, ja tili och med
utan att tro därpå, ty de kanna icke tili det beru-
sande i att njuta af lifvets glädje och af sin egen
intelligens. Jag bar en hei vinter värit i tillfälle att
studera en sådan världsmänniska, en lefvande il-
lustration tili Guy de Maupassants mästerliga karak-
täristik.

Mannen var en markis Wielopolski. Vi träf-
fades hos en enkegrefvinna Juno 8... hon var
värkligen döpt tili Juno hän gjorde för öfrigt
tjänst som nyhetskrämare hos den väl ättioåriga
gamla damen. Markisen, som själf var en sjuttioårig
gammal elegant, gjorde sinä regelbundna visiter
hos kända familjer i Paris och promenerade alla
dagar i Boulognerskogens alleen Vid middags-
bordet hos grefvinnan Juno vi träffades där alla
tisdagar och fredagar berättade hän oföränderligt
och med en viktighet, som var rörande, hvilka per-
soner hän hälsat på och hvilka hän taiat vid. Med
dessa promenader och detta tai var hans dag ali,
hans lif utfylldt. Jag har aldrig under de par år vi
träffades hört honom tala om något annat än dessa
namn, och när hän någon gång ville gå på djupet,
ja då gällde det att utreda, hnru dessa namninne-
hafvare voro besläktade med hvarandra. Bland
raden af alla de lysande namn hän oftast nämnde,
fäste jag mig vid tvenne, baron Adelsvärd, ty det
var svenskt, och Turgenieff, ty detta namn var för
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mig det största författarenamnet vid denna tid. Första
gången hän nämnde namnet undföll mig ofrivilligt:
„den mannen ville jag bra gärna se och tala vid“.

„Ingenting är lättare än det“, säger vär gamla,
alltid älskvärda och tjänstvilliga värdinna. „Markisen
har ett chateau i Bougival, är granne tili Turgenieff,
det skall helt visst bli markisen ett nöje att införa
Eder hos den världsberömda ryska skriftställaren.“

Men markisen gjorde svårigheter, hvem skulle
ha trott det om honom? Turgenieff, sade hän, bodde
icke hos sig själf, utan hos monsieur och madame
Viardot Gargia. Markisens eget chateau var under
reparation just nu, hän kunde icke bjuda nägon
tili sig.

Jag tog genast tillbaka mitt i hastigheten fällda
önskningsmål, jag ville ingalunda besvära nägon,
men det var grefvinnan Junos Stora passion, rättare
tidsfördrif, att gifva och låta sinä vänner gifva re-
kommendationer, att bekanta familjer och personer
med hvarandra, i denna punkt gaf hon aldrig med
sig. Den Stora världen, där hon lefvat hela sitt lif
och från hvilken endast år och krämpor drifvit henne,
denna värld som hon nödtvungen lämnat med sorg
och gramelse, tycktes henne dock åtkomlig och närä, så
länge hon ännu hade den fröjden att hålla vakt om de
dörrar som ledde in i detta hennes ungdoms paradis.

Efter tre veckors ideliga för mig plågsamma
påminnelser, kapitulerade markisen, hän var för
öfrigt äret om henrtes kostgängare och hade så-
ledes svårt att stå emot hennes önskningar.

Så en vacker majdag, den första vackra vi haft,
körde grefvinnan Junos vagn fram, och vi foro från
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hennes palais i närheten af l’arc cTEtoile genom det
vårblommande Paris ut tili Bougival. Jag var utled-
sen vid talet om denna visit, som nu föreföll mig
tämligen malplacerad och som jag helst velat siippa,
men markisen hade fått sinä order af den välvilliga
grefvinnan Juno*, jag var offret för ett, i ett obe-
vakadt ögonblick uttaladt önskningsmål.

Min mentor var icke heller vid godt humör, ja
sanningen attj säga var] hän så förargad, som Guy
Maupassant antager att en världsman kan vara. Hän
tycktes icke kanna tili Bougival bättre än jag. Hans
chateau säg jag ej tecken tili, jag började att miss-
tänka att det var ett „chateau en Espagne“, och att
markisatet också fanns någonstädes åt det hället.
Jag hade skäl tili minä misstankar, ty bland den
gamla originella grefvinnan Junos egenheter fanns
äfven den att hon ville förbättra folks titlar, höja
dem i rang och värdighet, emot alla historiska
ja tili och med passdokument; det minsta, hvarmed
man kunde komma undan, var ett baroni. Alit nog

* Som ett kuriosum må här nämnas om grefvinnan Juno,
att hon ägde fastigheter i fyra länder, att hon hade barn och
barnabarn af följande nationaliteter; franska, svenska, italienska,
ryska, tyska och polska, de sistnämnda lägo henne närmast om
hjärtat. Inom denna heterogena familj hade man en ortodox hus-
kaplan och en katolsk. Den äldsta sonen i huset, som värit
minister, var jämte sin hustru varmt troende metodist af lord
Radstocks riktning. Under grefvinnans sista lefnadsär styrdes
hela detta hus af en liten energisk fransyska, som bar det ljuft
klingande namnet Rossignol. På femtiotalet hade grefvinnan
Juno värit i Helsingfors som gäst hos grefve Berg, och hän
hade lätit salutera „de cette forteresse que vous avez la bas chez
vous“ det fartyg, ä hvilket hon ångade in i Helsingfors hamn.
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jag var just färdig att föreslå min markis att släppa
hela historien ooh låtsas som om vi gjort visiten,
då jag, tili min innerliga glädje, ser den svenske
bokhandlaren herr Nilsson från Rue Rivoli med en
fröken D. åka vägen fram tili Viardots villa.

Jag kände bägge tvä, jagotacksamme,och släppte
min markis och klef upp i Nilssons ekipage. Mar-
kisen, jag och grefvinnans kusk, alla funno denna
lösning utmärkt, .... och här behöfver jag icke
längre memorera, jag kan afskrifva och transskribera
ett bref tili min fader om detta besök ty jag kom
tili Turgenieff i alla tali ett besök, som ännu i dag
som är för mig har ett visst aktualitetens intresse.

Herr Nilsson och fröken D. (Detta D. i brefvet
kan ange fröken Dons, eller en italienska D.
båda sångerskor, den ena elev hos madame Viar-
dot den andra hos madame Artot, jag har nemli-
gen glömt hvilken af damerna, som var med) togo
mig nu om hand. Nilsson, en älskvärd, men myc-
ket sjuklig och nervös person, var i dag mera nervös
än någonsin. Den store Turgenieff hade värit i
hans boklåda, medan hän själf var borta, hän hade
värit mycket onådig, ja, det hade sagts, tili och med
förargad; vid bortgåendet hade hän nämt, att hän
ville tala med herr Nilsson själf. Då fröken D., en närä
bekant tili Nilsson, som sagdt var madames elev
och väl kände den ryktbare skriftställaren, hade
också de denna första vackra majdag gifvit sig af,
„för att söka lejonet i sin kula“, som Nilssons ord
folio sig. Hän tog gärna mig med som åsk-
ledare och lämnade mig en hei mängd tryckut-
klipp ur tidningar och tidskrifter och bad mig an-

5



66

hålla hos Turgenieff om rätt att fä öfversätta allt
detta tili svenskan. På detta sätt skulle jag få en
osökt anledning tili min visit samt lätt och enkeli
få min önskan att se Turgenieff tillfredsställd, medan
den nervöse Nilsson fick ett sällskap med sig vid
den fruktade sammankomsten.

Vi kommo genom en den prydligaste lilla träd-
gård tili villan och emottogos i en enkel, men af
fransk stilkänsla präglad salong. Det måste ha vä-

rit madame Viardots salong, ty den var prydd med
porträtt af musikaliska celebriteter. Där fanns bland
annat ett vackert porträtt i olja af Liszt. Musikalier
funnos på alla etagerer och bord.

Pulla af vördnad och oro hälsade vi på den
celebre mannen, för hvilken vi presenterades af fröken
D. Turgenieff såg ut som en typisk ryss af den
storryska, med finnar uppblandaderasen. Den breda
näsan, håret deladt midt i pannan, de blågrä ögo-
nen, det yfviga skägget, allt var så ryskt som möj-
ligt. Den hädiska tanken for igenom mitt hufvud,,
att om man tagit hvilken garamal agorodnik som
helst hemma i Wiborg, klädt upp honom och satt
honom på stolen i solskenet där borta under Rodo-
dendron-trädet, så hade hän kunnat tagas för Tur-
genieff, så länge denne teg. Personligt för honom
var, utom ett enormt hufvud, godheten och snillet,
som gjorde sig gällande, som hördes, som syntes, så

•snart hän började att tala. Hän såg för öfrigt lidande
ut, gick krokig och hade mycket svårt att stås

.

Hän såg, att vi alla voro beklämda och oroliga. Med
* Hän dog i ryggmärgskräfta i Bougival den 3 sept. 1883

och ligger begrafven i Petersburg pä Volkoffska kyrkogärden.
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1

ett vänligt „bien venu“ och en varm blick pä oss dref
hän bort. vår oro och började att tala om artistisk
och litterär äganderätt.

Det var första gängen i mitt lif jag värit med
om en diskussion i detta hos oss sedän så omde-
batterade ämne. Det gaf mig en inblick i frågan,
som senare, när vår store T. (Z. T.) tog upp den
i Konstnärsgillet, kom mig väl tili pass. Turgenieff
sade, det hän exploaterats på ett skamligt sätt af de
svenska förläggarne. litan hans hörande hade de
för det mesta ur tyska och franska editioner öfversatt
hans arbeten. Hän hade för några dagar sedän själf
sett i herr Nilssons fönster ett exemplar af hans
„Värböljor“, utan angifvande af öfversättarens namn
och utan att någon svensk förläggare ens hade frå-
gat honom om saken. Jo, en hade frågat, och denne
ena hade gjort det i en sådan form, att Turgenieff
icke ens besvarat brefvet. Brefvet skulle ha börjat
med att „oaktadt hän, förläggaren, hade laglig rätt att
i fråga om öfversättningar göra huru hän ville, så . . .
bjöd hän i alla fall författaren“ hvad Turgenieff
kallade „un pourboire“, antagligen några hundra
kronor. .

Nilsson beklagade missförhällandet, sade att de
svenska upplagorna voro små, att det ej lönade sig
att utgifva en bok, ifall författarens arfvode måste be-
talas, att ryssarne ju hade samma rätt vis å vis den
svenska publiken, ehuru Sverige, dess värre, icke
ägde och aldrig haft en Turgenieffs like; att hän,
Nilsson, icke hade i detta bellum omnium inter om-
nes någon del, hän var endast kommissionär och
sålde det som andra tillsände honom. Samtalet
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räckte länge, och mot slutet kom „causa mali“ fram,
ett bref från Turgenieffs ryske förläggare, som påstod
(säkerligen med orätt), att Turgenieff trycktes, säldes
och lästes i Sverige mera än tili och med någon
svensk författare, och slutade med en bön, att Tur-
genieff med stödet af sitt stora anseende ville vid-
taga ätgärder för att stäfja detta ofog och utverka
åtminstone ät sig själf ersättning för sinä arbeten.
„På mig“, skref jag, „gjorde det hela ett intryck af
att, lika visst som gubben hade rätt i sinä påståenden
om ersättning, lika väl behöfde hän sinä penningar."

Turgenieff talade med mycken värme och med
berättigad indignation om dessa öfversättningar tili
främmande språk. Hans skarpa omdömen om detta
„nyvarägiska krämare- och plundringståg" voro dock
snarare humoristiska än satiriska och ironiska. Hän
fällde bland andra yttranden ett, som jag fäste mig
vid: „Om icke den fria öfversättningsrätten förhindras,
skola de små nationerna förkväfvas i konkurrensen
på den litterära marknaden.“ Det blir för förlägga-
ren alltid större affär att för ingenting väljä mäster-
verk jag talar nu icke om Ivan Turgenieff —än
att bland fä inhemska orginal taga det som är godt
nog. Men utländska mästerverk aro för en nations
andliga lif mindre nödvändiga än inhemska arbeten
af lägre rang. Följden blir, att förläggarne fetma,
men författarne dö ut, och därmed får folkets lit-
teratur en svår knäck. De små nationerna aro mera
än andra tvungna att skydda sig mot utländskt in-
flytande. Bättre att ha få fattiga förläggare och en
liten, men lifskraftig litteratur. Se pä halien och Spa-
nien! Deras litteratur är död. Hvarför? Jo, innan den
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sista upplagan af en fransk roman lämnat tryckpres-
sarna, har den exploaterats af en förläggare i dessa
länder, i de flesta fall en hebre.

Detta sades pä sjuttiotalet, väl tili märkandes,
och har än i dag skäl för sig.

Sä kom turen tili mig. Jag anhöll om rätt att
fä öfversätta -- jag tog fram trycket som Nilsson
lämnat mig det var mästarens Hamlet och Don
Quixote.

- Skulle ni som finländare ej kanna öfversätta
direkt från originalet?

Nej, det kunde jag ej!
Turgenieff säger då, att det ryska språket är så

plastiskt, sä uttrycksfullt och smidigt, att de förtjän-
ster hans stil ägde endast i detta språk kommo fram,
att hän själf fann tili och med de franska öfversätt-
ningar, hvilka gjorts under hans egen ledning, som
klaverutdrag ur ett stort orkesterstycke; det lät ju
ungefär lika, men det var ej samma sak. Synbarli-
gen ville hän säga nej tili min anhållan, men hans
godhet förbjöd honom att komma fram med detta
„non possumus.“

Vi hade emellertid rest oss och retirerade nu
bugande mot dörren och verandan, där fröken D.
med madame Viardot och en ung, ovanligt vacker
fransyska ifrigt diskuterade den Stora frägan för da-
gen Wagners musik. Turgenieff, som afgudade
ungdom och musik, solade upp och såg rent strå-
lande vänlig och god ut. Det icke vackert model-
lerade anletet fick ett uttryck af lif och värme, som
gaf det en skönhet, större än formens. Hän kastade
sig med ifver i diskussionen om Wagners musik.
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Vid denna tid hade Edvard Colonne, hän som
upptäckte Berlioz och ånyo kreerade Bizet, haft det
Stora modet att upptaga Wagners verk i Parts. Jag
var med om det första uppförandet af ouvertyren
tili Tannhäuser i Cirque d’hiver (vill jag minnas).
Publiken var oerhördt nervös, sinnesstämningen upp-
retad, det hvisslades väldeliga. Turgenieff yttrade
sig med den största indignation om detta krig mot
konstverk och påminde om de romerska pretoria-
nerna, som halshöggo hatade kejsares statyer och
uppsatte den regerande Csesars hufvud i stället. Krig
mot konsten är råhet och helgerån i detta tali så
mycket mera oberättigadt, som Tyskland tagit den
i Frankrike oförstådde Berlioz’ verk om hand, och
detta långt förrän hans eget hemland förstått hans
egenart och hans storhet.

Ungefär i samma anda uttalade sig äfven ma-
dame Viardot Garcia, vid denna tid en kvinna om
60 år. Madame Viardot var en mycket älskvärd vär-
dinna. Hon hade väl aldrig värit skön, men hennes
drag lyste af intelligens och andlig vakenhet. Hon
hörde tili dem som man, när man sett dem, icke lätt
glömmer. Det som förvånade mig var att hon,
hvars sångstämma tjusat en värld, hade en talstämma,
som vid detta tillfälle åtminstone var både oklar och
hade denna djupa, ljusa dur-klang, som man ofta
finner hos. åldrande kvinnor af gallisk ras.

Vi togo afsked. Turgenieff följde oss tili dörren
och uppmanade Nilsson ifrigt att vidtala någon i
ryska språket kunnig svensk man att taga hela följ-
den af hans romaner om hand och öfversätta dem.
Hän, Turgenieff, skulle ställa sig så välvilligt gent-
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emot företaget som möjligt. Jag tror nog att Nils-
son med allvar tänkte pä denna affär, men hän var
redan då tili den grad sjuklig, att, om hän också
velat, hän icke kunnat gå i land med detta företag.

Snart trettio år ha förgått sedän dess, och först
i är ha allvarliga åtgärder vidtagits för att få svensk
litteratur skyddad mot exploatering; hvad den ryska
beträffar, är den lika fågelfri som den alltid värit.
För bortåt trettio år sedän lästes de ryska författarne
icke mycket i Sverige. Det är först på 80-talet de
blefvo moderna och eröfrade hela den skandinaviska
världen.

År 1881, vid förberedelserna tili den allryska
utställningen i Moskva tili firande af Alexander II:s
tjugufemårs-jubileum ett jubileum som så blo-
digt afbröts - träffade jag åter Turgenieff, träffade
icke blott honom, utan flertalet af den ryska kon-
stens och litteraturens ledande andar, och det mera
än en gång, mest tillsammans med den berömde
konst- och litteraturkritikern Grigorovitsch, med hvil-
ken jag haft mycket att göra vid olika utställningar
i Wien, Paris och Moskva. Wereschtschagin hade
kömmit upp tili S:t Petersburg för att träffa Turge-
nieff. Hän omtalade, att hän hos Turgenieff träffat
en läkare, som vårdat honom en gång, då hän som
kadett var svårt sjuk. Wereschtschagin föll nu dok-
torn om haisen, kysste och tackade honom, och „till
och med skeptikern Ivan Sergeiewitsch (Turgenieff)
blef rörd öfver denna scen.“ Den store skeptikern,
tviflarn, se där ord som ofta ställdes samman med
hans namn. Det talades äfven om hans sätt att sälja
sinä manuskript, om hans affärer med förläggare
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högst kuriösa anekdoter. Jag skulle kunna anföra
flera exempel, som för mig berättats af samme Gri-
gorovitsch: någon vir propositi tenax var hän ej,
det framgår äfven ur bröderna Goncourts anteck-
ningar. Men hän var en själ full af värme och en
konstnär, hvars like Ryssland icke snart skall finna,
full af sentiment, men aldrig sentimental, med en
formkänsla, så fin som trots någon skolad fransk
författare, och dock aldrig ordciselör, aldrig pretiös,
i enkelhet en förebild för vår tids skriftställare, en
de inre stormarnas, nederlagens och segrarnas af-
bildare, en komplett motsats tili färgkonstnären Wa-
sili Wereschtschagin.

Om här förbiskymtande personer må nämnas,
att när den genomoriginella och hjärtegoda gref-
vinnan Juno dog, vid närä nittio års ålder, bröts det
lås i ringen som hållit släkten samman. Tvenne af
ättlingarna, den svenska och polska, dogo kort där-
efter, markisen, huskaplanerna, lord Radstock, alla
ha gätt hädän, endast den lilla, energiska parisiskan
höh ut. Hon satt som rentier och ägarinna af gref-
vinnan Junos villa. Där såg jag henne för en del
år sedän i skyddet af klängrosor och clematis, nöjd
med sin värld och sin lifsgärning. I salongen hängde
en bleknad fotografi af grefvinnan Juno. Därunder
lästes en vers, som innehöll nägot som Lenau tolkat
i följande rader;

Såg du en lycka gå förbi,
som aldrig mer du finner,
sä blicka i en ström, hvari
allt böljar och försvinner.



CARL ROBERT SEDERHOL/A





Carl Robert Sederholm.

Ett hem är ju i de tiestä tali en trogen bild af
den person, som bebor det. Af allt som synes, som
ligger framme .dagligdags på skrifbord och etagerer,
af tidningar och böcker, af allt som talas om i hem-
met, bör man ju lätt nog gissa sig tili ägarens yrke,
det af hvad hän lefver och för hvad hän lefver.
Men undantag ges, och där de ges, kan man vara
viss om att de aro ett resultat af en genomgripande
andlig revolution, en revolution som likt en storm-
vind sopat genom människans inre, låtit henne
bryta med hvad som värit, söka sig nya värden
och nya idealer, som sedän i sin tur omskapat den
dagliga omgifningen, gifvit hemmet en ny prägel.

Under en följd af år hade jag förmånen att be-
söka generallöjtnanten Carl Robert Sederholms hem.
Intet i detta hem talade om det snart sagdt typi-
ska generalshemmet hvilket alla, som sett sig om
i världen, kanna: stil empire, mahogny och brons,
kejsarporträtt, gevär och sablar öfver soffan; öfver
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det hela en kask eller ett kyller från den tiden ge-
neralen var löjtnant. Nej, detta hem var en filosofs,
en tänkares, en konstnärs, hvad som helst, men icke
den gamle, mångbetrodde, högtställde militärens.
Digra verk i konst- och kyrkohistoria, i filosofi och
kristendom, modeller af mästerverk i byggnadskon-
sten, porträtt af vår tids djupaste tänkare och dess
största skalder såg man här öfverallt. Och gick man
i salongen, så var där ett museum, upptaget tili den
grad af efterbildningar af alla världens förnämsta
och mest intressanta byggnadsverk, att man med
svårighet kunde finna en plats att sitta på. Huru
ofta har jag ej i dessa rum hört den gamle lägga
ut sinä tankar om lifvet och konsten, lägga ut
dem med erfarenhetens och sakkunskapens pondus
och värme, på detta brutna språk, med hvilket hän
brottades som Jakob med Gud och hvars svårighe-
her hän dock aldrig öfvervann. Nu är hän borta,
hans vackra, kloka blick har slocknat, hans trohjär-
tade röst har tystnat, hän har återgått tili lifvets,
hälsans, kraftens herre, „förenat sig med den rena
anden, från hvilken hän utgått.“

Sedän många år filosof och en fridens man af-
skydde hän, den gamle krigaren, mera än allt annat
kriget. Hans dröm var ett folkförbund, som hän
gaf namnet „frid på jorden“, ett förbund där de en-
skilda staterna i Europa små som Stora skulle ingå,
rättvisan tili försvar och sanningen tili värn. Hän
trodde fullt och fast att, när regeringarna i Europa
i tidernas fullbordan för försvarets skull skuldsatt
folken, dessa skulle af en nödvändig själfbevarelse-
drift tvinga sinä regeringar tili världsfred, afväpning
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och förbund. Bärarne af denna ide voro enligt
hans åsikt socialisterna, som en gång i tiden skulle
tillföra “människorna en god vilja", föra dem „ifrån
nationalismens osunda ide tili det stora broderska-
pets heliga lära." „Herre Gud, att man skall lefva
tili ättio år för att förstä den saken och sedän inte
behärska något språk så väl, att man kan få andra
att förstå hvad man tänker och omfatta hvad man
tror! “ Denna ide, frid på jorden, denna lära, bro-
derskapet, säg hän i dess morgonljus, såg den i
otaliga tecken och under. Bland annat kom den
tili synes i det Nobelska priset ett pris, som för
fyratio år sedän icke skulle ha kunnat delas ut åt
nägon människa. Det hade blifvit ett dödt kapital
i en bank, ty man hade hållit donatorn för en me-
lankolisk dåre; men nu skall det ärligen på goda
grunder kunna kräfvas af framstående tänkare i denna
den djupaste af alla frågor. En verklig lycka, hade
det värit om den svenska nationen blifvit domare i
denna prisfråga. Svenskarne utgöra den nation i Eu-
ropa, som minst af alla är anstucken af nationell
chauvinism, den representerar därför det största mått
af nationell hederlighet och objektivitet.

När jag kort efter den gamle generalens död
gick omkring i hans rum och såg dessa afbildnin-
gar af byggnader från Rom, Alhambra, Gripsholm,
Aten o. s. v., återfann jag en gammal bekant, mo-
dellen tili Wiborgs slott. Den påminde mig osökt
om mitt första sammanträffande med den aflidne.

Det var 1883. En sommardag, tedags, infann
sig en generalsperson tili den som litteratör kände
magistern Edvard Elfström i Wiberg, hos hvilken
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jag för tillfället befann mig. „Dig duar jag för att
du är så gammal och för att vi aro skolkamrater,
dig duar jag för att du är så ung och arkitekt, det
är mitt folk. Gissa’dos, Edi, för resten hvem jag
är.“ Och generalen satte sig ned utan vidare vid
tebordet, och nu började ett samtal om personer
och förhållanden från seklets morgon. De två gamla
herrarna duade hvarandra tappert, den ena pojkhi-
storien gaf den andra, midt i reciten kallade magi-
ster Elfström generalen Kalle. „Aha, du gissade nu,
hvem jag är.“ „Ja svarade den andra - när du
börjar tala om andar och spöken och spiritism, så
vet jag nog att du är Sederholms Kalle, för det taite
du om ren för femtio år sen.“

Jag kom på god fot med den gamle redan från
början för tvenne sakers skull. Jag hade en

sommar (1863) vistats på Näfveqvarns bruk hos ge-
neralens svenska släkting, den kände brukspatronen
Sederholm.

„Aha, du kände honom, det var en bra kari,
som alla svenskar. Min stamfar Johan var också
svensk. Hän var vedbärare på kungliga slottet i
Stockholm under Carl Xl:s och Carl XII:s tid. Gud
vet, om det inte var hän som tände på slottet, det
brann ju medan Carl XI låg lik. Men det skall ju
ha värit så ruttet och bofälligt ren.“ Vedbärarens
son Erik, som var med vid Pultava, blef. uppsynings-
man vid tullen i Helsingfors, och genom honom
blef släkten finsk.

Den andra saken som förde oss samman var

frågan om Wiborgs slotts restaurering. Efter minä
ritningar gjorde hän sin första modell.
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Sederholm var född i Parikkala, men växte som
gosse upp i närheten af Wiborg, på Rapattila, som
ägdes af fadren. „Föräldrarne voro gudfruktiga män-
niskor“, isynnerhet modern, Johanna Lassenius, som
enligt den aflidnes yttrande var „pietistiskt sinnad,
men dock säg världen ljust som jag.“ Delta, alt
hon såg världen ljust, tillskref hän flitig läsning af
Göthe. I själfva verket behärskade Göthe och Schil-
ler vid den tiden det andliga lifvet i Östra Finland.
Ännu på 40- och 50-talen såg man de tvenne stora
tyska skaldernas bilder, i gravyr, i gips, i pasta, i
hvarje bättre hus i den landsändan. Hvad Runeberg
och Topelius äro för den generation, som nu lefver
i vårt land, voro de två tyska skalderna för de bil-
dade klasserna i Östra Finland. Med den tio år
yngre brodern Agathon slukade hän Göthes dikter,
och ännu som åttioårig kunde hän långa strofer
utantill; särskildt reciterade hän ofta Gesang der Gei-
ster ilber den Wassern. Dessa sånger och den fi-
losofi, som lästes i hemmet, gaf honom tidigt Just
tili de ting som ofvanefter äro.“

1 Wiborg gick hän i trivialskolan, som var tysk,
och läste dessutom privat. När hän sändes tili Fre-
drikshamn för att bli kadett, måste hän ett helt år
läsa privat för att komma in i svenska språket, och
det oaktadt gjorde detta språk honom stora svårig-
heter under hans kadett-tid.

I fyratio år bodde hän i Ryssland, hän var gift
med en ryska, Lydia Kaschkin, hans sex barn af
detta gifte voro ortodoxa, gingo i ryska skolor, år
kunde förgå utan att hän hörde annat än ryska, och
dock talade hän detta språk, som hän formellt kände
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väl icke som en inföding. I tjugu år vistades
hän sedän här i sitt fädernesland, talade och hörde
svenska hvarje dag, och dock, när hän vid den stora
kadettfesten i Fredrikshamn skulle yttra ett par ord
på svenska, tummade hän nervöst på glaset och
sade: „Nej, det går inte, skada är det, jag skulle
ha så mycket att säga.“ Och på detta språk hade
hän dock skrifvit sinä religions-filosofiska böcker
med en redighet i stilen, som lämnade intet öfrigt att
önska, ja på sinä ställen med en vinnande lyrisk
flykt. När jag frågade honom huru det för öfrigt
gick till,*syarade hän humoristiskt: „Sir du, jag tän-
ker dem (böckerna) först på tyska“. Tyskan var
hans andliga modersmål.

Redan 1842 kom Sederholm tili Ryssland, först
tili ingeniör-akademien i Petersburg, sedän tili Seva-
stopol och tili Kinburn. Bekant är hans manliga
uppträdande vid Kinburns bombardemang (16 —18
oktober 1855). Jag återger här episoden i korthet
efter reciten i den officiella militärtidningen Ryska
Invaliden.

„Då för 48 år sedän år 1855 Ryssland
genomkämpade den svåra Sevastopolperioden, tjänst-
gjorde Sederholm såsom stabskapten vid garnisonen
i det lilla fortet Kinburn, som jämte de Otjakoffska
befästningarna skyddade inloppet från hafvet tili
Dnjäprs mynning. Sevastopol hade redan fallit. Ut-
vecklande sinä operationer längs Svartahafskusten,
ärnade de allierade slutligen måtta ett slag åt Ryss-
land också i nordlig riktning från Krimska halfön.
Den 2 oktober visade sig fiendens mäktiga flotta
inalles 93 fartyg med en landstigningskär af 8,600



81

man utanför fortet Kinburn. Dä ingeniörbefälhafva-
ren kort förut hade lämnat fortet, var det i själfva
värket stabskaptener> Sederholm, som nu stod i spet-
sen för ingeniörerna därstädes.

Den 3 oktober landsteg fienden 7 verst åt Öster
från Kinburn och började bombardera fortet.

Under hela den nämnda dagen likasom den på-
följande var det Sederholm, hvilken sä godt som
ensam ledde förberedelserna tili försvaret. Den 5
oktober förnyades bombardemanget med ökadt efter-
tryck. Kl. Va 10 f. m. begynte för första gången
i pansarflottornas historia nägra simmande järn-
batterier, de franska krigsfartygen Devastation och
Tonnante, deltaga i bombardemanget, och vid mid-
dagstiden besköts Kinburn från norr och söder med
icke mindre än 1,500 grofva kanoner.

Emellertid afbröt fienden kl. 2-tiden på dagen
plötsligt bombardemanget. Samtidigt sägs en slup
med hvit parlamentärflagg närma sig fortet. Fortets
kommendant sände då stabskaptenen Sederholm och
löjtnanten Brenner jämte två konvojsoldater att möta
parlamentären. Denne sistnämnde, en fransk officer,
framställde tili dem fordringen: fästningen skulle
uppgifvas; för pröfning af detta vilkor beviljades tio
minuter.

Kommendanten, generalmajor Kohanovitsch, var
böjd att öfverlämna fästningen.

Sederholm protesterade och framhöll, att enligt
lag en fästning, som icke utstått tre stormningar och
som ännu har artilleri disponibelt, icke har rätt att
kapitulera.

General Kohanovitsch afbröt honom med orden:

6
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Tig, subalternofficer!
På något afstånd såg man den franske parla-

mentären. Hän hade hela tiden stått med sitt ur i
handen. Nu hördes hän yttra:

Tiden är ute, minä herran Ni få lof att träffa
ert beslut!

Kommendanten närmade sig honom med orden:
Valan, jag antager edra vilkor; fästningen

ger sig.
Jag protesterar, ropar dä högt Sederholm,

skyndande fram tili kommendanten.
Förtörnad öfver denna inblandning drar gene-

ralmajoren Kohanovitsch sin sabel, störtar sig mot
Sederholm och skriker: Jag slär ihjäl dig!

Försök på bara, svarar honom Sederholm
lugnt.

Det uppstår allmän förvirring; de kringstående
skynda fram och försöka för Sederholm klargöra hela
orimligheten i hans uppträdande. Allas modlöshet är
så stor, att en enda persons protester ej kunna ändra
sakens gång, och slutet blir att fästningen kapitulerar."

I fängenskapen behandlades Sederholm med sär-
skild utmärkelse af fransmännen.

Med mycken anspräkslöshet talade hän om denna
sin ungdoms mandat, som efter freden förskaffat
honom befordran och belöningar. Som krigsfånge
förnötte hän sin tid på Prinsöarna i Marmarahafvet.
„Då mådde man godt, två kejsare, en drottning och
en suitan underhöllo mig. Min egen kejsare gaf
mig dubbel lön. Frankrikes kejsare, drottningen af
England och sultanen af Turkiet gäfvo enhvar sitt
rundliga bidrag.“
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När Sederholm ville bese Konstantinopel, fick
hän mot hedersord att ätervända tili öarna dispo-
nera öfver en af sultanens egna kaiker „med granna
roddare, arnauter, beväpnade så att de sågo ut som
lefvande arsenaler“. Emellanät ställdes tili och med
makternas ångare tili fångens tjänst. „Det var en
härlig tid.“

Här blef Sederholm införd i studiet af religio-
nernas filosofemer. Den armeniska kyrkan har se-
dän republiken Venedigs tider pä ön Lido ett klo-
ster med en högskola för teologiska studier, bibliotek
och ett tryckeri. Härifrån smugglas de förbjudna
armeniska böckerna och tidningarna tili olika agen-
ter i Turkiet. En lärd och förnäm armenier, anställd
hos sultanen och bosatt på Prinsöarna, var en af
dessa agenter. Med denne kom Sederholm på för-
trolig fot, i hans sällskap och i hans bibliotek för-
dref den unge stabskaptenen sin tid med att studera
filosofi och religionshistoria. Här såg hän för för-
sta gången Austen Layards arbeten öfver Niniveh
och Kujundschik och fördes genom dem på studiet
af de babyloniska folkens religioner, nägot som kom
honom tili godo då hän 1888 utgaf sin bok „Kri-
stendomen och därmed öfverensstämmande religio-
ner och filosofemer."

Efter freden i Paris återvände hän tili Ryssland.
Hän placerades nu i Kertsch, uppfördt pä ruinerna
af det forna Pantikapeion vid den Kimeriska Bospo-
ren. Enhvar har i dagspressen läst om „Saitapher-
nes’ tiara" och skandalen med dess inköpande tili
franska statens samlingar. Om denna Saitaphernes’
tiara visste Sederholm att förtälja ett och annat.
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Medan Sederholm var sysselsatt med fästningsarbe-
tet i Kertsch, uppgräfdes i stadens och fästningens
omedelbara närhet grafplatser, som i tiden begag-
nats af landets första kolonister, greker frän Miletos
och af de af grekisk kultur påverkade skytiska fol-
ken, som i denna nejd senare grundade det Bospo-
ranska riket. I dessa grekiska och bosporanska
grafvar hittades de dyrbaraste fornsaker i guld och
brons, smycken, nålar, urnor, broscher samt en prakt-
full tiara, i tiden buren af en skytisk härskare. Alla
dessa fynd kommo tili Eremitaget i S;t Petersburg
och höra numera tili dess märkligaste, mest repre-
sentativa föremål. Den Saitapherneska tiaran före-
gifven att vara funnen i ungefär samma nejd an-
såg Sederholm vara delvis äkta. Hän trodde, att
några af figurerna och i densamma voro
verkliga fynd, gjorda i grafvar kring Kertsch, samt
att de sedän antingen afgjutits och ciselerats eller
terautiskt efterbildats, och med tiaran i S:t Peters-
burg som förebild fyndigt ihopsatts samt därefter
utprånglats åt franska staten. Tili denna öfverty-
gelse hade hän kömmit af det skäl, att hän på 1860
—7O talen på ort och ställe observerat dylika ofta
i god tro och utomordentligt väl gjorda efterbild-
ningar, som sedän af judiska och grekiska mellan-
handlare föryttrats som äkta, ungefär på samma sätt
som den nu sä ryktbara Saitaphernes’ tiara.

