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Anders Ramsay.

Anders Ramsay har skrifvit så i vissa tali
uttömmande, öppenhjärtigt och delvis glänsande
om sitt förflutna lif, att jag för min del har föga
att tillägga. Det, som jag vet, utöfver hvad hän
själf yppat, anser icke häller jag mig kunna tala
om. När jag det oaktadt beslutit skrifva om ho-
nom, är det därför, att hän döende bad mig:
„Låt mig komma in bland de hyggliga människor
du känt . Ser du, vi ha redan mera än
fyratio är stätt hvarandra så pass närä, att om
mitt namn ej finnes i din bok, så är det en an-
klagelse“.

Jag har loivat villtara hans önskan, jag skall
infria mitt löfte.

* *

*

Hvar och huru Anders Ramsay och jag blefvo
bekanta, det hade vi fullkomligt klart för oss, men
när detta inträffade, därom diskuterade vi ofta.
Hän påstod, att det var år 1863, jag åter, att det
var efter 1866. Vissa voro vi om att.vår bekant-
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skap inleddes på villan Hagasund. Man gaf hos
öfverstinnan A. Karamsin ett sällskapsspektakel
med åtföljande tablåer. Spektaklet minnes jag
ej mer, men tablåerna de fyra årstiderna ett
den tiden mycket gouteradt uppslag för scenisk
framställning ha aldrig gått ur mitt minne,
ty de voro bländande. Våren återgafs af den
blonda fröken Ottilia Meurman, sedermera *

gift
med hofmarskalken Silfverstolpe; som sommaren
lyste fröken Ebba Lavonius, sedermera prinsessa
Solms-Braunfels; hösten, den praktfullaste af alla,
framställdes af fröken Naema v. Born, sedermera
fru Munsterhjelm, och vintern af fru Maria Linder,
född grefvinna Mussin-Puschkin, en kvinna oför-
gätlig för alla, som hade lyckan att komma i
beröring med henne.

Det skall icke blifva lätt att i det nutida Hel-
singfors sammanföra fyra unga damer af den
bländande skönhet i skiftande typer som dessa då
unga kvinnor. Det skall helt visst ej lyckas att
finna en slik kvartett af fägring, behag, börd och
grace, därtill äro vi för långt hunna i demokrati
och rasblandning.

Medan de tre första tablåerna växlade, stod
jag vid dörren tili förmaket och såg, hänförd och
betagen, ali denna fägring. Just innan den fjärde
skulle ges, kom kammarherren C. Linder tili mig
och bad mig hjälpa tili på scenen. Där fick jag i
uppdrag att stå och hålla i ett par kulisser. Midt-
emot mig stod Anders Ramsay och gjorde samma
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tjänst som jag. Någon olycka hade skett med suffi-
terna, så att denna extra hjälp var absolut nöd-
vändig, för att hela den i villana Stora sai impro-
viserade teatern skulle hålla samman. Regissö-
rer för föreställningen voro, utom Anders Ramsay,
kammarherren och direktören för Finlands Bank,
baron August Mannerheim. Hän kallades all-
mänt fröken Augusta för sinä kvinnliga maner och
sin från det gustavianska hofvet stammande pas-
sion att på sybåge utföra broderiarbeten i schater-
sömnad. Efter den sceniska föreställningen tog
Anders Ramsay välvilligt hand om mig. Jag
minnes från denna afton, att jag efter tablåerna
satt i villans matsal vid tebordet mellan Ramsay
och min kusin Demetrius Forsman, en vid denna
tid uppburen och mycket mondän fruntimmers-
läkare. För öfrigt har aftonen utplånats ur mitt
minne.

Så gingo åren. Ramsay och jag träffades då
och då vid enskilda och offentliga fester utan
att egentligen komma närmare hvarandra. Engång
voro vi hänvisade tili hvarandras sällskap en hei
dag. Inbjudna tili en jakt hos kammarherre C.
Linder, gingo vi med öfriga gäster tili skogen.
Det var en stilla härlig höstdag, med vemodigt
solsken mellan tallarnas kronor. Anders Ramsay
och jag gingo bredvid hvarandra och blefvo allt
mera efter det öfriga sällskapet.

Du tyckes icke häller vara jägare, sade hän.
Nej, sanningen att säga, jag är en tämligen
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träffsäker skytt men dålig jägare, uppriktigt
sagdt, jag nänns ej skjuta på de stackars vackra
djuren, men jag gär gärna med i skog och mark,
när andra jaga.

Kan du tänka dig, det är samma sak med
mig. Spel och jakt tycker jag ej om.

Efter att på måfå och utan att lossa ett skott
ha vandrat genom olika partier af skogen, vände
vi om, gingo hem för att inventera biblioteket;
det görat var mera i vär genre.

* *

*

Vintern 1874 och 1875 vistades jag i Paris och
bodde jämte fyra andra landsmän i ett litet trifsamt
hotell, „H6tel des deux mondes“ vid rue La-
fayette 49. Detta hölls af en hispaniserad fran-
syska från Lima i Peru. Hon hade en skön blond
syster sades det fröken Mennette, som
var förlofvad med en marinlöjtnant, en fransk-
polsk grefve Lipoffski. Vintern 1875 var hän nå-
gonstädes vid Goda-Hopps-udden eller de Lyck-
liga öarna, hvilket var nog så väl för oss, ty
nastan hela pensionen var litet betagen i den
sköna Mennette, förutom vännen n—, en bland
landsmännen, ty hän var mycket betagen, ja, för-
älskad i denna blonda, spröda galliska skönhet,
som tili alla sinä yttre företräden hade att tillägga
ett mjukt, varmt, oändligt vinnande väsende.

Löjtnantens broder, generalen vid artilleriet
grefve Lipoffski, besökte ofta pensionen och höh
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därvid långa politiska diskussioner, som voro nog
så nöjsamma att höra på. Hän var föröfrigt en
varm beundrare af Deroulede’s tyrtäiska poesier
och plägade stundom deklamera för oss hans
Chanson du Soldat. Edelfelt, som mycket ofta
besökte hotellet, deklamerade stundom samma
sånger af denne Frankrikes Runeberg på ett
lägre pian och gjorde detta förträffligt, vida
bättre än generalen.

Vid denna tid instuderade Filip Forsten,
som bodde i samma lioteli, operan Faust och
lät dess smäktande toner ljuda frän morgon tili
kväll. Den tredje aktens kärleksdruckna aria;

„Måne som höjs i stilla glans,
Stjärnor som träden eder dans“ etc.

var blifven hotellets „nationalsäng“ enligt Edel-
felts påstående. Säkert är, att denna musik och
fröken Henriettes ljufva uppenbarelse läto oss
lefva i en atmosfär af ömhet, som kanske icke
var alldeles hälsosam *) för en del af hotellets
gäster.

Plötsligt dök Anders Ramsay upp i vår krets
och bildade hof omkring sig det var hans sätt.
Hän hyrde ett par rum i belletagen och blef ho-
tellets pere-noble-figur, med fördel använd af
fröken Henriette och hennes varmaste beundrare
som en art skyddande förklädnad, när det gällde

*) Den sköna Henriette dog i lungsot året därpä.
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promenader i Accasia-allen, utflykter tili St. Ger-
main, Fontenay aux Roses och andra Cythereiska
orter.

Tili granne i belletagen hade Ramsay en
svensk löjtnant, „som lefde pä sinä laster“, d. v. s.
propps-laster, ty likasom Ramsay var hän propps-
leverantör. De båda „proppsarna“, som vi
kallade dem, disponerade öfver fyra rum och
voro själffallet hotellets grandseigneur’er, de
drucko bättre vin än vi, de hade extra uppass-
ning, extra eldning och städning. Stundom bjödo
de oss dii minores tili den tidens gourmetkök,
lärde oss, hvar och huru man skulle äta verkligt
godt. Löjtnanten var en stor, blond, matfrisk ung
man, med en fruktansvärd aptit på pariserlifvets
sötsaker. Hans inflytande på den allt in i sin
ålders höst lätt ledde och förledde Ramsay var
icke lyckligt. De förde ett dolce-far-niente-lif,
som var påkostande nog, ty ingenting är tyngre
än sysslolösheten, och nöjesträlens lif är väl det
mödosammaste och mest osunda i världen. När
man någon gång förde Ramsay ut ur den krets
af materiella njutningar Forsten tili konserterna;
jag tili museet eller Bibliotheque St. Genevieve
var hän som en annan människa. Hän reage-
rade emellertid mot sig själf och sitt lif starkast,
då hän fick se sin egen vrångbild, den store
donatorn Fritjof Antell; då reste sig allt, som
fanns kvar af nobless hos honom. Sådana dagar
gick hän i ruelse och vånda. Att hans affärer
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redan då voro i det deplorabla skick, som hans
memoarer ange, var för mig likasom för hans
förtrognaste vän från dessa tider, Filip Forsten,
en hemlighet. Om vi ägt större världserfarenhet,
hade vi väl kunnat gissa oss tili den saken. På
våren reste jag tili Rouen och senare tili Köln,
därifrån kosan ställdes tili Halien, och jag äter-
säg ej Ramsay på länge.

**

*

Senare träffades vi under våra vandringsår
tämligen oförmodadt än här, än där, när jag i
statens eller enskildas affärer „var ute och inspek-
terade Europa“. Jag päminner mig därvid sär-
skildt våra sammanträffanden i Berlin och Stock-
holm. Omständigheterna gjorde, att de hade tili
följd presentationer för högst kuriösa, lefnadstör-
stiga, begåfvade män, som rörde sig som millio-
närer uppe på samhällets högre pian, främst på
de förnämligaste restauranter och klubbar.
Fantasifulla människor, proppade med reklamer
och spekulationer, med fickorna stinna af bril-
janta uppslag tili stora lysande affärer. Det skim-
rade af guldglans, det klingade af mynt vid deras
samtal. Särskildt minnes jag i Berlin en viss
herr von Winterhalter. Hän hade minst sagdt
nyckeln tili Golcondas skattkammare, men nyc-
kelhälet, det hade hän tyvärr tappat och icke
funnit. I Stockholm blef jag presenterad för en
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vacker, ung man, fräsande af lefnadsmod och
hälsa; för honom var lifvet i denna tid en enda
pärlande festpokal - hän heite också Windrufva.
Vidare för en generalkonsul . . en läng, blek
man med mullfärgad hy. Hän hade värit värdig
att bekläda öfversteprästsysslan vid Mammons
tempel. När dessa tvä herrar vid en finare mid-
dag mellan bourgognen, champagnen och likören
rullade upp sinä bländande affärsplaner, då var
hela Sverige för litet för dem. Det blef det äfven
i verkligheten, ty Windrufva är nu mr Windrouw
i Chicago i Amerika och generalkonsuln pre-
dikant och frälsningskapten.

Också den famöse grosshandlare, som sedän
med förlof sagdt stal Ramsays dyrbara vapen-

prydda ur, hade jag förmånen att se. Läs den
ypperliga skildringen om denne hederspascha i
memoarernas åttonde del.