Jag har här vidrört denna „dagens fråga“, ty
enligt uppgifter af Sederholm själf blefvo dessa graf-
fynd, minnen af en längesedan blomstrande kultur
och de sista synliga bärarne af en långt hunnen
religiös kult, af stor betydelse för Sederholms ut-



85

veckling. De förde hans tanke tillbaka tili en mäng-
tusenårig utvecklings historia, förde honom tili stu-
dier i konstens historia, därifrån hän åter leddes
öfver tili dessa forskningar i religion, som hän en
gång börjat på Prinsöarna och som sedän gåfvo
upphofvet tili hans kända arbeten på detta område.
Jag kan ej bedöma värdet och djupet af dessa böc-
ker, jag vet blott att hans beläsenhet i dessa ämnen
och med dem sammanhängande ting var storartad,
att alla dessa studier förde honom frän att tanka
som militär, som specialist och tekniker tili att tanka
som människa, att se det hela i Stora linier och i
ett

Den egyptiska konstens och kulturens historia
kände hän antagligen bättre än någon annan af hans
samtida landsmän. Enligt hans åsikt hade världen
för årtusenden sedän i denna kultur, i dess bästa skede
och senaste form, hunnit så högt och så djupt, som
människoanden öfver hufvud taget kan nå. Det bästa
och det beståndande i den kristna läran var enligt
hans åsikt uppenbaradt allaredan då. Såsom ett be-
vis på renheten och upphöjdheten i egypternas guds-
ide framhöll hän alltid orden i Pentaurs bön, en bön
som vid Mose tid bads af tusentals fromma, troende
egypter: „Arnon, min fader, jag vet hurudan du är,
med kärleksfullt hjärta regerar du. Lycksalig den
dig känner, du barmhärtighetens herre, hvars kärlek
är utan ände, hvars godhet vederkvicker själarna,
du lifvets, hälsans och kraftens herre, tili dig ropar
jag, fader, se neder på mig.“

Sederholm ägde ett visitkort, där hans namn
återgafs i hieroglyfer. Ljudenligt lästes där C.
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Se—de—r—h—o—I—m.1—m. Efter tecknens hieratiska
betydelse lästes där en bön om vishet, förädling och
godhet, som, sä vidt jag minnes, hade starkt tycke
af denna Pentaurs bön.

I sinä många religionsfilosofiska böcker ville
hän fastslå, alt religionerna likasom naturen, likasom
alli som lefver, voro stadda i en ständig evolution.
Kaman i alla dessa religioner, de högre hunna, var
„sträfvan efter andligt ljus, efter förening med det
sanna och goda.“ Monoteismen ingick som grund-
element i såväl Amons och Baals dyrkan som i dyr-
kan af den okända guden hos grekerna. Men icke
blott i frågan om gudsiden, utan äfven i frågan.om
samvete, synd och försoning fann hän enligt sitt
förmenande spår af samstämmighet i religionernas
filosofemer. I alla religioner, som kömmit tili någon
utveckling, kunde man spåra att „det som kallas
uppenbarad religion endast är dunkla myter, att Gud
talar tili människan endast genom förnuftet och sam-
vetet. “

Sederholm sysselsatte sig redan i hemmet med
religiöst-filosofiska ämnen. Det låg för öfrigt så att
säga i släkten. Hans broder (provisorn) Agaton hade
utgifvit en samling dikter på tyska med det omfattande
ämnet Universumi. Hans farbroder var den bekante
prästmannen-litteratören, hvars olyckliga öden i Ryss-
land icke aro alldeles obekanta för den äldre gene-
rationen i vårt land. Hän utgaf bland annat Der
geistige Kosmos, Der Urstoff und der Weltäther
m. m. En kusin var den kända litteratören, på hvars
förlag J. L. Runebergs samlade arbeten tili först ut-
kommo. När hän under de många åren i Kertsch
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ensam ehuru omgifven af en stor familj, ansåg
hän sig ensam bearbetade alla dessa synbarligen
så olikartade frågor i sin hjärnas lönnkamrar, blef
det klart för honom, huru mycket som i dessa reli-
gioner, i dessa högre kulturformer var gemensamt,
huru myoket i alli delta endast var olika folks och
rasers oväsentliga tillägg, och ur detta tankearbete
föddes hans första bok Kristendomen och därmed
öfverensstämmande filosofemer. Omständigheterna
gjorde att arbetet utkom betydligt senare (1888) och
föregicks af ett 1883 (samma år hän hemkom) ut-
gifvet arbete „Anden eller det rena förnuftets reli-
gion“, ett arbete, som väckte ett icke ringa upp-
seende och bemöttes af teologer ex professo i Sverige
och Finland*.

Under de sista åren af sitt lif utgaf hän en se-
rie broschyrer; den sista „Tron på Ijuset, det rena

ofördunklade förnuftet“ utkom för tre år sedän. I
de flesta af dessa söker hän sig tili en urgrund för
det religiösa tänkandet och kännandet. Enligt hans
i otaliga samtal, ty detta var hans käraste samtals-
ämne, framlagda teorier ansåg hän att i alla utbil-
dade religioner i den egyptiska, den grekiska,
den romerska, den judiska och den kristna var den
innersta kärnan densamma. Hän antog, att i de på
sedlig hasis byggda grekiska mysterierna, likasom

* Professor emeritus A. F. Granfelt uppträdde tili värn
för den teologiska uppfattningen af gudomens personlighet och
treenigheten, hvarpä Sederholm 1884 svarade i en broschyr
„Svar pä herr teologen professor A. F. Granfelts vidräkning. Härpå
följde en „Sluträkning“ och pä den ett svar (1885) „Svar pä
herr teol. prof. A. F. Granfelts sluträkning."
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i de egyptiska prästernas förborgade visdom mono-
teismen ingick som grundelement, „ehuru man icke
gentemot det omgifvande mörkret vågade läta detta
Ijus lysa fritt, ty då hade ljusets fiender släckt det.“
„Det hade utstötts från sitt rum, likasom det judi-
ska folket utstöttes af dess det hatande polyteistiska
grannar. Detta skedde lyckligtvis så sent, att iden
allaredan omfattats af tusentals kristna, som sedän
genom sitt martyrium gåfvo denna ide det blodsdop
som hvarje stor ide tyckes behöfva.“ Men icke blott
i läran om den ena guden, äfven i frågan om sam-
vete, synd och försoning fann hän, enligt sitt för-
menande, spår af samstämmighet i religionernas filo-
sofemer. Religionerna voro i utveckling, i ständig
evolution, som i framtiden skulle utmynna i hvad
författaren kallar andens eller det rena förnuftets
religion.

Den som icke i helt sammanhang läst Seder-
holms åsikter om och i religion finner dem klart
framställda i hans 1902 utgifna „Kort utkast tili en
världsåskådning." Professor W. Bolin refererar i
följande ordalag resultaten af den Sederholmska spe-
kulationen:

„Understödd af en vidtomfattande beläsenhet på
religionsforskningens gebit, har författaren kömmit
tili insikt om hvad hän kallar en andens eller det
rena förnuftets religion, som tili sinä allmänna grund-
drag vore en gifven fulländning af hvarje normal
religionsutveckling. Hos samtliga kulturfolk uppvi-
sar hän en dylik gestaltning af det religiösa med-
vetandet, eller åtminstone en tydlig sträfvan att nå
den; och där sådant icke omedelbart framträder i
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den egentliga religionen, där finner det uttryck i den
samtida filosofiska spekulationen. Gemensamt för
ali religiös utveckling är sökandet. efter det oändlige,
som benämnes Gud. Att utforska detta och lösa
det högsta väsendets problem utgör enligt författa-
ren det gemensamma för ali sann filosofi och reli-
gion. Religionen i sitt primitiva skick företer intet
däraf, men så snart en verklig åtrå tili vetande be-
mäktigar sig människan, öfvergifvas alla de in-
skränkta och oklara föreställningar, som alstrat de
primitiva religionsformerna fetischism, polyteism
och mera dylikt och människan föres tili en
fullständigare och sannare uppfattning af religiosite-
ten, tili 'Andens religion’. Dä är det som medve-
tandet om den för ali sann filosofi och religion ge-
mensamma grundiden kommer tili sin rätt: iden af
det i oss inneboende, oförstörbara sanna jaget, det
rena förnuftet. Denna utveckling får sin första be-
stämda form i läran om en enda personlig Gud och
går därifrån vidare tili dess högsta andliga form,
andens religion.

Läran om det högsta väsendet, sädan den utta-
las af Kinas, Indiens, Egyptens, Israels, Greklands,
Roms, Persiens och kristenhetens djupsinnigaste och
högsta vise, visar ingen principiell åtskillnad. Hos
alla finner författaren en andens religion i den af
honom fasthällna bemärkelsen af ett vetande om en
opersonlig Gud, uppfattad säsom det högsta förnuf-
tet. Alla dessa religioner lära detsamma, nämligen
anden är Gud, förnuftet är det högsta."

„Kanske skulle jag ändå inte blifvit skriftställare",
sade Sederholm engång åt mig „om icke min andra
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hustru värit en filosofiskt anlagd ande.“ Blifven
enkling med sex barn (1869), gifte sig Sederholm
med en fint bildad och kunskapsrik ung dam, Caro-
line Assafrey, bördig från Reval. „Månne ej af skan-
dinavisk börd, ty Asa Thor, Asa Odin, Asa Frej aro
ju svenska namn?“ „Genom samtal med henne om
de högsta tingen klarnade minä egna begrepp, och
tack väre hennes energi och minä egna förstudier
blef det för mig möjligt att nedskrifva det som se-
dän utgjorde kaman i min första bok.“

Vid sextio års ålder greps S., som vid denna
tid mycket sysslade med religionsfilosofiska arbeten,
plötsligt af en stark brännande hemlängtan. Det vid
denna tid pågående kriget (1878) tillät honom emel-
lertid ej att lämna den fästning, hän byggt och hvars
kommendant hän nu var. Genast efter freden sökte
hän sig emellertid tili Finland, men först 1888 fick
hän här anställning som chef för den ryska inge-
niörsstyrelsen i landet. Hans rang var väl högre,
hän var generallöjtnant, medan platsen fordrade, eller
tillät, generalmajors rang. Minst af allt formalist tog
hän platsen „mot villkor att ej bli befordrad." Hans
så ifrigt efterlängtade öfverflyttning tili fäderneslandet
fördystrades af de obehag, som hans företrädares på
platsen oärlighet och försnillningar förskaffade ho-
nom. Som krigsingeniör har hän i vårt land —sä
vidt jag vet icke utfört några andra arbeten am
Melkös befästande, hvarvid hän delvis torde ha till-
lämpat samma system som i Kertsch. Enligt Seder-
holms bestämda förmenande skulle Helsingfors nu
vara sä befäst, att „om kommendanten på Sveaborg
endast gör sin skyldighet, intet bombardemang af
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Helsingfors från sjösidan kan komma i fråga, äimin-
Stone icke så länge kanontekniken står på det ut-
vecklingsskede denna teknik nu innehar.“ I finskt
biografiskt lexikon anges, att hän skulle ha infört
nyheter i fortifikationsväsendet, bestäende bland an-
nat i kaserner under jorden, s. k. kasematter (från det
italienska casa matta). Detta måste vara beroende
på missförstånd kasematterna aro en i befäst-
ningskonsten redan sedän länge känd konstruktion.
De nyheter, hän i fästningssystemet införde, var hän
genom sin tjänsteplikt förbjuden att yppa. Dä hän
någon gäng förevisade modellen tili sin fästnings-
anläggning, dolde hän omsorgsfullt vissa delar af
densamma.

Ännu ett arbete har under Sederholms ledning
utförts, ett arbete som förskaffade honom många
ledsamheter. Jag hade på 80-talet uppgjort ett pro-
jekt tili restauration af Wiborgs slott, hvilken fråga
på det lifligaste berörde Sederholm. Min förhopp-
ning var att, då den länge debatterade frägan om
slottets inlösen för finska statsverkets räkning var
slutförd, få det af mig uppgjorda förslaget lagdt tili
grund för dess restauration. Gentemot den energi-
ske slavofilen, kommendanten i Wiborg, drogo emel-
lertid de för öfrigt föga aktiva finska myndigheterna
det kortare strået, slottet blef rysk egendom. På
grund af en lag, som föreskref att fornminnen från
Peter I:s tid skulle bevaras och restaureras på rikets
bekostnad, tog sig ingeniörsstyrelsen saken an, mitt
projekt inköptes af ryska regeringen, restaurations-
arbetet sattes i gång och tili Sederholms stora grä-
melse förfuskades det totalt. Turellerna jämte myc-
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ket annat bortlämnades det hade blifvit för dyrt,
hette det. Från den tiden härleder sig Sederholms
kärlek tili byggnadskonsten i den form, hvilken den
hos honom ikläder sig.

Från Sederholms första tid i Finland må det
tillätas mig att nämna föjande episod och följande
omdömen om honom, fällda af en fullt vittnesgill per-
son. Flans företrädare, general Froloff hade genom
försnillningar och oredlighet underminerat hela sitt
verk. Flan föll, blef dömd och drog i fallet med sig
bland andra en östersjöprovinsare, herr von H . . .

Enligt Sederholms åsigt var von H . . . ett offer för
systemet, mindre skyldig tili de begångna felen än
de andra och värd ett bättre öde. När Sederholm
därför en gång för något sitt välförhållande skulle
erhålla en belöning, gick hän upp tili generalguver-
nören von Heyden och sade åt denne; „Jag har så
många utmärkelser, att det kan vara-mera än nog,
men vilja höga vederbörande göra mig en glädje,
så må de återställa von H .

.
. i hans militära rang.“

Hans bön beviljades. På tai om denna sak sade
grefve Heyden: „Vi ha många ingeniörer som byggt
fästningar för miljoner, men hum många ha gått
från dessa byggnadsföretag lika fattiga som då de
började? Sederholm är en bland dessa. Hans he-
derlighet står öfver allt beröm.“

När Sederholm tröttnat att vara „tankebyggare“,
något som för honom var tyngre än för många an-
dra, emedan hän led af språkförbistringens förban-
nelse, gaf hän sig tili att göra leksaker. „Nu är jag
gammal vorden, barn på nytt och barn behöfva lek-
saker“ plägade hän säga, och hän gjorde sig dessa
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leksaker. Hän utförde och lät utföra (i en och samma
skala) modeller af en del af byggnadskonstens märk-
ligaste arbeten. De tidigaste af dessa lämna en hei
del öfrigt att önska, särskildt aro de grekiska mo-
dellerna (Akropolis) mindre tillfredsställände; men
ju längre hän och hans arbetare inkommo i arbetet,
dess bättre blefvo den gamle generalens „leksaker.“
Och utan allt tvifvel aro de af den art, att de för en
föreläsare i byggnadskonstens historia bilda ett åskåd-
ningsmateriel af den allra största betydelse. I detta
afseende skola de för våra fackskolor i byggnads-
konst för alla tider blifva ett värdefullt undervisnings-
materiel. Vid detta modellarbete tillgick det så, att
hän först studerade alla tillgängliga källor öfver bygg-
nadsverkens historia. Caninas arbete öfver Rom,
Greklands och Egyptens arkitektur skattade hän högt.
Hän gjorde nu en grundplan vanligen på styf kar-
tong, skar själf ut mallar för profilerna, skref alla
mått för de olika delarna, och beställde därefter hos
skilda handtverkare, mest dock hos en snickare Wir-
tanen, de olika delarna och hjälpte sedän själf tili
att sätta ihop det hela, och att ge det den rätta fär-
gen. Med verklig entusiasm arbetade hän pä fram-
ställning af de klassiska minnesmärkena, de gjorde
sig bäst i modell; bland dessa särskildt Attalos
storartade Zeusaltare i Pergamos och Jerusalems tem-
pel. Intet var honom kärare än att för fackmän före-
visa dessa modeller. Hän kunde vid en dylik före-
visning och redogörelse för historia höja sig tili en
sann, för honom alldeles egenartad vältalighet. De
bristfälliga orden och satserna buros af en sådan
glödande värme för uppgiften, att enhvar ovillkorli-
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gen blef betagen. När hän framvisat sin kanske
ståtligaste modell, borgen i Pergamos, för en krets af
klassiska filologer, erhöll hän morgonen därpå ett
tack, i hvilket följande vackra verser ingingo:

„Ser hän de yngres brinnande blickar,
hör hän de äldres prisande ord?
Nej, blott åt borgen vänligt hän nickar,
där den sig reser högt ifrån jord
reser sig väldig, pelarsmyckad,
väckande mäktigt vetgirig håg,
såsom en lifsbild, verklig och lyckad,
gripen ur Hellas segrande tåg. “

ett tack som på det varmaste rörde den gamle.
Arbetet med dessa modeller förde honom i be-

röring med byggnadskonstens utöfvare i värt land;
bland dem trifdes hän godt, oberoende af skillnaden
i ålder och rang. Hans förbindelser med Tekniska
föreningen i Helsingfors voro från den tid hän åter-
vände tili fäderneslandet de mest kordiala. I all-
mänhet ville hän såvidt möjligt återknyta de band,
som hans i det närmaste 40-åriga vistelse utom fä-
derneslandets gränser afbrutit; hän ville vara ett med
oss, förstå och förstås af sinä landsmän. Att hän
blef förstådd af sinä yngre vänner, därom vittnar
den. omständigheten, att hän, som 1884 blifvit med-
lem af föreningen, vid Polytekniska föreningens fem-
tioårs-fest 1899 med acklamation blef utsedd tili
föreningens hedersledamot, en utmärkelse, som hän
tili sin död höll för att vara den största af alla de
många hän under sitt lif emottagit, ty genom den
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kände hän sig återbördad åt Finland „det kuina,
hans torftiga, glömda, heliga fädernesland." Med
en rörande kärlek var hän fäst vid detta land, och
jag för min del skall aldrig förgäta den värme och
skicklighet, med hvilken hän i ett sällskap af icke
finnar tog vår politiska särställning i försvar. Då
lossades hans styfva tungas hand, hans tai, buret af
indignationens eld, flöt lätt som en ynglings och
lämnade dock intet öfrigt att önska i klart besked
om hvad saken gällde.

Om hän som tekniker och filosof gjort mindre
för sitt folk och sitt land än det som faktiskt föll
på hans lott, sä är den tjänst hän gjorde sitt fäder-
nesland genom att i fyratio är hälla det finska nam-
net, den finska hederligheten och lojaliteten den
verkliga, icke den formella högt, något som är och
som blir för oss alla af den största betydelse. Den
lifsgärningen är värd den rika blomsterskörd, som i
vinterkölden ströddes öfver den gamle finske kadet-
tens graf, värd tacksamt erkännande af hvarje son
och dotter af detta land.

» w
*

Med en syn så vid och stor pä tingen, med en
tro så varm, med drömmar så optimistiskt utopiska,
måste general Sederholm vara en inkarnerad fiende
tili den moderna pessimismen i filosofien. Schopen-
hauer tai om „världssmärtan, geniets privilegium“,
hans lära om „viljan att lefva“, Nietzsches och hans
omvärdering af alla värden, hans nya moralprincip



96

„viljan tili makt“, Wagner m. fl. höll hän för hög-
färdiga herrar, som ej med tillbörlig ödmjukhet nal-
kades naturen och lifvet. Enligt hans åsikt var lifvet
och världsalltet så stort, så skönt och heligt alt, om
hän lefde tili hundrade är, hän dock för hvarje dag
som gick skulle prisa dess under och dess skönhet.

Hän dog lycklig och nöjd i sin tro. Utan före-
gående sjukdom skildes hän frän jordelifvet. Men
„lifvet är oförstörbart, det skall fortgå i evighet lik-
soin det är af evighet. “ Hän var glad att dö i Fin-
land. Sedän hän tagit afsked af alla de sinä, läste
hän upp den dikt af Göthe hän i sin ungdom lärt:

Des Menschen Seele
gleicht dem Wasser;
von Himmel kommt es
zum Himmel steigt es,
und wieder nieder
zur Erde musses,
ewig wechselnd.
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Wasili Weresehtsehagin.

I alla tider passionerad trädgårdsvän, bar jag,
hvarthelst ödet styrt min kosa, alltid om ock för
några llyktiga minuter sökt upp ortens, ställets blom-
stervärld par excellence. Af delta skäl bar jag aldrig
försummat alt då det förunnats mig lyckan att
få vistas i Paris besöka den lilla platsen nere vid
Madeleine-kyrkan. Här i skyddet af den väldiga
kolonnaden ser man hvarje vår i kastanjernas sval-
kande skugga den skönaste blomsterskörd, som
Frankrikes rika jord och milda himmel alstrat. På
långa, låga bord ligga tusental af rosor, rosor från
den mörka, nastan svarta Suitan de Marocco tili de
fina bleka terosorna, rosor i alla skiftningar från
purpur tili gult och hvitt, medan guldlack, narcisser
och violer smyga sig in mellan rosornas flammande
färger, mänga sin milda doft i deras mäktiga vägor
af vällukt. Och konvaljerna sedän! Ingenstädes fin-
ner man dess klockor som ringa in våren i sådana
massor, så bländhvita och doftstarka som här.
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En vår på 70-talet gick jag hvarje morgon och
njöt af ali denna rikedomens fullhet som här i lif, i
färg, i doft bredde sig ut i majsolens glans. Jag obser-
verade snart nog att en annan amatör af blomster-
doft och färg liksom jag före frukosttiden vandrade
mellan blomsterborden. Det var en några och tret-
tio års man, som med en i ögonen fallande energi
i alla sinä rörelser gick mellan dessa bord och kor-
gar och valde oftast Stora knippor af violer, kon-
valjer, tulpaner och auriklar och skämtade med de
vackra blomsterförsäljerskorna, då de bjödo ut sinaro-
sor. Hän ville ha vårblommor, „ty“, sade hän, „hvarje
blomma har sin tid, nu är det violernas, rosorna höra
sommaren till“. I en bestämd, jag skulle vilja säga
höflig kommandoton fordrade hän, det föll sig så
lätt för honom och var icke stötande, att bli betjä-
nad framför andra. Att hän icke var fransman syn-
tes genast, hän saknade totalt parisarens låt vara
konventionella men behagliga, afrundade maner.
Jag försökte att gissa mig tili hans nationalitet, jag
skulle ha velat säga att hän var en ryss, men hans
väsen var så precist, hans rörelser så energiska, hän
gjorde intryck af att vara en i hög grad verksam
och bestämd man, och detta gick icke ihop med
hvad jag sett, känt och erfarit af och om det sla-
viska temperamentet.

En dag ätföljdes hän af en person som jag
kände, den petersburgske konstnären Grome *, vi hade

* Grome testamenterade tili Wiborgs stads museum en del
af sinä samlingar. Hän ägde vid denna tid Juustila egendora
vid mynningen af Saima kanal.
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träffats icke så säilän, både i hemlandet och ute.
Rik sä att hän ej behöfde utöfva sin konst, kritisk
sä att hän ej kunde utöfva den, därtill måhända nå-
got indolent tili sin natur gick Grome vid denna tid
som en skeptisk, kritisk, ledig och icke så litet bitter
man omkring i Paris; „då midt i allt detta“, såsom
hans ord folio sig, „stötte jag på min landsman
Wereschtschagin, en man som representerar det stör-
sta mått af arbetskraft, af tro på sig själf och sin
kallelse jag någonsin sett hos en konstnär“. Af Grome
blef jag presenterad för den blomsterälskande konst-
nären Wasili Wereschtschagin, för denne konstnär
som jag på 70-talet beundrade som knappast någon
annan, möjligen med undantag af H. Regnault och
J. P. Laurens. Wereschtschagin märkte nogsamt den
beundran jag hyste för honom, och med en stor och
måhända litet bortskämd konstnärs öfverlägsna väl-
vilja frågade hän mig, om jag ville hälsa på ho-
nom i hans atelier, hän hade där „ett och hvarje
som en arkitekt gärna kunde se på“. Grome och
Wereschtschagin delade atelier i Maison Lafitte, den
förre representerade Martha den senare Maria i detta
konstnärsbolag.

Nu föll Grome in, jag skulle komma på samma
gång som Ivan Turgenieff, madame Viardot, markis
Wielopolski och nägra andra celebra personer af den
ryska och polska kolonin i Paris. Turgenieff, hvars
„Ett adelsbo“, „Vårböljor“ och „En jägares dagbok"
rört mig tili tårar, hvars konst tjusat mig, hade jag
aldrig sett, och nu skulle denna välsignade morgon-
stund komma med blommor och guld i mund, låta
mig fä se och höra verk och människor, som jag
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aldrig vågat drömma om att de en dag skulle träda
inom området af min horisont.

Men innan jag talar om besöket i hans atelier
må det tillätas mig att lämna några uppgifter om
mannens tidigare öden, uppgifter demj jag hämtat
från hans memoirer, hans vänner och hans ovänner,
af hvilka senare hän liksom alla duktiga, själfständiga
människor hade en hei hop, och direkte af honom själf.
Hän föddes den 14 oktober 1842 i staden Tschere-
powetz i Novgorodska guvernementet, men flyttade
därifrån tidigt med sinä föräldrar tili godset Petroffka
i samma guvernement. Sin barndom har Werescht-
schagin tecknat i realistiska och ovanligt oförbehåll-
samma memoirer (tryckta på tyska i Berlin 1895).
Det är icke nägon vacker, någon sympatisk bild man
fär af lifvet på hans så lidelsefullt älskade Petroffka.
Snapsbryggandet och drickandet hos farbrodern,
processandet med G., arfsgrälet mellan släktingarna,
lifvet i hemmet med lifegna tjänare, som giftas bort,
säljas utan vidare och som vid behof afstraffas i
stallet utan krus, det lättsinniga sätt på hvilket för-
fattaren bestämmes för det yrke, sjöofficerens, som
hän afskyr, allt detta är icke synnerligen tilltalande.
Men det är bra berättadt och, där en doft af humor
mänger sig in i berättelsen, rent af briljant. Las
exempelvis den lustiga episoden, när författaren jämte
60,000 man skall paradera för kejsar Nikolai. Me-
dan man väntar, fördrifver man tiden med- kurtis,
pastejer och kvas: „jag minnes ännu den oförfärade
underofficeren på äldre kursen, vår fanbärare, huru
hän, sedän hän ätit sinä feta pastejer, torkar sinä
flottiga fingrar på fanan, denna var ny af mjukt hvitt
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siden med en örn mälad och broderad i guld“. I
sjökrigsskolan vakoa hans konstnärliga instinkter.
Hans förste lärare Kokareff ger honom väl det in-
tyget, att hän „icke förstod att umgås med blyerts-
pennan“, men den andre Kameneff utropar, då den
unge Wereschtschagin tecknat ett landskap efter Ca-
lame: „Åhå! vi två bli snart goda vänner“. Från och
med denna tid forcerar Wereschtschagin sin konst-
närsbana. När hän med utmärkta betyg lämnat läro-
verket, går hän direkt tili akademin med ett gladt
»farväl du gamla kårlif med din mångbrokiga lär-
dom och denna drill, som började vid åtta års ålder
och som slutar vid mitt nittonde". Hän går som
fältväbel ut ur den ryska marinen, för att tjugo år
efteråt som fältmarskalk gå i spetsen för den ryska
konsten.

Hän hade värit en så själfständig kadett som
möjligt är, och blef det äfven som akademi-elev.
Efter att med en „Odysseus låter mörda Penelopes
friare“. ha vunnit akademins medalj går hän helt sin
egen väg. Hän bryter med akademin och står hela
sitt lif på spänd fot med den. 1864 är hän i Paris
elev af A. Bida och A. Gerome, som sade om ho-
nom: „En elev, som så snart lärt sig konstens handt-
verk som Wereschtschagin, har jag aldrig haft.“
Efter att i Paris-salongen 1866 ha utställt en tafla
„Duchobortzer“ (päminnande om Tidemans Haugia-
ner), hvilken var så illa upphängd att hän svor på att
aldrig utställa där mer, begaf hän sig åter tili sitt
hemland. Här tog hän del i general Kaufmanns
expedition och började nu sitt „rese- och krigarlif
med pensel, revolver och palett“.
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Ooh nu var hän i Paris, och jag hans hängifne
beundrare hade sett honom, taiat vid honom och
var inbjuden tili denna atelier, som jag redan förut
hört omtalas och beprisas i de unga och yngsta
konstnärskretsarna. Ateliern befann sig i närheten
af Saint Germain i Maison Lafitte, i ett slott hvil-
ket då tillhörde Grome i en vacker kostymbild
från 1780-talet har terassen och en del af slot-
tet senare målats af Gunnar Berndtson. Inbjudna
voro ett 30-tal personer, konstvänner, herrar och da-
mer från den Stora världen, det var en art af raut,
de inbjudnas namn ropades upp högt af en tjänst-
görande hofmästare. Jag var tidigt på platsen, be-
gagnande mig af tillfället att först taga den härliga
utsikten vid terassen i S:t Germain i skärskådande.
Den stora ateliern, den ståtligaste jag minns mig ha
sett, fylldes snart nog af folk, här såg jag för första
gången L. Gerome. Jag vill päminna mig att också
Adolf v. Becker var med, men den som icke kom
var Ivan Turgenieff och madame Viardot. En ma-
dame Viardots svåger Leon Viardot, en vid denna
tid känd porträttmålare, framförde den store skrift-
ställarens ursäkt. Ursäkten accepterades nog, men
värden hade svårt att icke visa sin förargelse öfver
detta Turgenieffs uteblifvande. Jag märkte längre
fram i tiden mera än en gång, att förhållandet mellan
dessa tvenne celebra ryssar, att döma af Werescht-
schagins yttrande äfven i tryck om den förres
eviga tvifvelsjuka, hans skepticism, icke var åtmin-
stone hjärtligt.

Men jag måste ännu en gång återkomma tili
ramen för det celebra sällskapet, ateliern. Den var
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magnifik, rymlig som en festsal, hög och strälande
ljus. Taket bildade nämligen en enda stor öpp-
ning, som lät en se högt och djupt in i eterns
bländande klarhet. I ena hörnet af denna bläskim-
rande yta stack, som i en japansk akvarell, en grön-
skande gren af en väldig platan in öfver glaset. Då
och då såg man himmelens fäglar stryka öfver det
blä fältet. Den icke så litet skrockfulle Werescht-
schagin tyckte, som de romerska augurerna, icke om
att de första fåglar, hän såg om morgonen, flögo
från vänster tili höger öfver fältet. Stafflierna i denna
sai rördes på en art af skenor och kunde, då väggen
mot trädgården sköts undan, på den skenlagda vägen
skuffas ut i det Ma så att konstnären fick i plein air
studera sin modell och sin tafla.

I detta stolta åt konsten helgade rum visade
Wereschtschagin åt oss sinä skizzer, album, målnin-
gar i olja och akvarell, visade oss etnografika från
Samarkands och Bocharas bazarer, smiden från Kau-
kasus, turkiska och armeniska broderier och indiska
skulpturer. Öfverallt vid Kinas gränser, Kaukasus
fjällar, Ganges stränder, Palestinas öknar hade hän
värit, allt hade hän sett och pröfvat, om allt kunde
hän ge besked, hans personlighet behärskade obe-
stridt, suveränt hela hans omgifning. De högre klas-
serna i alla länder äga i själfva verket en jargon,
full af glitterguld som, utvaskadt af väre sig littera-
törer eller filosofer, ger mycket litet ädel metall i
degeln; kommer där då en resolut man, som sett
och som minnes, skall hän lätt nog inom denna
klass i alla land lägga guld i degeln. Så var
det också med Wereschtschagin. Jag för min del



I

106

satt som lärjungen vid Gamaliels fötter, lyssnade snart
sagdt med andakt på hans tai. Hög, kraftig med
ett magnifikt yttre och ett nastan befallande sätt, tog
hän mig och oss alla med storm.

Hän hade sagt mig att där fanns i ateliern ett
och hvarje att se på för en arkitekt, det var sant:
hans praktfulla turkmeniska moskeer med deras tur-
kosblå majolikafasader, badande i det mest blän-
dande solljus som en pensel har målat, hans stads-
portar från Dschingiskhans och Tamerlanstider och
hans härliga indiska bilder. (Dessa har jag sett vid
ett senare besök hos honom; för fullständighetens
skull tager jag dem nu med, ty med de här ofvan-
nämnda bilda de en egen och mycket viktig grupp
i hans konstnärskap.)

Vid denna tid stod Wereschtschagin på höjden
af sin konstnärsbana. Hän passade in i tiden, i sko-
lan, i tidsandan, hän var som klippt och skuren för
den; var det då något under att allt hvad hän sade
och gjorde vid denna tid var som „att slå hufvudet
■på spiken". Vi lefde ju helt och fullt i realismens
tecken och hän var realisten par la naissance.