Jag kan icke annat säga, än att det var lustigt
att se och roligt att höra dessa Ramsays kuriösa
vänner. De skummade af tillvarons fröjder på
förhand, lefde i förskott lyckostunder i det blå.
Stundom såg det ut, sora om de verkligen trott
på hvad de sade hvarandra. Den ofvannämnde
grosshandlaren var vältalare, och virtusämnet
vänskapen lade hän ut med sådan värme, att
hän själf tårades. Ett är säkert: bättre midda-
gar och viner, än man fick hos dem och med dem,
fås ej i hela Sveriges rike. De kände alla värl-
dens vinmärken och cigarrer på pricken. Af denna
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skara fantastiska spekulanter skymtar en hei
serie briljant tecknade figurer fram i andra planet
i Ramsays memoarer.

Så kom dock den dag för Ramsay, då såp-
bubblorna, som stigit sä skimrande, så sköna upp
mot ett härligt blått, brusto, en dag, dä vänner-
nas tai ej mer verkade öfvertygande, förtroende-
ingifvande. Hoppet hade dött. Anders Ramsay
erkände för sig själf ooh för mig, som händelse-
vis var pä samma ångare, att hän dragit en nit
i lifvets lotteri; hän var öfvervunnen i striden mot
ödet. Den uppgörelsen skall jag aldrig glömma.
Jag ville heller aldrig mer upplefva något dylikt.
Hän, den starke mannen, var som ett asplöf, när
hän stod inför sig själf sora domare; icke ens
fataiismen den var eljes hans religion stod
längre bi. Om grosshandlaren-frälsningskapte-
nen nu värit här, hade hän måhända gjort en
proselyt.

Som ett engång ståtligt, nu vinddrifvet skepp
kom hän med skamfilad gallionsbild, bräckt roder
och brutna rår hem och kastade ankar i hem-
mets haran. Efter öden och äfventyr därute, som
hän skildrat på ett delvis glänsande sätt, blef hän
åter helsingforsbo och slog sig omsider ned i
Pension Central. För tiotal är sedän sökte jag
honom en gäng där för en heraldisk fråga. „För
mej är lifvet en enda lång gäspning, jag väntar
döden som en befriare“, sade hän redan då. „Han
hade i lifvets trängsel där ute förlorat sig själf“.
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Nederlaget hade krossat honom, men jag, som
känt honom väl, vågar säga, att hän af sitt bättre
jag hade räddat allt, som kunde räddas.

* *

Huru Anders Ramsay blef författare, har hän
själf taiat om i sista delen af sitt arbete. Må
det tillåtas mig att komma med en del marginal-
anteckningar. En dag hösten 1903 var det stor-
städning i hemmet. Jag var således portförbjuden
och gick med anledning däraf tili Societetshuset,
i hvars vestibul jag träffade herr W. v. Frenckell.
Vi beslöto spisa middag tillsamman, och
nämnde v. Frenckell därvid, att Anders Ramsay
skulle komma med. Sä skedde. Några andra än
vi tre voro icke med om den ytterst anspråkslösa
middagen. Vid bordet föll talet bland annat
på den snillrike men lättjefulle Calle Wetterhoff,
som vi i tiden träffat än här, än där i världen.
Ramsay berättade om honom, huru hän en gäng,
när Wetterhoff beklagade sig öfver brist på äm-
nen för sinä kåserier tili svenska tidningar från
Paris, taiat' eller nedskrifvit för honom en lustig
episod från kejsarinnan Eugenie’s tid, huru den
grönafärgen blef modefärg vid Tuillerierna. Boberg,
den svenske medlemmen i den fransk-svenska
modefirman Worth et Boberg, hade blifvit deko-
rerad med Wasa-orden. Kort därpå kallades
hän tili hofvet i och för några toalettfrågor, och
hade kejsarinnan, pekande på ordensbandet, dekre-
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terät, att den gröna färgen skulle bli årets; i den
färgen komponerades alla toaletter.

Det lilla kåseriet om den gröna modefärgen,
hvarom jag, då jag läste det, icke visste att det ut-
gått från Ramsays fatabur, var raffineradt väl gjordt,
så att det fastnat i mitt minne minnet är nyck-
fullt, man kan i åratal minnas bagateller. När
Ramsay nu förtäljde den lilla episoden, gjorde
hän det konstfärdigt, korrekt och dramatiskt. Det
är att märkä, att hän alltid var en bättre berät-
tare än skriftställare. I det förra fallet hjälpte
hans mimiska talang att understryka själfva
pointen.

Jag kunde däraf sluta mig tili, att hän i sin
hjärna omedvetet konstnärligt behandlat denna
likasom alla dessa tusental af anekdoter och upp-
lefvelser hans omväxlande lif tillfört honom och
hans goda minne låtit honom uppbevara. Jag
uppmanade honom därför att nedskrifva sinä
minnen, ty enligt mitt förmenande var det svå-
raste arbetet allaredan undangjordt. Hvarje skrif-
kunnig och normal människa har väl tänkt och
genomlefvat så pass mycket, att hän bör kunna
skrifva en bok. Det är i fräga om den andra
svårigheterna uppstå. Frenckell hjälpte mig i
att öfvertala Ramsay, som var synbarligen
smickrad och tili hälften lockad men dock obe-
slutsam.

Under samtalets gång erkände hän, att hän
utom kåseriet om det gröna bandet skrifvit en
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hei romantiserad historia om sin släkts öden,
men vissa personer hvilka de voro, nämnde
hän aldrig hade tunnit detta arbete odugligt.
Detta hade kostat på honom. Om hän nu var
tveksam, så var det, emedan hän ej ånyo ville
utsätta sig för kritik.

Hans skäl bemöttes af mig, så godt jag
kunde, främst med det obestridliga faktum, att
hän hade nägot, som få människor besitta, hän
var absolut herre öfver sin tid. Den, som äger
tid den dyrbaraste klenod i lifvet och därtill
en obestridlig talang, skall kunna försätta berg.
Då vi skildes, hade Ramsay icke förbundit sig
tili någonting, men af hans memoarer finner jag,
att hän redan nägra dagar senare satt vid skrif-
bordet och började sitt för våra förhållanden
märkeliga och i vår memoarlitteratur enastående
arbete.

Fyra mänader senare kom hän alldeles ovän-
tadt tili mig med sitt digra, illa skrifna därtill
ännu skrifvet på båda sidorna af pappret ma-
nuskript. Jag hade vid tillfället anginafeber i
kroppen och höll på med att addera långa kost-
nadsförslag och var således icke vid alldeles
sunda vätskor ty man kan ha roligare göra.
I sinä minnen pästär Ramsay, att jag var mindre
trakterad af hans manuskript och därför nervös.
Det är icke fallet; jag var nervös öfver hans if-
riga och ofta framförda anhållan att „ tills i mor-
gon“ lämna utlåtande öfver hans arbete.
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Jag såg nog, alt Ramsay gick missnöjd sin
väg, men det var ohjälpligt. När man bar många
och olika slag af arbeten, är det absolut nöd-
vändigt att strängt fördela sin tid och sitt arbete.
Dagens timmar likasom hjärnans arbete måste
vara, för att taga en liknelse, som ett af dessa
femtonhundratalets „renässans-kabinett“ med ota-
liga små lådor, så att man i tur och ordning kan
draga ut en af dessa lådor och syssla med in-
genting annat än dess innehåll; därförutan är
man förlorad.

Mot aftonen tog febern tili, jag gick tili
sängs, tog manuskriptet med mig och bör-
jade läsa. Det roade mig i allra högsta grad.
Sömnlös som jag var, slutade jag läsningen först
om morgonen, och redan före klockan nio var
jag i telefon och bad Ramsay „börja med den
andra delen af boken".

Ramsays första manuskript var förfärligt.
Minst en tredjedel måste genast aflägsnas. Den
lilla förtjusande berättelsen „Stormormor“, som nu
i boken är sju blad, var i manuskriptet fyra gän-
ger mer. Det kostade mig en otrolig möda att
få honom att gå in på förkortningarna. Ja, hän
kunde blifva rent af oresonligt arg, kasta pappren
omkring sig, lofva att bränna upp dem etc., om
allt ej fick förbli i den form och ordning hän
lämnat det åt förlaget. Endast för att lugna ho-
nom släpptes i första delen den lilla dumma
historien „När känslorna vakna" igenom. Men
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detta gällde endast den första delen. Ingenting
bevisar Hans andes receptibilitet ännu vid fyllda
sjuttio år bättre, än att hän redan i fråga om
den andra delen var inne i tekniken, hvarom
magister J. Hedengren, som genomgått en stor
del af de återstående delarna, kan vittna.

Så kom boken ut och blef en succes för
våra förhållanden. Huru glad Ramsay var, har
hän själf taiat om i sinä minnen. Huru tacksam
hän var, det kan jag ej tala om, det var helt en-
kelt rörande. Efter är af ledsnad och arbetslös-
het hade hän fått en uppgift, som intresserade
honom pä det högsta, gaf honom ett relativt
oberoende, iättade den tunga känslan att vara
en onyttig pensionstagare hos en barmhärtig släkt.
Hän hade efter mörka år återkommit på lifvets
solsida.

Det var lustigt att se, med hvilket raseri hän
nu, när framgången var gifven, kastade sig öfver
arbetet. Hans intresse och flit kände Inga grän-
ser. Gjorde man en rättelse, en anmärkning,
eller uttalade man ett tvifvelsmå! om lämpligheten
af ett meddelande, var hän färdig att skrifva om
alltsammans. Hän var outtröttlig; klockan sex
om morgonen satt hän vid sitt skrifbord. „Min
tid är dyrbar“, hette det nu, Jag är sjuttiotvä år,
har mycket, som måste ha talats ut, Innan jag
går hädan“. När hän i sinä minnen talar om
det sjudande arbetet pä Dalsbruk, kan jag, som
sett honom sjuttioärig vid skrifbordet, förstå, med
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hvilken ifver hän i unga år måste ha farit fram
då hän med sin engelska inspektor bröt upp jord
och byggde fabriker.

Hans största glädje af delta arbete var emel-
lertid den moraliska upprättelse det gaf honom.
Efter att i åratal ha fört ett håglöst, dådlöst lif,
som det låg i sakens natur icke alltid blef väl
användt, hade hän, som hän själf uppriktigt sade:
„kommit från min förfalloperiod i min renässans.
Människor, som icke observerat mig, ha börjat
söka mig. En, som kanske är mig någon tack
skyldig men som i åratal gått mig stolt förbi,
har tili och med hållit en bjudning för mig“.

Något som förvånade mig och som än i
dag är alldeles oförklarligt för mig, som såg ar-
betet „i verkstaden", alla dessa åtta band äro
sammanskrifna ur minnet. Hän har ej haft några
anteckningar, inga bref, inga andra hållpunkter
för minnet än några obetydliga blyertsanmärk-
ningar i gamla kalendrar. Att hän då och då
anlitade universitetets samling af gamla tidningar,
kunde lämna honom endast få anknytningspunk-
ter, ty hurudana 40-, 50-, ja, ännu 60-talets tidnin-
gar voro, det känna vi. Detta minne, som i lef-
vande, färgstarka intryck bevarat alla dessa bro-
kiga bilder, som hän dels sett och upplefvat, dels
hört, måste i sanning kallas oerhördt.

Jag har ju också skrifvit ett ungefär likar-
tadt arbete, men jag har dock tidtals fört an-
teckningar, gu’nås så visst de kunde ha värit

2
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daterade men framför allt, jag bar skrifvit bref
tili föräldrar, syskon, kamrater, vänner, bref, af
hvilka många oväntadt nog kömmit åter tili sin
upphofsman. Utan dessa bref hade det helt en-
kelt värit mig omöjligt att nedskrifva nu före-
liggande arbete.

Därtill kommer den omständigheten, att Ram-
say var mera än sjuttio år, år, dem hän fyllt, ef-
ter hvad man läser tili leda i hans bok, med „ett
gladt lif“, ett lif, som offrat mera ät s. k. fröjder,
än hvad hälsosamt värit. Hvilken kroppskon-
stitution, hvilken nervsubstans, hvilket sprud-
lande lif, hvilken lefnadslust har hän ej haft!
Hän var i sanning ett lysande bevis pä de gamla
ätternas vitalitet. När jag läste Pontus Fahlbecks
märkeliga arbete om svenska adelns demografi,kom
jag ofta att tänka på vännen Anders, detta oförbrän-
neliga prof på en århundraden gammal ras. Re-
dan under trettioäriga kriget introducerad i Sve-
rige och sedän blifven finsk, har den egentligen
blommat upp på finsk grund, sä att de med-
lemmar af ätten, som nu finnas i Sverige, köm-
mit dit via vårt land. Här har den lefvat ett
friskt pulserande lif med snart sagdt ökad lifs-
duglighet i hvarje ny generation.

*

*

Ramsay hade låtit inbinda sinä åtta tomer
memoarer i helfranskt band med röda ryggar.
I banden ingingo i hvarje del de kritiker och de
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komplimanger i bref hän med anledning af de-
ras utkommande erhållit. Hän var icke så litet
stolt öfver detta sitt verk. Med rätta. Med en
nästan barnsligt naiv glädje brukade hän smeka
de rikt förgyllda bokryggarna och säga: „Jag är
endast en privat man, en, som aldrig tagit del i
det offentliga lifvet, en betydelselös människa,
men huru många hos oss skulle kunna komma
fram med åtta tomer, som förläggare betalat med
i medeltal 2,000 mark“.

Hans största stolthet var dock att i dessa
den litterära framgångens lysande dagar minnas
„farbror Anders 11

. „Farbror Anders, haronen, rid-
dare af Nevsky-orden, af Wladimirs-ordens lista
klass, af själfvaste Andreas-orden, och det oak-
tadt nu glömd, så att en katt inte frågar efter
honom. Men när jag är död, då måste lärda
män åtminstone en gång i hvarje generation söka
upp minä böcker för att få reda på, huru man
lefde och bodde i Finland på 1840- och 50-talen.
Hvad tror du, att farbror Anders skulle säga om
den saken. Vore det någon af släktens andra,
någon af de fem nu lefvande generalerna, skulle
hän kanske finna sig, där hän nu gör honnör
för ärkeänglarna i himlen och exercerar inför
Gud, för si det gör hän, eljes finnes det ingen
himmel för honom. Men det är bara jag, jag,
släktens olycksfågel. Jag skulle vilja se ho-
nom nu.“

Jag kunde ej annat än skratta åt hans dra-
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stiska skämt, så mycket mer som jag tned honom
värit på visit hos hans gamle, fruktade farbror,
generalen baron Anders Ramsay. Denne gene-
ral Ramsay, „två kejsares vän“ *), dignande un-
der bördan af ordnar och värdigheter, var vid
liden för mitt besök en fruktansvärdt benhård
och barsk herre, inför hvilken unge Anders stod
som ett tändt ljus och teg som muren. Hän
lät mig ensam sköta konversationen. Generalen
önskade upplysningar om fru Agda Montelius,
född Reuterskjöld, och hennes fader, i tiden
svensk krigsminister. General Ramsays första
hustru var född Reuterskjöld.

Unge Anders Ramsay var och kunde med
skäl vara stolt öfver sitt verk. Det är nämligen
ensamstående inom den svensk-finska litteratu-
ren. Allaredan nu har man sett det åberopas af
forskare. Om man frånräknar de delar, som be-
handla hans utländska resor de äro gjorda

*) Johan Ludvig Runeberg afled den 7 maj 1877, ge-
neral Anders Ramsay den 12 maj samma är. Vid denna tid
bodde jag hos generalen baron Edvard af Forselles (se för-
sta saralingen af dessa minnen). När baron af Forselles blef
underrättad om general Ramsays död, sade hän ät mig: När
Runeberg dog, var det ett stort vasen 1 tidningarna och 1
hela landet, hvad skall det inte nu blifva, när baron Ramsay
skall begrafvas.

? ?

Hur int! Hän var tvä kejsares vän etc.
På min lott föll aran att ordna den gamle krigarens

sorgefest 1 finska gardets kyrka.
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ulan djupare sakkännedom och ofta smaklösa
som jag för min del aldrig velat ha med i ver-
ket, sä är resten ett stycke finsk kulturhistoria
af obestridt värde. Som en kulturhistoria ger
det läsaren mycket att tanka på. Författaren
ger nämligen objektiva skildringar (vid sidan af
de subjektiva minnena) från sista seklets första
hälft, öfver lifvet på de finska adelsgodsen, från
den finska byråkratins stormaktstider och den kon-
stitutionella periodens genombrott. Hans skildrin-
gar om det stora ekonomiska genombrottet, „då
skogsmillionerna blefvo lösa“, äro, om jag ej näm-
ner min egen roman Stockjunkaren, alldeles en-
staka i vår litteratur. Hän för ej ut dessa på de stora
filosofiska och nationalekonomiska djupen; detta
var hän ej mäktig af, det behöfde ej häller komma i
fråga i memoarer af denna art. I dess ställe ger
hän allt detta med en förmåga af utmodellering
i frotyren och glans i mälningen, som icke mänga
skola göra efter.

Den högre hemma-kritiken har värit tämli-
gen sträng mot honom, men ser man på den
svenska kritiken, som med undantag för den del,
som sköttes af hans mångårige vän G. Renholm
(densamma som Ernst Josephson målat), dock
måste anses vara fullt objektiv, så är den enhäl-
lig i sitt beröm. Om man åter jämför dessa
memoarer med arbeten af samma art, som unge-
fär liktidigt utkommit i Sverige, t. ex. af C. F.
Lundqvist (Lunkan), Frans Hedberg och C. R.
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Nyblom, så aro Ramsays helt enkeli mästerliga.
Särskildt gäller detta stora ord vid en jämförelse
med C. R. Nybloms „En sjuttioårings minnen“.
Dennes professor i estetik, skald, en af de
aderton i svenska akademin memoarer stå
betydligt efter Anders Ramsay’s, märkvärdigt nog
t. o. m. i stilen.

Jag kommer så tili en omdebatterad fråga:
burn stort är sanningsvärdet af dessa memoarer?
Jag talar nu icke alls om minnesfelen, de finnas
i alla memoarer. Sanningen är subjektiv, den
är en af ens egna personliga erfarenheter och
egen förståelseverksamhet bekräftad uppfattning
af företeelserna i lifvet. Hvad nu Ramsays me-
moarer beträffar, så måste man medge, att alli,
hvad hän berättar från sinä unga år, är objektivt
riktigt alla hans samtida intyga detta. Vi
komma så tili den period, då hän ägde attförvalta
ett stort, ett betydande arf, en förvaltning, som, om
den gick bra eller illa, berörde en stor släkts,
många enskildas väl och ve, delvis hela hans
hembygds ekonomi. Hans förvaltning gick illa.
Och i mera än en generation har hän med an-
ledning däraf stått som den anklagade inför sinä
närmaste, inför sinä otaliga fordringsägare.

Tills hans bok kom ut, var världen sko-
ningslöst stämd emot honom, Vi hörde mycket
om hans verk och gärningar af 70-talets hvas-
saste tungor och pennor, icke minst August
Schaumans och Alexander Jaenisch’s. Nu har
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hän i sitt arbete lätit världen höra sin egen åsikt,
sin uppfattning om orsakerna tili dessa olyckor och
motgängar. Att hän dragit fram alla de förmild-
rande omständigheterna och de aro många

att hän hållit i första planet allt det, som talar
för honom hans ungdom och oerfarenhet
inför en väldig uppgift det är hans absoluta
rätt. Huruvida hän därför dömt sig rätt, det är
en annan sak. Den, som läst hans böcker, har
endast sett försvaret. I striden om millionerna
räcker emellertid detta ej tili, och de, som blifvit
lidande på honom eller genom honom, ha må-
hända icke velat godkänna allt, som hän fram-
fört tili sitt försvar.

Strängt taget rör detta ej en eftervärld;
den ser nog mellan raderna i hans bok, hvar
grundfelet ligger. Hän var en fantasimänniska,
som såg fonden (mälet) så bländande, att sido-
partierna blefvo absolut förbisedda. Det var-
samma öfvervinnandet af svårigheterna, beräk-
ningen af möjligheterna voro och blefvo för honom
hela lifvet genom en konst, som hän aldrig lärde
sig. Därtill kom, som ofta hos de starkt fantasioilla,
en okuflig, en brännande njutningslystnad, be-
roende på krafvet att någon gång omsätta i verk-
ligheten det, som i fantasins bildvärld tedde sig
iså lysande och retande färger. Kommer därtill
ytterligare ett rent patologiskt moment, som ge-
nom uppfostran af viljan icke kufvats, så kan
man förstå mycket, som ej var louabelt hos ho-
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nom. Comprendre esi pardonner. Läs Esaias
Tegners bref!

Anders Ramsay, som ofta kunde förefalla
lättsinnigt flyktig och nog sä ytlig, var i sinä
känslors värld af en sällsynt stabilitet. Severin
Falkman, Filip Forsten, W. v. Frenckell, E. Ner-
vander och många, många andra, som här ej böra
nämnas, kanna bevittna hans trofasthet i vän-
skapsförbindelser, än flere hans hjälpsamhet äfven
i de dagar, då hän intet ägde. Hän kunde bli
otålig, uppbrusande, oförståndigt het, barnsligt oät-
komlig för skäl, men det gick snart öfver, och
hän var lika god igen. 1 den vägen trodde hän,
att alla voro honom lika, och genom den
tron fick hän många fiender och fick upplefva
många mörka stunder. När hän låg på sitt yt-
tersta, sade hän tili mig: „Jag har förbrutit mig i
mycket, men det har skett mest utan öfverlägg-
ning. Om jag i den ena vågskålen lägger allt det
onda, alla de dumheter jag gjort, och i den
andra allt, hvad jag fått lida därför i lifvet, allt,
hvad jag fått äta upp för minä gärningars skull,
så tycks det mig, att rättfärdigheten kanske säger:
Det är jämnt nu, Anders."