I sinä taflor gaf hän, på några undantag när, en-
dast det som hän själf sett. Då detta sedda, om hän
lefvat i t. ex. Petersburg eller sin fädernebygd, blif-
vit väl tarfligt och intetsägande ty, frånsedt att hän
ofta icke fick, ägde hän ej förmågan att tränga in i
djupet af de företeelser, som rörde och upprörde hans
fädernesland sä drefs hän ut ur sin hembygds kala
och enformiga nejder tili trakter, där naturen skapat
rtyckfullt, rikt, där ett primitivt folk ödde kring sig
färgers glans och ornamentikens blomstervärld. Med
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en vidt famnande faniasi och djärf aktivitet drefs hän
af just dessa sin andesj brisfer och gåfvor ständigt
ut. Städse i farten, sökte hän upp de orter, där de
Stora händelserna förberedas, där de tornande upp
sig i tragiska konflikter bilda historiska fakta kon-
flikter, vid hvilkas lösning tusendetal af människors
lif, ja, hela raser gå i kvaf. Hän var i tvenne år med
om att störta storkhanens välde i Central-Asien, var
med om atfkufva turkmenernas vilda, frihetsälskande
folk, var med om att bekämpa kaukasiska fribytare,
följde med Skobeleff* tili Plevna och Schipka, tog
aktivt del i de stora striderna i Balkanländerna. Hän
stred och tecknade, tog Georgskorset för tapperhet
i fält och fyllde sinä album med bilder i rent af
otrolig mängd, bilder och situationer, där allt stär
pä spel, där lifvet vinnes och förloras snart sagdt
af nyck.

Aldrig har jag förrän mot slutet af åttiotalet hört
honom tala ett ord om folkens befrielse, fredens väl-
signelse, kulturens införande i de land där hän stridt,
blödt och målat. Hän slåss och målar vid denna
tid och går parahdit med de stora frågorna, de och
hän -träffas aldrig. Jag har läst hans i början af

* Om denne Skobeleff, som hän beundrade och försvarade,
mä nämnas följande. 1882 besökte min hustru och jag en för-
lustelselokal Jar 1 Moskva, in kommer befallande och högljudd
general Skobeleff. Morgonen därpä gär jag tili hotel Dusseaux
för att träffa en landsman: S. har just nyss burits död in i lio-
tellet. När jag en timme senare omtalar detta för den kände
kemisten professor Beilstein, ordförande i den prisjury i hvil-
ken jag satt, säger hän; „Wass sagen Sie? Gestorben! Gott sei
gelobt, ein Schwatzer weniger!" Ett yttrande som i hög grad för-
argade hans kollega, den än mera berömde kemisten M.



108

åttiotalet utkomna bok från krigsskådeplatser i Asien
och Europa; icke ett ord om kriget som ett ondt,
ett folkens plågoris finner jag där. Finner jag nå-
got där, så är det något öfver hvilket man helst
bör draga en slöja, ty människohjärtat är så out-
grundligt, det finnes djup som man ej bör pejla -

ty man kan ju missförstå! Hvad genomgår Werescht-
schagins själ, när hän efter bataljerna vandrar pä
slagfältet och ser pä de döda, hvarför viti hän
se de tvenne baschibouzukerna hängas, hvarför vill
hän ej ingripa tili förmån för den turkmeniska par-
lamentären, det kostar honom blott ett ord, men
hän säger ej detta ord, ty hän „vill ej besvära en
chef“. Med en objektivitet, som är fruktansvärd, går
hän vid denna tid helt upp 1 återgifvandet af kriget
sådant det är i realistisk sanning, afklädt paradens
glans och ärans gloria, och ingen af alla världens
bataljmålare från Michael Angelo (badande soldater
öfverraskas af fienden) tili Bourgignone, Lemke och
Vernet kan i detta afseende ställas vid hans sida.
Hän öfverglänser allt och alla i denna väg genom
sin realism, som hos honom icke var en efter kamp
vunnen frigörelse från akademisk monumentalitet och
traditionell konstuppfattning, nej realismen låg hos
honom i blodet. Om Manet, Pizzaro, skolan i Pon-
toise aldrig funnits, hade det gjort Wereschtschagin
detsamma. Denna realism i konstuppfattningen och
i återgifvandet af bataljer och strider, detta under-
strykande icke af aran men faran, icke af döden men
mördandet, icke af segern men af de offer den ko-
stat är hans personliga inlägg i den Stora europei-
ska konsten. Nytt i dessa krigsmålningar i stort sedt
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(hän har föregängare: tysken Th. Horschelt och en
brasiliansk mälare, hvars namn jag glömt) är hans
absoluta frihet i kompositionen. I detta fall är hän
modern i högsta grad. Hän häller icke på midtlar,
icke på linjernas afvägning, icke på några som helst
förut fattade lagar och läror. Hän målar lugnt ett
stort slagfält, stupade i tusental och längst bort tili
vänster, snart sagdt i taflans ram, en pope som laser
bönen öfver de döda. Hän ger ej krigets epos,
fältherren och de Stora slagen, hän ger dess små
episoder: »Alit lugnt vid Schipka“, d. ä. en vaktpost
som fryser ihjäl i snödrifvorna; „Väntan“, några kor-
par som vänta att en sårad skall dö; „Dödligt så-
rad“, en soldat som Springer rakt emot åskådaren
med dragen vridna af skräck. Hän ger oss akva-
reller, Fortuny ger dem ej bättre från Österns sago-
värld, hän är Rysslands främste målare och en af
sin tids stora. Hans konst att måla ljus i ljus är
drifven tili det förunderliga, hän målar de omärkli-
gaste skiftningar på snöfält och marmorfasader, öken-
landskap och gipsväggar.

Världsklok som hän är, förstår hän att ställa ut
väl och vid den rätta tidpunkten. Hän börjar med
Tyskland, där hän i Munchen flyttat in i sin ofvan-
nämnde föregängare Horschelts atelier. När hän
eröfrat detta land, tager hän England med storm,
och sedän hans rykte är stadgadt, kommer hän, då
realismen står högst i rop, då alla tala om ljus i
ljus och färgvalörer, tili Paris, kommer med „Dödligt
sårad“ och „Khanens tackoffer" som förposter och
intager Paris med glans, när hela armen af hans verk
rycker in. För hans våldsamma scener, hans hvita
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färg och hans vilda kraft lägger kritiken ned sinä
vapen lägger dem ned under protester.

Jag är glad att ha sett honom i Paris, i hans
äras solskensdagar. Hän var sä lycklig, så säker,
så stark, det är säilän man ser män vid hans år i
denna position. Så gå ären, hän gifter sig med
en rikt begåfvad, konstförståndig kvinna, fär familj,
en son och en dotter, tiden lägger sin kylande hand
öfver hans temperament, befallande och aktivt; något
inom honom har ändrats, det har vaknat inom ho-
nom. Är det åren, eller är det en inre själens rege-
neration? Det kan jag ej säga, men att där sker en
brytning inom honom, det synes i hans konst. Så
länge hän var säker på sig själf, på vikten af och
den omutliga sanningen i affekternas yttre företeel-
ser, gaf hän dem med hela styrkan af sin färdighet
och sin bravour. Men hän har måhända börjat
att tveka, hän lyssnar tili det myckna talet om det
inre djup, den medkänsla, den personliga värme som
saknas i hans verk, hän blir osäker, famlande.

Realismens tid är gången, där fordras mera af
tidens konst, djup, värme och innehåll, mer än denna
konst kan ge. Gentemot den nya tiden står hän makt-
lös, den öfvervinner honom. Hän ger sig i kamp
med den, hän vill visa att också hän förstår den nya
tidens anda, hän vill icke ge blott komplexen af dessa
yttre företeelser, hän vill måla hvad som sker i det
som sker. Hän vill måla den ryska nationalandans
återuppväckelse under det sist gångna seklets första år.
I stället för de historiska episoderna under ett fält-
tåg vill hän ge historiens esprit, de bärande, le-
dande ideerna, som drifva folken tili krig, resul-
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täten af dessa fältslag, och hän mälar sinä Napoleons-
bilder.

Huru viktig autopsien var för honom som för
alla realister, huru väl hän behöfde sinä ögons vitt-
nesbörd, visar knappast nägot bättre än en parallell
mellan krigsbilderna, dem hän sett och dem hän i
fantasin uppmålat. Tili sin Napoleons-cykel gick hän
med stora föresatser och drömmar. Dessa bilder
skulle, som hän själf sagt mig, „fullständiga den. stora
ryska trilogien i konsten: frihetskrigets år, den ryska
nationalitetstankens vaknande, detta för ryssarna sä
heliga år 1812“. Tschaikovski hade i sin ouvertyr
i toner tolkat hvad det ryska hjärtat känner vid tan-
ken på detta år, Tolstoi hade i sitt väldiga pano-
rama „Krig och fred“ målat scener, bilder, minnen
och intryck från denna tid, Wereschtschagin ville i
form och färg ge oss hela denna period med tvenne
centrala punkter, Napoleon och den ryska folkan-
dan. Hvilken himmelSvid skillnad mellan hvad We-
reschtschagin med sinä ögon sett och det som hän
endast drömt! Hän når icke på långt när sinä tvenne
föregångare i känslans djup, i medkänsla, i konst-
närlighet (icke ens Tolstoi, hvars berömda roman
dock är väl formlös i sin inre byggnad). Där kom-
mer in något af virtuosmaner, hän när aldrig den
innersta orsaken tili allt det ödesdigra i de bilder hän
ger oss.

Stor var hans sorg öfver den köld, den stränga
kritik med hvilken dessa bilder emottogos. Högt
talade hän om afund och intriger, i sitt inre gaf hän
dock med sig, hän förstod hvad det gällde. Då jag
jämte honom besåg dessa Napoleonstaflor och hän
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märkte huru oberörd jag var af dem hän var myc-
ket kähslig för denna sak fällde hän ett yttrande
som gjorde ett djupt intryck på mig, desto mer som
jag hört nastan samma ord af en finsk konstnär,
som jag hållit mycket af: „Konstnärer aro olyckliga
människor, de nöta upp halfva sitt lif för att göra
sin personliga uppfattning gällande hos publiken och
kritiken, den andra hälften af sitt lif nöta de bort
med att bevara den position de efter umbäranden
och strider vunnit och som de dock måste lämna ät
de anstormande unga. Det är därför grekerna sade,
och detta gäller främst konstnären; den gudarna äl-
ska, dör ung.“

Ett bittert medvetande gnagde honom, det att
vara förbigången, utesluten som det gamla evigt är
från det unga. Det var därför hans tai som, då
hän var ung, bars upp af värme och entusiasm, nu
på äldre dagar föll hårdt, kalit, bittert ricanerande.

kr 1899 var hän min gäst i några dagars tid;
hän ringde upp mig i telefon kl. nio på morgonen
„jag kommer tili Er nu genast“, och det gjorde hän.
Min bostad var under reparation, allt huller om bul-
ler. Då hän icke frukosterat, satte vi oss vid ett i hast
uppdukadt bord i ett pele-mele af möbler, taflor,
blommor och keramik. Hän hade bref, hälsningar
och rekommendationer från minä vänner. Talade öp-
pet om sinä förhoppningar och sinä missräkningar,
som en gammal bekant och kollega hvilket hän
ju på sätt och vis var, ehuru hän särskildt då be-
kantskapen stiftades stod på lyckans, konstens och
samhällets höjder. Det slutade med att hän, som
Made tili Nobel-priset, fick några rekommendations-
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bref tili minä vänner i Norge och att jag lofvade
arrangera hans utställning i Helsingfors. Endast
trenne ryssar voro enligt hans åsigt, bland alla
nämnda och sökande, berättigade tili det nobelska
fredspriset, Hans Majestät Kejsaren, som icke be-
höfde det, Leo Tolstoi, som icke ville ha det, och
hän sjelf som både behöfde och ville ha det. Ingen
hade som hän stäckt ungdomens fanatiska krigs-
kärlek. Alla andra bataljmälare hade mälat paraden,
den krigiska elänen, fanfaren, hän ensam hade målat
det sanna, värkliga, djäfvulska kriget med sin fasa
och sitt äckel. Hans utställningar i Berlin fingo ej
besökas af soldaterna. Innan man kan utrota kriget,
måste man utrota den falska krigiska fanfaronaden,
själfva böjelsen för krig. Detta skulle ha värit hans
konsts uppgift. Se här ett utdrag ur ett bref tili mig
i denna sak som jag sedän på hans anhållan öfver-
styrde tili en medlem af det norska stortinget.

Soukhum - nov. 1899.

Kare herr J. Ahrenberg
Med kännedom om Edert -

vänder jag mig åter tili Eder med
följande:

Genom Rysslands officiella representant i Kri-
stiania underrättad om, att mitt namn blifvit nämndt
i sammanhang med bortgifvandet af det Nobelska
priset ber jag att få besvära Eder med en förfrägan,
hvilka demarcher jag bör göra för att presentera mig
som kandidat tili detta pris. Enligt de uppgifter

8
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som lemnats mig bör den, som är eller anses vara
kandidat tili detta pris „hafva arbetat i fredssakens
intresse."

Om det är sä, då kan jag i ali anspråkslöshet
säga, att jag tror mig ha gjort mera för att popu-
larisera fredssakens ide än någon af minä samtida.
Utom att hafva velat väcka hat tili kriget, genom att
helt enkelt vilja göra det motbjudande och afsky-
värdt, har jag arbetat på fredsiden genom att visa
kriget sådant det är, kriget i sanning, och icke sä-
dant det har blifvit framstäldt af personer, intresse-
rade i eller af kriget, personer som ha uppfostrats
och betalats i syfte att underhålla en krigisk anda.
För att kunna visa det verkliga kriget, sanningen
om kriget, har jag icke nöjt mig att se det på när-
mare eller fjärmare håll, för att sedän moralisera
öfver ämnet nej, jag har gått med i det hetaste
vimlet, i mera än en batalj och där hvarje timme,
stundom hvarje minut hotad af sår och död har
jag observerat, tecknat och antecknat minä intryck

intryck, som jag senare utfört å dukar af stora
dimensioner.

Dessa taflor ha som Ni nogsamt känner gjort
en tur kring hela den civiliserade verlden och ha
öfverallt väckt först protester, sedän förväning och
sist beundran. Öfverallt ha de gjort åtminstone ett
väldigt, ofta outplånligt intryck otaliga tidnings-
och tidskriftsartiklar tillåta mig att säga detta. Och
jag tror mig kunna försäkra Eder, att där dessa taflor
utställts, det icke värit möjligt att genast återkomma
tili den sedvanliga, banala glorifikationen af de kri-
giska ideerna och af massmördandet på slagfältet.
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Jag tror mig dessutom kunna försäkra, att om
minä taflor ha setts af hundrade, af tusende, minä
kataloger, skrifter och minä i dem gifna beskrifnin-
gar och intryck ha lästs af millioner.

Och nu vid slutet af detta mitt arbete för fre-
den ett längt lifsarbete förklarar jag mig van
af täflan, folkens, liksom individens, men en täflan
fredlig och utan blodsutgjutelse.

Ännu en liten men betecknande detalj bevisande
makten af minä taflor. I Berlin voro soldaterna för-
bjudna att besöka minä utställningar och jag har allt
skäl att tro att detta förbud utfärdats på befallning
af den store försvararen af kriget som en institution
i Guds eviga ordning den gamle Moltke själf.
Och anser jag detta som det största erkännande åt
min konst.

Mottag uttrycken för min
W. Wereschtschagin.

Tili ofvanstående kan jag tillägga, att ungefär
samma öde drabbat konstnärens taflor på närmare
håll än Berlin.

När jag laser dessa rader af den store batalj-
målaren, framställaren af de turkmeniska mordsce-
nerna, så måste jag medge, att det åtminstone för
mig är svårt att tänka mig Wereschtschagin som en
fredens apostel. Jag minnes härvid fabeln om ulfverc
som tappat tänderna och på gamla dagar ville lefva
i fred med lam och kid. Wereschtschagin, så tyck-
tes det mig, har ovillkorligen erfarit den kansia som:
beskrifves i mitt arbete „Vår landsman“ på sidan 210,
hvilken beskrifning jag äter antecknat efter ett sam-
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tai med en numera afliden god van, öfverste Neovius,
„den outsägliga njutningen af en strid på lif och
död“. Denna njutning, som ligger in nuce i
jaktlifvets fröjder, som romarena fostrade upp hos
sig genom arenaspel, som gladiatorerna på lif och
död ha erfarit, denna lust, denna njutning, som
årtusenden af civilisation ej kunnat förjaga, det är
den animala lifskraftens triumf, känslan af det fysi-
ska jagets suveränitet, min rätt framför alla andras."'
Det tyckes mig som om något af denna kansia af
stridslust lyste fram i följande rader i ett hans bref
tili mig af den 22 sept. „ huru mänga ha
erfarit de skräckens, fasans och segernjutningens kän-
slor som jag“ och ur följande ord tili Arthur Mee
i London. „Konstnären söker ständigt lidelser (bör
väl vara: söker att framställa lidelser), och på slag-
fältet nå lidelserna sin kulmen. Det är det tjusande
i kriget att det måste väcka hvarje konstnärs, skrift-
ställares ja filosofs högsta intresse." Jag skulle
kunna citera ännu ett par uttalanden i samma anda.
Men väre därmed huru som hälst, måhända att jag
ofrivilligt inlagt i dem en djupare eller annan be-
tydelse än författaren velat, men då är felet också
hans. Ehuru jag å andra sidan medger att vi män-
niskor ju en gång för alla icke aro så regelrätt konse-
kventa i tankar, ord och gärningar, och innan man
hunnit sextio år har man genomgått en hei del revo-
lutioner i evolutionen. Samma utvecklingsgång kan
för öfrigt skönjas äfveni L. Tolstois konstverk. Jämför
endast hans Sevastopols belägring och minnen frän
Kaukasus med „Krig och fred“ för att icke alls tala
om „Uppståndelse.“ För min personliga del skulle
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jag emellertid ha funnit det högst kuriöst om Wasili
Wereschtschagin vunnit detta Nobelpris. Frånsedt
att hän i sinä tidigare böcker aldrig talar ett ord om
denna sin mission, ville jag påstå att den alls icke
fanns i hans arbeten, likaså litet som den tidigare
fanns i det menskliga medvetandet under den tid
hän växte upp. Den är en ny tanke buren af en
v. Suttner, Bloch, Nobel m. fl. ooh bland dessa fanns
hän ej. I nägra af de vackraste rader i hans „lef-
na,dsminnen“ säger hän om skilsmessan från hem-
met „0, was’ war das fur ein Verbrechen, mich zu
verlassen! Damals empfand ich nur instinktiv ohne
Verständniss der Sache, dass es unmenschlich sei
ohne dringende Nothwendigkeit, ein Kind des elter-
lichen Einflusses zu berauben; jetzt nachdem ich
ein halbes Jahrhundert durchlebt nenne ich es un-
sinnig und barbarisch.“ 1 samma, i många afseen-
den läsvärda bok säger hän att hans själ „härdnade
och förråades i kåren“ hans fantasi fyldes med bil-
der från krig och fältslag, hans kunskaper gingo åt
samma håll, hans inre blick, hela hans själslif för-
vändes, allt inom honom fick den läggning som går
igen i hans verk och fulast i hans bok „frän batalj-
fält i Asien och Europa", en bok som hän ej borde
ha skrifvit. Man når det man är, och ingen vilja i
verlden kan förändra det innersta jagets vilja. Att
på äldre dagar komma ut ur en „tioärig drill", som
hän sjelf talar om, det går ej. Hän hade att lefva
på hvad som nu engång fanns inom honom och det
var krigssaken och icke fredssaken.

För öfrigt tror jag det icke var hän sjelf som
kom på iden, att sträfva efter detta fredspris, som
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hän ju icke heller erhöll, det var af allt att döma
Bertha von Suttner, och hän var endast nog svag
att följa med. Hän förleddes icke dertill, som jag
tidigare trott af auri sacra fames, nej, hän hade det
svårt i ekonomiskt afseende. Passionerad trädgårds-
vän, hade hän nere vid Svarta hafvet köpt sig ett
ställe vid Soukhum i „ett paradis på jorden“ med en
härlig vingård med växtverldens prinsar och prin-
sessor, aprikoser och rosor i blom, i blom pä höga
trädlika stammar. Vid deras fot stå Floras små tjä-
nare och svänga sinä rökelsekar och fylla luften med
vällukt och friskhet. Detta hans älskade ställe ko-
stade honom mycket penningar. Hans resor och
expositioner blefvo honom mycket dyra. Hans ut-
ställning i Helsingfors gick med betydande förlust.
Att lefva på penseln och pennan i länder som ej aro
högt kultiverade är icke lätt. Att sälja taflor i den
Stora stil hän älskade att måla dem, är svårt öfverallt.
Hän tvangs tili massproduktion, tili affärsbeställnin-
gar som skulle levereras prompt, hän led bittert
deraf. Det ena med det andra drog ned hans konst
och hän kände att hän kömmit på den sollösa sidan
af lifvets bärg. Så bröt det krig ut som pågår i dag
som är, hän var sjöman, hän var krigare, hän var
konstnär, hän drogs af en brännande längtan tili de
vinkande segrarna i detta krig från beställningsmål-
ningar, kritik och affärer. Än en gång skulle hän siä
ett stort slag, åter skulle hän stiga upp på konstens,
ärans höjder, åter höra segerfanornas svala sus. Värl-
den skulle än en gång tala om hans konst. Hän
ilade tili Port-Arthur. Hän var tecknare och målare
tili det sista, hän visade „att hän kunde umgås med
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blyertspennan", hän stod på kommandobryggan med
skizzboken i hand, när Petropawloffsk omgifven af
eld och lägor sjönk i det gula hafvets böljor, dra-
gande med sig, nti sin graf amiral Makaroff och
mer än sjuhundra andra tappre män. En oljemål-
ning „ett krigsråd med general Makaroff på Petro-
pawloffsk" hans sista tafla drogs med i djupet,
men flöt upp och räddades åt världen.

Jag såg för några år sedän flera af hans be-
römda taflor i Moskva i Tretjakoffska galleriet, de
ha gått ett sorgligt öde tili mötes, den hvita färgen
har af ett eller annat skäl gulnat. Om man betän-
ker att i flera af hans taflor, det var just detta hvita
ljus, som tjusade genom finheten i sinä skiftningar,
kan man förstå huru ödesdiger för hans konst denna
valörernas förskjutning måste blifva. Uti hans in-
diska taflor åter har den gula kadmiumfärgen svart-
nat och verkar nu tung och blyaktig. Det vore hårdt
om tidens falaska ohjälpligt skulle lägga sig öfver
dessa för tjugu, trettio år sedän sä färgsprudlande
verk af en konstnär oupphunnen i sin art. Tili sist
mä nämnas det som hän sjelf höll starkt uppä, hän
gick icke genvägar i konsten, hän begagnade aldrig
kameran, hän tecknade sinä figurer och staffager
direkt efter naturen och detta var hans stolthet, hans
berättigade stolthet. Hän tecknade midt under ba-
taljernas slammer och dån, vid kanonernas åskor
och trummornas hvirflar, vid jämmerrop och seger-
jubel, hans nervers styrka svek honom aldrig, men
måhända att dessa nervers, så väl som hans käns-
las finhet ledo af denna ohyggliga andliga for-
cering.
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I hvilka egendomliga konflikter mellan vilja och
kunna, mellan teori och praxis bärarena af nya ideer
morgondagens män kunna råka, framgår af ett par
yttranden, som W. fälde under värt sista samtal.

„Huru skall jag uppfostra minä söner! I hem-
met kan det ej ske, ty jag är konstnär och icke pe-
dagog, konstnärer aro i allmänhet icke lyckade peda-
goger. Att skicka dem i en kadettkår, i strid mot
allt som jag taiat och målat, vore inkonsekvent."

Nå sänd dem i ett lyceum!
„Jo jag tackar, för att som studenter utsättas för

»alla de omogna ideer, som gro och växa upp i dessa
kretsar och för att sedän vid första bästa tillfälle
piskas upp, nej tack.“

Nå sänd dem hit tili oss, här kan man ännu
andas, ehuru andhålet blir allt trängre och trängre.

„Men språket, man lär sig icke ett nytt språk i
en handvändning."

Originel, en man för sig i allt, vore det intres-
sant att här redogöra för hans politiska ideal, men
detta låter sig ej göra. Väre det nog sagdt att hän
ihärdigt och konsekvent tänkt sig in i ett politiskt
System, i ett det kuriösaste politiska program jag
nägonsin hört talas om. En stark personlighet med
ett absolut manligt konstnärskynne, gick hän bort
som en modig krigare och lemnar efter sig ryktet
att ha värit sin tids största ryska målare, den enda
som förståtts utom hans fäderneslands gränser, den
enda ryska konstnär bland hans samtida, som i hela
Europa åtnjöt ett obestridt anseende såsom ban-
brytare, nydanare i konsten.

För värt land hyste hän en alldeles särskild vän-
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skap. Hän hade träffat tnånga af våra landsmän
en Orraus, Aminoff, Kramer och den „kallblodiga,
styfnackade Öhman, som icke visste hvad fruktan
var.“ Borfa vid Kinas gränser, förgäten af de sinä, var
Öhman med om ärslänga, hårdnackade gränsfejder.
Hans tragiska öde hän dog för egen hand sedän
hans ära dött för en kvinnas skull omtalas af
Wereschtschagin i det ofta nämnda arbetet från Asiens
och Europas krigsskådeplatser. Episoden glömmer
man icke lätt, ty författaren är för en gång icke
objektiv.





W, C. von D/EMN





Woldemar Carl von Daehn.

I.

En vacker julidag år 1882 kom jag med tåget
frän Moskva tili S;t Petersburg 1 sällskap med en
finsk „patentpatriot“ af den art, som man då i vår
nations välmaktsdagar icke så säilän träffade på. Vi
åto frukost vid stationen Klin och råkade i en, en-
ligt min åsikt, intressant diskussion, som ogeneradt
fördes på svenska språket. Samtalet gällde den fin-
ska utställningen i Moskva, som min reskamrat på
det högsta ogillade. Hans åsikt var, att vi ej borde
exponera i Ryssland, Icke befatta oss med ryssarne,
visa dem höfligt ryggen och vara oss själfva nog.
Min mening var att då historien, ja geografin ställt
oss i beroende af denna nation, då vi, säga hvad
man vill, icke stode i koordineradt, utan i ett sub-
ordineradt förhällande, t. ex. i alla ministeriella sa-
ker, då de vore starkare än vi, vi borde försöka att
genom vår generellt taget högre bildningsnivå im-
ponera på dem, förevisa hvad vi kunde, med den
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bildades finhet i uppställningen, utanpomp och ståt,
samt att i allt hvad vi hade att skaffa och göra med
dem genom urban d. ä. andlig öfverlägsenhet stämma
dem tili vär törmän. Deras herskares välvilja vore värt
starkaste skydd, den ryska allmänhetens höga tanke
om vär kultur värt enda värn. Huru replikerna tollo
minnes jag ej, men väl att vi hade en ifrig ähörare
i en ovanligt prydlig rysk general, som synbart in-
tresserad af värt samtal satt midt emot oss, läpp-
jande på sitt te. När min vederdeloman likviderat,
gick hän sin väg, stucken öfver mitt, såsom hän
ansåg, opatriotiska tai. Nu reste sig generalen och
sade tili mig på svenska: „Jag är alldeles af min
herres åsikt och uppfattning och tillägger endast, att
om den uppfattningen ni uttalar ej kan göras gäl-
lande i värt land, skall det gå under".

Vi skildes åt i trängseln; jag säg att hän, stödd
på en käpp, starkt haltande gick in i en första klas-
sens kupe. Vi följdes åt tili Petersburg. Vid fin-
ska järnvägsstationen möttes vi äter och hälsade på
hvarandra. Jag frågade under resan alla minä be-
kanta medpassagerare efter mannens namn; förgäf-
ves. Och först vid Uttis station upplystes jag af
kapten Alexander von Daehn, som jag kände sen
gammalt, om att generalen var hans yngre broder
Woldemar Carl, Wiborgs läns nyutnämnde guvernör.

Efter utställningen i Moskva fick jag plats som
t. f. föreståndare för länebyggnadskontoret i Wiborg,
och då denne tjänsteman vid ett centralt verk i Hel-
singfors, eget nog, lyder äfven under guvernören,
gjorde jag min visit hos honom. Erinrande mig om

vårt sammanträffande vid Klin tog hän vänligt emot
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mig, presenterade mig för sin hustru fru Nina v. D.,
född furstinna Svjätopolk-Mirski, och sin dotter Ma-
ria, en vid denna tid bildskön flicka i skoläldern.
Huset där de bodde, beläget vid den s. k. lilla Mil-
lionaja i Wiberg, d. ä, nedre gatan, hade i tiden
tillhört t. f. generalguvernören Thesleff. På 60-talet
hade jag i samma hus haft plats som informator.
Jag kände således huset väl, och då familjen nu be-
höfde en arkitekt för den vidlyftiga installationen,
kom jag, som man plär säga, i grefvens tid. Se-
nare blef jag hans arkitekt pä Sippola och under
80- och 90-talen förmedlare af allt hvad hän läste
pä svenska. Därvid tillgick sålunda. Jag erhöll ett
lakoniskt bref, såsom t. ex. följande: „H. H. Arkitekt.
Har ni läst Gustaf Mauritz Armfelt af Elof Tegner?
Lönar det att köpa boken för Sippola bibliotek? Om
så är, sänd mig arbetet. Huru går det med kartan
öfver gamla Finland, finns den i något antikvariat?
Eder förbundne". Också i konstfrågor, som intres-
serade honom i hög, ja i högsta grad, ville hän, in-
nan hän sade det afgörande ordet, ofta rådgöra med
mig. Med honom öfverlade jag om Torkel-Knuts-
sons-statyn, om Engels byst, kejsarporträtten i sena-
ten och i generalguvernörshuset. Därvid gjorde hän
sig noga underrättad om konstnärens personlighet,
sålunda att hän likasom en passant frågade mig:
hurudan är hans diet? hvar är hän skolad? kan hän
lära sig att teckna, ty det är svårt för de nordiska
folken, de ha godt färgsinne, men lös teckning?

Medan v. Daehn var guvernör i Wiborg, kom
jag ofta i beröring med honom. Under månader
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lång sammanvaro dels pä tjänsteresor, dels under
de länga förberedelserna tili Alexander III:s besök
i Finland 1885 var jag i tillfälle alt dagligen sam-
manträffa med honom. Vid denna tid var hän icke
tulit så ordknapp som senare. Tidtals kunde hän
vara t. o. m. nog så meddelsam; detta egentligen
efter läsningen at en bok som intresserat honom;
då lade hän ut sinä synpunkter gentemot författaren
och då kommo hans själfständiga, ofta originella
tankar osökt fram. En nyckel behöfdes det för att
öppna dörren tili hans snart sagdt lönligaste kam-
mare, ett godt humör. Själf tungsint och därtill rent
af blyg, var hän utomordentligt känslig för en opti-
mistisk syn pä tingen och ett lustigt, muntert fram-
ställningssätt, som dock ej fick kryddas af elakhet.
Då öppnade sig hans väsende och hän kunde t. o. m.
själf blifva meddelsam. Men det behöfdes både
intelligens och snarfyndighet för att följa med ho-
nom. Långsamt, med intervaller på två, tre minu-
ter, lade hän ut sinä åsikter. Ja, det kunde hända
att hän tre, fyra dagar, ja veckor efter ett sådant
samtal fullkomligt utan förberedelse och företal tog
vid med en sak, som om hän nyss taiat om den.
Många frågor och anhopning af samtalsämnen ha-
tade hän. Under 80-talet var hans käraste samtals-
ämne Anjalaförbundets historia; hän kände den som
ingen annan, icke blott personer, utan äfven vägar,
orter och siffror. På tai om 1788-talets handlande
personer i detta krig gjorde hän ofta utfall mot
1880-talets ledande andar, tina, slipade florettstötar
som träffade sitt mäl i pricken. Jag föll pä tanken
att nedskrifva dessa hans yttranden, skarpsinniga
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och spirituella sorti de voro, sedän jag tili hans
synbarliga förnöjelse på det ifrigaste uppmanat
honom att själf anteckna dem.

Senare älade honom hans ställning som sena-
tor och ministerstatssekreterare en tystlåtenhet, som,
efter hans uppfattning af denna plikt, blef man
kan nastan säga ödesdiger för vårt land. Hans
urbana, ridderliga vasen, hans rent fenomenala be-
läsenhet och hans stora andliga kapacitet gjorde ett
starkt intryck på mig. Det sjukliga, inbundna lyn-
net, hans resignerade, melankoliska blick på lifsföre-
teelserna och aristokratiska skepticism gentemot frå-
gorna i vårt land väckte min sympati. Jag har
samlat hans för öfrigt få bref och under årens
lopp gjort anteckningar från minä besök hos honom.
Då hän var fåordig och icke skref gärna, och då
hän var den sista manliga v. Daehn som lefde i vårt
land, i hvars historia hän ingripit på ett väsentligt
sätt, kimna dessa minä anteckningar om denne säll-
synt begåfvade och sympatiska person intressera en
eller annan läsare samt måhända för dem, som i
framtiden teckna statsmannen v. Daehns lefnad, lämna
åtminstone några hållpunkter.

Minä anteckningar följa icke bestämd kronolo-
gisk ordning. De tillkommo så, att jag, hemkom-
men från besök hos honom, nedskref hans yttran-
den, som tycktes mig märkliga, utan att jag nägon-
sin tänkte begagna mig af dem. När jag nu tjugu
år efteråt bläddrar igenom anteckningarna, finner jag
dem själf så intressanta, att lusten att sammanställa

9
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dem torde vara förlätlig och förklarlig. Läsaren tyc-
ker måhända att jag ser honom väl mycket i ljus.
Kan vara. Andra se honom för mörkt, måla honom
svart i svart; själf anser jag mig ha seit pä honom
med oväld jag håller nämligen före, att man skall
vara uppvuxen i Östra Finland, förtrogen med dess
värld och dess fördomar, för att tulit förstå honom.

Med ministerstatssekreteraren Woldemar Carl
von Daehn bortgick den antagligen siste i vårt land
bofaste medlemmen af familjen von Daehn. Likasom
ätterna Etter, Briskorn, Nolcken m. fl. komma väl
medlemmarne af familjen von Daehn att framgent
skylta i Finlands adelskalender; men i dess andliga
utvecklingshistoria, i dess kulturella lif torde de icke
mera komma att taga del. Deras släktrelationer och
uppfostran ha fört dem på andra banor. Därom
var äfven Woldemar von Daehn redan på 90-talet
medveten, och detta medvetande gjorde honom sorg.
När jag, för hvilken v. Daehn visade grafkapellet i
Sippola, anmärkte, att där fanns plats endast för en
död ännu, svarade hän: „Denna ende blir jag, jag
är ock den siste; de andra komma att sofva där
borta på andra sidan gränsen. På min kista skall
stå endast mitt namn, intet annat, inga titlar eller
värdigheter, ty det vore löjligt. “ Denna tanke, hum
ensam hän var i vårt land, tycktes sysselsätta ho-
nom mycket, ty så föga meddelsam hän än var, lät
hän den, så att säga ofrivilligt, mer än en gäng
framskymta, såsom t. ex. i följande yttrande: „Det
finns släkter som ingenstädes slå rot, som drifna af
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ödet dyka upp, så att säga händelsevis, än här, än
där; de kunna vara begåfvade, högtställda, men det
tycks för dem vara omöjligt att helt växa fast i nä-
got land.“ Otvifvelaktigt tänkte hän därvid på sin
egen familj, som via Danmark, Preussen, Liffland,
Ryssland händelsevis kömmit hit och blifvit finsk.
Farfadern Johan von Daehn hade verkligen »händel-
sevis" blifvit godsägare i Finland. Därvid tillgick
som följer.