■sf *

Efter hans memoarer utkommo två delar af
„Genom sekler" och ett band Berättelser. Alla
dessa arbeten äro, ehuru senare utkomna, skrifna
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delvis betydligt tidigare; själf sade hän, att de
åratal skräpat i hans lädor. Någon oförständig
hade afrådt honom frän att fortsätta med den
förra af dessa arbeten. Författarens ursprungliga
mening hade värit att i tredje delen öfverflytta
väpnar Algots ätt tili Finland, där släktens öden
skulle vidare utvecklas. Upphöjd tili friherrligt
stånd under Erik XIV:s tid, skulle den företräda
legitimitetsiden. Under frihetstiden skulle ätten
bli greflig och försvara de rent finska intressena
och sedän 1863 med kontrasignerandet af landt-
dagskallelsen afsluta sin stolta saga. Den sista
bäraren af namnet skulle, medan kyrkklockorna
kallade tili den första landtdagsgudstjänsten, bäras
tili den ångare, som skulle föra hans stoft tili
Pargas för att där gömmas i ättens familjegraf.

När Ramsay pä sitt klara, distinkta och fly-
tande sätt berättade om allt detta, så gjorde det
ett starkt intryck pä mig. Den, som afrådt ho-
nom att fortsätta berättelsen, har gjort vårt land
en stor otjänst. Huru många äro de läsvärda
historiska romaner och noveller, som utkommit
i vårt land, frånsedt den lysande serien Fältskä-
rens berättelser? Vid sidan af de svenska, en
Starbäcks, Mellins och Åbergs historiska berät-
telser hade Ramsays helt visst stått sig väl. Gent-
emot de ofvannämnda och flere andra har hän
visserligen icke alltid poetens, skaldens nåde-
gåfva, men hän besatt förmågan af det konst-
närligt måleriska uppfattningssättet, hän såg hän--
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delserna i taflor, måhända en smula i de Vigny’s
och Dumas’, om teatern påminnande stil. Men
det var dock taflor, delvis lysande i färgen och
distinkta i gestaltningen. Jag påminner om re-
citen: slaget vid Stängebro.

Jag har läst igenom ofantligt många nybe-
gynnares manuskript och följer för min del det
franska ~l’ennemi du bien est le mieux“. Där-
för, att man icke genast får tag i det bästa, skall
man ej fördöma det, som i sig innesluter en
kärna af något kändt, genomlefvadt och godt.
Turgenieffs yttrande tili mig och bokhandlar Nils-
son håller streck: „Utländska mästerverk äro för
en nations andliga lif mindre nödvändiga än in-
hemska arbeten af lägre rang“. För öfrigt, hvad
hade det ej kunnat blifva af Anders Ramsay,
om hän 30 å 40 år tidigare börjat arbeta på
det fält, där hän i en ålder mellan 70—75 är
gjorde sig ett namn, som man alltid skall min-
nas hos oss. Hän hör tili de sista hos oss,
hos hvilka den franska skolans och smakens
sätt att heratta är skönjbart, sättet att heratta kon-
cist, distinkt, dramatiskt. Hela den nya skolan,
icke minst den finska, sådan jag lärt mig känna
den, är päverkad af tysk och dansk litteratur och
periodbyggnad. Där det lyser, säger ett romerskt
ordspräk, där finnes en eld, och det lyste kring
Ramsay, när hän var i sitt esse, lyste något af
denna eld, som kunde både värma och glädja,

-ehuru världen och mest hän själf kastade ali
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möjlig bråte på den, så att den endast fick kyttä
och först långt senare fick slå ut i en snart slock-
nande låga.

Det fanns emellertid en, som redan tidigt
observerade Anders Ramsays „Genom sekler“.
Denne var senator G. Z. Yrjö-Koskinen, gam-
malfennomanernas höfding. Jag tilläter mig att
här med Ramsays groteska och respektlösa men
roliga ord relatera denna episod.

Yrjö-Koskinen och jag voro bjudna som
gäster tili Constantin Linder på Nääs. Om för-
middagarna satt Yrjö-Koskinen och undervisade
husets herre i världens gång och den högre stats-
konstens hemligheter; de lektionerna fick jag ej
öfvervara. För att fördrifva tiden tog jag mig
för att skrifva på andra delen af „Genom sekler“.
Eftermiddagen var kort, den släpades fram med
möda, ty vär värd var äfven därutinnan en rik-
tig finsk landtbrukare, att hän gick tili sängs med
hönsen och steg upp med tuppen. Klockan nio
eftermiddagen voro alla färdiga med dagen. Jag
gick då vanligen upp i mitt rum och skref på
min bok. Yrjö-Koskinen hade sitt rum bredvid
mitt, afskildt endast genom en tunn, öfverklädd
dörr. Jag, som skref långt in på den varma ljusa
sommarnatten, hörde, huru hän våndades af leds-
nad och sömnlöshet, huru hän kastade sig af
och an i sin bädd. Dåligt samvete förstås efter
allt, hvad hän gjort oss svenskatalande. Bäst
det var, knackade det på dörren bakom mig, och
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in kom Yrjö-Koskinen själf, klädd i nattkläder.
Du kan inte tro, huru liten, mager och smal hän
var i den toaletten, som en femton-års-pojke.

Herr Ramsay skrifver så flitigt hela nat-
ten, är det för värdens räkning, frägade hän.

Nej, för världens. Jag håller pä med att
författa.

Det ena ordet gaf det andra. Hän sade,
att i huset ju ej fanns annat än Revue des
deux mondes och franska kalendrar, och hän
bad att få se på Ramsays manuskript.

Så fick hän första delen tili min „Genom
sekler“. På morgonen kom hän tili mig, och hän
såg nog litet förvänad ut, när hän återgaf manu-
skriptet med orden: „Den del af Sveriges historia
ni behandlat i er bok har äfven jag studerat,
en tid var den t. o. m. min specialitet. Det är
mig ett nöje att konstatera, att den historiska
koloriten och karaktäristiken äro sällsynt väl träf-
fade och att de punkter, som af herr Ramsay be-
handlats, utvisa förmågan af en ovanligt klar och
riktig öfverblick af tidsföreteelserna.“ Hän tillade:
„Hade författaren tili denna bok tenterat för mig
i nordisk historia, hade jag gifvit honom ett
laudatur'1 .

Yrjö-Koskineri gjorde mer än att endast be-
römma Ramsays arbete, hän talade ännu samma
dag med hofjägmästaren Linder om boken i fräga
och ville, att Linder skulle intervenera tili för-
mån för Ramsay för att få arbetet tryckt. Detta
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låg emellertid utom Linders hela intressesfär, hän
kunde därvidlag göra intet. För öfrigt sade hän
tili mig, då vi senare talade om saken: „Jag glömde
hela historien. Sedän Lagerborgs och Mont-
gomerys död har jag inga relationer med den
litterära världen". Arbetet kom, som redan nämnts,
ut först 1908. Det första exemplaret erhöll jag
„med ett djupt kändt tack för ali den välvilja och
uppmuntran du ägnat mitt skriftställeri, tili hvil-
ket du tagit initiativet och sälunda framdrifvit mig
på en bana jag säkerligen utan dig aldrig köm-
mit att beträda".

&

*

Tili Ramsays vackraste minnen och triumfer
hör hans bekantskap med den lysande medlem
af ätten, som är känd under namnet sir William
Ramsay.

Sir William Ramsay, den världsberömde ke-
misten, erhöll 1904 ett af de Stora Nobelprisen för
upptäckten af de indifferenta gasformiga grund-
ämnena i luften och bestämmandet af deras plats
i det periodiska systemet. Dä hän i och för
prisets mottagande vistades i Stockholm, gick hän
en dag förbi ett boklådsfönster och såg där bland
andra arbeten „Från barnaår tili silfverhår af An-
ders Ramsay“. Sir Williams fader hade burit
namnet Andrews. Att här i främmande land träffa
sin faders dop- och familjenamn på en litterär
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publikation, „Från barnaår tili silfverhär“, gjorde
sir William intresserad för arbetet. Hän gick in
i bokhandeln och köpte det, och dagen därpå, en
trist söndag-eftermiddag, började hän, som talade
ledigt norska, läsa det svenska arbetet. Hän
fann boken så underhållande, att hän omedelbart
skref tili författaren ett bref, komplimenterade ho-
nom och lofvade att vid tid och tillfälle besöka
sin okände frände.

Man kan förstå Anders Ramsays glädje och
öfverraskning. Hän kom tili mig i flygande fläng
och delgaf mig brefvets innehåll. Jag medger,
att äran steg honom en smula åt hufvudet, men
för hvem hade den icke gjort det. Liflig och
ifrig som hän var ännu i det sista, började hän
planera, huru hän skulle taga emot sin celebre
frände. Vi skulle resa tili Åbo, möta den store
mannen vid ångaren etc. Det gick icke fullt,
såsom hän hade tänkt sig saken. Uppehållen
af en tjänsteresa tili Raumo, kom jag tili Åbo,
först sedän sir Ramsay och hans maka kömmit
i land och tagit in pä Hamburger börs.

William Ramsay hade studerat i Tyskland
och fiskat foreller i Norge; hän talade därför både
tyska och norska väl, behärskade dessutom Ran-
skan. Det var i hög grad intressant att höra
honom tala. Jag har redan förut användt det ro-
merska ordstäfvet: „där det finns en eld, där lyser
det"; detta gäller i högsta grad sir William Ramsay.
När man i utlandet talar om de skandinaviska
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länderna, skall man finna, att där göres föga eller
ingen skillnad mellan svenskar, norrmän, t. o. m.
danskar. Likasom man håller för, att preussare,
sachsare och badenser äro tyskar, håller man för,
att de tre nordiska folken äro skandinaver, parti-
kaluristiska tili sin läggning som alla ger-
maner. För flertalet af oss finnar åtminstone
har det värit så för mig har England så när
som på Irland alltid värit England. Den utom-
ordentligt vackra skotska utställningen, som herr
Ossian Donner 1905 hade älskvärdheten arrangera
för värt hyperkritiska Helsingfors jämte den
svenska och A. Edelfelts den vackraste vi sett
öppnade minä ögon för differensen mellan Eng-
land och Skottland. Ramsays korta, precisa och
klara uttalanden i denna fråga gåfvo mig en ny
inblick i frågan. Skottland är sedän dess för mig
icke blott ett geografiskt begrepp, det är en and-
lig komplex med en stark inneboende psykisk
egen kraft, som gör sig gällande i Storbritan-
niens hela lif och dess utveckling.

Afundsvärda äro dessa Medel- och Sydeuro-
pas bildade personer i deras förmåga att kon-
versera, att kåsera. Hvad de säga, bär stämpeln
af nedärfd uråldrig kultur och bildning. La
Bruyere säger nägonstädes i sin studie „De
la societe et de la conversation“ (jag citerar
ur minnet): „L’esprit de la conversation con-
siste bien moins ä en montrer beaucoup, qu’ä
en faire trouver aux autres“. Huru få hos
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oss besitta ens aningen om hvad en konversa-
tion vill säga, och denna konst att kåsera
hvilken tili och med enligt den tyska filosofen
Erdtmann är kännemärket på en bildad person
huru ofta får man höra den, särskildt i våra dagar
med sinä splittrade intressen, politik, socialism
och sport. William Ramsay förde en verklig
konversation, och då som kändt Anders Ramsay
besatt en sällsynt förmåga att berätta flytande
och väl, trifdes de väl tillsammans och beredde
andra ett utsökt nöje i åhörandet af deras
diskussion.

*

Det sista skedet af sin lefnad tillbragte Ram-
say i Pension Central. Där hade hän sedän tio-
tal år ett rum med alkov mot passagen. Här
mälade hän på porslin sinä vapenmålningar. Hän
har utfört ett unikum bland serviser. Hvarje
tallrik är försedd med ett vapen. Ramen, rättare
iden, som häller det hela samman, är, att alla
finska och svenska ätter, som äro och värit be-
fryndade med ätten Ramsay, ha sinä vapen in-
förda här. Det hela börjar med Wasa-ätten och
går genom sekler, frän Sofia Johansdotter Gyl-
lenhjelm (oäkta dotter tili Johan 111 och Karin
Hansdotter), gift med Pontus de la Gardie, tili
ätten Morian, Hästesko, af Petersen, de la Motte
m. fl. I detta lilla rum hade hän samlat en liten
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kollektion af finska konstnärers verk. Hän bil-
dade nämligen alltid, hvart hän kom, ett litet hof
omkring sig. Helst af målare, skulptörer och
skriftställare. Där gingo i tidigare år hos honom
Emil Nervander, Severin Falkman, senare Axel Gal
len och Albert Gebhard, skulptören Jansson,
målaren O. Nordqvist, H. Tandefelt, den unge
diktaren Arvid Lydecken m. fl. Hans dagliga um-
gänge under de två sista åren var sekreteraren
vid svenska generalkonsulatet C. Trolle och en
fint bildad magister -, som bytt sitt fäderne-
ärfda svenska namn mot ett finskt. Aristokra-
tisk som Ramsay var, förlät hän den sistnämnde,
för hvilken hän hyste en stor veneration, aldrig,
att hän „bytt ut sitt gamla, i Finlands kulturhi-
storia ofta äterkommande namn, ty det är att för>*
falska historien, det är att bryta mot fjärde hii-
det. Tänk hvad alla de gamla hederliga och nobla
herrarna med det svenska namnet gjort för att
arbeta upp sig, höja släkten, och så gär en af
deras eget kött och blod en vacker majdag i
flock och farnöte med andra uppfanatiserade dumma
ynglingar och blir en Med hvilken rätt,
det vet jag ej. I Japan lär det vara belagdt med
dödsstraff. Vore det en vanlig dussinmänniska,
brydde jag mig personligen icke om det, men

Ramsay var vältalig, när hän kom pä
det kapitlet. För min del är jag fullständigt af
samma åsikt som hän. Jag håller för, att ett

3
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slikt namnutbyte är ett degenerationstecken för
en hei ras.

*

*

Ramsay var en originell personlighet i flere
afseenden. Denna originalitet underströks i hög
grad af hans dramatiskt effektfulla språk, hvilket
gaf hans samtal och hans repliker en saveur, stun-
dom en aretinsk lustighet, som var oemot-
ståndlig.

* *

*

Det var annan-dags-stämning, litet olustig och
sömnig. Ramsay och jag möttes händelsevis i
Kämps kafe klockan omkring sex. Utom oss
sutto där ett tiotal gäster, som tycktes befinna
sig i samma tunga eftermiddags-stämning som vi.
Med anledning af någon tilldragelse i Bulgarien
hade Hufvudstadsbladets redaktion vid denna tid
lätit intervjua Bulgariens forne krigsminister gene-
ral Casimir Ehrnrooth, och bland mycketbeaktans-
värdt, sora generalen yttrat, lästes i tidningen äfven
ungefär följande: Staten bygger sin tillvaro på fa-
miljen. Det bulgariska familjelifvet är i motsats
tili de öfriga balkanfolkens stabilt, strängt och
rent. Det bulgariska folket bör som en följd af
denna dess höga moraliska ställning intaga den
ledande platsen bland de många folken, som strida
om hegemonin på Balkanhalfön.

Detta gaf anledning tili en vidlyftig dis-
kussion oss emellan. Rom var starkt —■ likasom
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Japan är starkt så länge dyrkan af fädrens an-
dar, d. ä. alla bortgångnas sammanträngda vilja tili
fäderneslandets bästa, var frisk och lefvande.
Bulgarien är framåtgående af samfna skäl. Den
stabilitet, som utmärker dess familjelif, är en
art konservafism, just det, som är den’ bärande
tanken i ali aristokrati. Det är blott barbarer
och uppkomlingar, som icke vilja veta af annat
än nytt. En stark aristokratisk folksjäl med de
friaste tänkbara demokratiska styrelseformer, det
är idealet för ett land. Holland och England
äro i detta afseende världens föredömen.

„ Ja, här hos oss, sade Ramsay, vet man
utom ätterna på riddarhuset om sin släkt ingen-
ting. Jag häller vad om att af alla, som finnas
här i salen, ingen enda skall veta, hvar hans far-
far är begrafven. Jag går och frägar, du skall
få se, att jag får rätt“. Och hän gick.

Hans vackra namn, hans urbana förbindliga
väsende och världsvana gjorde, att hans origi-
nella expedition lyckades, ehuru det ett hvarf såg
förtvifladt ut. Efter en timme kom hän igen tili
mig, som, medan jag väntade, läste hotellets tid-
ningar. „Hvad var det jag sade, yttrade hän,
ingen utom en visste nägot om hvar hans farfar
jordats. Denna ena var ej heller fullt säker på sin
sak. Hän var föröfrigt åbobo, de äro ju litet
mer kultiverade därborta“.

* *

*
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För sin egen begrafning hade Ramsay under
mänga år sparat i hop tio-, fem- och en-pennis-
slantar, dem hän förvarade i toma cigarrlädor.
Summan hade under ärens lopp blifvit ansenlig
nog,åtminstone tili kvantiteten. Hän ville „komma
hem“ tili Dragsfjärds kapell, sä närä far och mor
som möjligt.

Hans krafter togo redan i början af detta år
märkbart af, hän kände själf, att slutet nalkades.
Ännu den första maj promenerade jag med honom
omkring i staden. Hän ville taga farväl af Kaisa-
niemi, Hesperia och Brunnsparken, ville fara tili
Gumtäkt, tili den stora ängen, där hän firat så
mången Floradag, ville se dessa platser, där hans
ungdomsdagar lyst i festernas glans, se dem ännu
en gäng, „ty i den månaden majus, dä allt blom-
strar upp, skall jag dö“.

Där hän läg på sitt yttersta, tog hän saken
med värdigt lugn. Jag tror icke, sade hän, på en
uppståndelse, ett lif efter detta. Andra stora, rena
andar skola möjligen stiga upp tili högre klar-
heter, men icke jag. Jag har ingen pretention
på en himmel och tror ej på ett helvete. Jag
och millioner små själar af samma art, vi lefva
möjligen upp med den smörja i världsmekaniken,
som gör, att allt löper och rör sig i sinä gängor.

Hän dog utan plågor och utan fruktan; „om
du visste, huru skönt det är att dö, det är som
att somna, när man är riktigt trött“, var bland de
sista orediga ord hän sade.
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Den unge författaren Arvid Lydecken skref
tili hans hädanfärd följande känsliga strofer;

Nu bär det ändtligen äter hem
tili kära ängder tillbaka.
Hem tili ro ifrän ödets lek,
hvila frän lifvets vaka.

Värskön möter din egen ö,
i festskrud kläder sig skogen,
hälsar dig som sin egen van,
än efter döden trogen.

Sof där godt i din hembygds hägn,
hvila frän lifvets fejder.
Sof frän oro och sof frän strid
i saknade barndomens nejder.





JULIUS LANGE





Julius Lange.

På det eländiga nattåget mellan Bologna och
Florens väcktes jag af att höra ett ifrigt samtal
föras mellan tvenne danskar. Sömnig, plågad af
damm och kylä samt ohågad för hvarje andlig an-
strängning, låtsade jag sofva, medan jag då och
då slött hörde pä minä reskamraters samspråk
om Michelangelo. Midt i samtalet sade den
ena af resenärerna om mig: „Han är svensk, och
af grejorna hans kan man se, att hän är konst-
när“. Så gingo de åter på med sin Michel-
angelo-Buonarotti. Natten förgick så småningom.
En gyllene dager började lysa upp Apenniner-
nas bergstoppar; det romantiskt ödsliga berg-
landskapet med sinä tunnlar, sinä trånga, skog-
lösa pass och dalar blef allt vidare och öpp-
nare, det gaf rum för fält och trädgärdar. Här
och där såg man byar och småstäder inkilade
mellan bergväggarna. Allt detta såg jag, som
man plär säga, som kätten, när den sofver; det
vill säga, jag hade ett dunkelt medvetande af
det hela, i det jag sof med intervaller. Ett
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hvarf måste jag ha somnat in ordentligt, ty jag
väcktes af att den ena dansken ruskade pä mig
och sade; „Hör nu, herr svensk, stig upp och
se er omkring, ty nu får ni se guds mästerverk
pä jorden.“

Jag steg upp, gnuggade mig i ögonen och
presenterade mig; minä reskamrater voro Julius
Lange och Pietro Krohn. Julius Lange var en
fyllig, blond, storväxt dansk, med ett stort, mäk-
tigt hufvud och kloka, lustiga ögon. För att
vara en så tjock och välfödd man, som hän var,
hade hän ovanligt mycken grace i sinä rörelser.
Hans tai var vinnande genom sin humor och
den t. o. m. för en dansk ovanliga lätthet, hvar-
med hän uttryckte sig.

Pietro Krohn var en högväxt, smärt man, af
ett rörligt, nervöst temperament. Hans vackra
hufvudform, de nobla dragen med den starkt ut-
vecklade näsan talade om nedärfd intelligens.
Hans rörelser voro ifriga och oroliga. Hän var
för tillfället entusiastisk, inlade en massa utrops-
tecken i sitt samtal och nästan lika många frå-
getecken, Vid sidan af den lugne Julius Lange
gjorde hän intryck af kvicksilfver.

*

* *

Vi nalkades „guds mästerverk på jorden",
Florens. I tunnlarnas och stupornas omramning
sägo vi likasom i ett panorama bortom villor,
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vingårdar, oliv- och pinjebeständ mot en citron-
gul morgonhimmel Florens’ gudomliga silhuett.
Bilden visade sig än med Giottos kampanil och
Brunellescos kupol som hufvudparti, än med
San Miniatos cypresser, än med Bargellans torn,
men alltid lika nobel och manlig i linjernas
käcka spel och lika enkel och intagande i fär-
gen, blått, grått, violett mot gult. Krohn var
hänryckt, Lange tankfull och jag upprörd; för
dem var allt detta gammalt och en gång upplef-
vadt, för mig var det nytt.

Vid stationen i Florens blef jag utsatt för
ett ytterst obehagligt uppträde. Enhvar, som rest
t. ex. i Tyskland, har utan tvifvel observerat, att
man i hotelien utan vidare göres tili „hochwohl-
gebohren". I Wien börjar det vet enhvar
människan med haronen, och „Kuss den Hand“
är den minsta ärebetygelse, som erbjudes en. I
Italien är hvarje bättre tvättad och klädd herre
åtminstone „ezzellenza“, och är resebagaget någor-
lunda förmöget, så blir man för hotellbetjänin-
gen och guiden „il principe". Det är deras jobb
i drickspenningsfrågan.