Sippola gods hade tidigare af familjen Creutz
sälts åt en Stackelberg, som sålde den ät en bonde
Bertil Koskell. Då Koskell ej kunde betala köpe-
summan, erhöll hän ett lån af domprosten Gudseus.
Mellan Koskell och Gudseus uppstod senare en pro-
cess med anledning af lånet, en process som af-
gjordes af Dirigerande senaten i S:t Petersburg på
ett öfverraskande sätt. Dirigerande senaten höll sig
nämligen tili den svenska lagen om frälsejord och
resolverade, att hvarken Gudseus eller Koskell, så-
som varande ofrälse, fick besitta godset; det skulle
af guvernementskansliet i Wiborg försäljas på offent-
lig auktion. Då Gudseus var släkt med familjen
Brandt i Wiborg och en Brandt var gift med en
artillerikapten von Daghn, afgjordes frågan så, att
den sistnämnde tillöste sig godset år 1784. Denne
Johan von Daehn, hvars far värit sekreterare hos en
hertig af Braunschweig, blef en gärna sedd vän hos
guvernören i Wiborg, hertigen af Wiirtemberg (se-
dermera konung af Wiirtemberg) och hans gemål,
en braunschweigsk prinsessa. Det viborgska hofvet
var mycket litterärt anlagdt, och därtill hade i sin
män Johan von Daehn bidragit. Hän anlade det för
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den tiden ovanligt stora biblioteket på Sippola, rikt
på arbeten i matematik, fysik och landtbruk. Delta
Stora bibliotek och hoftraditionerna gjorde att famil-
jens medlemmar städse bibehöllo ett visst urbant
drag samt en viss andlig vakenhet, som icke alltid
stod att finna bland Östra Finlands af så heterogena
element sammansatta godsägarestam, och som, med
undantag af de gamla Åbofamiljerna, var tämligen
sällsynt äfven i det öfriga Finland. Johan von Daehn
och hans bröder Alexander och Karl von Daehn
introducerades på finska riddarhuset 1834. Denne
Alexander von Daehn, gift med Charlotta Amalia von
Wilde, var Woldemar Carl v. Daehns fader.

Fadern, Alexander v. Daehn, var en mer än van-
ligt begåfvad man. Efter åtnjuten hemundervisning
hade hän studerat i Dorpat „naturvetenskaper och
humaniora“. En hans anförvant, fru Louise Bruun,
född Tode, som umgicks i det Daehnska huset, ka-
raktäriserar honom „som mycket demokratisk, men
mest af oppositionslusta, därtill gästfri, pratsam och
full af upptåg“.

Charl. Amalia von Wilde, med hvilken hän gifte
sig 1820, var en styf aristokrat af den kända östersjö-
provinstypen. „Hon var tystlåten och mycket vac-
ker“. Samlifvet var icke lyckligt, d. v. s. man hvar-
ken hörde eller såg några scener eller dissonanser,
men de båda makarne voro fullkomligt olika både
tili karaktär och lifsäskådning. Mannen var ytterst
verksam, praktiskt anlagd och utåtvänd. Hän syss-
lade jämnt med sinä byggnader • den stora ladu-
gärden vid Sippola, ett under för sin tid, uppbygg-
des af honom och likaså anlade hän den storartade
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trädgården. I hemmet sägs hän endast under mål-
tidstimmarna. Hustrun åter, stilla, sjuklig, inätvänd,
ägnade sin mesta tid åt böcker, broderier ooh mål-
ning i guache och vattenfärg. Af henne fanns ett
förtjusande miniatyrporträtt i Rossis maner. Hon dog
1851, och nu genomgick mannen en egendomlig
förändring; hän blef plötsligt fallen för starka dryc-
ker. De djupare liggande orsakerna härtill aro ej
bekanta. Vid denna tid var W. von Daehn endast
13 år. Hade hän, som bråddes på sin moder, hvil-
ken hän äfven eljes liknade, värit en tystlåten gosse,
blef hän det därefter ännu mera. „Inbimden och
ordkarg blef hän efter sin moders död“, sade en
hans gamle anförvant, statsrådet v. Daehn. Faderns
dryckenskap gjorde på sonen ett intryck så djupt,
att hän i hela sitt lif hade, som hän sade, „en med
fysisk vämjelse blandad afsky för fylleriet“. Fadern
dog 1855 som guvernementssekreterare, „en löjlig
titel för en läg grad inom samhällets sociala rang-
skala“, sade sonen leende tili mig. Hän begrofs å
Sippola kyrkogård i familjens grafkapell, och egen-
domen öfvertogs nu af äldste sonen Alexander Leo-
nard, den så kallade „ostfinnen“. Namnet fick hän,
emedan den högt värderade och i hela vårt land
kända Sippolaosten under hans tid började att tili-
verkas å egendomen.

Som af ofvanstående framgår, fanns hos famil-
jen v. Daehn likasom hos flere af våra finsk-svenska
slägter icke en droppe finskt blod. Och likväl voro
familjens medlemmar lidelsefullt fästa vid den jord de
kallade sin. Landtbruksrådet Alexander von Daehn
har med outtröttlig energi häfdat den jordfar och far-
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far lämnat honom i arf, och hade Woldemar v. Daehn
fått följa sin smak, skulle han ulan tvifvel blifvit en
lika ifrig jordbrukare som nägonsin brodern.

Efter utomordentligt framgångsrikt afslutade stu-
dier i finska kadettkåren blef W. v. Daehn först fänrik
vid lifgardets jägarregemente samt 1857 underlöjt-
nant vid lifgardets finska bataljon.

Vid gardet var han lika berömd för sin skönhet
som för sin tystlåtenhet. Han förde ett mycket till-
bakadraget lif och tog med ifver del i „de lärda
kortpartierna", sä kallade emedan spelet icke rörde
sig om pengar.

Han förälskade sig plötsligt i den vackra frö-
ken . . . och blef med ens, tili sinä vänners förvå-
ning, jämförelsevis språksam och sällskaplig. Erän
denna tid härledde sig hans vänskap tili de numera
aflidna general Julius af Lindfors och intendenten
C. G. Sanmark.

Fröken . . . visade sig emellertid oåtkomlig för
hans ömhet och gifte sig med en löjtnant, och ett
par år därefter sökte sig W. v. Daehn tili Kauhasien,
där han gjorde en vacker karriär och tio år efter det
han lågat för fröken . . . gifte sig med den ofvan-
nämnda furstinnan Maria Svjätopolk-Mirski (född
1852). Den unga furstinnan var vacker, men ägde
ingen förmögenhet; tvärtom endast en talrik och för-
näm släkt (hennes mor var en furstinna Orbeliani).
Fadern, furst Dimitri S.-M., var en „Rurikovitsch“,
d. v. s. medlem af en af de tre från Rurik härstam-
mande familjer, som ännu finnas i Ryssland. Han
var för öfrigt v. Daehns närmaste förman i Kauka-
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sien, generaladjutant hos ståthållaren storfursten Mi-
kael Nikolajevitsch.

Om lifvet i Kaukasian hade v. Daehn mycket
att förtälja. Där blef hän bland annat intim med
den högt begåfvade familjen Witte (fadern domän-
intendent, hustrun född Fadejeff, syster tili den kände
militär-skriftställaren med detta namn). Sonen i ku-
set, Julian Sergejevitsch, blef finansminister, visade
v. Daehn mycken vänskap och stod honom senare
bi i mera än en kinkig fråga. Äfven fru Blavatsky,
den celebra spiritistprofetissan, släkt med familjen
Fadejeff, träffade hän här och hörde om henne un-
derbara sägner. Hon hade bland annat en hei som-
mar bott uppe i en säterstuga med sin älskare, en
ung ossetisk furste. I Kaukasus utsattes v. Daehn
1864 för en svär olyckshändelse. Storfursten Mikaels
hästar skyggade, och då v. Daehn rusade fram för
att tygla dem, krossades hans ben. Storfurstens lif-
läkare förband honom „högst illa“, och v. Daehn
blef för hela sitt lif svårt hait. En sak vann hän;
storfursten Mikaels vänskap; den kom honom tili
pass, då hän blef finsk statsman. „Längtade gene-
ralen hem, medan ni var i Kaukasien?“ frågade jag
honom en gång. „Frän första dagen jag kom dit
ner“, var hans enkla, rättframma svar, „men min
hustru var så fäst vid sitt land, att jag ej kom mig
för att allvarligt tanka på den saken förrän det var

för senf.“
Och så kom hän då 1882 tili Finland spm gu-

vernör. Därvid tillgick så, att familjerna Bruun och
v. Daehn, utom att de voro lierade genom släktskaps-
band, i flera generationer värit grannar i Kymmene-
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dalen och Fredrikshamn. W. v. Daehns broder stod
särskildt i goda förbindelser med ministerstatssekre-
teraren frih. Th. Bruun, och genom dennes kraftiga
inskridande arrangerades saken tili allas belåtenhet,
ehuru H. M. redan lofvat platsen åt en annan per-
son, en v. Kothen sades det.

Nu skulle v. Daehn blifva „en finsk-finsk man“,
som hän själf sade gamle prosten Mortimer Tor-
sten i Wiborg blef icke litet förvänad, då v. Daehn
anhöll om att blifva intagen som medlem i den fin-
ska församlingen i Wiborg en „finsk-finsk man“,
ty som alla tyska familjer i Östra Finland och Öster-
sjöprovinserna hade hän fäderneärfd aversion för det
svenska elementet. En hans anförvant, Kr. Bruun,
född i gamla Finland före 1813, plägade, då hän
talade om svensk-finnarne väster om Kymmene, säga:
„di andra sidans hundarna". Denna nedärfda aver-
sion mot svenskarne och Sverige den var inner-
sta orsaken tili att Östersjöprovinserna så tidigt gingo
förlorade för Sverige stammar ytterst frän reduk-
tionens tid. Därtill kommer, att den breda demo-
kratiska bas, den urformation, på hvilken den sven-
ska sociala byggnaden ytterst hvilar, icke kan sämjas
med det junkeraktigt aristokratiska feodalväsende,
som var ingrodt hos dessa descendenter tili svärds-
och tysk-riddarne. Tilläggas bör, att v. Daehn i bör-
jan af sin vistelse i Wiborg förband namnet svensk
med punsch och libationer, och fanns det något
som hän afskydde i världen, så var det detta.

Hän kom emellertid under årens lopp ty hän
var, tack väre sin Stora andliga vakenhet, i hög grad
bildbar på andra tankar om Sverige. En resa
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tili Stockholm, vidare den omständigheten att hän
från Sverige erhöll några ovanligt dugliga arbetare,
och renässansen i den svenska folkandan, så stark
och tydlig under 80-talet, lät småningom animosite-
ten mot Sverige smälta bort hos honom. I viss mån
tillräknar jag mig förtjänsten af att hän i just detta
afseende under sin korta finska period genomgick
en snart sagdt fullständig omvandling. Jag höll ho-
nom au courant med historiska och statistiska verk
öfver Skandinavien. I synnerhet de sistnämnda in-
tresserade honom i hög grad. „Statistik är abraca-
dabra för den obildade, tråkighetens fullbordan för
den halfbildade, men le triple extrait de la culture
europeenne för tänkaren; det är den höga, rena, klara
matematiken tillämpad på alla själslifvets yttringar",
sade hän en gång åt mig. Vid denna tid fällde
hän med anledning af det svensk-norska trasslet föl-
jande yttranden, af hvilka det om svenskarne af en
svensk (Vilhelm Lundström i Göteborgs Aftonblad)
förklarades för „ingående sant i hvarje detalj“:

„Det är en märkvärdig dissonans hos det sven-
ska folket. Svenskarne äro fysiskt sunda som en
tjuguåring och ha stort behof af hans fröjder. Tili
själen äro de tvifvelsjuka och erfarna som en gubbe.
Därför håna de sinä dygder och kela med sinä fel.
De äro resoluta vid smörgåsbordet och vid jubel-
festerna, men köpslå om frågan, huruvida allt det
där, som de dock njuta af, lönar mödan att för-
svara. Ett kunna de: arbeta. Icke trälbundet, som
tysken, utan med intervaller.“

„Tala ej om erfarenheten från Amerika, än min-
dre om Norge. Amerika och Norge äro världscivi-
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lisationens experimentalfält. Det förra är sä rikt, så
tulit af resurser, att det kan ha råd att samla erfa-

•

renhet. Men om norrmännen icke änyo bryta nac-
ken af sig, som de gjort det tre gänger förut, då
mäste nationalekonomins grundlagar ställas på huf-
vudet. De röra sig nu, som alltid förr, i storvulna
drömmar och ideer utan fast mark. Nu, som i me-
deltiden, finnes det mycket få norrmän, det finns
Kristianiabor, Bergensbor och Trönder, Gud vet om
det icke finns t. o. m. Tromsöbor, som alla skryta
med sinä förtjänster och afundas sinä grannar."

Om man betänker att yttrandet fälldes 1891, så
måste man medge, att det visar en ovanlig fram-
synthet hos honom; ty det är faktiskt den ekono-
miska situationen, som nu drifvit norrmännen tili be-
sinning.

I olikhet med mängen „vår landsman" talade
v. Daehn svenska utan den minsta ryska brytning.
Hän läste konsekvent och systematiskt finsk-svenska
arbeten; hela mitt bibliotek, t. o. m. arbeten sådana
som Kalmar slotts historia, genomgick hän. Tack
väre denna hans själs bildbarhet, detta lefvande kun-
skapsbegär, kom hän inom kort in medias res, hän
var åter blifven en af de våra.

Hän drömde om att få sinä yngre söner in i
kadettkåren i Fredrikshamn, göra dem tili finska
godsägare på Sippola, som hän själf, hans broder,
hans far och farfar det värit; hän önskade att de
skulle lära sig finska. Alit förgäfves. Omständighe-
ter, som hans manliga vilja icke kunde behärska,
arbetade emot honom. Hans hustru vantrifdes i värt
land, hans barn, födda i Kauhasien, hade sett söderns
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soi och söderns himmel; de voro bergtagna af min-
nen från dessa fjällar och dalar. Att växa in här
vid de låga stränderna af Sippola sjö, vid de öde
moarna och träsken, som skilde fädernehemmet i
norr från järnvägen i söder, från hafvet, gick icke
för sig. Hans söner talade icke svenska och endast
obetydligt finska.

Ytterst fåordig i delta afseende, tog hän saken
säilän tili tals; den drefs framät „par la force des
choses." En enda gång, vid en supe i hans hein,
dök denna latenta fräga upp. Det var som eld i
blår, alla lifvets stora spörsmål drogos fram i ett
nu, och den stora klyftan var skönjbar för alla.

En finsk anförvant tili familjen tog med ifver
upp saken och talade, gentemot värdinnan, med
värme om vårt land. Förgäfves. Generalen steg,
starkt rodnande upp, och sade med sin djupa varma
röst: „Det är rätt gjordt, det är vacket gjordt af dig,
kusin, att försvara vårt land, men allt det där kom-
mer för sent.“ Hän tog sitt glas te, gick in tili sig
och stängde dörren. Ingen såg honom på hela
aitonen.

Knappast något bidrog mera tili att, så att säga
med väld, föra honom öfver tili oss, än hans familjs
missnöje med Finland. Detta tadel öfver allt och
alla tvang honom att, förbi det dagliga klandrandet,
se djupare in i de orsaker, som väckte missnöje hos
många af hans närmaste. Och hän fann, att allt
detta icke ryska vuxit upp ur historiska fakta, ur en
folkkaraktär, att allt detta var berättigadt, såsom pro-
dukten af en sexhundraårig fortlöpande evolution.
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11.

Det var intressant att se gången af hans utveck-
ling från en vanlig guvernör i Stavropol tili en högt-
ställd finsk tjänsteman, d. v. s. från ett kugghjul i
en ämbetsmaskin tili den drifvande kraft, den aktiva
verksamhet man bar att fordra af en person i hans
nya ställning.

I början var hän, som de flesta, föga invigd i
de historiska och rättshandlingar, som faktiskt reg-
lera värt lands förhållande tili kejsardömet; men då
omständigheterna gjorde, att hän kom i närä berö-
ring med dessa frågor, tog hän med allvar och skärpa
i tu med dem, och från denna tid var hans öfver-
tygelse stadgad.

Woldemar v. Dsehn trädde in i Senaten med ett
bestämdt progräm för sitt handlingssätt; hän har
själf i få, korta satser meddelat det åt den, som skrif-
ver dessa rader. „Bevarande det solklara, i lag be-
rättigade finska, ville hän göra' allt för att tillmötesgå
den ryska regeringens fordringar på att den ryska
öfverheten i detta land äfven i det allmänna med-
vetandet skulle vara faktisk och odisputabel. I godt
förhållande med ryssarne kunde vårt land bevara ett
och hvarje; i fiendskap, ja t. o. m. endast vid irri-
terade förhållanden intet.“

„Det för hvilket vi enigt borde stä tili det sista
är vår ekonomi. Likasom den enskilde ekono-
miskt lyckligt ställde för ett jämförelsevis oberoende,
fritt lif under de eljes svåraste politiska förhållan-
den, är en stat, jag menar ett land, som är herre
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öfver sin ekonomi, i vissi afseende fri, oberoende,
trots alli.“

W. v. Daehn var känd för sin tystlåtenhet. I
större sällskap slöt hän sig in i denna tystlåtenhet
som musslan i sitt skal; men, som fallet ofta är med
nervosa, sjukliga personer, kunde hän tina upp
detta skedde vanligen först sent på aitonen och
då kunde hän heratta så, som t. o. m. få ordkonst-
närer kunna det. Redan innan jag visste att hän
studerade Nietzsche, förvånade mig hans koria, konst-
närliga, aforistiska form i samtal. Senare observe-
rade jag att hän bland den massa arbeten, mest
nationalekonomiska, som hän en gång på en tjänste-
resa tog med sig, hade äfven en bok af Nietz-
sche. Naturligtvis efterbildade hän icke denne i sitt
tai, men Nietzsches uttryckssätt var så att säga lämp-
ligt för honom; ordknappt, kort, skarpt aforistiskt,
konstnärligt, passade det för hans temperament bättre
än något annat.

Huru plågad v. Daehn var af att yttra sig i större
sällskap, framgick på ett nastan komiskt sätt bland
annat vid den afskedsmiddag, stadsborna i Wiborg
gäfvo för honom och hans hustru.

„Hm, jag skall väl hålla tai där igen!“ sade
hän både brydd och förtretad. Ordet igen var då
för mycket, eftersom ingen i Wiborg någonsin hört
honom hålla tai. Det lilla talet fördärfvade nog hela
festen för honom och kostade honom mycken själf-
öfvervinnelse. Hän både rodnade och bleknade många
gånger, innan hän slutat. Huru allvarligt hän själf
tog det, framgår däraf att, då hän nägra år därefter
skulle yttra sig i frägan om inköp af tomter för Wi-
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borgs sjukhus, där det vägde mellan Wiborgs stads
och statsverkets intressen, hän helt betänksamt sva-
rade: „Jag var med om den där middagen och lof-
vade att, så vidt på mig berodde, stå staden bi; jag
är bunden af mitt löfte.“

Efter denna middag ansäg hän sig böra göra
visit hos samtliga af värdarne, bland dem några per-
soner af mycket medioker lefnadsställning. Dessa
visiter voro för honom en formlig plåga. Hän kom
in, tnumlade några banala fraser, skrufvade sig på
stolen ett par minuter och gick tigande och rod-
nande sin väg.

Det v. Dsehnska hemmet på Sippola minnes jag
sen mer än trettio år. Det var ett spartanskt hem.
Lyxen trifdes där ej. Inga gardiner funnos för fön-
stren, inga mattor, inga konstverk. När W. v. Daehn
öfvertog sitt fädernehem, satte hän stil på denna en-
kelhet. Skinande hvitt, blankt och fint blef det, i
sitt slag nästan raffineradt. Möblerna i masur och
mahogny i enklaste empire stodo på gammaldags
sätt, sparsamt och i rader längs väggarna. Fortfa-
rande inga gardiner, inga mattor. Icke ett grand af
den nytyska barocken förmärktes i hela huset. Det
var rent af välgörande för ögat. Kartor, blommor
och goda kopparstick voro rummens enda prydnad. I
denna omgifning blef människan allt, husgeråden intet.

Oaktadt den prägel af enkel förnämhet, som
hvilade öfver det hela, har den, som tecknar dessa
rader, knappast värit med i ett mer demokratiskt
sällskap än hos denne ministerstatssekreterare, gift
med en furstinna af Ruriks gamla ätt, hvars dotter
var hoffröken och hvars son var marinofficer. God-
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sets bokhållare, häradsdomaren, kyrkoherden, rör-
mästaren (kallad ingeniör), som afvägde marken för
vattenledningsrören, en verkmästare från Wiborg, alla
sutto vi vid samma bord. Samtalsspräket vid en
sådan middag kunde vara och var faktiskt ofta nog
finska, svenska, tyska, franska, ryska och engelska
på en gång. De två sistnämnda voro hemmets spräk.
Värden själf var den enda af oss, som talade alla
sex språken ■— och alla utom finskan flytande.

Vid ett tillfälle höll en af gästerna oförmodadt
för alla ett tai för värden pä finska. Det gick på
flytande runometer. Efter middagen lämnades kvä-
det åt v. Dsehn, som hade alldeles ogement roligt
åt talet och hela episoden. „Här har icke hållits
tai sedän fyratio år tillbaka“, sade hän skrattande.
Jag fick en afskrift af dikten, men har tyvärr förlagt
den. Dess innehåll var lof och pris öfver genera-
lens demokratiska tendenser! v. Dsehn var dock den
störste aristokrat, åtminstone den mest oförställde,
jag sett och hört 1 vårt land. Att hän låtit skrifva
in sig i finska församlingen i Wiborg var diktens
A och O. För öfrigt ohöljd fennomani.

Det v. Daehnska hemmets lyx var (utom det
magnifika, för det mesta vegeterianska köket) blom-
mor och böcker. I blomsterdekorationen skönjdes
ockå hans egenart, hän älskade det japanska sättet
att ordna blommor: „en blomma i hvart rum“. Oran-
geriet i Sippola stod högt, och de blommor man
såg hos honom voro väl värda att ses.

En mera beläst person än W. v. Daehn har jag
endast säilän träffat. Alla mm på Sippola voro fyllda
af böcker. Det nyaste i historia, statistik och natio-
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nalekonomi såg jag hos honom. Hän gjorde mig
uppmärksam på Marbots memoirer, Waliszewski och
Sienkiewicz.

•Jf *

•Jf

Jag har med v. Daehn upplefvat många lustiga,
sorglustiga och allvarliga episoder. På resor i länet
ha vi bott i samma rum i gästgifverier och bond-
gårdar, och då hän för sin ofärdighets skull behöfde
hjälp den måste dock erbjudas med försiktighet
och utan skymt af medlidande, annars blef hän stött

så kan jag säga att jag stått honom tämligen närä.
Särskildt var detta fallet i Villmanstrand 1885

under de långa och kostsamma förberedelserna tili
Alexander III:s besök. Det första dygnet bodde vi
på stadshotellet och måste dela rum. Det lif som
fördes i Villmanstrands hotell på den tiden var yt-
terst högljudt, bråkigt och fuktigt. När stadens bor-
gerskap tagit sig tili bästa och antingen stämde upp
fosterländska sånger, diskuterade ortens skandalhi-
storier eller utkämpade sinä partistrider, då kunde
det gå tili som det ofta går tili i våra små lands-
ortstäder.

v. Daähn, som afskydde dryckenskapslasten värre
än allt annat och som på sitt stillsamma sätt gaf
luft åt sin vrede och afsmak för detta nationalfel,
sade en dag åt mig: „Ja, herr arkitekt, ni är ordfö-
rande i något slags nykterhetsförening för arbetare,
det är godt och väl. Den onykterheten är dock den
lättast hjälpta, men huru skola vi få medelklassen
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strängare i delta afseende?'1 Tili denna fråga åter-
kom han olla. „Ack, hvad söderns folk stå öfver
oss, vi aro barbarer i jämförelse med dem. Och
denna vär råhet i tai och åtbörder är förfärande.
När jag tänker på en grusinsk, armenisk för att icke
tala om en turkisk herre, förbindlig, nykter, hvilka
maner ha de icke. I jämförelse med dem äro vi
vildar, fulla af råhet och ondska. Där fanns en liten
håla i Stavropol; den som där styrde och ställde
var en fullblods kaukas. Sundt förnuft hade han
lika mycket som någon, i hyfsning och maner kunde
han ge lektioner åt hvem som helst; men han var
en nykter muhamedan och icke ett af dessa Abra-
moffs svin.“

Under de lysande dagarna vid Villmanstrands
lägermöte 1885, dagar som jag ej kan minnas utan
att än i dag värmas upp, under dessa dagar, ägnade
åt arbetet och nöjet, gjorde W. v. Daehn les hon-
neurs för hela länet. Bestämd, mild, framför allt
lugn i sitt väsen tog han utan åtskillnad emot kej-
serliga storfurstar, karelska bönder, smästadsfruar,
höga dignitärer; alla med samma outtröttlighet
och fåordighet. Med oförändradt tålamod åhörde
han lika väl bondedeputationer och damer frän huf-
vudstadens högsta kretsar, som skulle presenteras
för D. D. M. M., som gendarmeriets långa och omöj-
liga .fordringar på. extra åtgärders vidtagande för
D. D. M. M:s säkerhet och lif. Och dock var han
vid denna tid ganska sjuk. Gendarmeriet fordrade
bland annat energiskt, att dörrarna tili källrarna
under H. M:s rum skulle förseglas. Då emellertid

10



146

iskällaren inrymde vattenledningsrören, de elektri-
ska trådarna voro dragna där, och allt var provi-
soriskt och primitivt i högsta grad, ville jag på inga
vilkor gå in på saken och förifrade mig naturligtvis.

Gendarmchefen klagade hos v. Daehn och vi
uppkallades båda. Sedän v. Daehn hört på oss, sä-
ger hän på svenska; „Nå, hvarför i herrans namn
kan inte arkitekten låta honom få sin vilja fram?
Låt honom försegla sin dörr, sä är hän nöjd. I mor-
gon öppna vi den igen.“

Dä jag förvånad frågade om det lät sig göra,
svarade hän: „Ja inte skicka de oss väl tili Sibirien
för det. Vi säga att det måste ske, liksom hän, och
ni säger ju att det måste ske.“

„Ja vissi"
„Nä, då är ju saken klar, nu gä vi och spisa

frukost."

Aldrig glömmer jag aftontaptot en gång vid lä-
gerplatsen. Öfningarna voro afslutade. Solen hade
gått tili hvila. Sommarnatten stod mild, ljum och
skön i sinä bleka färger öfver slätten. Korum hade
hållits, de sista tonerna af Runebergs psalm för fä-
derneslandet hade förtonat. Trenne signalraketer
ljungade upp ur skogens mörker, ritande glödande
runor mot himlens dunkelblå. Nu var dagen ali.
I den kejserliga paviljongen hade den rörliga fram-
väggen tagits bort. Ett långt bord hade dukats upp;
det gick från paviljongen ut på slätten, ut i det fria,

Kejsarinnan Maria Feodorovna (Dagmar) gjorde les
honneurs vid bordet och serverade te åt de förnäm-
ligare gästerna vid bordets öfre ända, medan betjä-
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ningen bjöd oss, som sutto ute pä lägret, konfityrer,
champagne och frukt. Jag höll mig, enligt före-
skrift, städse i v. Dashns närhet eller observerade, om
detta ej kunde ske, hvar hän var.

När allt var undanstökadt (och det varettstök;
här behöfdes en påpasslighet, som icke fick svika
ett ögonblick, ty allt var ytterst provisionelt), vände
sig v. Dashn tili mig och tackade för denna hjälp
och hvilket gladde mig mest det sällskap jag
beredt honom. „Mången skall måhända säga Eder,
att det arbete vi här utfört ark— och hän använde
ett starkt ord men tro mig, landet skall länge
ha godt af den saken, och de Stora kostnaderna som
här nedlagts äro ej bortkastade, åtminstone ej sä
länge och hän pekade mot bordet det höga
herrskapet lefver.“ Detta hän s tack, ett tack af en
person som ej slösade med ord, gladde mig och
jag har bevarat det som ett kärt minne. v. Dashn
hade sagt sant: af arbetet i Villmanstrand hade vi
godt precis i tretton år, så länge W. v. Dashn var
finsk tjänsteman. •

Här i Villmanstrand lade v. Dashn grunden tili
det goda anseende hän hade hos Alexander 111 och
den välvilja dehne visade vårt land.

Samma år jag kom tili Wiborg fick jag bref af
var nu så ryktbare skulptör Ville Vallgren. Hän be-
höfde sysselsättning. Jag öfverlade med några af
minä vänner i Wiborg, och det beslöts att jag skulle
beställa en staty af Torkel Knutsson „sådan som
Birger Jarls i Stockholm 11

, tili högst 2,200 fm. Den
som blef förtjust var Vallgren. Jag underrättade v.
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Daehn om saken, hän blef mycket intresserad. „Bara
hän nu gör vapenskölden och kostymen riktiga. Inga
historiska och heraldiska bockar, kom ihåg det.“
Ingen af oss tvekade då, ingen kom alt tanka på
huru statyn skulle uppresas. Vallgren arbetade på
sin bildstod under åren 1883—87. Emellertid kom
saken ut i Wiborgs tidningar och togs om hand af,
bland andra, kommendanten i Wiborg, general Ducho-
nin. Hän klagade för generalguvernör Heiden och
sommaren 1886 kallades jag tili denne, som då
bodde pä det förtjusande Rongais i närheten af Wi-
borg. Hos Heiden var v. Daehn före mig. Grefve
Heiden, förbindlig och vänlig som alltid, frågade
huru jag ämnade bära mig åt för att få bilden upp-
rest. Jag såg på v. Daehn, undrande huru hän ställde
sig tili saken. Men hän tycktes mig outgrundlig.
Jag svarade: „Stoden är icke färdig, icke här, icke
betalad; den frägan är för tidigt väckt, jag har icke
alls tänkt på saken. Men hvem skulle hindra en så
oskyldig sak? Lagen säger ingenting, och det som
ej är förbjudet är tillåtet. “ v. Daehn tog nu vid och
talade lika öppet, men tillade, att klokheten bjöd att
lätsas som om förordningen i fråga förefanns och
ingå tili myndigheterna med anhållan om rätt att
uppställa monumentet. Grefve Heiden var böjd för
samma sak och allt hade kunnat arrangeras i godo,
men det gick annorlunda. Felet var delvis mitt,
men kan ej här omtalas; slutresultatet blef, att Torkel
Knutssons staty gaf upphof tili författningen af 15
juni 1890, om uppresande af offentliga monument.
För att soulagera Ville Vallgren, som kom att oskyl-
digtvis lida, beställdes genom bemedling af v. Daehn
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och senator Yrjö-Koskinen ett arbete för kejserliga
senatens räkning; det blef, på förslag af mig, Engels
porträttbyst. Wiborgarne fingo, om jag ej är orätt
underrättad, Torkel Knutssons staty in under nam-
net „Hjältemod“, „Korsriddare“ eller något dylikt;
bilden ställdes upp i deras rådhussal och är ett vac-
kert verk. Den gamle riksförmyndaren, orättfärdigt
bragt om lifvet af sin konung, hade nu, närä 600
är efter sin död, blifvit anledning tili en ny författ-
ning i det land, där hän i tidernas morgon var med
om att befästa kulturen.

En dag, v. Daehn var då på tjänsteresa och
hade sjuknat i Villmanstrand, gjorde jag honom upp-
märksam på en af de tyska öfversättningarna af Ru-
neberg och bad honom lämna boken ät sin dotter,
då elev uti högsta klassen i Wiborgs tyska fruntim-
mersskola. Detta gaf anledning tili följande obser-
vation af v. Daahn. „Det är med Runeberg som
med Homeros eller hvad hän sedän hette, som
beskref bataljerna kring Troja man skulle tro att
dessa sånger gälla en världsstrid. Jag vill minnas,
att där folio 16 officerare och omkring 450 man i
1808—9 års krig; jag undrar om det stupade flera
trojaner och greker i striderna om den vackra prin-
sessan. Men var det småaktigt, barnsligt i verklig-
heten, i dikten är det ena som det andra grandiost.

Vet ni hvad jag mest beundrar hos Runeberg,
det är de där verserna: 'fritänkare jag nämns, det
är min heder’. Heine har skrifvit något likartadt,
men det går inte på längt när upp mot Runeberg,
eller är det mitt germanska blod som icke väcks af
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appellen, när den kommer från en jude. Lägger
jag därtill, att Runeberg är en finsk luthersk präst,
räknar jag det honom tili än större förtjänst, att hän
vägade säga hvad hän sagt. Hos honom är utta-
landet bevis på verkligt mod, hos den andra ett ut-
tryck för den kalla resonnerande judiska esprin.“

Det måste för öfrigt bland de i Wiborgs län bo-
satta tyska familjerna värit gängse att bedöma Ru-
neberg ungefär som v. Daehn det gjort här ofvan,
ty jag minns från minä gossår att jag kände mig
djupt kränkt, då vår tyska talande läkare A. Fran-
kenhaeuser fällde i det närmaste samma omdöme
om nationalskalden.

Å finsk sida' handhades ledningen af D. D.
M. M:s besök i Villmanstrand 1891 af dvilchefen
stallmästaren C. Tuder. I kejsarens mm, tämligen
blottadt på möbler, hade jag insatt ett bokskåp, i
hvilket jag utan hänsyn tili volymernas innehåll,
endast efter bandens storlek och prydlighet ställt upp
böcker ur mitt eget bibliotek. En ytterst brokig kol-
lektion på många språk, mest svenska.