Jag hade flere dagar förut skrifvit och da-
gen förut telegraferat om min ankomst tili inten-
denten för det palazzo, där jag skulle bo en
arkitekt Gaddi (jag kände honom ej personligen)

och väntade således att finna honom eller
något bud vid stationen. När jag nu steg in i
stationshallen, hörde jag mitt namn ropas högt
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och flere gånger; jag lystrade tili appellen och
gaf mig i händerna på en ytterst pomaderad och
vaxad person, som emottog mig med pinsamma
ceremoniella hedersbetygelser. Det kan nog
hända, att hän kallade mig „il principe“, medan
hän förde mig tili en hotellvagn och lät betjän-
ten bära upp bagaget. Jag säg genast, att
den eleganta engelska kofferten ej var min, och
protesterade mot att den skulle följa med. Me-
dan jag gaf camerieran minä anvisningar, kom en
medelålders, soignerad herre för att använda
G. M. Armfelts uttryck: „une peruque blonde sans
visage" ätföljd af en prelat, tili vagnen och sade
onödigt häftigt: „Je suis prince Ahrenberg I'.

Enerverad af nattvaket, svarade jag i samma
ton, så mycket mer som jag ej genast fattade situa-
tionen: „Io non volio disputare vostro principato.“

Detta gaf anledning tili ytterligare icke fullt
behagliga repliker, särskildt af prästmannen, som
yttrade något, som kunde tydas så, att jag velat
lägga mig tili min vederdeloman prinsens res-
gods.

Nu ingrep Pietro Krohn, som talade flytande
italienska, tili min förmån, gaf prästen åka och
redde ut hela den tilltrasslade härfvan. En liten
obehagligt elegant italiensk herre de kunna
se sota ut hade hela tiden stått bredvid oss,
rökt, tegat intensivt och filosofiskt hört på värt
gruff. Nu passade hän på vid ett iitet uppehåll
mellan fr&gor och svar med ett: „lo sono archi-
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tetto Gaddi“. Jag hade helst haft lust att säga
honom „nöt“, men hän blef ju min räddare. På
mitt „ni kunde tidigare ha gifvit er tillkänna“
svarade hän ifrigt: „Ja, men för hvem af ertvå“.

Nu körde min vagn fram, icke en hotell-
vagn utan en fin vapenprydd landå. Betjänten
i lysande livre hälsade vördnadsfullt, kusken sa-
luterade med pisken, intendenten hjälpte mig
upp, och efter det jag tackat minä hyggliga dan-
skar och erhållit deras adress, bar det af. Lange
och Krohn, som nyss sett mig i en chikanerande
belägenhet, sägo „med store firkantede öjne“
min pompösa affärd tili Palazzo Bobrinski vid
via Ceretani.

Tre gånger i mitt lif har också jag spelat
rollen af en hög herre det var för öfrigt helt
angenämt. Första gången var det här i Florens.
I en föregående del af dessa minä minnen har jag
berättat om denna min glansfulla tillvaro *) i blom-
mornas stad. Jag bodde i Palazzo Bobrin-
ski, hade en villa i Cascine m. m. Intendenten,
den ofvannämnde arkitekten Gaddi, uppvaktade
mig hvarje morgon, portvakten och hans vackra
maka de buro det historiska namnet Man-
zoni bedyrade, att de lefde blott för mig; ku-
sken och betjänten mä jag ej tala om. Jag rörde
mig i ett tjugutal mm, icke oklanderligt möble-
rade och det hela något förbleknadt, såsom det

*) Se andra saralingen: W. Swertschkoff.
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plägar vara i öde palats, dem ägaren ej besökt,
som här var fallet, pä ett år.

Ali denna härlighet hade öfverlåtits tili mitt
begagnande mot ett underförstådt villkor: jag
skulle inspektera huset, hålla en revision och
rannsakan ä la senator Garin med intendenten
och hustolket, kontrollera hyrorna för butikerna
i bottenvåningen samt om allt detta lämna rap-
port tili ägarinnan, en urgammal grefvinna Bob-
rinski i Paris, mor tili min fästmös tant, gref-
vinnan v. Engeström. Det blef ett odiöst göra,
som jag slapp ifrän tack väre min fästmös fint-
lighet och takt (hon vistades denna tid på isle
of Wight med den kosmopolitiska grefliga famil-
jen *) och emedan intendenten genast i början
af revisionen i denna inblandade en ung markis
Pucci, systerson tili grefvinnan. Denne ville jag
ej komma i delo med; hän var mitt allt i allom
i Florens, min „grand introducteur 11

. Att ordnin-
gen i palatset, i villan och vid Montzumano-
grottan, som äfven inbegreps i minä fullmakter,
ej var berömvärd, framgår af minä bref frän
dessa glansfulla dagar, bref, som nu i skrifvan-
dets stund förbleknade ligga framför mig. Men
låtom oss ätergå tili „människor som jagkänt“.

Kara mor hatade påfven och hela hans an-
hang som antichrist. Enhvar, som ref ned påf-
ven, var hennes speciella vän; bland dem var

*) Se första delen: Ivan Turgenieff.
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Savanarola en. Om denne märkvärdige dema-
gog (ledare, icke förledare) hade hon för oss barn
i hemmet läst en fjock tysk bok. Kära far läste
för Julius Krohn och äldste sonen i det Hack-
manska huset Carlo Bottas „ Staria dei popoli
Italiani", som än i dag pryder mitt bokskåp;
om den läsningen fick jag vara med. Själf hade
jag med mig Crowe et Cavalcaselle’s stora hi-
storia om italienskt måleri, så att jag kan säga,
att jag icke var alldeles okunnig om Florens
historia, om Toscanas konsthistoria. Men att allt
detta blef så färgrikt lefvande för min själ, där-
för har jag att tacka Julius Langes och Pietro
Krohn’s meddelsamhet, deras kunskap ochintresse
för dessa ting.

Hvilka förträffliga lärare och hvilket under-
visningsmaterial! Toscanas konstsamlingar, bör-
jande från de äldsta, etrusker-grafvarna i Chiusi,
af hvilka nägra öppnades så godt som inför vära
ögon, köpingarnas rådhus och kyrkor, allt ända
tili uffiziernas och Pittis världsberömda gal-
lerier.

Det mesta af allt detta är nu förbleknadt för
mig, förgätet, har skjutits undan för nya lifsin-
tryck, som de lyckliga ungdomsminnena alltid
blifva det, men sitt verk inom mig hafva de ver-
kat. När jag nu bläddrar genom de många en-
tusiastiska bref jag från denna tid skrifvit tili
min fästmö, tili min ungdomsvän Henning
Montelius, tili min fader, då träda bland bilder
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från denna tid dessa två nobla tänkare och gif-
vare fram med en tydlighet, som gör mitt hjärta
svällande och varmt. Vid minnet af dem kän-
ner jag, huru djupt, rikt och härligt lifvet dock
är, känner, att också jag har leivät engång. Här-
liga höstdagar i det toscanska landet! Aldrig
mer får jag upplefva eder! Jag skulie icke hel-
ler kunna det mer, mitt hjärta har kylts af årens
snö, min själs receptibilitet har mattats, men det
är ljuft att minnas.

Den ungdom, som möjligen läser dessa ra-
der och vågar jag förutsätta det gripes af
längtan att bese Kalien, göre som vi. Lämna
Murray och Baedeker, ty det finnes i Kalien en hei
värld bortom järnvägslinjerna att upptäcka. Vi
reste i en stor trekvartscirkel från Florens österut
tili de ödsligaste Apenninerna, söderut tili Assisi
och västerut tili Siena och därifrån tili Orvieto
(urbs vetus) och Rom. En sädan resa är mödo-
sam; den var det då i än högre grad, ty landet
var efterblifvet. Särskildt mödosam måste den
ha värit för Julius Lange, ty hän var en man
om 100 kg. Men också Krohn och jag visste
af det. Fordonen voro nämligen oerhördt pri-
mitiva, öken, åsnor, hästar, oxar, en gång t. o. m.
en ko, voro tålamodspröfvande, och vägarna, där
vi ej kunde anlita Flaminius’ och Caesars vägar,
obeskrifliga. Maten var sämre än vi kunnat
tänka oss, men därmed hade dock ej värit nå-
gon fara, endast den funnits i tillräckliga kvan-
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titeter. Bäddarna kan man alls ej tala om; sist
och slutligen, nätterna voro kalla. Men vi voro
unga, sorglösa, hade samma varma intresse för
koristen, vädret var gunstigt, och folket var till-
mötesgående, ärligt, präktigt på alla sätt tala
ej med mig om italiensk lättja, prejeri och röf-
veri, åtminstone ej i fräga om Toscana. Tili följd
af allt detta hiet resan oförgätligt glanstull och
därtill hälsosam efter festandet i Florens.

Vi hade i Florens värit bjudna tili alla möj-
liga akademier, korporationer och högheter, värit
med om konserter, gala-dineer, supeer, router i
Pitti, i Ricasoli, i Bobolis trädgårdar etc. Att
beskrifva fester är otacksamt. Jag förbigår dem
alla utom en, en konsert i själfvaste Palazzo
Vechios ödsliga, väldiga sai, den sai, där Dante
apostroferat sin anförvandt och fiende Donati,
där hertigen af Athen värit konung för en dag
och Savonarola sin samtids strafftalare och apo-
stel, där Buonarotti och andra denna världens
väldiga lefvat och regerat. Där gafs i denna
historiska sai en konsert, så naivt originell, att
endast italienare kunna hitta pä nägot dylikt.

Först och främst var salen utan sittplatser,
frånsedt att några fätöljer funnos för hertigen af
Carignan, konungens kusin och hans närmaste.
Alla andra fingo stå. Konserten gafs på en blank
solstrålande förmiddagsstund brefven ~säga ej
när, men jag vill minnas det var kl. 10. Ett fyra-
tiotal (sades det) violoncellister (inga andra in-

4
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strument), placerade bakom gamla dyrbara go-
beliner från 15:de århundradet, så att man ej såg
dem, utförde under absolut tystnad från publi-
kens sida kompositioner af Guido Aretino (den
moderna musikens fader) och af Palestrina (sades
det; program fanns ej) samt tili sist Gounods Ave
Maria. Effekten var sökt men i alla fall storartad.
Midt på en blank hvardags-höst-förmiddag blef
man försatt i en drömmande högtidlig mollstäm-
ning, fri från pjunk och sentimentalitet. Under
tonernas bevekande böner, deras berusande
inverkan drogo mänsklighetens evighetstankar
ut och in genom hela värt inre jag. Man kände,
att lifvet var något stort, förpliktande, heligt
och majestätiskt, i hvilket individen flöt in och
smalt hän likasom tonerna i dessa mäktiga
ackord, som nu från osynliga instrument dall-
rande och brusande fyllde denna gamla, härliga,
stränga och allvarliga sai.

Det som förvånade mig i högsta grad var,
att Pietro Krohn icke kände tili Gounods verk,
icke berördes af musiken; hela hans nervosa, fina
personlighet tycktes mig böra vara anlagd för
musikaliskt inre lif.