Rummen besöktes och inspekterades af alla möj-
liga personer, däribland en ytterst älskvärd och för-
bindlig högtställd rysk generalsperson, som läste titeln
på en af böckerna: „Sveriges rikes lag“. „Qu’ est
ce que c’est?“ frågade hän. Jag förklarade saken.
Hän fann det kuriöst, att kejsaren af Ryssland skulle
regera i sitt eget land efter „Sveriges rikes lag“, som
en riksdag för 200 år sen behagat hitta på, och enligt
en författning som en Gustaf 111, Katarinas kusin,
ställt ihop. Diskussionen blef ganska animerad. Det



151

skulle »aldrig bli fred här i landet, innan den lagen
var, otn också oförändrad, promulgerad af en rysk
kejsare". Mannen i fråga var för öfrigt bildad, be-
läst och västeuropeisk. „Tro mig, ju förr ni själf
får en ändring i delta för ryssarne obegripliga fak-
tani, dess förr får ni ro för oss.“ Sedän vi spisat
middag vid det s. k. hofmarskalksbordet, skildes vi,
och jag gick upp tili v. Daehn och talade om för
honom hvad jag hört af personen i fråga.

„Den gamla visan! Tror ni icke jag hör den
alla dagar uppifrån och nedifrån, dag ut och
dag in.“

„Nå, skulle inte något kunna göras för att-få
saken arrangerad en gång, om den är af sådan vikt
som antydts?“

„Hm! Det fanns en tid, då det kunde ha skett
och borde ha skett. Men då, gudbevars, hade man
inte tid, man bara skällde på hvarandra och på
Yrjö-Koskinen främst. Det gjordes ej på 70-talet,
då det borde ha gjorts, ty då var tiden inne. Alexan-
der II var, förblef och dog liberal; då funnos i Ryss-
land och hos oss män inom alla partier, kapabla att
göra den kodifikation, som hade behöfts, men par-
tierna här hemma hatade hvarandra. ’C’est une pe-
tite Pologne’ skall Alexander II ha sagt om oss.
Däraf blef intet, och nu är det för sent. Nu går det
sin gilla gång, d. v. s. det går illa.“

„Tror inte generalen att om en landtdag.. . .!“

Hän gjorde en afvisande åtbörd med handen.
„Armfelts kvicka persiflage håller nu streck mer än
någonsin. Har ni hört den? Den finska konstitutio-
nen är som en gift mans illegala förbindelse, alla
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kanna den, alla tolerera den; ju mindre man talar
om den, dess lyckligare lefva kontrahenterna med
hvarandra. Vårt är felet, att den finska konstitutio-
nen ej kodifierades när tiden var inne. Och felet
är det svenska partiets* tili stor del, ty det har in-
genting velat göra i den behagliga ställningen af
beati possidentes det innehar. Det vill ingenting
riskera för att inte förlora nägot af hvad det har.“

Ännu må här relateras en episod, som hänför
sig tili de kejserligas besök i Helsingfors 1885. Från
Villmanstrand reste de kejserliga tili Helsingfors.
Här hyllades de bland annat af studenterna, som
infunnit sig för att på borggården tili det kejserliga
slottet sjunga för de höga gästerna. Uppe på
det kejserliga slottets balkong stodo D. D. M. M.
med sinä tvenne söner storfurstarne Nikolai och
Georg. Inne i salen stod sviten. På befallning af
grefve Heiden och baron v. Alfthan hade jag följt
med, belysningen af slottet stod under min närma-
ste värd. Jag slöt mig som vanligt tili v. Drehn.
Det var en gudomligt vacker sommareftermiddag
mot aftonen. Studentkåren sjöng den ena sången
efter den andra. Dagen var härlig, kvällsljuset föll
snedt öfver hamnen, hafvet glänste där ute, hamnen
stod blank som en sköld af metall; allt gaf stunden
stämning och lyftning. Plötsligt tonar Vårt land
där ute. Man säg huru människorna blottade sinä
hufvuden. Kejsarinnan tog nu själf mössorna af sinä

* Egentligen var det det s. k. liberala partiet, som den
tiden var bestämmande i vär politik.
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söner, men kejsaren rörde sig ej. Vi som stodo
bakom sägo hur kejsarinnan, oförmärkt för allmän-
heten, ryckte kejsaren i rocken, men hän rörde sig
ej. Hon hviskar tili honom, hon ber honom gång
på gång, hän rör sig ej. När de sista tonerna af
Vårt land

och högre klinga skall en gång
vär fosterländska säng

förtonat, då först kan hon förmå sin gemål att taga
mössan af sig och deltaga i hyllningen åt den fin-
ska nationalhymnen. Jag, som med spänning obser-
verat denna ställningar och förhällanden belysande
episod, vände mig mot v. Deehn. Med en lång och
allvarlig blick på mig svarade hän: „Jag har sett
och förstått. Det hade värit önskligt, att vissa andra
hade observerat denna situation, då vore vissa an-
dra mindre stormodiga på sin sak.“

Vid tiden för kejsarens andra besök i Finland
1891 hade v. Daehn blifvit ministerstatssekreterare
för Finland och afslutat sin bana som senator. Fluru
hän lyckats genomföra sitt program i kejserliga se-
naten, däröfver skall historien döma. Jag for med
honom på samma täg, då hän öfverflyttade tili S:t
Petersburg; vi reste tili Sippola. Hän var mycket
tungsint, ännu mera knapp och fåordig i sinä yttran-
den än vanligt. Under de tvenne dygn jag var med
och hos honom, sade hän så godt som intet. Hän
hade vid denna tid anknutit förbindelser med öf-
verste Roediger, en sympatisk och kunskapsrik mili-
tär, af finsk nationalitet, professor vid generalstabs-
akademien. Denne ville hän ha fäst vid statssekre-



154

tariatet, för att få en expeditionschef efter sitt sinne.
Roediger ville emellertid ej emottaga posten, detta
tili stor skada för vårt land; vi hade i honom fätt
en framtida statsman med omfattande insikter och
en betydande arbetskraft. Och det hade vid denna
tid för visso behöfts.

Det var en af de heta augustidagarna i S:t Pe-
tersburg 1890. Postmanifestet hade af v. Daehn,
som dä var ministerstatssekreterare-adjoint, kontra-
signerats. Ensam i sin bostad vid Spalernaja-gatan
satt hän vid nedfällda gardiner; familjen var på Sip-
pola. Den gamle tjänaren, som i många år anmält
besökande hos en rad af ministerstatssekreterare, satt
i förrummet och såg bekymrad ut. Hän ljusnade,
då dörren öppnades.

„Det är svärt nu där inne“, sade hän hvi-
skande; „han hvarken äter eller dricker något, icke
ens te, som hän eljes brukar dricka alla dagar i flera
omgångar. “

Sedän jag anmälts, steg jag in och såg v. Daehn
längst inne i rummet. Hans första fråga var; „Har
det regnat i Finland?“

„Nej!“
„Nå, då går det åt fanders med skörden också

som med allt annat. Nå postfrågan, den skrika
de väl om hemma?“

„Jag skulle icke tala sant, om jag icke sade,
att man är mycket upprörd och förbittrad.“

„Jag kan tro det, den förbittringen hörs ända
hit;“ och hän slängde tili mig ett papper. „Se där
hvad man sändt mig.“
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Jag tog papperet. Det var en afskrift, med frun-
timmersstil (tycktes det mig), af Runebergs »Svea-
borg“.

„Men jag skall svara den lumpna, anonyma
smädeskrifvaren. Se här“, och hän gaf mig ett
halfark, på hvilket med hans Stora bokstäfver stod
skrifvet ett mycket nervöst svar, af honom själf rättadt
och korrigeradt på mer än ett ställe.

»Ja, men generalen känner ju ej hvem som
sändt detta papper.“

„Jag skall svara i tidningarna, i Nya Pressen,
en gång skall jag ock bli tidningsmagister.“

Nu läste jag hans svar, med uppmärksamhet.
»Ja, det här blir ett skönt spektakel, om generalen
skickar in sin skrift. “

»Det gör jag ta mig . . . men det skall jag
säga Er, sä illa förberedda, som de ha sinä sa-
ker där hemma, går allt åt fanders. Glöm inte, att
man inte skall kasta ut barnet med badvattnet, nå-
got måste ges, måste ges. Men hvad och huru
mycket, det är en sak som jag inte tillåter någon
döma mig för, förrän jag ligger tre alnar under jor-
den och legat där så länge att intet finnes af mig;
dä först må man komma med domen. För öfrigt,
ju mera de skrifva och skymfa mig, dess starkare
blir min ställning, dess större den nytta jag kan
göra på min post."

Jag yttrade något om att större pressfrihet och
offentlig yttranderätt skulle skydda den enskilde mot
nrdskrifvare och smädare.

Hän blef het och sade: »Arkitekten kan ju be-
gära stjärnorna från himmein eller något annat dy-
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likt. Vet ni hvad man här tänker om den finska
presslagen? Man tycker den är anarkisk."

„Ja, det vet jag.“
„Nä, då behöfver jag ej svara, Er, men de där

magistrarna skall jag svara, som om min ställnings
svårigheter, om ställningens svårigheter i allmänhet,
inte veta någonting, ingenting alls.“

Några dagar därefter lästes i Nya Pressens
aftonnummer för den 28 augusti följande meddelande
frän allmänheten; „Af ministerstatssekreterare-adjoin-
ten W. v. Daehn bar red. fått mottaga följande tack-
sägelse med uttrycklig anhållan att den måtte införas
i Nya Pressen.“

Jag har per post, med stämpel Helsingfors, fått emottaga
en afskrift af Runebergs 'Sveaborg’. Dä hvarken namn eller
adress blifvit af afsändaren utsatt, har jag ingen annan utväg
än att genom tidningarna tacka den käcke patrioten, som.be-
hedrat mig med den välmenta sändningen.

W. v, Dstm.“

Två år därefter, när jag begärde hans porträtt
för en Konstnärsgillets publikation, sade hän helt,
omotiveradt:

„Det där om postfrågan, det som jag sade då,.
var nog orätt. Det var ett misstag. Vi hade bort,
man hade bort, d. v. s. jag hade.bort kunna und-
vika den malheuren; jag,

Och hän tillade något som jag ej uppfattade;
hän var hela tiden i hög grad generad, som om
detta själfvalda erkännande af att ett fel begåtts å
hans sida kostat på honom. Hän bodde då på So-
cietetshuset. Då vi gingo ned för trappan, sade hän
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med ett hårdt tonfall: „Det är nu inte meningen att
detta skall sägas åt någon allraminst «

Jag hörde ej resten af hans tai.
Detta medgifvande af ett begånget felsteg å

hans sida skall måhända tyckas en och annan tvif-
lande själf uppkonstrueradt, otroligt. Lyckligtvis fin-
nas hos annan person' dokument, som göra denna
egendomliga episod odisputabel.

111.

V. Daehn var synnerligt intresserad af pedago-
giska frågor. Huru ofta bar hän ej sagt mig, lägg
en militäruppfostran tili grund för edra söners ut-
bildning, mins den romerska maximen ”en gosse
skall fostras upp så att hän kan värja sitt fädernes-
land. Med den grunden inhemtar hän sedän ”lätt
hvad som behöfves i administrationen under freds-
tid.“ Frågan om samuppfostran skärskådade hän
grundligt. Hän var icke precis en vän af den, men
icke heller en motståndare. En dag i augusti 1899
satt hän vid sitt skrifbord på hvilket stod en utom-
ordentligt vacker blommande amaryllis-lilja. Detta
gaf honom, som just då sysslade med frågan om
anslag för en samskola anledning tili följande vackra
och spirituella liknelse. Amaryllis och tulpan aro
båda lökväxter, den ena blommar snabbt om våren,
den andra om hösten långsamt och länge. Skall
man få dem samtida måste man hålla den ena pä
is, den andra i drifhus. Så är det med de två kö-
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nen, som man nu vill samuppfostra. Det synes mi g
orätt att sammanföra tili sitt temperament och sin
andliga utveckling så vidt skilda element. En nitton-
årig flicka är ofta slugare än en trettioårig man.
Och dock för vårt land är systemet frestande. Skvall-
ret håller vakt om moralen. Och billigt blir det.
Tänk på vår fördömda tvåspråkighet. Hvarför hålla
sig med sex skolor då vi siippa med tre. Men det
är också den enda värkliga och nödvändiga faktor,
som tvingar mig att förorda detta System. Tili
dessa reflexioner kom hän med anledning af en
artikel i Revue de deux Mondes, i hvilken en fransk
författare redogör för samuppfostran i Amerika. Sam-
talet afbröts af att telefonen klingade i kontorsrum-
met. Dä v. Dsehn hade svårt att gå, gick jag tili
apparaten och fick veta att ett viktigt telegram från
Petersburg anländt tili hans exellens, det frägades
om telegrammet skulle med extra bud sändas från
Uttis eller afhemtas af Sippola postilion. Låt dem
läsa upp telegrammet för arkitekten, ropade v. Daehn
från andra rummet, jag framförde befallningen, men
den kinkiga tjänstemannen svarade att det var hän
förbjuden att göra. v. Daehn kom nu själf tili appa-
raten och bad att fä höra innehållet och sedän hän
hört telegrammet sade hän att det skulle bli eftersändt.

När hän återkom tili rummet var hän starkt
upprörd, satte sig åter vid bordet och fortsatte sin
patience medan hän bet sinä mustacher. Jag visste
att det nu ej tjänade tili nägot att tala med honom.
Väl en half timme förflöt medan jag förströdd läste
den nummer af Revue de deux Mondes hvars artikel
om samuppfostran väckt hans intresse.
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Plötsligt suckade hän djupt, kastade korien på
bordet och sade: „det är slut med vår goda kejsare,
slut med Alexander 111. Hän dör inom några må-
nader.

Är det möjligt? Kan hän ej resa tili någon
badort?

Nej, det är ingenting att göra. Att fä honom
tili Nauheim, Aix eller hvartsomhälst utom Ryss-
lands gränser är omöjligt. Hän hatar hela den
stora apparaten som följer med de kejserligas resor.
Hän blir förargadj bara doktorn talar om badresor.

När hän engång är borta, har världen en he-
derlig man mindre och Finland ett starkt försvar
mindre. Hans rättrådighet är verkligen sä stor att
jag i det enskilda lifvet aldrig sett dess motstycke.
Hän pröfvar och pröfvar. Så länge hän tviflar, så

hän må vara huru böjd eller huru motvillig som
hälst —■ afgör hän ej.

Och hän berättade med långa intervaller i kort-
huggna meningar med en låg djup stämma små
drag om huru kejsaren i den finska politiken ofta
fullföljde uppslag i-helt annan riktning än dem hän,
såsom det föreföll, själf velat inslå, endast därföre
att hän ansäg sig bunden af sitt kejsareord. Jag
antecknade några af dessa hans berättelser.

Men tillade hän barskt, tala inte om allt
detta här i Helsingfors då börjar att do-
cera i statsrätt, och det tjänar ingenting tili ty

Efter en af Sinä skärgårdsresor kallade hans
majestät upp v. Daehn tnidt i vehkan. En vacker
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holme i Ekenäs eller Ålands skärgård, som kejsaren
besökt året förut, var nu kalhuggen, flera andra öar
i skärgården hade likaså förlorat sin vackraste
prydnad, skogen.

Kejsaren ville ha en befallning om förbud att
utan vidare nedhugga skog ä öar utsatta för storm
och högvatten, i allmänhet å platser med långsam
återväxt. Hän hade värit mycket ifrig.

v. Daehn framhöll att 1 den formen kunde saken
ej afgöras, den måste tili landtdag, ty den lederar
den enskilda äganderätten.

Kejsaren gaf med sig buttert, tilläggande
„tili dess hugga de ned hela min vackra skärgård,
medgif åtminstone att det ryska lagstiftningssättet
verkar snabbt och är enkeli “

Några dagar senare kallades hän upp tili kej-
sarinnan. H. M. säger hon, har med eder taiat om
en lag mot skogssköfling i den finska skärgården;
det vore bra, om ni snabbt gjorde allt som kan
göras sä att H. M. vilja icke förbises och lagarnas
former icke öfverskridas.

Det är mig förment att här lemna ytterligare
detaljer i detta afseende, karaktäriserande och hed-
rande för både kejsaren och hans tjänare.

När v. Daehn hade flyttat in i ministerstats-
sekretariatet kom jag en dag upp tili honom. Hän
satt i det Stora mottagningsrummet längst uppe i
soffan. Det var en mycket solig dag, persienner och
en del af gardinerna voro nedfällda endast hans
plats var belyst, det hela verkade som ett vackert
porträtt. Den bruna fonden, uniformen med sinä
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blänkande glansdagrar och det dallrande ljuset, allt
gaf ett så starkt konstnärligt intryck, att jag t. o. m.
innan jag hälsat sade, „så där skall generalen målas
af en dag, i just den belysningen och i den unifor-
men“. Min anmärkning upptogs af honom som
den var menad, vänligt.

Hm! den saken får ni tala om med fru Nina,
säger hän leende, men en finsk målare skall det
vara i sådant fall. Samma dag skref jag ett bref tili
universitetsrektorn Th. Rein, där jag sade att vi
hade en konstnär så betydande som A. Edelfelt,
en ministerstatssekreterare så ståtlig, så plikttrogen
som v. Dffihn. Universitetet borde vara betänkt på
att bekosta ett vackert porträtt, ty just nu kunde af
ofvannämnda orsaker ett vackert porträtt göras. Rein
tog min invit.ad notam. Dess värre blef v. Daehns
porträtt icke måladt medan hän var i gin makts
dagar, hän målades i Paris när hän var en störtad
man bruten af sjukdom, af olyckorna, förtviflad öfver
det steg hän tagit att sälja Sippola, och tili hvilket
steg hän tvungits af hela sitt lifs riktning, sitt gif-
termål, sin familjs stora behof, kort och godt
som hän själf sade af sitt lifs tragedi „när Sip-
pola är såldt, då är allt slut för mig, jag hör åter
tili de rotlösa familjerna, och .. . I Edelfelts porträtt
finner jag något af detta senare, ingenting af den
stora, kloka ledaren som hän dock var.

v. Daehn hade mycket sinne för konst tili hans
stora glädje tecknade hans yngre son på ett sätt
som mången fackman, konstnär icke gör. Engång
foro hans hustru, hän och jag tili Wasili Ostroff, där
Edelfelt dä hade sin atelier och målade på kejsar-

11
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porträttet. I den otroligt trånga kupen, den var
egentligen beräknad för tre personer, uppstod nu
en för Daehnska förhållanden animerad diskussion
om konst. v. Daehn tog den moderna konsten i
försvar med några koria träffande repliker „on ne
peut pas rester sur le meme point, ni dans la vie,
ni dans I’art. La vie, c’est evolution. La vie stag-
nante c’est la mort“. Hän fann Rjapins konst stor,
men den led af samma förbannelse som rysk musik,
Tolstoi t. o. m. Turgenjeff pessimism „vi enskilda
människor fingo vara pessimisfer, men gåfvo konst-
närerna också tappt, då var världen sjuk.“

Edelfelts kejsarporträtt, det lilla tillhörigt Kejsa-
rinnan, fann hän utmärkt »just sä ser hän ut när
hän vill se som mest älskvärd ut“. Att döma af
några hans knappa yttranden vid de konstutställnin-
gar hän besökte i mitt sällskap hän besökte alla
finska konstutställningar i Helsingfors fann hän mera
behag i linjen, i teckningen än i färgen, något som
tyckes det mig egenteligen väl sammangår med hans
karaktär och hans lynnes riktning.

År 1893 utkom min bok Familjen på Haapakoski.
Jag var mycket tveksam om huru jag skulle förfara
med den. Att hän skulle läsa den var otvifvel-
aktigt, om jag icke gaf den åt honom skulle hän
tro att jag hade sjukt samvete, gaf jag den fruktade
jag för att jag, om hän redan lasi den, icke skulle
kunna behålla konfenansen. Jag beslutade mig för
att gå rakt på saken och tala öppet, det hade alltid
visat sig vara bäst med v. Daehn. Jag gaf honom
ett exemplar, men innan jag hann säga ett ord
säger hän:
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Hm! tackar, hm! Har läst den ren. Arki-
tekten har exploiterat mig, plöjt med minä kalfvar.

Jag blef förlägen och sade något som skulle
vara en ursäkt. Jag hade noga lärt mig hela me-
ningen, utgick ur den äsikten att när inte ett
enda drag är direkt kopieradt efter naturen det för
en konstnär var tillåtet att i sitt arbete afbilda verk-
ligheten, desto hellre som frågan var öfverförd på
allmän grund.

Ja, ja, det tjänar inte tili att ursäkta. Men där
är ett fel i boken, den tragiska punkten är icke för-
lagd på det rätta stället. Den bör förläggas mellan
den generation som är och den som kommer, i ett
tali som detta, det fördjupar situationen.

Det som rent af roade mig var att se huru v.
Daehn studerade människor, huru lätt hän kom under-
fund med dem, tycktes känna deras minsta bevekelse-
grunder, tog rätt på deras passioner, fel och svag-
heter likasom deras goda sidor. Jag har sett många
förvänande bevis på den saken och blott ett
misstag, och också därvidlag hade hän på sätt och
vis rätt, det var icke den andliga kapaciteten som
brast i detta fall, det. . .

Om en af vara mera kända offentliga personer
sade hän:

Envis, ja det är hän, men det finnes många
slags envishet, viljans, ja den är tråkig, envetenhe-
tens, ja den är värre, och fantasins, med den kommer
man tillrätta. är en bra kari, en ifrig man med
ovanligt trög fantasi. Hän kan blott med möda i
sin fantasi få upp en bild af hvad hän vill se för-
verkligadt, därför är hän envis, häller hårdt på sin
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fantasibild, att stryka bort den bilden ur sin andliga
framställning, ooh hän gjorde en betecknande
gest är honom omöjligt. Den dag vi ingjutit, hur
heter det nu, suggererat en annan bild i honom, skall
hän omfatta den som sin egen, det är från den ut-
gångspunkten vi fä gå ut. Tro mig, när alltärfär-
digt skall hän vara den första att finna allt utmärkt

ja tili och med tro att hän själf skapat bilden,
ty då står den åter lifslefvande för honom och då
tror hän att den med full rätt är hans. Hän är för
öfrigt en bra kari och så duktig att om hän blott
hade fantasi nog för att se utom sig och öfver sig,
det är att se i stort, så vore hän nägot alldeles
ovanligt duktigt.

v. Daehn var en förman som få. Höflig och
förbindlig, fri från småsinne. Man kände endast
ledningen af hans hand, aldrig trycket af hans ställ-
ning, och fans det i en människa, med hvilken hän
kom i beröring, ett uns initiativ, nog letade hän fram
den egenskapen och lät den komma tili sin rätt.
I senare år blef hän tili följd af sjukdom, politiska
motgångar förändrad. Hän förifrade sig ej säilän,
kunde blifva otålig, men så hade lifvet icke heller
många rosor att bjuda honom. Hans dröm att en-
gång få åldras och dö i Sippola, att lämna det i arf
åt en bland sönerna, förbleknade hastigt. Hän såg
den komma den stund, då hän skulle drifvas ur
sitt land och åter höra tili en af dessa rotlösa
släkter, om hvilka hän ofta taiat.

•K- vt
*
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v. Daehn stod högt vid tiden för Nicolai II
tillträde tili regeringen, så högt att t. o. m. hans
ovänner gåfvo honom sitt erkännande. Detta er-
kännande kom honom tili del särskildt därför att
hän lyckats utverka den af hela landet med feber-
aktig oro väntade regentförsäkran. Många voro
versionerna om huru därvid tillgått, och dessaversioner
berättades med en säkerhet som var förbryllande.
Variationernas mångfald var emellertid, redan den,
ett tecken på att berättelserna stammade från gmmlig
kalla; därtill kom att dessa variationer alla stodo i strid
med den bild af general v. Daehn som jag gjort mig.
Jag kunde omöjligt tro detta dagens on dit.

Då jag så en dag fick höra ännu ett tema, ett
tema som behagade mig ännu mindre än alla de
föregående, beslöt jag mig att skaffa mig klarhet i
saken; jag gick upp tili v. Dsehn som tillfälligtvis
var i staden och bodde på Societetshuset. Där var
stor cour, alla i vårt samballe som betydde något
tycktes ha stämt möte hos honom. När jag trädde
in, sträckte hän vänligt handen och sade på ryska
något som af baron v. Alfthan öfversattes med: när
man talar ora troll äro de i förstugan.

Tili vårt goda Helsingfors hade hän kömmit
som en segrare, hän hade emottagits med student-
säng, tvenne deputationer hade framfört tili honom
sinä lyckönskningar, hän hade hälsats som den hvil-
ken genomfört det Stora värfvet, utverkat denna för-
säkran som nationen väntat på under veckor af oro
och ängest. Hän var mannen för dagen som alla
ville se, träffa och hylla. Hän bar sin framgäng väl.
Anspråkslös och icke mycket meddelsam säg man
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dock att hän i sin själ var glad. Det lyste ur den
varma, något blyga blicken, det skönjdes i det tina
vinnande smålöjet. Samtalet var ensidigt, gästerna
skötte om konversationen. Bäst det var anmälde
hotellets hofmästare att vagnen var förspänd. v. Daehn
frågade mig mi, om jag ville följa med, det gäller
museibyggnaden, det är väl ni som skrifvit den
anonyma artikeln om museets placerande i Tölö,
nu vill jag se båda platserna den gamla och den
nya, det var just den saken vi talade om dä ni kom.
De besökande togo afsked och vi foro af. I vagnen
berättade jag för honom om alla de olika varianter
jag hört i frågan om Kejsarens regentförsäkran. Då
dessa berättelser voro osannolika, i visst afseende
tili och med nedsättande, bad jag honom, om
hän fann det möjligt och lämpligt att tala om
tillgången för mig, jag skulle skrifva upp hans recit
fullt korrekt och bevara den för kommande tider.

Jag har intet skäl att neka tili eder begäran,
desto hellre som den visar en af de vackraste sidor
i vår unga Kejsares karaktär. Saken var mycket
enkel, det vill säga den var mycket enkel,
sedän jag i flere dagar å rad i St. Petersburg
lefvat som en fördömd, full af oro. Telegrafen var
upptagen tili den grad, att jag trodde, det jag aldrig
skulle få något svar på min förfrågan om och när
jag skulle komma ned tili Krim. Så kom telegram-
met och jag reste omedelbart med baron Th. Bruun.
Samma dag jag kom fram möttes jag af ett bud;
man hade redan frågat efter mig. Jag fick företräde
nastan omedelbart. Man var mycket rörd. Man
talade om den hädangångne. Man frägte efter det
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intryck som dödsbudet gjort i Finland. Sä lade
jag fram minä afskrifter af alla de regeringsförsäk-
ringar företrädarena på Rysslands tron underskrifvit.
Man läste igenom dem uppmärksamt och med ett:
jag skrifver gärna under denna handling, ty jag vill
ha fred och försoning bland alla minä undersåtar
af olika ras och tro, och så skref Hans Majestät
Nicolai II under den regentförsäkran som vi nu ha.

Och generalen hade icke haft nägon som taiat
för Er eller oss?

Ingen alls.
I värt land löpte, och löper kanske än ett po-

litiskt skvaller, om orsaken tili senator, sedermera
presidenten Robert Montgomerys afgång frän re-
geringen. Detta sattes i förbindelse med ett yttrande
af W. v. Daehn om suspenderingen af den nya
strafflagen. Yttrandet, som det ej är mig tillåtet att
här återgifva, har emellertid fällts i annat samman-
hang och hade med senator Montgomerys afgång
intet att göra. Det torde kanhända icke vara all-
deles opåkalladt att här lämna den upplysningen, att
mellan de tvenne männen rådde det bästa samför-
stånd, att, v. Daehn ännu, sedän senator Montgomery
afgått från alla sinä embeten och värdigheter, i vik-
tiga frågor rådgjorde med honom, och när Mont-
gomery oväntadt afgick med döden har v. Dashn
sagt åt en person, som ännu sitter i Finlands Senat
„han (Montgomery) var mitt juridiska samvete".
Dock, arten af föreliggande arbete tilläter mig ej att
gifva ökadt utrymme åt dessa minnen, frånsedt den
omständigheten, att hvad som återstär att förtälja, i
alla fall icke skulle kunna hållas inom de råmärken
som binda alla finska skriftställare.
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I största korthet må nämrias, att v. Daehns fall
blef en paragraf i den nya instruktionen för Kejserllga
Senaten. Fall! det är nämligen att märkä att, ehuru v.
Daehn erhöll den sällsynta utmärkelsen att efter sitt
afskedstagande emottaga ett huldrikt Kejserligt hand-
bref, var hans afsked dock ett fall, och som sädant
betraktade hän det själf. „Min intelligens räcker
icke mera tili", „jag är utdrifven ur positionerna“,
var hans eget yttrande tili en af våra ledande män.
Detaljerna i historien om hans fall äro i hög grad
dramatiska; antecknade af en person som, andligen
befryndad med honom, värit i tillfälle att följa
med slutakten i hans politiska verksamhet, skola
dessa anteckningar i sinom tid komma den finska
historieforskningen tillgodo. De bestyrka föröfrigt i
sin män ett yttrande om v. Daehn af en icke ledande,
men styrande finsk man „han dog som en djupt
konstitutionelt sinnad man“. •

När hän i Finlands banks kontor i St. Peters-
burg mottog den check på en millien, priset för hans
älskade Sippola, vägde hän det lätta, men värde-
fulla papperet i sin hand och sade åt en förbi-
gående gammal vän „Ich bin doch ein grpsser Thor
gewesen“. Med fuktig blick och djupt nedböjd gick
hän ut för att år efter är som en biltog man resa
Europa omkring. Vår världsdels skönaste nejder,
Paris och Roms minnen, Florens palatser, Schweiz
alpvärld och Rivierans azur, dref aldrig hemlängtan
ur hans själ. Den lilla insjön vid Sippola, kransad
af björk och ai, fälten dem hans fäder brutit upp ur
vildmarken, de milsvida skogarna kring hans fäder-
nehem hägrade ständigt för hans ime blick. Hän
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skulle aldrig se dem mera. En vårdag i Rom sä-
ger hän åt sin hustru, att hän ville fara ut tili Monte
Pincio för att se solen. Medan hans hustru i rum-
met invid ordnar sin toalett tili promenaden, hör
hon att hän som sitter ensam i sitt rum och väntar
suckar djupt, hon ilar tili honom, den oundviklige
är kommen, v. Deehn sitter i soffan död. Hän be-
grofs ej hos sinä fäder i det lilla grafkapellet i Sip-
pola, hän hvilar på den protestantiska kyrkogården
vid Cestius-pyramiden icke långt från Johannes Taka-
nen samma nejders barn som hän själf. På
hans grafsten läses på ryskt språk hvad och hvem
hän engång värit.

Själf sade hän dä det engång var fråga om att
få hans porträtt och biografi i en publikation, Mo-
nien öfver död man fälles ej af hans samtida efter-
lefvande. Jag vill icke bli i förtid. Miss-
tag har jag gjort som alla andra, jag har dock
velat. Framtiden har rätt tili protokollsjustering“.

Hän efterträddes af en person som vårt land
misskänt, ja misshandlat; dock den dag skall komma
dä hans verk skall ställas upp i klart och fullt ljus

och tåla detta ljus.
Att dessa minnen om v. Dsehn erhållit en mindre

jämn form, att de framstå i en väl aforistisk gestalt,
därtill bar förf. icke ensam skulden.





VICTOR RYDBERG





Victor Rydberg.

Den gamla staden Wiborg vid Kyriala botten,
i tiden Svea väldes nyckel österut, var som kändt
en borg äfven för svensk kultur och luthersk tro.
Vid sidan af svärdets män regerade där en rad af
prelater, som förde en intensiv kamp mot.vidskepelse,
otron och den mäktiga ortodoxin i det Moskovitiska
väldet. För en af dessa prelater, biskop Petrus Jonae
Bjugg, köpte den svenska kronan 1647, efter många
om och men, af borgmästaren Tönnis Bröijer
adlad Rosenbröijer ett hus som inreddes tili
biskopsresidens. Det var en för tiden ansenlig i
rätvinklig hästskoform, af Stora rullstensblock upp-
förd byggnad. Skiftande ha denna byggnads öden
värit. Fiendens kastskott, eld och brand, tidens tand
och mänskors vanvård hade ofta ruinerat den. „Om-
botad“ och tillbyggd hade den under tidernas lopp
tjänat utom som bostad för Östra Finlands biskopar
tili residens för landets generalguvernör, gymnasium,
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trivial och elementarskola, på sistone som rektors
bostad.

I denna för Östra Finlands kulturella lif min-
nesvärda byggnad föddes min ringhet, jämnt två-
hundra år efter det den högvördige Petrus Bjugg
drog in genom dess mörka tunnelport, under dess
höga och branta tak. Dess sekler långa historia,
dess famntjocka väggar, dess djupa fönsternischer,
som endast sparsamt lato ljuset flyta in i rummen,
dess många Stora hvälfda källare, som i min barn-
dom upptogo hela den nedre botten, de mörka
underjordiska gångarna och passagerna, af hvilka
en sades leda tili slottet, ha för alla tider präglat
sig i mitt minne, gifvit en alldeles bestämd riktning
åt hela mitt fantasilif.

Vär dunkla stora sai hade värit Petrus Bjuggs
gästrum, och säg ännu på min tid, med sinä mörka
familjeporträtt och madonnabilder, ut som en me-
deltida kapitelsal. Från det enda fönster mot Öster,
där solen under några korta timmar kunde blicka
in i den dystra salen, säg man en skräpig gård och
en katolsk kyrka, från hvars turell två små lifliga
klockor beskäftigt lato matutina och vesper, år ut
och år in så långt jag minnes, ringa öfver våra
hufvuden.

Här i denna sai höll de heligas samfund i sta-
den i min barndom sinä bönestunder och sjöng
under min moders ledning sitt sursum corda. Här
har jag med dem sjungit Palmqvists andliga sånger,
läst en kristens resa af Bunyan och andra „goda
böcker“. Ack, men roligt vai det ej. När jag nu
fyratio år efteråt blickar tillbaka tili denna tid, då
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synes mig det hela som en dyster dröm. Det tyckes
mig som om jag lefvat någonstädes långt, långt
borta pä en dimhöljd ö, en ö, där solen glömt bort
att lysa, där själen frös tili is inför ett fruktansvärdt
något, inför en Gud som var en stark hämnare, en
sträng gammal herre, hvars lust det var att komma
åt små fattiga barn i deras fel, deras onda tankar,
ja deras upptäg och lekan

När luften blef alltför tung och dåsig, fordrin-
garna pä ett „credo in absurdum" alltför svåra, gick
jag tili min van och lärare i lätin, Magistern Carl
Severin Emeleus. Hän bodde i biskopshusets, så
kallades gärden än pä min tid, norra flygel i dess
nedre botten.

Ungkarl och enstöring hans enda umgänge
vid denna tid var den för sin kvicka penna min-
nesvärda Alexander Jsenisch —blyg och försynt,
med en för honom plågsam böjelse att rodna i tid
och otid, var Emeleus en utomordentligt kunskaps-
rik och klart tänkande man. Tili sin religiösa upp-
fattning ansiot hän sig väl närmast tili de engelska
deisterna. För mig blef hän människouppväckaren,
som ruskade om det stora, heliga tabernaklet där-
uppe, rörde om det försumpade vattnet i min själs
Bethesda.

Hos magistern blåste det andra vindar, hän var
den första shakespeare’an jag känt, hän kunde lord
Byron utantill, och långa stycken af J. Addisons
odödliga krönika i The Spectator har hän öfversatt
för mig. Hän höll mig med „goda böcker" af annat
slag. En dag, det var i början af Juni 1862, gaf
hän mig ett arbete, om hvilket hän rodnande sade,
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„ att det nog var bäst att icke visa det för hvem
som helst däruppe 11

, det var Den siste Athenaren af
Victor Rydberg.

Jag förstod halfkväden visa och handlade där-
efter. Jag läste boken med lefvande intresse och
ifver, men långsamt gick det. Min läsesal var högst
uppe pä vinden eller stallskullen, på stunder som
undandrogos skolstudierna. Johannenatten, medan
de andra gätt ut för att se på midsommareldarna,
hade jag smugit mig upp i vär mansard och läste
där Den siste Athenaren under stigande spänning.
Jag såg, jag hörde, jag märkte intet omkring mig,
jag var fullt och helt inne med prokonsulen Anneeus
Domitius, den sköna Hermione, Chrysantheus, ate-
nare och romare, då kara mor kommer in och gör
beslag pä den gudlösa boken. Och där blef under-
sökning, husrannsakan, trassel och obehag i oändlig-
het, obehag som ännu i många år kastade en mörk
slagskugga öfver min afgudade vän magistern.

Som en försoningens gärd och för att rensa

min själs örtagård fick jag sedän i långa tider läsa
allt hvad Sveriges präster skrifvit om och mot denna
Rydbergs bok. Af allt detta minnes jag numera
endast friherre F. P. Hjertas artiklar i tidningen
„Wäktaren“ (en tidning som min morfar fann sä
förträfflig, att hän höll den i tio exemplar), de voro
nämligen ondsinta. Min själ var som en Penelope-
väf, den tråd som slogs in däruppe i biskopshuset,
den ref magistern där nere upp. Ack, jag är dem
tacksam nu, hvardera parten, de mente det så väl,
de gjorde sitt bästa. Men då, ja dä var det en
jämrens tid.



177

Året därpå for jag med min fader på min andra
utrikesresa. Vi besökte Stockholm, Näfveqvarn, foro
kanalvägen tili Göteborg, där min kara far hade
många och långa öfverläggningar med den kända
skolmannen Carl Jonas Meijerberg. Hos honom
hän bodde då på ett hotel, hän höll nämligen på
att flytta tili Stockholm såg jag för första gången
Victor Rydberg.

Hän var för mig icke blott ett stort namn.
Ehuru ung hade jag, frånsedt detaljerna, förstått
vidden och innebörden af hans berömda bok. Jag
hade förstått afsikten och kunde med Pontus Wikner
säga om denna bok „svalkande omsvepte den min
själ med en af antikens frihets- och skönhetskänsla
mättad lifsluft", den var som skrifven för mig per-
sonligen, med den började ett nytt lif för mig
jag var icke mera rädd för djäfvulen.

Jag väntade mig af detta sammanträffande med
Rydberg något, jag vet icke själf hvad, hänförande.
Min spänning var drifven tili sin spets, men hvad
jag väntat slog in endast tili hälften. För öfrigt,
jag var vid denna tid alldeles ung, „kanske yngre
än de flesta“. Tobak, kort, starka drycker voro mig
obekanta, jag hade aldrig dansat ett steg, begreppet
flirt kände jag icke tili jag ber den gunstbenägna
läsaren minnas, att allt detta, så naturligt för en
yngling i våra dagar, för fyratio år sen var något
annorlunda.

De pedagogiska diskussionerna med farbror
Meijerberg fann jag oändligt långtrådiga, och det
gjorde mig ondt att finna min drömda hjälte Victor
Rydberg rent ut tråkig. Det som piggade upp mig

12
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betydligt var, att i sällskapet funnos judar. Jag säg
nämligen här för första gången i mitt lif bildade
judar. Det gjorde på mig ett öfverväldigande in-
tryck, att medlemmar af detta folk, som hos oss
tåltes blott på narinken, och knappast ens där, klädda
som herrskap, togo del i vårt samkväm. Här hade
som Rydberg säger „Sem flyttat in i Japhets hyd-
dor och delade med honom troget arbetet i kultu-
rens tjänst' 1 .

Men var jag vid denna tid svag i dryckjom och
androm styckjom, så hade jag dock en stark sida;
jag var så full af skrock och vidskepelse, trolldom
och djäfvulskap, hemma i tre nationers sagor om
vampyrer, onda andar, vattennymfer, spöken och
trollpackor som knappt någon. Därtill kom, att jag
hade läst Elementargeister und Dämonen, Die Götter
im Exil och vidare en förskräcklig tysk bok från
hexeriprocessernas tid, som hette nägot sädant som
„Astartes lustgård"; denna ädla blomma från 17:de
århundradets teologiska skönlitteratur fans i min
morfars bokskäp.

Nu begaf det sig icke bättre än att det på hem-
vägen från det pedagogiska samkvämet blef tai om
„magi och trolldom 11

, och då var jag, som det heter
i vulgärt tai, „på min mammas gata“. Jag kom
fram med en sådan öfverväldigande massa detaljer
om djäfvulen och hans anhang, sådana specialupp-
gifter om den lede och hans bostad, jag kände
gator och gränder i hans tillhåll så väl, att kära far
förskräcktes. Men den som blef förtjust var Victor
Rydberg, ty vid denna tid höll hän på med sitt
originella arbete om medeltidens magi. Med be-
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rättigad stolthet kunde jagsäga, att åtminstone en gång
bar jag i umgänget med den berömda mannen värit
den gifvande och hän den emottagande parien. Ett
par dagar därefter reste kara far från Göteborg.
„Astartes lustgärd“ sändes ännu samma höst tili
Victor Rydberg jämte ett annat arbete, som också
fanns i morfars bokskåp, därtill ännu i två exemplar,
och som bar vill jag minnas det vackra namnet
„Prestlistens historia". Någon tid därefter emottog
min fader „Medeltidens magi“ med tillegnan af Victor
Rydberg, jämte en hälsning tili den trollkunnige
ynglingen. Hälsningarna framfördes, men som en
klok man och familjefar gömde far trycket, det fanns
sub rosa tjugo år senare i hans lönnlåda.

Så gingo åren, och med minnet af de pedago-
giska soireerna hos farbror Meijerberg hade jag
konstruerat upp för mig en bild af Rydberg som
var föga tilldragande. Jag tänkte mig honom som
den lärde tänkaren, religionsfilosofen, en tungt all-
varlig man, som lefde i sinä böcker, en man djupt
försjunken i; studier, svårtillgänglig och respektin-
gifvande för hela sin omgifning. Denna min van-
föreställning korrigerades på ett högst angenämt
sätt vid mitt nasta möte med skalden, filosofen.

Det var i början af sjuttiotalet. Finnarna i
Stockholm skulle fira en Runebergsfest, och af några
bland våra äldsta, mest kända landsmän, v. Qvanten,
E. Deutsch m. fl. hade jag ombetrotts med en del
af arrangementerna. Med anledning däraf besökte
jag den för allt som hade gemenskap med nordisk
samhörighet varmt och djupt intresserade August
Sohiman, och där träffade jag oförmodadt Victor
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Rydberg. Det blef tai om festen och om Runebergs
Sveaborg, som skulle deklameras under aftonens
lopp. Det ena ordet gaf det andra, och det befanns
att ocksä Rydberg skrifvit om Sveaborg „en ryslig
roman med titeln: Ett äfventyr i finska skärgården“.
På ett i högsta grad skrattretande sätt taite hän om

denna sin ungdoms litterära bedrift „byggd på kär-
lek, hat, mord och lurendrejeri mot en tond af
Sveaborgska rninnen". „Ja, om någon nu skref en
sådan roman blef hän moraliskt ihjälslagen“. Det
var en humor i hans föredrag, en friskhet, en stilla
inåtvänd lustighet, som verkade rent betagande.
När Rydberg gått, fällde Sohiman det för mig öfver-
raskande yttrandet: „jo hän gör rätt för sitt fäderne-
namn Frisk“. Rydbergs fader, fanjunkaren Frisk,
kallade sig, sedän hän blifvit föreståndare för Jön-
köpings fängelse och gift med Hedvig Diicker, vid
det namn sonen odödliggjort.

Den lilla episoden uppe hos Sohiman gjorde
på mig ett så starkt intryck, att jag sedän dess
städse hade en obestämd förnimmelse af „nomen
omen“, namn är förebud, af huru väl hans lynnes
friskhet, det sunda i allt hans görande och låtande
stämde med hans faders namn.

Sedän Rydberg 1884 flyttat tili Stockholm, hade
jag det oskattbara nöjet att ofta sammanträffa med
honom, än hos den ena än hos den andra af vära
gemensamma bekanta. Särskildt minnes jag en

oförgätligt glad middagsbjudning hos min mångårige
van Oscar Montelius. Vid den tiden slogo de rea-
listiska vågorna högt och starkt. „Det nya riket" af
Strindberg (i mera än ett afseende en nagel i ögat
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pä Rydberg), och Erik Grane af Geijerstam hade ny-
ligen utkommit. Deisten Strindberg hade blifvit
ateist, C. Larsson målade sinä parisiskt realistiska
stycken. Rydberg med sin fordran på djup i inne-
hållet, på formens klassiska renhet var vid denna
tid utledsen på hvad hän kallade „realismens smör-
och brödnoveller" och herrar „målares och fotogra-
fers försök att byta yrke“, men såg det oaktadt tiden
hoppfullt an. Det gjorde på mig ett underligt intryck,
när hän midt i allt detta, som var sä ungt och
öfvermodigt starkt, bådade ett snart omslag i sinnena,
i litteraturen och konsten.

Och när jag förundrad frågade honom, på hvilka
tecken hän stödde sin spådom, gaf hän tili svar:
„på inga tecken, på saken själf. Det mål, realismen,
tili hvilket mänskligheten nu med ifver rusar, är så
snart upphunnet, är sä lågt att vi snart äro framme,
och då måste enligt sakens egen natur en ny hori-
sont te sig för oss och den blir den nationella". Victor
Rydberg blef sannspådd. I början af 90'-talet var
den stora förändringen kommen, symbolismens tid
var inne, för att efterföljas af naturromantiken, och
nu äro vi midt inne i den stiliserande nationella
konsten, hos oss likasom i Sverige.

Tili julen 1891 utkom Juhani Ahos „Ensam“. Den
väckte som läsaren behagar minnas mycken diskus-
sion och särskildt varnades ungdomen för de nudi-
teter som förekomma i arbetet. Också i Sverige
togs frågan tili tals i ett mindre sällskap af konst-
närer och skriftställare hos arkitekten Fr. Lillie-
kvist. Victor Rydberg berättade med anledning
däraf följande episod ur sitt eget lif.
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„I minä ynglingaår, jag var då kanske sexton å
sjutton är, hade jag med förtjusning läst Ch. Vulpius
röfvarroman Rinaldo Rinaldini. Jag bevarade den

mitt minne som en af de saftigaste och roligaste
böcker jag läst. Sä, flere år efterät, fick jag som
student (Rydberg blef student vid 23 års ålder) plats
som informator i ett hus, där det fanns en hei skara
ungdomar af hvartdera könet. En dag när det led
mot hösten bad husfadern „magistern“, det var jag,
väljä ut en lämplig bok kring hvilken ungdomen
skulle kunna samlas. Jag mindes Rinaldos förtju-
sande äfventyr och ansäg boken synnerligen lämplig
som familjeläsning „kring lampan". Mitt förslagan-
togs med acklamation och bud sändes tili närmaste
stad för att låna den eftertrådda boken.

Det dröjde en hei vecka, innan boken kom i
familjens händer. Under denna tid hade jagför ung-
domen berättat flere episoder ur Rinaldos lif och
intresset för hjälten var så högt uppdrifvet som möj-
ligt. När boken, ett tjockt uppsvullet exemplar, en
vacker lördagsafton omsider kom mig tillhanda, tog
jag den upp på mitt mm och kunde icke underläta
att genast ehuru det var sent på kvällen äter-
knyta bekantskapen med den bålde hjälten. Och
då, när jag vid mognare år läste den, blef jag
bäde het och röd. Jag hade aldrig märkt, att
boken hvimlade af beskrifningar, som rent ut sagdt
voro omöjliga att läsas högt i en familjekrets“.

Rydberg tog sig nu för att under nattens tim-
mar censurera boken. Hän strök ut långa passager,
skref i marginalen in nya meningar, ja diktade in
nya episoder och försökte att hjälpa upp Ch. Vul-
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pius beryktade arbete sä godt hän kunde. Det hela
gick dock sönder på ett högst bedröfligt sätt.

Man samlades kring boken med stora förvänt-
ningar och magistern läste och hoppade öfver så
godt hän kunde, men situationen var ohållbar. Om en
halftimme aflägsnar sig en af döttrarna och kort därpå
säger husfadern stött: „Nej, hör nu magistern,inte tycker
jag att boken är väre sig rolig eller lämplig för ung-
domen“. Omoralisk lektyr är förstäs alltid skadlig,
men ungdomen har i sin oskuld, sin naivitet, sin
ovetenhet länge ett skydd mot dess skadlighet.

litan tvifvel erinrar sig den minnesgode läsaren,
att på 80-talet en väldig strejk så godt som plöts-
ligt utbröt i den af industrialismen förstörda om-
nejden mellan Maubeuge i Frankrike och Charlrois
i det belgiska Hennegau. Regeringen och enskilda
tillsatte nu kommitteer för att grundligt undersöka
saken och komma den ända in på lifvet. Af dessa
kommitteers betänkanden framgick att den förfärli-
gaste själfviskhet å kapitalisternas sida härskade i
vida trakter af landet. Tusentals människor lefde
här ett lif sämre än lastdjurets, i en omnejd, där
himlens blå ständigt höljdes i en sorgeslöja, som
natt och dag bolmade ut ur otaliga fabriksskorstenar.
Stenkols dam och sot tärde på gräsets och örternas
lif, marken var så långt ögat nådde svart af sot och
stoft. För att i detta industrialismens helvete draga
fram sitt eländiga lif, måste hela familjer ända från
barndomen anstränga senor och nerver, tidigt från
morgonen tili sent på kvällen, för att i sin tur bytas
ut mot nattarbetarenas ännu olyckligare skaror.
Oaktadt allt detta blef dagens vinst för arbetaren så
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usel, att lifvet ej var värdt att lefva, alli medan pa-
tronerna „vid spelborden i Ostende och i det glada
Paris omsätta det gula guld, som det svarta helvetet
bragt dem“.

När Rydberg läst dessa redogörelser för arbe-
tarenas lidanden, fattades hän af en snart sagdt
helig vrede. Hans tai, vanligen så besinningsfullt
och lugnt, fick en fart och en glöd, besjälad
af denna vrede som gaf talet en lyftning och en
kraft som betog hans ähörare. Ja en gäng flöt detta,
som det föreföll mig, alldeles improvista i diktens
form, väl icke i rim men i strofer bundna af meterns
mått. Det var brottstycken ur hvad som måhända
då redan var under arbete, men först under 1891
utkom under titeln Den nya Grottesången. Denna
sång af en kärf, sträng dorisk karaktär, i en tonart
som går i hotande dyster dur, kan jag aldrig läsa
utan att se en bild af Axel Gallens „Domens ängel“
ur Uppenbarelseboken. Omgifven af moinen som
en gördel kring sinä länder, bläser ängeln i sin
kopparlur och kallar alla jordens folk både de döda
och de lefvande att stå tili svars för sinä gärningar.
Minnet af Rydbergs barna- och ynglinga-års lidan-
den har utan tvifvel vaknat inom honom vid las-
ningen om de lidanden industrialismen dragit öfver
tusenden och åter tusenden och i denna sång har
hän gifvit luft åt allt, som kvalt hans bröst. Däraf
förklaras äfven den oro, den mångstämmighet och
ojämnhet som märkes i dikten. Hän har, tyckes det
mig, ytterligare försvårat sin uppgift genom att binda
allt detta vid en fornnordisk legend från tider så
olika vär egen, att åtminstone jag, som tror mig
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kanna dess utgångspunkt strejken i Hennegau och
Flandern, icke i den betraktad såsom helhet finner
samma ro och klassiska lugn som i hans skald-
skap för öfrigt, Den bäres i dess ställe af en dju-
pare hänförelse och personlig kansia än flertalet af
hans öfriga diktning. Den är hans testamente tili
nordens folk, i alla tider friare än Europas öfriga
nationer, att aldrig pä skandinavisk jord tåla den
egoism, det guldets tryck, som tyngre än medelti-
dens träldom hotar krossa en hei samhällsklass.

Rydberg hade 1877 vid den oförgätliga promo-
tionen i Upsala träffat några af värt lands märkesmän,
en Topelius, en Estlander, m. fl. På tai om detta
möte kom hän en dag att yttra sig om det svenska
elementet i vårt land. Det var enligt hans åsikt en
gammalfin ras, „en herrgårdsras“, som i århundraden
härskat och regerat på finsk jord. „Fjärran från ett
konungahof, från centrum för det svenska väldet,
har det i alla tider slutit sig samman likasom en
stor familj, som håller på sitt eget, sinä ärfda gods
och sinä traditioner. Den finsk-svenska rasen är,
som gammalt förnämt folk, kritisk, så länge den
kan försätta denna negativa egenskap med entusiasm,
utan hvilken intet kan skapas, skall den hälla sig
uppe huru svär dess tillvaro politiskt än är. Att
denna svensk-finska stam regerat i Finland väl och
i djupare mening i demokratisk anda, 1 det är fen-
nomanin ett exempel [pä. Ty denna fennomanis
första ledare, likasom dess bärare, äro ju alla ur
den gamla svenska stammen. Det är icke som hos
irerna och gälerna män utgångna ur folkets led,
som tagit sig för att värna språket, dialekten, nej,
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de äro, dessa det finska språkets bärare, själf barn
af den svenska bildningen och kulturen, män som
ofta sent lärt det språk, för hvilket de gå i härnad,
som t. ex. denne Yrjö-Koskinen.

Det blir det svenska elementets heder att stanna
kvar på sin post, att kampa tili det sista, att
blifva, som en engelsk statsman sade om sitt parti,
„vi äro Ers Majestäts allra trognaste opposition' 1 .
Endast i kamp mogna ideerna, endast genom strid
skola de nya, som komma, blifva värdiga att emot-
taga den heliga arfvedel, den kultur, som de svenska
i Finland så godt som ensamma hittills förvaltat
och förräntat. Detta bar jag sagt åt Koskinen
själf under ett timslångt samtal i ett litet kafe i
Upsala.

Och, tillade hän med ett vänligt vinnande löje,
också med tanken på sådana namn och personer
som en Arvidsson, Nordenskiöld, von Qvanten, Gyl-
den och många, många andra - vi taga icke emot
några fler, hvarenda man mäste bli kvar på sin
post i Finland. Ni behöfvas alla där borta, icke
för det svenska språkets skull, nej för lifvet själft,
för kulturen i, huru säger Topelius, „den snöiga
nord". Ni är det folk, som ur rasernas blandning
vuxit upp för denna nejd. Ingen skall som ni kunna
arbeta upp denna fläck på jorden, och det är också
detta som ger er vacklande politiska ställning den
största styrkan".

Det är som om något af den förtröstansfulla
världsvishet som klingar ur den praktfulla kantaten

kantaternas kantat, som den kallats tili 1877
års promotion i Upsala klingat ur dessa hans med
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öfvertygelse och värme framsagda ord, dem jag en-
dast ofullkomligt kunnat återge, en omskrift i prosa
af hvad i dikt lyder:

Hvad rätt du tänkt, hvad du i kärlek ville,
hvad skönt du drömt, kan ej af tiden harjas;
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike tili.
Gä fram du mänsklighet! var glad, var tröst,
ty du bär evigheten i ditt bröst.

vf *■
*

En stor andlig rörelse är som ett träd vid en
eljes skoglös väg. Trädet skjuter upp ur ett ringa
frö, men kan, då fröet är starkt och jordmånen god,
skjuta upp tili en växtvärldens jätte, under hvars
hägnande grenar mänskorna söka sig skydd och ro.
Men liksom växten är denna andliga rörelse under-
kastad förvandlingens lag. Den dag skall komma,
då trädet blommat ut, dess frukter hårdnat eller
förmultnat, dess löfskrud vissnat. En dag skall den
andliga rörelsen ha förlorat i djup, hvad den vunnit
i vidd, dess tid är ute, ty de andliga rörelserna äro
tili sin natur aristokratiska, den vissnar bort och dör
som trädet. Det goda den verkat går i andra former
i nya andliga rörelser åter, det som var förgängligt,
omoget, osant, förgätes och förflyktigas. Så ter sig
för mig, i stort sedt, den pietistiska rörelsen i vårt
land. För mig är Victor Rydberg inkarnationen af
reaktionen mot pietismen. Hän har skingrat de dun-
ster och dimmor, som efter den utblommade pie-
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tismen kvalde mänskornas sinnen. Hän har afsatt
djäfvulen. Hän har från det banala känslopjunket,
frän det på mera än ett håll nastan tili hypocrisi
sjunkna sträfvandet efter ett rent lif, fromhet och
världsförsakelse åter visat, att kristendomen icke är
något negativt undvikande försakande, utan ett po-
sitivt stort världsförädlande med väl fjärran hägrande,
men för mänskligheten dock delvis upphinneliga mål.

Som filosof är Rydberg för mig den ädlaste
motsats tili en Nietsche. Hvad hän sagt om skal-
derna och skaldekonsten

„ty skalder verka ännu i sitt kali
att emot själfviskhetens bud de härda
med harpostämmor väcka hjältetrots
och att i hägn af milda toner vårda
allt blygt, som annars trampats och förgåtts 11

det kan sägas om honom som tänkare.
*

•»

Den sista gängen jag såg Victor Rydberg var
en härlig marsdag på färd från Ekeliden, hans villa
på Djursholm. Som minne af denna dag har jag
att anteckna en kort spirituell och varm utiäggning
af en för mig obekant religiöst-filosofisk norsk för-
fattare Klaveness, och ett exemplar af hans Väriä
med en dedikation, som är min lilla stolthet och glädje.
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Berndt Otto Sehauman.

Vårt lands talrikaste adeliga ätt torde för när-
varande vara ätten Schauman. Ättefadern Henrik
Johan, adlad 1686, „viste uti fältslag, belägringar
och andra märkeliga krigstillfällen ett berömligt för-
hällande och oförskräckt mod att gå fienden under
ögonen såsom en rättskaffens man“. Med honom
blef ätten finsk, så finsk som knappast nägon annan
af de svenskfinska adeliga ätterna värit. Henrik
Johan Schaumans ättlingar ha för det mesta sökt
samma ärofulla bana som stamfadern, man kan säga
om dem med Runebergs „Soldatgossen“; „Så var
med dem, så blödde de, så har det ständigt gätt“.
Oförfärade, stridbara män ha de från sergeanter,
förare, kvartermästare tili öfverste och general tjänat
„land och kung“. En bland de många tappra män-
nen med delta namn var Carl Schauman. Född
1778, började hän sin bana'som fänrik vid Åbo läns

regemente, var med 1808, blef fången vid Sveaborgs
kapitulation, fördes tili Kaluga, därifrån hän 1809
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vände åter tili sitt land, blef tack väre sinduglighet
och generalen H. K. Reuterskjölds vänskap och pro-
tektion kamrerare vid senatens militieexpedition och
dog som kammarråd 1852. Gift med en mamsell
J. L. Hockert, blef hän fader tili elfva barn, bland
dessa Frans Ludvig, den i vårt lands historie kända
Borgåbiskopen, tidningsmannen Josef August och
biblioteksamanuensen Berndt Otto (född 1821), den
sistnämnde i tiden känd snart sagdt af hvarje hel-
singforsare.

Otto Schaumans närmare bekantskap gjorde jag
redan i mitt fädernehem iWiborg, hän besökte osspå
genomresa tili Kalien, dit hän reste „för att se Ve-
suvius i eld och rök“. Men först på 70-talet kom
jag i Stockholm på förtrolig fot med honom. Jag
vann hans vänskap för billigt pris, jag afskydde
punsch och brännvin, en sak som hän ej förgat, och
redde, tack väre ryska ministerns. v. Giers tillmötes-
gående, ut en pinsam och trasslig härfva om hans
borttappade pass. Vid denna period af Schaumans
lif var hän ännu mera abrupt och kantig i sinä rö-
relser, het och omotiverad i sinä yttranden än på
äldre dagar. Hän hade ett egendomligt sätt att
kasta hufvudet bakåt då hän talade samt att på ett
kuriöst sätt skjuta fram hakan och sluta hvarje
längre replik med ett smackande läte. I samtal var
hän full af paradoxer, som hän envist försvarade,
hela hans uppträdande i dräkt och later var en
gammal öfverliggares. Att bemöta hans hugskott
och omotiverade infall var knappast möjligt. Hän
tog icke reson, och det kunde hända, att hän slum-
rade bort från alla argument. Hän led nämligen af
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en besynnerlig sömnsjuka, som lät honom taga sig
en lur hvar som helst, pä ett föredrag, en konsert,
en disputation eller en bjudning. Det lider intet
tvifvel ora, att där läg en stor portion själfviskhet i
detta hans fria uppträdande och i tidigare år äfven
ett visst originalitetsbegär, det roade honom emel-
lanåt att hållas för ett original.

Om alla dessa sinä ovanor var hän fullt med-
veten och kunde tidtals lägga bort dem. När hän
nämligen .tog sig samman och värdigt klädd i sur-
tut, snitt 1840-talet, hvit halsduk och väl rakad trädde
in i en salong var hän en riktig pere noble figur,
den borne adelsmannen, som visste att skicka sig
oklanderligt. Vid sådana tillfällen påminte hän mig
i skick och later om en fransk abbe: hän kunde
dä timmar å rad vara urban och uppvakta damerna
med underhållande samtal.

Förfädrens stridbara blod svallade i hans ådror.
Omständigheterna gjorde, att hän aldrig fick pröfva
sitt mod där „Hildur blickar", men hän var i alla
fall känd för att som stamfadern för sinä ideer och
andras intressen, gå „hvem som helst under ögonen".
Respekt hade hän egentligen endast för brodern
Frans, hvilken hän, liksom hans yngre broder August,
icke gärna duade, utan kallade vid namu. Hän hade
också skäl tili denna respekt. Frans Ludvig hade värit
hans lärare, undervisat honom i hemmet, sä att hän
utan några skolstudier vid endast sexton års ålder
kunde taga sin studentexamen; frånsedt att denne
Frans Ludvig i hemmet vid ett kritiskt tillfälle efter
moderns död tagit sig taian gentemot deras fader,
kammarrådet själf, på ett sätt som väckte Berndt

13
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Ottos respektfulla tacksamhet. Hans aktning för
denna vördade och vördnad värda broder gick så
längt, att hän ännu som medelålders man icke gärna
satte sig i brodern Frans närvaro.

Den omständigheten att hän ej besökt någon
skola, aldrig blifvit så att säga afslipad i en kam-
ratkrets, utan vuxit upp individuell, personlig, sub-
jektiv tili en grad som endast få människor förunnas
det, förklarar hans originalitet, hans utomordentligt
starka sympatier och antipatier och hans .kompletta
likgiltighet för en stor del saker och sedvänjor, som
i det samhälleliga lifvet icke gärna kunna och böra
försummas.

Under årtionden kom hän icke i säng förrän
långt efter midnatt. Hän åt när det passade sig,
besökte sinä vänner på de mest olämpliga tider, hade
icke en aning om den finska vishetsregeln »vierailla
on kaks-’ aikaa: tulla ja mennä". Såg hän ljus i fön-
stret hos någon at sinä vänner, gick hän upp, klockan
må ha värit 10 eller 11 om kvällen. Också tähde
den originelle professorn J. A. J. Pippingsköld om ho-
nom ett karaktäristiskt yttrande: „jag känner ingen
mera oordentlig människa än Berndt Otto Schau-
man", ett yttrande som högeligen förargade den
sistnämnde, ty med ordet oordentlig förband hän
begreppet libationer, och dem afskydde hän.

Kammarrådet Schauman, som bodde i egen
gård i hörnet af Boulevardsgatan och Skilnaden,
hade det kanske största enskilda bibliotek i Helsing-
fors. Här växte Berndt Otto upp bland böcker, kartor
och planschverk. När döden skördade hans äldste
broder, hans syster, hans far, när två bröder och en
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syster drogo hän från fadershemmet för att sätta
bo hvar på sitt häll, blef hän kvar med de kara
böckerna, lefde med och i dem och lärde sig i stort
sedt att kanna världen mera ur dessa böcker än ur
lifvet och naturen. Hän som förvånansvärdt väl
kände namnet på hvarje fågel i bröderna v. Wrights
»Svenska fåglar“, hvarje planta i v. Schuberts »Pflan-
zenreich-, kunde icke i lefvande lifvet skilja mellan
fåglar af olika familj och var i blomstervärlden en
främling.

När Berndt Otto Schauman blifvit myndig, kände
hän det ärfda krigarblodets maning. Hän skulle
blifva officer, också hän, som flertalet af hans fäder-
nesläkt. Vid denna tid var hän tili sin politiska
äskådning, hvad som senare kallats svekoman, hän
var som allt hvad hän var extremt svensktsinnad.
Hän beslöt sig därför att flytta tili Sverige och att
söka sig in i den ärorika svenska armen. I detta
syfte reste hän, som befann sig i jämförelsevis goda
ekonomiska förhållanden, tili Upsala. Resan skedde
i sällskap med den sedermerakända skolmannen dom-
prosten F. W. G. H ... .H. . . . —vid denna tid en
utomördentligt stridslysten och stark ungdom skulle
åter studera sanskrit „men för honom blef det icke
mycket annat än slagsmål af“. Schauman och H
bodde tillsammans, och den förre hade många obe-
hag af detta bolagskap, ty unge H .... var ofta med
om de i Gluntarna beskrifna striderna med gesäller
och lärpojkar, frånsedt att hän då och då gick på krigs-
stråten äfven mot akademiska medborgare. En dag
hade H . . . . mera än vanligt »klappat om studie-,
nations- och gilles-kamrater, och då beslöto sig dessa
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för ett hämde- och härnadstäg mot den rasande
finnen. „Talrika som filisteerna, trängde de in i den
finska kollegans bostad“ och H . . . . fick så mycket
stryk „som en fullvuxen kari kan tåla“. Vid denna
kalabalik „lär Otto Schauman äfven ha fått ett par
slängar, som svalade af hans entusiasm för krigar-
ståndet och som dessutom, tack väre andra tillstö-
tande omständigheter, afkylde hans skandinavism“.
Så förtäljdes Otto Schaumans Upsala-saga för mig
af en hans samtida. Jag antager att de H.. . . ska
hjältedaterna endast i ringa mån inverkade på hans
beslut att återvända tili hemlandet, att djupare lig-
gande orsaker, bland annat en stark hemlängtan,
och som hän engång själf antydde, Israel Hvassers
uttalanden „om skyldigheten för enhvar att såvidt
möjligt stanna i sitt eget land“, förmådde honom
att återsöka detta Helsingfors, som hän älskade och
höll för att vara en af de vackraste nejder hän sett.
Från denna hans Upsala-vistelse härleder sig Schau-
mans beundran för Israel Hvasser, „den mest upp-
lysta och ideellt tänkande svenska man hän känt“.
Hvasser visade honom „en faderlig välvilja och en
gästfrihet, som hän aldrig glömde“.

Några år efter Schaumans återkomst tili Hel-
singfors „blef hän det som hän var född tili, biblio-
teksmänniska, ty amanuens hade hän värit allt
sedän hän som liten gosse gick sin fader tillhanda
med att rota i familjens Stora bibliotek", sade hän
själf. Sin amanuenstjänst skötte hän på eget vis.
Hän kom och gick, när hän behagade. Satt ofta
kvar så länge det var ljust i de Stora boksalarna,
obekymrad om stängningstid, om rummen voro kalla
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ellet varma. Delta gick tills den ordningsälskande
Collan blef bibliotekarie, (Schauman var då förste
amanuens), hän fordrade ordning och precision
af sinä underlydande tjänstemän. Därmed kunde
Schauman icke förlika sig. När Collan så en dag
„lät öppna en i tio år tillsluten dörr“, i ett rum som
Schauman med eller utan skäl ansåg för sitt, gick
denne förgrymmad sin väg och återkom icke mer.
Hän förlät Collan aldrig riktigt denna dörrhistorie,
och visade, enligt Fr. Berndtsons uppgift, sin förtry-
telse med anledning af detta öfvergrepp med „att
ännu länge därefter på konserter aflägsna sig om
en sång af Collan kom tili utförande“.