Emellertid hade vi nog af fester. Vi ville
lufta ut oss, andas bergsluft, göra en resa i det
toscanska landet. Lange holl väl antagligen re-
dan dä på med att i sitt inre begrunda den Stora
tanken, den ide, som blef hans testamente, „fron-
talitetsiden“ i den tidigaste konsten. Hän ville
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därför se etruskisk och praerafaelitisk konst, jag
ville se Bramantes kyrka 1 Todi och förrenässans
i Arezzo. Krohn, hvars oroliga själ sysslade med
allt, grep tillfället i flykten och följde med. Nåväl,
vi beslöto oss för att göra resan i sällskap och
på samma gäng utom konst studera landtmanna-
lif i Umbrien. Jag anförtrodde min resplan ät
lilla vackra fru Manzoni, som blef förskräckt och
påstod, att man i Kalien utom järnvägarnas om-
råde „reste in i fattigdomen". Icke skulle en
sådan nobili som jag kunna lefva som en fran-
ciscaner-broder. Hennes medkänsla blef så varm,
att hon fällde tärar och lofvade underrätta gref-
vinnan om detta dåraktiga företag. Hon var själf
från Maremmerna, hon visste, hvad hunger ville
säga. Atminstone skulle hon förskaffa mig en
liten matsäck. Hon fick fem lire och lugnade
sig. Med vägkosten kom hon, medan vi redan
sutto i vagnarna, och öfverlämnade ät mig ett
par stora papperspåsar, som vi med möda fingo
in genom fönstret. När tåget var i gäng, öpp-
nades päsarna och befunnos innehålla bakelser
och kakaovanilj. Det blef ett gaudium. Lange
skämtade oerhördt öfver min matsäck och frägade
mig, om jag ej fått karameller och knäck. „Hör
du! Hvad menade hon med de många vindtböjt-
larna?“

„Jo, meningen var, att det skulle räcka tili
åt dig“.

Från hela denna resa har jag en omfattande
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brefsamling, som icke innehåller endast „le doux
roucoulement de lune de miel“ utan massor af
reflexioner öfver land och folk, byggnader och
taflor, mig själf och minä reskamrater. Ur dessa
bref vill jag göra koria utdrag, sävidt de belysa
minä två präktiga danska vänner i deras görande
och låtande. Afsiktslöst nedskrifna för 35 år sedän,
böra de nu betraktas som vederhäftiga dokument,
huru jag i min själskamera uppbevaral intrycken af
dessa två betydande personligheter. Brefven, del-
vis illustrerade, äro från en ung, förälskad och
entusiasmerad man; reflexionerna måste således
något omskrifvas. Resan begynte den 18 sept.
1875. Tili först kommo vi tili

Arezzo.
I gär kommo vi tili Arezzo, en

gammal etruskisk stad. Lange säger, att man ge-
nast igenkänner etruskernas städer därpå, att de
äro uppförda på ointagliga höjder. Florens kan
vara en italisk stad, men Fiesole är etruskiskt.
Detta emedan etruskerna voro inkräktare och
måste i sinä fästningslika städer försvara sig mot
de undertryckta italerna, landets urinvänare. Det
är en underbar människa, denne Lange. Hän vet
allt. Vi ha kömmit tili Arezzo på någon sorts
patriotisk festdag, ty hela staden är i begeistring
af sinä stora minnen. Öfver allt flaggor, vimp-
lar, musik. Men aretinarena ha mycket att min-
nas. Här föddes mecenaten Maecenas, Vasari, ar-
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kitekten, Aretino, musikern; själfvaste Petrarca och
skandalskrifvaren Pietro Aretino voro infödingar
frän denna stad. Vi skola ej heller glömma kon-
sul Flaminius, som byggde den chausse, som vi i
morgon ämna profva på: vägen tili San Sepulcro.
Krohn är en ypperlig resemarskalk. Hän Springer
omkring i hela staden, arrangerar om hästar
och fordon, grälar med kypare, prutar etc., väl
nog för oss, ty jag talar ännu italienska stac-
cato och Lange icke alls; öfverhufvudtaget är
hän omöjlig i främmande språk, antagligen för
sin döfhets skull. Fru Manzonis spådomar om
dyr tid och nöd voro kanske icke alldeles osanna,
ty hvad Krohn kunnat jaga opp, är klent; minä
bakelser gå åt. Vi disputera väldeliga om Kri-
stian Berg och den danske venster. Lange och
jag äro höjre.

Burgo San Sepulcro.
vi passerade vattendelaren raellan

Chianti-vinets hemort, Chiana dalen, och Tibern
samt kommo tili Burgo San Sepulcro; vi åkte i
ett åkdon sä primitivt, att jag ej kan beskrifva
det. I köpingen funno vi en utomordentligt
vacker fresk af Luca Signorelli. Det är kuriöst
med dessa italienska småstäder; man kan vara
säker på att finna något sevärdt, stundom, som
här, beundransvärdt från förgångna tider. Hvem
hade drömt, att i detta lilla hål, där vi bo sämre
än tants torpare, där vi lida brist på tvål, äta
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soppa på sniglar, sofva i syskonsäng, att vi här
skulle få se en fresk, för hvilken preussiska staten
genom doktor Bode förgäfves bjudit “den heliga
grafvens borgare" (Burgo San Sepulcro) 70,000
lire. Vi voro där borta i refektoriet och sågo
konstverket. Lange stod helt gripen af högheten
och allvaret i denna bild, som föreställer Kristi
uppständelse. Hän sade tili mig: „Vet du hvad
denne Kristus nu säger? Jo, hän säger sä här:
Jag har värit en skröplig människa. Ifrån och
med nu aflägger jag allt jordiskt, ali mänsklig
svaghet. Jag stiger upp från grafvarnas mörker
för att gä tili ljuset“. Man kan se själfva den
högtidliga tystnaden och allvaret kring honom.
Och med huru få yttre medel när hän ej denna
storhet! Soldaterna, som sofva kring grafven,
aro placerade sä, att deras anleten ej synas. Den
mörka cerulean, en blä färg, som man ofta ser i
freskomälningarna, låter hufvudfiguren, frälsaren,
komma fram med en storartad kraft. Ett och
hvarje mätte denne bymålare Signorelli ha sett,
ty frälsarhufvudet påminner starkt om Jupiters-
hufvudet i Vatikanen, pästår Krohn.

Fru Manzonis bakelser ha för längesedan
gått ali världens väg. Så fattigt det än kan vara
i detta vackra land, d. v. s. ur vår synpunkt, är
folket förnöjdt. Man hör sång och fiolgnäll
öfverallt.

Redan vid början af färden hit var det att
förutse, att vår skjuts icke skulle orka fram tili
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Citta di Castello; därtill voro både hästar, åsna
och kärra alltför skrala. Vi stannade därför på
en bondgård, hvars namn jag förgätit, för att få
ny skjuts. Bonden var hälften-brukare hos en
godsägare och dennes capoccia (äldste i byn).
Hän jämte den stora familjen bodde i öfre vå-
ningen af det fyrkantiga stenhuset med platt tak.
Alla bondhus i Toscana äro dylika. I nedre vå-
ningen bodde hvita oxar och kor, höns och ani-
male nero alla svin äro svarta i Halien.
När det lider mot vintern, flyttar hela familjen
hit ned bland de andra djuren, höll jag på att
säga. Värdinnan, hon kallas massaja ora man-
nen är capoccia, regerar enväldigt i huset. Det
var med henne Krohn fick parlamentera.

Det är svårt att draga en linje, där förnöj-
samheten slutar och fattigdomen börjar, men
aldrig har jag sett umbärandet, fattigdomen
så i ögonen fallande som här. Men det måste
medges, att det ena som det andra bäres
frankt. Fru Manzoni hade rätt, man „reser
in i fattigdomen". Man säger, att vår finska jord
är styf, värt kiimat härdt. Men se först denna,
åtminstone om hösten, hårda, röda terracottalera
här nere, lär dig att känna denna obarmhärtiga
soi. Icke ens italiensk energi och flit gud,
hvad de äro flitiga tyckas kunna besegra
denna mark.

Solen, som brände het på dagen, svek en
helt om kvällen. Såsom vi friisit här, kan du



56

knappast tro det. Det är -emellertid icke jorden,
icke solen,; som sist och slutligen bär ansvaret
för denna folkets dåliga ekonomi, det är det nu
stäckta tyranniet, det gamla autokratiska syste-
met, olämpliga jordeböcker och skattelagar. Bon-
den betalar hälften eller tredjedelen af ali sin skörd
åt godsägaren, skörden „öfver eller under jorden",
som termen lär vara. „Öfverjordens“ afkastning
är oliven, vindrufvan, kastanjen, honungen och
silkesmaskens tråd. Detta är basen, på hvilken
olika kontrakt göras upp mellan godsherren och
bonden. Därtill komma kronoskatten samt
militärtjänsten, som man ej fruktar; tvärtom,
tyckes det, är den populär. För oss främlin-
gar syntes det hela förtvifladt och ohållbart,
men det tycktes ju gå ändå. Man fär en djup
aktning för detta arbetsamma folk, som utan knot
oär denna börda. Mest ondt gjorde det oss om
barnen. De se så öfverkloka och skeptiska ut,
det tyckes, som om de intet hoppas eller vänta
af detta lif. Bönderna i Italien, ännu mer spar-
samma än Frankrikes, äta ytterst säilän bröd.
Man får nägot, som knådas ihop af gran turco
(majs) och gräddas mellan tvenne runda lerplattor
i askan på eldstaden och som kallas la torta.
Tili la torta ätes stenhärd men god ost eller lök
och drickes laken på utpressade drufvor. För
vär räkning gjordes dessutom en rätt på bönor
och kastanjemjöl. Det var allt.

Krohn gjorde oss uppmärksamma på den
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rent konstnärliga belysningen i dessa böndernas
köksrum. Hän målade af rummet, medan vi vän-
tade pä hästarna. Det trekopplade fönstret (all-
tid utan glas; det täckes med träluckor tili vin-
tein, då rummet blir mörkt) gaf ett starkt vac-
kert ateljeljus ät det inrökta och med upplag och
sofplatser fyllda rummet.

Lange satt i den starka belysningen vid
fönstret och delade ut slantar ät barnen. Att hos
denna capoccia få hästar, oxar eller åsnor, starka
nog för vår vikt, var icke lätt ens för Krohn,
oaktadt hans ifver, diplomati och öfvertalnings-
förmåga.

Frato Umbertide.

Vi kommo öfver
Apenninernas härliga utgrenin-
gar mot den toscanska slätten
tili en liten, högt belägen stad,
Frato Umbertide. Stjärnhimlen
glittrade och nattvinden bläste
kali, när vi mot midnatt ändtli-
gen stodo utanför stadsporten.
Vi bultade och skreko länge
nog förgäfves. Omsider vak-
nade man, och efter en stunds parlamentering
passerade vi för portvaktens granskande blickar.
Trötta, frusna och hungriga, togo vi in pä en
locanda, där folk sof ända ned tili sista trapp-
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steget. Efter en natt, tillbragt i blodig kamp med
diverse odjur, och en dag i sällskap med herrar
praerafaeliter gäfvo vi oss af tili Citta di Castello.