Under de år som gått, hade Schaumans poli-
tiska åsikter gått pendelns gång. Hade de först
värit uppe i en art af ideal skandinavism, var hän
nu, tack väre en viss andlig pendelsvängning, blifven
en djup beundrare af kejsar Nikolaus I. I det hela
var svängningen förklarlig. Hän var och förblef
konservativ och aristokratisk hän var bland annat
en ingrodd fiende tili fröken-reformen hän höll
väl icke på ministern Schulenbergs „medborgarens
första plikt är att vara lugn“, men hans monarkiska
lojalitet, hans beundran för det som hän aldrig till-
lämpade på sig själf och sitt lif ordning, hans
respekt för en starkt utpräglad karaktär, och det som
hos honom var en mycket viktig faktor i hela hans
lif, en ständigt lefvande oppositionslystnad, drefvo
honom tili denna Nikolai-beundran som föreföll hans
samtida nog kuriös. Oförfärad lade hän sinä åsik-
ter i dagen. När Zachris Topelius i barntidningen
Eos skref sin, man kan väl säga malplacerade, dikt
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„0 ve! o ve! nu är hän död
och retade emot sig den eljes blida v. Qvanten,
den ifriga A. I. Arvidson och många fler, ända där-
hän att flere numror af Eos ätersändes tili dess
redaktör, tog Schauman honom ifrigt i försvar.

Första gången jag som barn säg Schauman
var för öfrigt just vid en dispyt om denna sak. Jag
var med kara far uppe hos dennes bästa van Ma-
thias Akiander, där voro äfven ett par andra far-
bröder, man talade ifrigt om „0 ve! O ve!“ och
alla ogillade lifligt Zachris Topelius’ underdåniga
kväde. I detsamma kom där in i rummet ännu en
mager, bleklagd herre med en stor, tung bok under
armen, det var Otto Schauman. Knappast hörde hän
hvarom talet var, innan hän i sin extas tappade
boken i golfvet och med hetta och emfas utropade:
„mina herrar, kommen ihåg, att hän var den lagliga
ordningens representant 11

, ord som hän framslungade
gång på gång med allt mera ökad accent. För mig
hade väl hela „o ve! o ve!“ frågan sjunkit i glöm-
skans sjö, som så mycket annat, som jag hört, om
jag icke sett Schauman, jag minns bättre det sedda
än det hörda. Hän stod där omgifven af röken af
Gefle vapen, i en dramatisk pose med utsträckt arm
och framslungande gång på gång de imposanta
orden, som dess värre icke tycktes imponera på
någon annan än mig.

Tjugu år senare skänkte hän åt min hustru sin
broskyr Daniel Manin, med en sirlig dedikation,
och denna broskyr äterväckte i mitt minne bilden af
scenen i Akianders studerkammare. Schauman hade
1868 värit rest tili Venedig för att öfvervara bisätt-
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ningen af den Stora patrioten Manins aska i fäder-
nestadens stolta dom. I Venedig hade hän, skrifver
hän, köpt en broskyr om den berömde mannen,
„då fick jag ett stygn i mitt hjärta, som ej ville
förgå hela dagen“. Detta stygn kom från Victor
Hugo, broskyren föregicks af ett bref från den stora
landsflyktiga skalden, i hvilket bref det heter „att
den döde Manins återkomst tili Venedig betydde
den lefvande Garibaldis snara inträde i Roro o. s. v.“
„Nej, detta är ej sant! utropar jag ur djupet af min
själ ooh dessa ord profanera fullkomligt Manins
minne. Manins namn innebär ordning med frihet,
som kan bestå, Garibaldis, frihet och oordning som
icke kan bestå och hvarpå förr eller senare följa
reaktion och frihetens hämmande“. Vid läsningen
af dessa ord rann episoden som jag upplefvat i
Akianders ungkarlsvåning genast i mitt minne, jag
såg honom i samma pose och i samma exalterade
sinnesstämning framslunga den dramatiska repliken
härofvan, som svar på Victor Hugo’s profetia.

Med denna för tiden ensamstående Nikolai-
beundran följde äfven en viss beundran för den
ryska folkkaraktären, som hän ställde högt. Denna
hans beundran fick ny näring bland annat genom
följande lilla tragi-komiska passus som berättats för
mig af en honom närstående van.

Schauman besökte en gäng i sällskap med en
finländare S:t Petersburg för att taga närmare reda
på Eremitagets samlingar. Närsynt på ena ögat be-
gagnade hän en monocle-kikare detta gaf upp-
hofvet tili ett af hans binamn „stjärnkikaren“, som
hän ogeneradt, när något väckte hans uppmärksam-
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het, begagnade mot hvad och hvem som helst. En
dag promenerade hän ensam i den dä för tiden po-
pulära Passagen i S:t Petersburg. Plötsligt fick
hän i ett af de stora butikfönstren se en vacker
flicka. Hän grep tili sin monoclekikare, och huru
hän sedän manövrerade med den, kom hän att med
doppskon tili sin käpp siä sönder det dyrbara fön-
stret. Butikägaren hotade med polis, och det höll
på att blifva skandal. Schauman, handfallen, obe-
kant med språket, utan penningar och perturberad
i hög grad, var kommen i en fatal situation. I det-
samma kommer där en elegant officer. Hän frågar
hvad saken gäller och när hän får veta den, betalar
hän utan vidare de fordrade tjugofem rublerna, och
lämnar åt Schauman tilkalle tili att senare reglera sin
skuld. Detta generösa förtroende tili hans finska
ärlighet imponerade pä Schauman med rätta. „Aldrig
skulle nägot sådant ha kunnat hända i Frankrike
eller i Tyskland“ var hans stående observation om
denna passus, som hän städse bevarade i ett djupt
tacksamt minne.

Schauman tjänstgjorde i 18 år som amanuens
vid universitetsbiblioteket. Under dessa år blef hän
en riktig bokmal. Planlöst bedref hän sinä biblio-
teksstudier, läste hvad dagshändelserna förde i hans
väg utan nägot som helst system. Detta var or-
saken tili att hän aldrig tog nägon annan examen
än den, tili hvilken hän drefs af brodern Frans Ludvig,
nämligen studenten. „Det gjorde Mathias Calonius
icke heller“, sade hän ät en, som närgånget interpelle-
rade honom i saken. Sköt där ett namn upp på
världs- eller kulturhistoriens horisont, ett namn som
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gjorde sig bemärkt i ett eller annat afseende, dök
Schauman ned i sitt bokskåp och fiskade upp en
mängd detaljer om detta namn, detaljer som hän
sedän generöst ställde tili tidningarnas, tidskrifternas
och enskildas förfogande. Med detta arbete utfyllde
Schauman största delen af sin dag. Hän arbetade
egentligen icke för publiken, om den tänkte hän
„non dubito fore plerosque att finesserna i minä
efemerider aro bortkastad möda“. Icke heller för
„tidningen“ arbetade hän, ty hans starkt utpräglade
subjektivitet tillät honom icke att i egenskap af fast
medarbetare tillhöra något blad en längre tid. I
hans politiska äsikter hade där inom honom under
årens lopp försiggätt en stor omhvälfning: från skan-
dinavismen var hän kommen tili fennomanin ■— så-
som det tycktes mig mest tillföljd af Snellmans mäk-
tiga personlighet detta hindrade honom icke att
stå äfven själfvaste Nya Pressen bi med sinä notiser.
Hans splittrade intressen, hans absoluta brist på ut-
hållighet, lato honom aldrig samla sig helt kring en
sak. Förgätna aro hans koria entusiastiska brosky-
rer om Daniel Manin, hans föredrag om Israel Hvas-
ser, K. E. Janssons minne, hän var och blef en
fullblods publicist, som dock arbetade endast när
hän behagade.

Ingen i hufvudstaden utkommande politisk tid-
ning, hvilken färg och hvilket språk den än bekände,
torde ha saknat bidrag af hans hand ända från
Morgonbladets och Papperslyktans tid tili Lördagen.
Jämte Nestor Tallgren, O. Toppelius, G. A. Renvall,
C. G. Ehrström, A. Ahlqvist och A. G. Ingelius hade
hän 1846 bildat ett litterärt poetiskt sällskap, „Sjuan“,
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i hvilket „han var kritiken inåt och utät, och för-
medlaren mellan societeten och de estetiska äsikterna“.
Hän producerade föga, mest äreminnen, och en gång
en konstfullt hopkommen sonett, säger Nestor Tall-
gren om honom. D. v. s. också här var hän mera
publicisten tidningsmannen, som dagens frågor kallar
tili verksamhet, icke tänkaren som ställer upp dessa
frågor. Man skulle kunna säga att hans tid var ali
när »biografinen nimikirja" och den Stora »nordisk
familjebok" kömmit ut, ty ville någon dessförinnan
få en person- eller sak-uppgift fanns det heh visst
ingen som man kunde ogeneradt besvära med
större utsikt om framgäng än Schauman, såvida
hän hade lust, ty tid hade eller tog hän sig när
hän ville. Hän. arbetade föröfrigt ytterst mödosamt,
ett upprop om deltagande i utställningen i Moskva
som hän skulle sammanställa tog för honom flere
dagars arbete och hans K. E. Janssons minne gaf
förläggaren mycket hufvudbry innan den lossnade
från författarens skrifbord. Hans specialitet var
konstnärsbiografier, nekrologer, små notiser om deras
arbeten, deras resor och deras planer. I affattandet
af dessa notiser var hän grundligheten själf.

Under större delen af sitt lif i en oberoende ekono-
misk ställning gaf hän sig tillräcklig tid att nedskrifva
äfven det minsta meddelande och hans egendomligt
ordnade lif tillät honom ännu att i korrektur granska
uppgiften. Hans meddelanden voro därför af den
arten att de kunde „blindt“ införas. Men fanns där
det oaktadt och det kunde stundom hända tili
och med market B. O. S. ett fel i uppgiften
var hän djupt olycklig. »Gjorde någon sig lustig
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däröfver, ja dä hatade hän den“, säger Fr.
Berndtson.

Huru majestätiskt hän uppfattade siika saker
framgår ur ett bref af den 21 Jan. 1891 tili hans
goda van kommerserådet G. W. Edlund: „alltsedan den
fatala tryckfelshistorien i Edv. Berghs nya bok har
jag högst illa att vara, jag antager att Du är ledsen
på mig, och jag vill bedja Dig icke vara det, ty icke
kan Du väl tro att jag velat skada Dig fast jag icke
kan lida sådana grofva fel. Allmänheten fäster sig
icke vid sådant, det vet jag nog och är fullkomligt
likgiltig om Elias Lönnrots dödsdag var den eller
den dagen. Det som jag anser vara himmelsskrian-
de anse de flesta vara en ren bagatell 11 . I festskrif-
ten Elias Lönnrot (1882) hade förf. skrifvit en arti-
kel om Kalevala och de bildande konsterna. I slutet
af artikeln, som behandlar R. W. Ekman, har denne
kallats F. W. Ekman. Då bladet utkom var jag i
Moskva och öfverraskades där af ett ovettigt bref
för detta „grofva, himmelsskriande fel“. Då jag
svarade, att jag intet haft med korrekturet att göra,
icke fanns ä ort och ställe, då korrekturet lästes, och
således var oskyldig, skrifver hän i ett öppet kort
en bön om ursäkt, och slutar med ett „jag skall
taga reda på brottslingen". Tili och med det monu-
mentala verket ..Finland i nittonde seklet“ fann hän
i just detta afseende bristfälligt, hän skrifver:
„särskildt gör det mig ondt att minä goda och så
kunniga vänner C. G. E., J. J. T. och R. v. W. lätit
komma sig tili last flere faktiska misstag och orik-
tiga åratal, men förtjänsterna aro dock öfvervägande“
tillägger hän försonande och förlåtande.
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Men icke blott mot dii minores drog hän i här-
nää, hän gaf tili och med en sådan matador som
F. Cygnaeus en uppsträckning för en minnesruna öfver
N. A. Ursin. Schauman hade loivat att läsa korrekturet
tili runan, men då den ej föll i hans smak sände
hän arbetet åter tili auktorn med ett skarpt bref.
„Slik tillrättavisning“, skrifver E. Nervander, „var för
mycket för vår Fredrik den store: det hade hän ej
väntat af sin korpral. Hän hvässade därför ock sin
penna skarp som en skalperknif och ristade liksom
in i Schaumans hud hellre än på pappret ett svar%
hvars början lyder sålunda:

Broder Schauman!
Man kunde begära, om också icke vänta af en

kari sä färdig som du att säga de solidaste San-

ni ngar åt hvarje lefvande, att hän skulle tillåta en
annan att om förgångna släkten säga en s annin g,
hvilken ännu af ganska många kan bevittnas
äfven då sanningen gäller den eller den person, som
haft lyckan att tili bror Schauman „stå i intima eller
vänliga förhållanden“. Af dig väntar man både på
goda och onda skäl icke en sådan, jag säger ej
aktning för, men tolerans mot historiens oförgäng-
liga rätt. Ty hos dig är städse omdömet både om
det förflutna och det närvarande subjektivt tycke och
stämning. ——— •

Brefvet behagade ej Schauman. Huru de två
gamla herrarna gjorde upp saken sig emellan känner
jag ej, men sju år senare när Cygnaeus fyllde 70
år, gjorde Otto Schauman vid mottagningen hos
jubilaren les honneurs. Det var också hän, vill jag
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tninnas, som rörd och tjusad läste upp det spiri-
tuella telegrammet från Johan Ludvig Runeberg, „än
lefver jag och gläds att du med ära fyller sjuttio är,
kyckling". Vid denna tid var försoningen fullständig
mellan, som Robert Lagerborg skämtandekallade dem,
„ Fredrik den store och öfverkorrekturrådet B. O. S.“

Vid denna Cygnaei jubelfest talades mycket
om Runeberg, och här förtrodde Schauman mig sin
sorg öfver, att „ehuru fyra medlemmar af Schau-
manska familjen med erkändt och berömdt manna-
mod tagit del i 1808—9-års krig, namnet dock icke
nämnts i de odödliga sängernas bok“.

Det trognaste förbund Otto Schauman, som
under sitt långa lif svärmat för mycket olika saker,
någonsin slutit är väl det med konsten och
konstnärerna. Konstens, särskildt den inhemska
konstens, ifriga befrämjare och målsman har hän
värit allt sedän finska konstföreningens grundlägg-
ning. Den vida vägnar största delen af konstför-
eningens galleri har samlats under den tid hän
var medlem och intendent för föreningen. Men
icke blott på antalet utan äfven på arten af alla
dessa konstföreningens taflor har hän tryckt sin
personliga prägel. Under en lång följd af år torde
väl knappast någon tafla, som Otto Schauman icke
fann behag i, ha tili samlingarna inköpts. Hans
entusiasm, hans närä bekantskap med konstnärerna,
hans ställning som intendent, hans ifver, ja hän-
synslöshet, när det gällde denna sak, ledde oftast
inköpet i den riktning hän ville. Otaliga aro de
inköp af konstverk bäde tili privata och offentliga
samlingar, som genom Otto Schauman förmedlats.
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Hän sparade hvarken möda eller tid och däraf
hade hän fullt upp, detta var hans starka sida, att
hän fritt disponerade öfver sin tid för att få ett
konstverk som hän intresserade sig för „placeradt
och därtill ännu placeradt på lämpligt ställe“, enligt
hans äsikt.

Att börja med gjorde hän allt detta gratis.
Spikar, lådor, transporter, bref m. m. betungade
hans enskilda budget, men senare tog hän, som i
saken konfererat med sin vän och ständiga ekono-
miska hjälpreda G. W. Edlund, en viss procent
af försäljningen för dessa utgifter, en sak som
så naturlig och enkel den var, plågade honom
ofantligt.

Under denna Otto Schaumans allmakts tid i
den finska konstföreningen förde hän en vidlyftig
korrespondens med landets konstnärer, en korres-
pondens, som hän antagligen katalogiserat och eti-
ketterat och som utan tvifvel för alla kommande tider
skall utgöra en säker källurkund för forskarena i
den finska konstens historia, en urkund, som icke
nog högt kan uppskattas. Ett särskildt kapitel i
Otto Schaumans konstentusiasm utgöra de kvinnliga
konstnärinnorna, väre sig att de sedän voro mäla-
rinnor, sångerskor, skulptriser eller författarinnor.
Bland dem räknade den gamla ungkarlen sinä trog-
naste vänner, dem ägnade hän en särskild ridderlig
beundran, hjälpte dem i deras affärsarrangementer,
var deras outtröttliga biträde vid förhandlingar mellan
dem och senatens „expedition för utdelande af sti-
pendier och understöd åt konstnärer", som det heter
i en kvinnlig artists bref.
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Först ur denna hans korrespondens kan i en
framtid hans egen åsikt i landets konstfrågor utletas,
ty Otto Schauman var i dessa saker mycket förbe-
hållsam. Hän proklamerade väl högt sin beundran
för t. ex. en genremålare som K. E. Jansson eller
sin antipati mot; någon annan konstnär, utan att
hän därför nägonsin uttalade sig om hvad som be-
hagade eller misshagade honom hos den ena eller
den andra. Hans ideal i konsten var ett tämligen
formlöst idealistiskt, romantiskt och patriotiskt något

som hän likväl lika litet som någon annan fann
förverkligadt fullt och helt hos någon konstnär.

Anekdoten om huru hän, och hans mångäriga
factotum, gamla vaktmästar Skoglund, hängde en
tafla upp och ned, och resonerade om dess större
eller mindre konstvärde är nog sann i hufvudsak,
men det är att märkä att taflan, ett landskap med
mycket hög horisontlinje, var frän den impressioni-
stiska tiden och af den art att det kunde ifråga-
sättas huru den tog sig bäst ut. Motivet var en
speglande vassbevuxen vik.

Det var åtminstone för mig, som dock i åratal
samarbetade med honom i konstföreningen, i pris-
och inköpsnämnder och vid utställningar, omöjligt
att leta mig tili någon beståndande princip i hans
konståskådning. I några punkter tycker jag mig
ha kömmit på det klara med honom. Hän saknade
färgsinne, såg allt i ljus och skugga och intresse-
rade sig i allmänhet mera för hvad en tafla före-
ställde än huru den var gjord. Under det franska
valör- och ljusmåleriets tid var hän utom sig öfver
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konstens förfall, och proklamerade högt och ofta
„jag tycker om mörka taflor“.

Hans arbete för den finska konsten var, så
osystematiskt det nu möjligen synes, af allra största
betydelse. Vid denna tid, då något allmänt vaket
konstmedvetande icke fanns i vårt land, var det
den personliga insatsen hos den enskilda som be-
tydde allt, och denna insats bar Schauman ärligt
gjort. År ut och år in gick hän oförtrutet på med
detta arbete, uppslitande för hvar och en annan,
men som gjordt för hans individualitet. I biogra-
fisk handbok uppges, att Schauman katalogiserade
föreningens samlingar och anordnade alla dess ut-
ställningar utom en ända tili 1887. Så var ej fallet.
Den första verkliga katalogen är gjord af herr Th.
Waenerberg, och icke få af utställningarna anord-
nades af Godenhjelm, Falkman och undertecknad.

Det var icke blott den bildande konsten Schau-
man tog i sitt hägn, nej musiken, sängen och skå-
despelarekonsten ägnade hän samma intresse i
konstnärinnornas personer. Sedermera kyrkoherden
K. E. Aspelund i Mäntsälä hade „upptäckt“ vår
berömda diva Alma Fohström. Hän gjorde Schau-
man uppmärksam på hennes lysande anlag, och
Schauman tog sig „lilla Alma“ an på ett sätt som
sångerskan aldrig förgätit. Men hvarken hon, eller
jag, eller någon annan har kunnat komma underfund
med djupet och värdet af hans eget musikför-
stånd. Jag tror att det var i högsta grad minimalt.
Frånsedt att hän slumrade bort vid alla konserter,
har jag flere skäl att tro det hans öra var i hög
grad okänsligt.
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Under Alma Fohströms studieår fördes där
mellan de så olika vännerna en korrespondens som
tidtals var liflig nog. Jag har i tidigare år fått del
af några af dessa Alma Fohströms synnerligen väl-
skrifna och vackra bref. De lästes upp för mig af
Schauman efter långa förberedelser och smacknin-
gar, å skilda för brefvens stämning passande orter.
Voro de stämda i scherzando, i Sinebrychoffska
trädgärden; på Turholmen om de voro i adagio;
vid foten af vallarna i Brunnsparken om de voro
Iristä. A hans sida var där en formlig kult med
dessa bref. Då generalskan Fohström-Rode nu
håller på med sinä memoirer, skall väl världen inom
kort få kanna kontenten af hans dans un grand
style epistolaire hållna korrespondens.

Också fru Ida Aalberg-Kivekäs-Yxkull-Gyllenband
hördetill de strålande stjärnor, som om ock i kometlika
banor skuro hans egen. Man brukade stå vid stu-
denthustrappan och vänta på konstnärinnan som
kom från sinä repetitioner på Arkadia-teatern. Med
monoclekikaren för ögat observerade hän här alla
förbigående damer, de äldre ofta tili förargelse, de
yngre tili lust och gamman.

Med den sistnämnda konstnärinnan följde hän
en gång tili Imatra. Den tiden fanns öfver Imatra en
linbana. I en stor korg transporterades passagera-
rena öfver det brusande vattenfallet. Schauman och
den Stora tragediennen satte sig i korgen, men just
då de befunno sig öfver det sjudande Imatra, gingo
draglinorna i oordning och våra resenärer fingo upp-
lefva en nervskakande kvart timme, som Schauman
icke glömde i hela sitt lif.

14
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Schauman, som värit förlofvad i tiden, men som
då jag kände honom var ungkarlen par excellens,
„kom väl sams med fruar som inte voro gifta andra
gången, inte hade barn, åtminstone inte småbarn
och inte många“. Med herrarna var det värre. Med
dem kom hän ofta i kontrovers och detta af märke-
liga orsaker. Konstnären A. v. Becker hade skrifvit
B O S i stället för B. O. S., det var oförlätligt. H. af
Schulten, den belefvade mannen, hade jämte mig
„släpat upp några lagerträn tili en af konstförenin-
gens tafvelutställningar“. Mig förlät hän, ty jag
var oberäknelig, men baron Schulten aldrig, och i
djupet af sin förbittring fällde hän vid ett replikskifte
om denna sak följande för honom själf karaktä-
ristiska ord: „han är bornerad, hela släkten blef för-
tidigt baroniserad 11

.

Konstnären W. Runeberg gick icke in på ett
förslag att ombyta platserna för grupperna „Arbetet“
och „Konsten och vetenskapen 11 å Alexanders mo-
numentet: „Jag blir aldrig van med honom mer%
var Schaumans ultimatum i denna konstangelägen-
het, och dessvärre, hän höll ord.

Jag höll på att konstföreningen grundats det år
dess stadgar stadfästs 1843, Schauman hade svårt
att finna sig i denna min offentligt uttalade äsikt.
När jag därtill hade djärfheten att föreslå firandet af
föreningens femtioårs jubileum (1893) med en ut-
ställning af historiska porträtt, kände hän sig djupt
kränkt och skref „ett tack och otack tili herr J.
Ahrenberg" i bladen, där hän tvålade tili mig grundligt.
Porträttutställningen kom emellertid i gång, dess ka-
talog borde enligt min åsikt ha författats afförenin-
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gens sekreterare eller om hän ej hade tid, af någon
af föreningen aflönad person. Sä blef ej fallet.
Midi i utställningsarbetet fick jag sammanskrifva en
katalog med detaljuppgifter om närä fyrahundra
personer; att där, särskildt i dess första upplaga,
skulle finnas fel och oriktigheter var ju gifvet. Schau-
man slutade att hälsa på mig, och detta under ett
helt år.

Hän kunde också komma i delo med fruntim-
mer; en beskedlig fru hade på konstföreningens
lotteri vunnit en tafla af A. v. Becker. Hon kommer
upp tili föreningens lokal, betraktar taflan och frågar
tili sist, „om hon icke skulle få byta ut konstverket
mot ett klädningstyg!“ Schaumans vrede kände inga
gränser öfver detta profanerande af konsten. Hän
behandlade fruntimret efter legohjonsstadgan, och
„hon försvann som en blixt“ lämnande taflan i sticket.

Se här ännu några anekdoter, som aro belysande
för mannen.

Innan grefve Adlerberg jämte gemål lämnade
landet, hade det grefliga herrskapet emottagit en inbjud-
ning tili Brunnsparken, där medlemmar af värt sam-
balle gäfvo för dem en ståtlig middag med många
tai, på många. språk. Efter middagen bars det höga
herrskapet på gullstol vid tonerna af Björneborgare-
nas marsch kring salen. När allt var slut följdes
August Schauman och jag ät tili staden. Vid ka-
tolska kyrkan mötte vi Otto Schauman, som ironiskt
frågar oss, om det värit festligt?

„Ja då“! svarar brodern, men när Otto får veta
detaljerna om festen, särskildt att Björneborgarenas
marsch blifvit spelad, fnös och smackade hän af
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ilska: „Det är skam, att tappra manner täckas tala
om en sädan“, och i vredesmod gick hän, samma
väg som vi, men hela tiden tjugo steg framför oss.
Hän var vid denna tid i sin friskaste fennomanska
period, och fördrog ej den svensk! sinnade grefve
Adlerberg. Däremot fördrog hän med oförlikneligt
tålamod sin kvicka och spirituella broder Augusts
sarkasmer, vitzer och calembourer öfver Ottos fen-
nomanska åsikter, hans fennomanska vänner och
förbindelser.

Schauman hade med Hufvudstadsbladet i han-
den slumrat bort på Catanis kafe. Det var kändt, att
hän vid denna tid var ytterst förbittrad pä Helsing-
fors Dagblad det var hän föröfrigt för jämnan
några ungdomar, som observerade huru lämpligt hän
fallit i sömn, togo varsamt Hufvudstadsbladet från
hans händer och placerade Dagbladet i stället. Så
stjälptes en stol med buller och brak, Schauman
vaknar och låtsar läsa, plötsligt ser hän, att det är
det afskydda bladet hän har i sinä händer, hän
skrynklar det med en stor gest och far ut i orato-
riskt ovett mot ungdomen.

Schauman skulle göra en resa tili Stockholm.
Angaren afgick om morgonen kl. 6. Alit var in-
packadt aitonen förut, och nu gick Schauman ned tili
ångaren och aftalade med en besättningskarl som
skulle väcka honom i god tid och pä samma gång
afhämta hans saker. Huru skall jag siippa in tili
magistern, frågar gasten. Jag lämnar dörren olåst,
svarar Schauman. Dessvärre hördes hela öfverens-
kommelsen af en koling som släntrade kring land-
gången. Långt före den bestämda tiden träder ko-
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lingen in hos Schauman, stjäl hans byxor, ur och
reskassa, och när hän försvinner, laser hän illmarigt
nog dörren efter sig och tar nyckeln med. När
besättningsmannen infinner sig är dörren stängd,
när madammen stiger in i rummen sofver hän än,
ångaren är för länge sedän borta och resenären i
en högst fatal situation.

Schauman hade sält sin gärd för ett pris, som
denna tid ansägs högt. Med köpeskillingen gick
hän tili sin mycket goda vän G. W. Edlund och
placerade penningarna hos honom mot villkor att
när hän behöfde något få ut beloppet i små portio-
ner. Detta och relationer från tidigare är gjorde,,
att hän med Edlund stod i de bästa tänkbara för-
bindelser. Edlund hade utgifvit en finsk Plutarch
och läste upp för honom ett par biografier, bland
annat en öfver Schaumans broder Frans Ludvig.
Otto Schauman var förtjust „bra, mycket bra och
alldeles utan fel, men hvem har skrifvit den“. Ed-
lund ville att börja med ej uppge författaren, men
Schauman var enträgen. Det var Fr. Berndtson.
Schauman smackade tili, „tog sin hatt och försvann
som en rök, utan att säga ett ord“. Hän kunde
inte täla Berndtson och fann därför allt hvad denne
gjorde dåligt.

Flyttningar voro hans fasa. När hän flyttade
tili statsrådet baron Willebrands hus, tog hän af sin
vän F. v. Willebrand ett „heligt och formligt löfte
att hans våning aldrig skulle repareras".

Dock nog med dessa smådrag, mä det tili slut
nämnas, att Otto Schauman deltagit i alla våra landt-
dagar sedän 1863. Vid 77—78 års landtdag petitione-
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rade hän om inrättandet af en högre konstanstalt i
landet. Vid landtdagarna har hän icke yttrat sig ofta,
men alli hvad hän sagt har värit genomprägladt af en
varmt fosterländsk och rättrådig anda. Ehuru ari-
stokratisk i sin världsåskådning, har] hän efter sin
förmäga verkat för en allsidig och själfständig utbild-
ning af våra finska förhällanden i demokratisk anda.
Det finska språket, som jag (i förbigående sagdt)
aldrig hört honom tala, liksom den finska litteraturen
räknade i honom en varm vän.

Personer af Otto Schaumans anda och art, per-
soner, som offrat sin tid, sin möda, sin förmögen-
het i ideernas, i konstens och konstnärernas intressen,
är det ondt om i alla land och alla tider. Otto
Schauman hörde tili dem.

Hans lefnadsafton blef tung och dyster. De
flesta af hans ungdomsvänner hade fallit undan.
Hans ekonomiska resurser voro mycket knappa, det
oaktadt kostade det icke ringa besvär att få honom
att emottaga en extra pension ur allmänna medel,
»för hans oegennyttiga arbete i konstens tjänst“.
Hans hälsa var undergräfd, en svär strupsjukdom,
„samma sjukdom som kejsar Fredriks“, skrifver hän,
„dödar mig tum för tum“. Hän opererades af „tvenne
friherrar, af hvilka den ena liknade Galba-bysten i
det Capitolinska museet", „men stum är jag nu,
dock tanka d. ä. lida kan jag*. Bland det sista
hän skref var ett kort tili vännen G. W. Edlund och
hans hustru, „jag tackar Er för att Edra dörrar ännu
stått öppna för mig olyckliga man, oaktadt jag är en
väl otreflig gäst“. Hän dog året före sin yngre
broder August, i mars 1895.



JULIUS af LINDFORS





Julius af Ldndfors.

Af människor som jag känt, ha få stått mitt
hjärta så närä som Julius af Lindfors. Vi möttes i
unga är, hän var väl en hei del år äldre än jag,
men ung i alla fall. Vi möttes i den ljusa tid i
vårt land, dä allt svällde af vårligt sjudande lifs-
kraft. En fast tro på vårt folk och ett varmt hopp
om dess framtid besjälade alla sinnen, Stora ideer,
burna i varma känslors sköte drefvo alla och allt
ut i det allmännas tjänst. De första landtdagarna
efter de mörka åren hade åter väckt lif i våra för-
torkade och förhårdnade lagar. Lifvet hade vaknat,
käckt styrde vi ut på nya banor, mot nya mål. Soi
glänste på ändlös horisont, fria gingo böljorna på
sin färd, och hoppets blä vimpel frasade och smällde
för friska vindar i masten på vårt uråldriga stats-
skepp. Ja det var då! Hvem tänkte då på motvind
och stormar, hvem på lurande klippor och skär!

Vi möttes, Lindfors och jag, anno sjuttio en vår-
natt på verandan i det minnesrika Kaisaniemi. Där
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satt Zachris Topelius och presiderade vid en bål af
champagne och mosel, det sjöngs, det deklamera-
des. Zachris själf läste upp, med sin svaga stämma
och på sitt förvånansvärdt matta sätt att föredraga
sinä dikter, den försmädliga visan om herr Meyer.

Natthimlen stod rosig och silfvergrä, luften dof-
tade af rönn och syren. Vi skildes när värsolen i
flammor och guld rann upp på fästet, när trastarna
bullrade och grönsiskorna stämde upp sinä morgon-
sånger i parkens åldriga träd ... Vi skildes med
varsel om långvarig vänskap och, dä vi sex år se-
nare möttes vid den triumfport, som uppförts för att
fira den andre Alexanders intåg i Helsingfors tili
den lysande utställningen 1876, funno vi hvarandra
åter, för att i en vänskap som är för år vann i djup
och värde följas åt in i den mörka tid som med
det nya seklet bröt in öfver vårt land, följas ät tills
döden 1903 den 10 Oktober bröt min väns lefnadsbana.

Vid Julius af Lindfors vagga stod där förvisst
en god fe, en fe som gaf honom en afundsvärd
faddergåfva, tro på lifvet, tro på det godas seger,
en optimism så full af värme, ljus och färg, att den
strålade vidt omkring sig, gaf lif och lust att lefva
åt alla, som hän kom i beröring med. Denna tro,
som, huru dystra än tiderna syntes, lät honom bort-
om det stora mörkret se ljusa vida vyer, se en ny
värld, som en dag skulle gå upp i glans, ett resul-
tat af allas kärlek, allas arbete för det land, som vi
ännu trots allt kalla vårt. Där fanns i denna rosiga
optimism, som bar, som höjde honom högt öfver
den nivå, där vi människor vanligen lefva och röra
oss, något af det hopp, som skalden klädt ide
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odödliga orden „din blomning sluten än i knopp
skall mogna ur sitt tvång“, så fast, så djuptrotadt
lefde tron på ljusare tider inom honom. Och denna
hans tros fasthet gjorde, att hän aldrig blef den
ytlige drömmaren, som nöjde sig med bildens fäg-
ring, aldrig blef drönaren i lifvets bikupa. För
honom om för nägon var att lefva att arbeta.

När jag 1876 återförnyade bekantskapen med
Julius af Lindfors, hade hän ett helt skede af ett
verksamt lif bakom sig. Född 1831* togs hän vid
unga år in i finska kadettkären, hvars kurs hän hade
absolverat med glans, hän hade tjänat vid finska
gardet, kommenderat ett regemente i kejsardömet
och var nu vid några och fyratio år general med
afsked och pension. Hän var nyss återkommen
tili fäderneslandet och brann af begär att få taga
del i det stora nationella nydaningsarbetet i vårt
land. Tili detta arbete drefs hän ej af åtrå efter
en position, allra minst af hopp om fördelar för
sin person. Osjälfvisk, ridderlig, högsinnad, kom
hans egen person först i andra, i sista rummet. Den
sak hän stod för, det mål hän kämpade för var för
honom allt. Med brinnande ifver tog hän i där det
bäst behöfdes; och denna ifver var parad med den
förmäga af beräkning och öfverläggning, som endast
den ger ifvern värde. Endast ett uppräknande af nam-
nen ä de affärsföretag, i hvilka hän från denna tid
var intresserad i vårt land, utgör en lista, som ger
skäl tili eftertanke. Den människa, som väl använder
sin tid, noga reglerar arbetet med dygnets timmar,
det är inlägger metod i sitt arbete, hinner otroligt.
När man med J. af Lindfors talade om denna sak,
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plägade hän själf säga; „hemligheten är den, att
jag är tidigt uppe om morgonen och att jag i den
finska kadettkåren erhållit en uppfostran, för hvilken
jag är denna inrättning evigt tacksam. Ty om man
ocksä icke visste så värst mycket när man gick ut
från den, så visste man det lilla väl, och hade med
en ideal syn på lifvet inlärt sig ordning och metod.“

Inom de tiestä af dessa affärsföretag var hän
privatmannen, som det stod fritt att göra och låta,
huru hän det ansåg rättast och bäst. Inom en för-
ening, konstflitsföreningen, däremot var hän den
offentliga mannen i en tili större delen med offent-
liga medel underhållen förening, hans görande och
låtande inom densamma kan därför öppet bedömas
och kritiseras.

Konstindustrin har om något eröfrat nya områ-
den under de många år, som förflutit sedän J. af
Lindfors blef den finska konstflitsföreningens ordfö-
rande. Stadd i jämn rörelse och tillväxt, har denna
den tillämpande konsten följt modets och smakens
växlingar i alla dess så varierande skiften. Under-
visningdn i detta ämnes många olika branscher har
därför själffallet värit utsatt för diskussioner, förslag
och motförslag i oändlighet. Mänskligt hade ju
värit om J. af Lindfors, sedän hän en gäng fått för-
eningens skolor i gång, upptagen som hän var på
alla möjliga olika håll, funnit allt godt och låtit det
hela stelna i de för tillfället riktigt ansedda former-
na, eller åtminstone, ifall mot dessa väckts oppo-
sition, i sin egenskap af icke-fackman, af en person
som hvad åren beträffar icke mera hörde tili de
unga, ställt sig skeptisk gentemot det nya, mindre
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böjd för att gä öfver tili nya metoder, nya ideer
och en modärnare uppfattning. Så var emellertid
alls icke fallet. På sinä resor, på de utställningar
hän besökte, säg hän och följde med dessa skolors
art och utbildning i främmande land, hän var och
blef själf mera än en gång initiativtagare i frägan om
införandet af det, som i det nya för vära förhällan-
den kunde anses lämpligt. Hän var icke fackman,
men hans ljusa förstånd, hans framsynthet och hans
upplysta nit lät honom fatta det väsentliga i det som
borde och det som kunde göras. Den betydelse-
fulla reform och utvidgning, som under det sista
året skett i Centralskolan' för konstflit i Finland,
genomdrefs af honom personligen, i endräktigt sam-
arbete med det progressiva elementet i föreningen
och dess direktion. Och om skolan i den närmaste
tiden kommer att blomstra upp som en represen-
tant för den nya nationaliserande stilen, om den kan
förfinande och förädlande inverka på det inhemska
konsthandtverket, så är dock en stor del af denna
förtjänst den upplysta ordförandens, som, därtill
human och undfallande, icke någonsin gick bröst-
gänges tillväga, då det gällde tillämpning af det som
skulle ske. Visst är, att när i kommande tider det
som nu säs bär sin skörd, då skall man utan tvifvel
minnas, att genombrottet skedde under den period
af föreningens lif, då Julius af Lindfors var den
som ledde diskussionen vid den finska konstflits-
föreningens förhandlingar, vidare att hän i denna
förening verkade lifvande, besjälande inåt och aldrig
drog sig, när det gällde att representera utåt, att hos
dem det vederborde utverka för skolan och för-
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eningen det som behöfdes. Tilläggas må äfven
inom parentes, att hans lyckliga ekonomiska ställ-
ning tillät honom att vara en för föreningen, för
skolans direktion och lärare gästfri förman, som
mera än en gäng om året såg dem i sitt hem och
vid sitt bord.

Framsyntheten hos honom var måhända bero-
ende mera pä en gudomlig optimism, mera utgån-
gen ur ett rikt känslolif, ur en vaken intuition, än
ur en på spekulativ väg vunnen logisk visshet.
Denna intuition ledde honom oftast rätt i lifvet. På
den byggde hän sin kännedom om människorna.
Zachris Topelius sade om honom „han hade hjär-
tats snille". Detta hjärtats snille gaf form och värme
åt hans egenartade vältalighet. Den gaf ofta fyn-
dighet, stundom point, alltid värme åt de tai hän
höh, och hän höh gärna tai i vänners lag.

Vänner! ja se där hvad hän hade i lifvet, vän-
ner, som hän höh samman i en ring, en ring, i
hvilken hän själf var låset. Man kan utan att säga
för mycket påstå, att hän i visst afseende höh det
svenska elementets ledare i vär hufvudstad samman.
Hos honom träffades under ärets lopp svenska
talande kotterier af konstnärer från teatern, börsens
och industrins män, militärer, befrämjarena af vär
konstindustri och af vär trädgårdskonst, träd-
gården var hans Stora passion. Och så, när det led
mot Juliusdagen, gick budkafveln ut, då stämde kot-
terierna möte hemma hos honom. Alit, som inom
det svenska talande elementet i vår goda stad gjort
sig kändt i ett som annat afseende, möttes här vid
dessa Julius supeer, som i tidigare år kunde slutas
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så där mot morgonkulan. Här samlades män från
de mest olika samhällskretsar, från bärarena af landets
högsta värdigheter tili skriftställare och kontorister,
professorer och arbetsledare. Efter den opulenta
supen kommo bålarna fram, och vid tai och sång
och verser flöto nattens timmar gladeligen, och när
man skiljdes åt, hade man en kansia af att man
värit i godt sällskap, att vi alla höga som läga
hörde tili den Stora familjen af svenskfödda och
svenskatalande i detta land, som när det behöfdes
gick i fylking för de för oss alla gemensamma ideer
och symboler, dem vi enhvar buro djupast i vår
själ. Juliusdagarna blefvo i sin mån fester, där
dessa känslor af ett gemensamt politiskt mål friska-
des upp och höllos varma. Det var icke endast
bland de lyckligt lottade i samhällets högre lager
hän blef en förenande länk, en sammanhällande
kedja, äfven i arbetarenas krets var hans namn en
signal tili sammanhällning.

I det modärna industriella och tekniska lifvet
intager arbetsgifvarens ställning tili arbetarena en
alltmera Central punkt. En industriell inrättning mä
vara baserad på eljes hvilka de sundaste ekono-
miska principer som helst, den skall gå med förlust
så vida förhällandet med arbetarena ej är baseradt
på icke blott sträng rättvisa utan äfven altmistiska
principer. Äfven i detta afseende visade Julius af
Lindfors sin framsynthet och sin verkligen nobla
humanitetskänsla. Inom den fabrik, som närmast
stod under hans ledning, understödde hän sjuk-
och sparkassor, anlade bibliotek och läsesal, firade
julen tillsamman med sinä arbetares barn, bjöd sin
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Stora arbetspersonal tili sitt vackra landtställe på
Turholm, gjorde i allmänhet allt hvad hän kunde
för att lätta den äldre generationens börda och ge-
nom att förljufva barnaåren fästa den växande ge-
nerationen vid det land hän själf så varmt tjänade
och älskade.

Utom den trängre kretsen af arbetare i hans
och firmans tjänst, har hän för arbetareföreningar
likasom för nykterhetssaken värit tili ett verkligt stöd.

Vid sidan af sin verksamhet som industriidkare
och affärsman stod hän som ledare för en hei del
kulturella företag i vårt land, jag ville här anteckna
några de viktigaste. Då »Finska röda korset“ or-
ganiserades (1877), blef hän en af dess mest verk-
samma medlemmar. Hän stod i spetsen för den
finska utställningen i Paris (1878) och inlade (1882)
i samina egenskap ett storartadt arbete för den
finska industrins och konstens värdiga represente-
rande vid den allryska expositionen i Moskva. För
detta olönade arbete, som tog i anspräk en bety-
dande tid och kräfde extra enskilda kostnader, som
fordrade kännedom om förhållandena i grannlandet,
fin takt och diplomatisk förmåga, belönades hän
med finskt adelskap och antog mi namnet af Lind-
fors. 1885 var hän ordförande för konstutställnin-
gen i Helsingfors vid Alexander III:s besök i vårt
land. Redan 1881 blef general af Lindfors, som
stiftat den Finska trädgårdsföreningen, dess ord-
förande och på denna post kvarstod hän tili sin
död, verksam i det sista. Hans stätliga gåfva, det
vackra palmhuset som kostat öfver 100,000 mark

skall för alla tider bära vittne om hans intresse
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för hortikulturens befrämjande i vårt land. Entu-
siastisk trädgårdsvän, var hän med om förskönandet
af Alphyddans omgifningar och parken på Turholm,
utom att hän vid alla trädgårdsutställningar ställde
sin erfarenhet, ofta sinä medel tili trädgårdsvänners
tjänst.

Lång blef hans arbetsdag; i trettio år har hän
stått i ledet, stödande, rådande, ledande. Hans
arbetsdag blef ljus, ty själf ljus tili sinnet gick hän
med gladt mod tili det, som skulle göras, och spridde
glädje omkring sig. Hans dag blef vacker, ty hän
älskade det sköna, förstod att omgifva sig och alla
dem, som hörde tili hans krets, med det som gaf
fägring och form, innehåll och djup åt lifvet. Så
kom döden, icke oväntad, men sådan hän önskat
den, „tyst och stilla, ingen tili leda och plåga“.

Gammal, men icke trött, äldrad tili kroppen,
men ung tili själen gick hän bort med denna för-
nndransvärdt starka tro på lifvet, på det godas seger,
som lät honom frankt och trohjärtadt svara en van,
som förtviflad öfver de politiska olyckorna säg allt
i svart, »stränga herrar regera inte länge, och . .

~

det är, öfvergående, vi gå mot ljuset i alla fall, där
vore eljes intet förstånd i Guds världsordning".

15





E. G. AF FORSELLES





Baron Eduard Gustaf af Forselles.

På den porträttutställning Finska Konstföreningen
anordnade 1893, säg man bland andra tvenne för-
träffliga porträtt af Lorentz Pasch, återgifvande bil-
derna af krigsrädet Jacob af Forselles (född 1753)
och hans maka Margareta Charlotta Carlskjöld (född
1758). Ingendera af de två kontrahenterna hade
vid den tid konstnären förevigat deras drag hunnit
„blåna“ sitt blod, ty hvardera voro barn tili nyligen
adlade föräldrar. Jacob af Forselles’ fader (Forsell)
hade gifvit det första förslaget tili grundande af den
stad och fästning som sedän blef Lovisa, i hvilken
stad hän själf blef borgmästare 1765 och två år
senare för förtjänster om rikets försvar nobiliserad.
Jacob af Forselles’ maka var dotter tili kanslirådet
Pehr Schyllberg, adlad Carlskjöld tili Görveln.

Det ofvannämnda porträttet af Jacob af For-
selles tyder pä en bredaxlad, liten man. Hufvudet
är rundt, nacken kort, det hela ger intryck af en
klok, kraftig man, egensinnig tili lynnet. En genom-
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gående finsk typ, på hvilken jag skulle vilja tillämpa
de kända Runebergska verserna:

„en äkta finne
En gammal, knotig björk med masur inne“

„En främling kunnat tro sig se en stock,
som man klädt sporrar pä och krigsmansrock“.

Makan åter var en bildskön kvinna af den ariska
rasen med en fint skuren, nastan latinsk oval och
en färg, som måste ha värit tjusande.

Lagarna för ärftligheten äro outredda, dunkla,
ja mera än så, substratet för de ärftliga egenska-
pernas och formernas öfverförande skola kanske för
alltid blifva en hemlighet; dock, hvilka orsakerna mä
vara, för min personliga del har jag ej sett någon
medlem af ätten af Forselles väre sig af den finska
eller svenska grenen, som ej skulle kunna, hvad de
yttre dragen beträffar, återföras tili de tvenne urtyper
som de ofvannämnda vackra porträtten ange. Den
finska fäderne- och den svenska möderne-typen, den
finsk-ugriska och den svensk-ariska rasen gå igen i
släkten.

Generalen af artilleriet, ordföranden i kejserliga
senatens ekonomiedepartement baron Edvard Gustaf
af Forselles hörde om någon helt och fullt ut tili
den finska typen. På hans korta, tjocka figur med
det runda hufvudet på den korta nacken kunde de
båda verserna af Runeberg lämpas utan reservation,
hän var sin farfaders, den ofvannämnda Jacob af
Forselles’ afbild.
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Son tili den tappra svenska kaptenen • Ulrik af
Forselles och hans hustru, en svensk fröken Men-
nette von Gutoffsky, gjorde Edvard af Forselles en
lysande karriär på den militära banan. Född 1817
blef hän finsk kadett 1832, officer 1836, tog del i
striderna i Kaukasus, särades i Dargo, blef öfverste
vid unga år och nådde efterhand alla högsta mili-
tära värdigheter och ordnar.

När Edvard af Forselles i full uniform, klädd i
ali sin grannlåt, korpulent, rödhylt med smä steg
och struttande gång gick fram sin väg, var hän
förvisso en kuriös figur att se uppå. Det Stora,
tunga hufvudet höll hän nedböjdt och blickade oaf-
vändt i gatan, som om hän sökt något eller värit
upptagen af djupa tankar, tankar, som tili den grad
tycktes fylla hans själ, att hän hvarken säg, hörde
eller kände dem hän mötte. Hälsade någon på
honom, stannade hän plötsligt, såg förvänad ut
och hälsade åter med eftertryck, icke desto mindre
kunde man höra honom med halfhög stämma fråga
sig själf „hvem f—n var det?“ Baron af Forselles
var likasom Otto Schauman ett Helsingfors-original,
kändt af snart sagdt enhvar i vårt på 70—80-talet
jämförelsevis lilla samhälle.

Tack väre sitt markanta yttre och sin höga
ställning hade hän blifvit en person, kring hvilken
otaliga anekdoter samlats. Säilän har jag sett den
allmänna opinionens dom slå så fel, som i fråga
om friherre af Forselles. Man hölls för en visser-
ligen hederlig man, men blottad på kunskaper, ja
mera än så, en person andligen klent utrustad och
en, som aldrig ödde sin tid med att tänka. Jag som
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i flere år bott i hans hus, träffat honom dagligen,
hört den originella mannen ge sig helt sans gene,
kan sanningsenligt intyga, att allt detta, fränser jag
hans hederlighet ooh redbarhet som var intakt, icke
alls var öfverensstämmande med det verkliga för-
hällandet. Att så är inses af hvarje tänkande per-
son utan vidare, ty knappast hade en man, kvalifi-
cerad som baron af Forselles ansägs vara, vid denna
tid hunnit tili de höga poster i vårt land hän be-
klädde, poster pä hvilka hän, det medges, aldrig
var initiativtagare, ledare, men som hän lojal, prin-
cipfast och rättrådig, uppbar med ära. Om hän värit
en karriärist, en lycksökare, som per fas et nefas
ville fram, skulle man möjligen kunna tanka sig att
en äfven andeligen undermålig man under vissa
omständigheter lyckats avancera, men icke ens hans
ovänner, om hän sedän hade sådana, kunde tillvita
honom något dylikt. En hederlig, trumpen finne,.
utan höga anors lån, utan familjerelationer och ly-
sande företräden, gick den af svenska föräldrar födda
finnen sin väg framåt i Ryssland och steg från den
ena höga posten tili den andra.

I kejsardömet tjänade hän vid artilleriet. Här
hade hän sitt rätta fält. Som föreståndare för den
militärtekniska skolan, som chef för den Brianska,
sedän för S:t Petersburgs arsenal, var hän i tilkalle
att låta sinä glänsande matematiska kunskaper komma
tili sin rätt. Här grubblade hän öfver de mest in-
vecklade matematiska problem, lät sitt hos släkten
karaktäristiska svenska geni - det svenska geniet
är enligt min uppfattning företrädesvis utåt vändt,
mot mekaniska, tekniska, naturvetenskapliga frågor
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arbeta. I detta Ryssland, det inätvända grubble-
riets, psykologernas land, där grubblet ofta slår öfver
i ett trött laissez aller-system, gick hän klar, redig,
oberörd af de inre frågorna och grundade på hvad,
jo på en undervattensbät, förenklingar af kanonla-
vetter, kanonens fulla utnyttjande i strid, dess träff-
säkerhet och en hei; mängd andra militärtekniska
frägor. Hans äldsta uppfinning är undervattensbäten.
Denna lilla, lömska, ettriga maskin skulle göra de
stolta pansarkolosserna, som plöjde världshafven,
omöjliga. Byggda för en jämförelsevis ringa pen-
ning skulle de återföra sjökriget från dessa onatur-
liga pansrade rörliga fästningar, som en annan af
svenska föräldrar född mekaniker, John Eriksson, upp-
funnit, tili de jämförelsevis små och billiga kryssa-
rena och fregatterna. När E. af Forselles tog i
tu med arbetet på sin undervattensbät, var B. Elf-
vings »enfaldiga invention“ (anno 1760) af en „Båth
med hvilken man kan gå under vatnet at dermed
söka förbära och sänckia fiendens skiep“, för länge-
sen förgäten, och fransmannen Gustave Zede, som
i våra dagar löst uppgiften, var icke född. I Briansks
och Petersburgs arsenaler arbetade E. af Forselles
på sin ide obekymrad om allt det skämt öfver det
„oförnuftiga“ i saken hän fick höra, och lyckades
tili slut att få sin ide utförd i en liten, vacker mo-
dell. Med tillhjälp af en regulator kunde man sanka
den lilla båten på hvilket djup man behagade, den
ilade fram under vattenytan snabbt och ljudiöst.
Här fanns in nuce den båt, som Japan och Ryssland
i dag som är så häftigt åträ. Hans modell sändes
tili marinministeriet i S:t Petersburg, som fann den
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intressant, men afböjde E. af Forselles’ förslag att
låta bygga ett proffartyg efter modellen. Icke mänga
år därefter byggde marinministerium tili E. af For-
selles’ stora förargelse en af de beryktade popoff-
korna. Hvad ville ministeriet nu ge för en under-
vattensbät och huru gestaltade sig Port Arthurs öde
i detta nu, om där funnes blott ett enda af dessa
fartyg. Forselles’ modell sändes åter, jag såg den
för tjuguätta år sen, som en liten näpen leksak i
hans händer. Af hans uppfinningar från denna tid
som torde uppgä tili aderton å tjugo, bar en, tilläm-
pad på kanonen, behållit sig tili vära dagar, af
ryssarna kallas den „Forselleski vindt“, den Forsel-
leska skrufven. Jag äger ej fackinsikter för att här
redogöra för densamma, af artillerikaptenen Taube
bar jag emellertid hört uppfinningen framhållas så-
som varande af den allra största betydelse. I för-
valtningen af den Brianska och särskildt den Pe-
tersburgska arsenalen införde hän en ordning som
fullständigt afskaffade det gamla systemet med „af-
fallsprodukter“. Dessa lära ha belöpt sig tili omkring
30,000 rubel om året. Den nya ordningen skaffade
honom mänga ovänner, men hans härskares ombb-
liga aktning och välvilja.

Om E. af Forselles stannat kvar på sin plats vid
arsenalerna i Ryssland, hade hän utan tvifvel. riktat
de tekniska krigsvetenskaperna med märkeliga arbe-
ten; men där kom för honom som för general Se-
derholm, af Lindfors och alla andra finska militärer
jag känt, den dag då hemlängtan dref dem åter tili
hembygden. Hän återvände 1863 som general och
direktor tili den kadettkär hän 1836 lämnat som
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officer och blef äter en af de vära. Generationer af
kadetter ha vuxit upp under den uppbmsande och
heta, ofta konfysa, i sinä problem och tekniska de-
taljer försänkta mannen, men som rättänkande och
gentlemanlik var och förblef en riktig kadettpappa.
Binamnet Potifar fick hän vid denna tid, och vid
det namnet var hän känd i hela vårt land. Otaliga
aro anekdoterna om den originella mannen frän
denna tid. Se här en:

Numera statsrådet M., känd för mera än vanlig
munvighet och fyndighet, hade kömmit i delo med
religionsläraren, Denne gick förgrymmad tili direk-
torn och fordrade, att kadett M. skulle straffas med
arrest. Generalen kallar in kadetten och säger „het-
lefrad och arg“: Kadetten har värit näsvis, mer än
så, oförsynt, hvad har kadetten sagt?

Kadett M. står i militärisk pose och svarar:
„Jo pastorn framhöll som ett bevis för sanningen
af Kristi lära, att den omfattades af bildade och
högtställda judar. Detta höh jag för att vara orätt
och sade, att det var mest fiskare, handtverkare och
obildadt folk som anslöto sig tili densamma, men
då blef pastorn förargad och sade, att jag var näsvis"

»Kadetten har orätt, svarar generalen lugnad,
kadetten har glömt, att där var bland andra en här-
höfvitsman i Capernaum, som ..."

„Det var bara en simpel platsmajor", svarar ka-
detten hastigt.

»Platsmajor! Asch! Håll tungan i styr en annan
gång, kadetten slipper arrest".

Generalen lär ha haft något otaldt med plats-
majoren på orten.



236

Forselles var icke god pä präster i allmänhet,
statskyrkor af alla slag voro och förblefvo för ho-
nora en styggelse. I de religiösa frågorna hade
hän tänkt sig in i ett helt System individuellt för
honom. Djup, inåtvänd, grundlig, disputerade hän
i dessa saker med sinä vänner generalerna C. R.
Sederholm och J. v. Minkwitz och företrädde bland
„dessa idealister", som hän kallade dem, det „rea-
listiska", rättare det rationalistiska elementet. Så vidt
jag lärde mig kanna honom, stod hän i dessa frägor
närmast de gamla stoikerna, hans religiösa intresse
fann sig tillfredsstäldt nti den förnuftiga, men oblid-
keligt nödvändiga lagbundenhet hvarmed hän, i
likhet med den första tolkaren af läran, Zenon, an-
tog, att världsprocessen med alla dess händelser
försiggick. Människorna måste därför lefva fritt i
enlighet med naturens lagar, i samförstånd och har-
moni med världsförnuftet och i försonlighet med sitt
öde. En sommardag satt hän på sin verandatrappa
i ifrig dispyt med general C. R. Sederholm i just
dessa frägor, jag hörde honom då fälla följande
yttrande: Prästerna predika allmänna, Stora, generella
sanningar, som hälla sig i sekel, moralen, den tycker
jag om, men de predika också allmänna, stora osan-
ningar, som tiden för längesedan lämnat bakom sig,
dogmerna, och det tål jag inte.

Se här ännu en anekdot om honom och hans
förhållande tili prästerna. När biskop F. L. Schau-
man kom tili Fredrikshamn för att hälla biskops-
visitation och läsförhör med kadetterna, kommende-
rades dessa sistnämnda tili kyrkan jämteallaofficerare.
Sträng i reglementet, laglydig utan att knorra, ansåg
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Forselles, att också hän oberoende af antipatier och
sympatier borde vara med. Hän satt på främsta
bänken och hörde huru kyrkans primas examinerade
ynglingarna i kristendomskunskap. Den närsynta
biskopen, som därtill var obekant med de militära
distinktionerna, vände sig äfven tili en af de yngre offi-
cerarena. Men då blir generalen orolig. Tili sin
granne baron Wrede hviskade hän; „Nej, hör du
bror, nu börjar hän bli farlig, frägar hän mig, så
går det åt h—e“, och hastigt stultar hän ut ur kyr-
kan och från den „farliga“ förrättningen.

Tili lärares och elevers Stora saknad lämnade
Forselles kadettkåren 1871, för att intaga plats i
kejserliga senaten. Ursprungligen hade man lofvat
honom militieexpeditionen, men af för mig okända
skäl blef hän placerad som chef förekonomiedeparte-
mentet. „Hvad f—n ska di görame mej där, ja som äså
envis“, var hans eget humoristiska yttrande om den
utnämningen. Och i visst afseende kunde hän ha
rätt i den saken. Hän var ej skapad för en plats
af denna art, en plats där hän, specialisten, mate-
matikern, absolut oerfaren i styrelsemekanismens
enklaste detaljer, fullkomligt okunnig i lagar och
förordningar och i förvaltningsprinciper, fick upp-
lefva mången svår stund och smälta mången förar-
gelse. Hän som kunde belägga en handling med
frimärken, i stället för kartamärken, som icke skilde
mellan en „kateket“ och en „katkes“ „katkes
hette det i min ungdom", sade hän åt sin referent,
när denne föredrog om en kateket för Lappmarken
eller Sibirien som i hvarje enstaka fall frågade sitt
stereotyp vordna „hvad säger lagen“, hän skulle nu
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afgöra i de mest heterogena civila mål i sista hand.
Hvad hjälpte det att hän i sitt fack var mera kun-
skapsrik än de tiestä, att hän löst problem i den
högre mekaniken, som ingen af hans kolleger vågat
tanka pä, att hän, när hän „icke var officielH, som

hän sade, var en spirituell, klok, humoristisk man,
tuli af lustiga historiska anekdoter, med kolossala
kunskaper i allt det som inte behöfdes i kejser-
liga senaten. Att börja med hade hän försökt att
sätta sig in i sin nya ställning, men det gick ej,
det var mot hans natur, hans innersta anlag, hän
trefvade omkring som en man i mörker och tili
slut tröttnade hän inför det omöjliga. Yttrade sig
föga, teg, och det var nog bäst, ty hans frågor
blefvo det låg i sakens natur icke lätta att
besvara. I en sak stod hän oantastlig, och i den
kom hans stoiska världsåskådning honom tili hjälp,
från lagens bokstaf vek hän ej en hårsmån. Rätt-
fram, hederlig, höh hän på den som ett ankare i lifvet,
och det behöfdes nog, redan då mera än en gång.

Hän var för öfrigt en enkel, gästfri tili sinä vanor
och sitt yttre uppträdande anspråkslös man. Hän var
mycket riktdekorerad, „detblir välfem skålpund", sade
hän om sinä ordnar. En gång när hän axlade sin offi-
cerskappa, fastnade haken i stjärnorna och banden,
„di äcklar mej di här tingestarna", muttrade hän
förargad öfver grannlåten. Hade man en gång vunnit
honom, gick och kom man ogeneradt i hans hem.

Jag träffade honom första gången 1876, det
var en nog så lustig scen, som utspeltes oss emellan.
Det är att märkä att baron af Forselles hän hade
blifvit friherre 1874 —taite en äkta o stfinsk svenska
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som hän under årens lopp ytterligare blandat upp
med ryska och tyska ord och interjektioner, hvilket
gaf hans tai en högst komisk anstrykning. I förbi-
gäende sagdt, hän hade icke heller lärt sig ryska.
Lika som general Sederholm, var hän utan moders-
mäl, kunde intet språk tulit och helt. Jag skulle
som nygift hyra rum och kom med stöd af en
annons tili hans villa i Brunnsparken. Rummen
voro lämpliga, jag var böjd att taga dem, men baron
af Forselles drqg sig.

„Jag känner inte er, har aldrig hört ert namn,
hvarifrån är „arkitektorn“.

Jag redogjorde för min person och nämnde
bland annat att jag dagen förut kömmit från Paris
via Stockholm.

„Har arkitektorn någon här att referera tili?“
„Jo,geheimerådetÖrn, detär enanförvandttillmigb
„Ja hän är en bra kari, jagkänner honom också.

Men känner arkitektorn någon annan bekant, som
jag också känner? 11

„Ja, nog känner jag ju personer här, men herr
barons bekanta . . . men jag kan, om det gäller sora
en rekommendation, säga att jag är bjuden på mid-
dag tili grefve Adlerberg

Hän spratt tili. „Att hva sa arkitektorn, tili grefve
Adlerberg, hur är det möjligt, ni kom i gårtill stan?“

„Jo, det är så, att franska ministern i Stockholm
skrifvit ett bref och .

.
.“

„Ja var så go och skrif under kontraktet, vi
träffas vid middagen“.

I trenne är bodde jag i hans hus och träffade
honom snart sagdt alla dagar, i den för alla gemen-



240

samma hallen, trenne lyckliga är som flutit hän på
tidens Ström, som blommor i vågens bms. Jag har
sett en brokig värld i hans hus, tre rasers repre-
sentanter som på många tungomål redan då dryftade
det som stod och står oss alla närä, frågorna om

vårt lands särställning, ty därförutan är vårt land
icke „Vårt land“. Orubblig som en gammal ek
stod friherre af Forselles där, lät talet fladdra som
vårens vindar, ja stundom som höstens stormar i
ekens kronor, hän stod vid sitt „vi ska’ si hvad
lagen säger“. Lagen det var det heligaste, det
okränkbara i lifvet, „den som förgrep sig på lagen
var en scelerat“.

Jag har sett honom i lycka och medgäng, sett
när ödet gifvit honom slag så bittra, som det i
våra civiliserade förhållanden säilän ger en man i
hans ställning. Hans stoiska tro lät honom lida
dem med modigt om ock sargadt hjärta och bar
honom öfver förtviflans djup. Hän stod där, den
lilla, tili gestalten oansenliga mannen, som en ro-
mersk senator när hän barskt sade, „hvad som är
rätt, är rätt, och är det rätt måste det bäras“. Sin
sorg slöt hän inom sig, hän var i detta fall och
förblef en förseglad bok. Då jag sent om natten
kom hem och gick genom hallen, såg jag honom
ensam i sin biljardsal, och allt medan hän gjorde
sinä stötar, taite hän för sig själf, stundom så lifligt,
att jag trodde hän hade en åhörare. Mähända att
hän då för sig själf tolkade de känslor af sorg och
smärta hän om dagen slöt innerst inom sig.

Varmt svensktsinnad kunde hän ge sin förar-
gelse luft, när det gällde fennomanerna och särskildt,
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om det gällde Yrjö-Koskinen, hvilken någon gång i
en forstfråga lämnat en oriktig uppgift (tili hvilken
Forselles städse äterkom) och som därtill retat gub-
ben med sin fennomani. Då var hän icke god att
tagas med. Arg som ett bi och envis kunde hän
säga både det ena och det andra, särskildt om Yrjö-
Koskinen, det stående yttrandet om mannen var, „han
fördärfvar en gång alltihop för oss“.

Jag har härofvan förliknat honom, hvad det
yttre beträffar, med Runebergs von Törne, men där
fanns också en viss inre likhet dem emellan.

„Men kom en annan och försökte klandra“ oss,
vårt och de våra, då „pass! Det gick an för gubben,
ej för andra“. Och Runebergs verser om v. Törne
beskrifva bokstafligen huru det gick tili i detta fall
hos „gubben af Forselles". Långt förr’n berättaren hun-
nit än tili slut, fick hantillbaka: „Herre häll ertrut!"
Skillnaden var blott den, att utropet icke var fullt så
artigt som här ofvan anges och icke heller pä svenska.

Baron Forselles’ äldsta dotter, en mera än van-
ligt begåfvad ung dam, gifte sjg med en rysk jurist
furst Nikolai Amuralovitsch Tugan-Mirza-Baranoffskij.
Denne taite ofta om den finska strafflagens oerhörda,
medeltida stränghet då det gällde vår gamla
strafflag, lär hän icke haft orätt i sinä päståenden.
Detta tyckte baron Forselles emellertid icke om. En
dag berättade fursten, att hän i en rysk tidning
läst om en kvinna i Nykyrka, som blifvit hängd
eller halshuggen för barnamord. Nu tog gubben
eld, skrek så att det hördes i hela våningen, att
detta ej var sant. Hän kom klädd i „tujurka“.
utan krage, röd och ond in tili mig, som icke visste

16
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hvad hela saken gällde och sade ifrigt; „kom in
herr arkitektor och säg åt honom där“, och hän pe-
kade på fursten, „att de’ inte ä sant, att di hängt en
käring i Nykyrka, att tidningarna ljuga“. Saken
konstaterades, det fastställdes att en finsk domstol
dömt en kvinna för barnamord tili döden, men att
straffet förvandlades tili fängelse eller tukthus. Och
gubben afslutade denna passus med ett segerrikt
ochThögljudt, vid denna tid icke alldeles galet råd
åt fursten: „du skall inte läsa ryska tidningar".

Baron Forselles var adjoint hos generalguver-
nören grefve Heyden vid den tid, då reaktionens
vindar började att blåsa starkt i kejsardömet. För-
söken att vilja bortresonera våra lagar gjorde ho-
nom mången gång utom sig. Hän hade med grefve
Heyden i anledning af dessa frågor heta debatter.
En gång hade hän redan värit betänkt att lägga in
om afsked. Redan i början af konflikten sjuknade
hän och dog om hösten 1891, dog då hän bäst be-
höfdes och då hän i vär inhemska styrelse egentligen
värit på sin rätta plats. I senaten var hän bortkommen
i de otaliga detaljerna, men när det gällde de Stora
klara linjerna, de djupa frägorna i politiken, då stod
hän på en bredare basis, hade endast de stora grun-
derna att hålla sig tili, och här visste hän precis,
hvad hän ville. Med ett orubbadt anseende för oväld
och lojalitet, orädd och med alla vägar öppna uppåt,
hade hän, därom kan intet tvifvel räda, sagt sin
åsikt ut åt hvem som helst. Man skall fråga mig,
hvad hade det tjänat tili vid denna tid? Intet! .. .

tamen est laudanda voluntas.



Tillägg och rättelse.

Af förbiseende ä min sida har i berättelsen om
C. P. Mazdr tvenne stycken bortfallit. Det ena behand-
lade Maz6rs färg, det äterfinnes i min artikel i Finsk
Tidskrift „Nägra Runebergs porträtt“ febr. 1904. Det
andra stycket var en not om „middagen pä Stallmästar-
gärden“, som jag på sjuttiotalet behandiat i en liten till-
fällighetspjes för en privat tillställning och därför icke
numera minnes exakt. Verklighetsintrycken och det
diktade ha under ärens lopp sammanflutit.

I artikeln om B. O. Schauman göres den rättelse
att färden öfver Imatra skedde i Alma Fohströms, icke i
Ida Aalberg-Kivekäs sällskap. När B. O. S. taite- om
denna episod tillade hän „jag for med en sängfägel
öfver vägen“.







AKTIEB. F. TILGMANNS BOK- OOH STENTRYCKERI.

Pris 3 m. 75 p.

HELSINGFORS 1904