Citta di Castello.
en liten stad med stora minnen,

ligger vid ett obetydligt vattendrag, som, då vi
frågade efter namnet på* detsamma, befanns vara
Tiber. Namnet uttalades med en klang i tonen,
som gaf tili känna, att man visste, hvad detta namn
innebär. Lange gick tili stranden af bäcken och
läste med patos upp en grekisk vers, som Ho-
neros ägnat Scamander. Langes fader var teo-
log och en af Danmarks lärdaste män, berömd
för sinä grekiska läroböcker. Lange sonen
måste att döma af hans tai och skrifter ha väl
behärskat de klassiska spräken.

I Citta di Castello, denna småstadshåla, hölls
fordom hof af en familj Vitelli. Vid detta hof
vistades Rafael en tid och målade här sin be-
römda Sposalitio, nu i Milano. Man visade oss
två gillesbaner, som tillskrefvos Rafael. Taflor
fanns det godt om i Citta di Castello, men med
maten var det värre. Vi hade kömmit öfver ett
killinglår. Detta öfverlämnades åt kökspigan, och
Lange hade åtagit sig att öfvervaka både kil-
lingssteken och pigan. Medan hon halstrade,
öste hän öfver köttstycket något uppsmält, såsigt,
som sedän befanns vara gåsfett. Denna tvifvel-
aktiga läckerhet skämde hon bort med att, då
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halsterjärnet ej ville rulla kring sin axel, allt emel-
lanåt beröra den med sinä fingrar för att drifva
pä roteringen. För att ej bränna sinä klor fuk-
tade hon dem på sinä rosenröda läppar. Detta
ville Lange förhindra. Hvarje gäng den hulda
varelsens fingrar kommo i beröring med, som
Lange sade, „vårt kött“, ropade hän tili henne
det enda italienska ord jag hört honom tala; avver-
tenza (aktsamt), hvilket naturligtvis gjorde denna
toscanskaDulcinea nervös och förargad. Ali denna
förargelse gjorde, att middagsmålet intogs under
betryckt sinnesstämning. Denna lättades först,
sedän min så föraktade och medskojade vanilj-
chokolad, kokad under Krohns egen insiktsfulla
uppsikt, kom fram, varm och doftande. Den
smakade ofvanpå det sliddriga, rökiga killings-
köttet! För att trösta Lange som var en
smula gurmand i hans djupa missnöje
med de usla födoämnena framhöll jag, att t. o.
m. Lucullus, den stora romerska läckergommen,
som födde sinä ålar med slafvar, aldrig smakat
det, som Lange nu njöt af, vaniljchokolad. Lucul-
lus hade ej heller någonsin druckit kaffe eller
te. Flvad socker var, visste hän ej; hän „sötade“
upp sin mat och dryck med honung. Ananas
var en okänd frukt för honom. Jordgubbar, som
aro en hybrid mellan ett degigt smaklöst bär
från Surinam och vårt vanliga smultron, kände
hän ej heller tili. Apelsiner och tomater voro
honom obekanta. „Tror du, hän visste, hvad åker-
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bär, rökt lax, snöripa, renstek, arrak, marasquino
och champagne vill säga“.

Då utbrast professorn utom sig: „Ahrenberg!
Om du ännu säger, att Lucullus, den stackars män-

tien, icke hade „kartoffler“, så måste jag slå ihjäl
dig. Ser du ej, huru jag lider, min tunga torkar
och minä ögon svämma öfver af tårar“.

Nu anmälde resemarskalken Krohn, att åk-
donen voro i ordning. Vi reste tili Gubbio. På
vägen talade vi om det joniska kapitälet.

Gubbio.

Gubbio, vid foten
af monte Calvo, det, mä du
tro, är en fin stad. Den på-
minner mig om en gammal
och förnäm änkefru, som sit-
ter ensam, öfvergifven och för-
gäten på sitt fordom ståtliga,
nu förfallna änkesäte. Hon
blickar med ögon, som ej
mer kunna gräta, ned från

bergsafsatsen utöfver de öde dalarna. Sorgen,
ja, t. o. m. vemodet ha förflyktigats; stoicismen
är allt, hvad seklerna skänkt henne. Men så
är staden också så urgammal, att Cicero och
Caesar värit här. Den hette då Inguvium. Gubbio
är än i dag befästadt. Engång innanför den fall-
färdiga muren och porten, togos vi emot med
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en sorts stilla hänförelse. Värt uppträdande var
ett evenemang. Värden på hotellet anförtrodde
oss, att sedän kriget 1859 staden besökts af sex
icke-italienare, två fransmän och två tyskar, som
värit här för att studera de beryktade „tavole
inguvii 11

, förvarade i rädhuset. len annan locanda
hade bott ett par tyska resehandboksförfattare. Alit
var löjligt billigt i Gubbio, och det var då för
väl, ty vi voro fattiga. Krohn hade fem francs,
jag 4,50, Lange var pank. I detta svära läge
telegraferade Krohn tili Perugia, där enhvar af
oss hade medel, efter 200 lire och fick inom två
timmar svar, att vi emot uppvisande af telegram-
met hade rätt att i postkontoret lyfta beloppet.
Vi jublade men för tidigt. Posten och post-
mästaren ägde endast 38 lire. Att drifva upp
172 lire i Gubbio ansågs allmänt omöjligt, så-
vida ej en viss signor Federigo, stadens erkände
Croesus, kunde förmås att förskottera beloppet.
Vi sökte den rike mannen i flere timmar, och
det var nöjsamt, ty en sådan labyrint af gator
och breda trappor, präng, återvändsgränder och
små piazetter hade vi aldrig sett och komma
aldrig mer att se. Därtill kom, att vi själfva
gjorde stadens invånare en stor glädje genom
att visa oss ute i timtal gratis. Män, kvinnor
och barn gingo efter och före oss som vid vakt-
paraden i Stockholm. Omsider kommo vi tili
den rike mannens bostad; hän fick telegrammet
och stod oss bi. Utom 172 lire gaf hän oss
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rådet att icke visa och icke tala om skatten, ty
folket var nog hyggligt och hederligt, men tili
Foligni var vägen ödslig och lång. Ryktet kunde gä
före oss och öfverdrifva skatten; bäst vore därför
att vara försiktig. Vi tackade för rådet och gingo
åter ut för att bese staden. Främst arkitekten
Gattopones gamla, nu öfvergifna rådhus, på klipp-
afsatsen utanför stadens egentliga murverk.

Lange, som ursprungligen hade studerat arki-
tektur och i facket inhämtat mängahanda insik-
ter, var hänförd af den gamla öfvergifna men
tämligen väl bevarade byggnaden. Hän jämförde
den med Jyllands kyrkor i granit och kritsten:
„Ack, om vi hade ett enda sådant hus, ett enda i
norden!“

Men det hade vi ju! Glimmingehus! „Ja, men
se på dessa detaljer i rundbågsstil och detta
mästerliga arbete i huggen kalksten. Ett enda
sådant hus skulle ge oss hållning och stadga i
hela vår byggnadskonst ..."

Det var sant. Jag tecknade af det. Husets
inre var förfallet. Arkivalierna lågo som i Vi-
borgs slott. *)

I det nu begagnade rådhuset bräckte vi vår
hjärna inför de i ett förfallet Jupiterstempel utan-
för stadsmurarna funna, ofvan nämnda tavole. De
äro af brons, mycket Stora, sju tili antalet. I tre
af dem ha på det aldrig tydda, ergo aldrig för-

*) Se slutvignetten tili F. Heyden, fjärde samlingen.
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stådda etruskiska spräket ristats in offerregler
och litanior (i likhet med de fyra andra taflorna
med latinska inskrifter). Man känner betydelsen
af omkring 200 etruskiska ord, återgifna hos
latinska författare. Bland annat vet man, att
Bacchus på etruskiska språket bär det lustiga nam-
net „Phuphluns“.

Medan Krohn öfverlade med värden pä
locandan om skjuts upp tili Scheggia och Sasso-
ferrate, högre upp på Apenninerna, kom en kvinna
och bad få kanna på klädet i hans rock. Ett
sådant tyg hade hon aldrig sett. Det var något
alldagligt korderoj eller tricot. *)

Omsider sutto vi i vår fyrkantiga kärra, vi
skulle resa tili Scheggia. Kusken hade redan
smackat tili, då värdinnan kom med andan i hai-
sen ned för trappan och ropade:

„Ne di venerdi, ne di marte
non si sposa, non si parte.“

Krohn svarade lugnande: „Vi äro lutheraner,
det gäller icke oss“. Ingen rätt italienare begyn-
ner nämligen sin resa en tisdag eller fredag; man
gifter sig icke heller den dagen. Nu hade vi en
sådan olycksdag, och det var för den hon var-
nade. Kusken hade helt visst påverkats af gum-
mans distikon, om ej Krohn haft det fyndiga

*) 1877 passerade detsarama med mig och min rock i
Suojana.
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svaret tili hands. Vi fortsatte samtalet om det
joniska kapitälet, i hvilket Lange var specialist.

Tili Scheggia.
12 km i en enda uppförbacke

genom ett ödsligt, fattigt men vackert landskap.
Ingenstädes fanns, hvad vi kalla skog, men väl-
diga kastanjer, almar och främst ek funnos i
grupper, där berggrunden och människornas rof-
ystnad ej satte hinder för dem. Underskogen
bildades af låga, hassel liknande buskar. Öfver
dem sågo vi från vår högt belägna och mång-
buktande väg ned öfver små, underbart vackra
dalar på den högra sidan af vägen. På vänster-
hand hade vi Apenninernas taggiga bergskanter.
Scheggia var en liten torftig by, där det var
nästan omöjligt att drifva upp nägot ätbart.
Vi fingo noja oss med en sorts klister-smakande
gröt, polenta på fadt kastanjemjöl, lök och där-
till det, som i indianböckerna hette pemmikan,
hårdt torkadt fårkött. I locandan, där det var
kalit, sågo vi något, som värmde upp oss, bil-
derna af Carl XV, Oscar 11 och Christian IX.
Lange kallade dem „de heliga tre konungar“.
De hängde här mellan den heliga Antonio Abbate,
som beskyddar boskapen, och den heliga Anto-
nio di Padova, som skyddar mot tjufvar. I hägnet
af alla dessa patroner sofvo vi trygga med vår
skatt från Gubbio. På frågan, huru de nordiska
konungarna hamnat här nere, fingo vi svaret, att
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en positivspelare, gift i Spezzia (Svezia), sändt
bilderna af nordens kungar hit ned.

Sassoferrate.
På vägen tili Sassoferrate ledo vi ohyggligt

af köld. Alla, t. o. m. den välfödde Lange, mäste,
hållande sig i fordonet, småspringa efter vagnen.
Sassoferrate består af två samhällen, ett i dalen
ooh ett uppe pä en klipplatå.

Uppe i kyrkan på klipplatån gjorde vi be-
kantskap med en alldeles ovanligt elegant och
kunskapsrik präst pisanare tili börden. Flam-
mande lokalpatriot, ställde hän Toscana främst i
sitt fädernesland. Det var en riktig kyrkofurste.
Så vidt vi kunde förstå, var hän landsförvisad
hit tili sin fädernebygds ödsligaste och östli-
gaste stad. Hän gjorde oss uppmärksamma på att
den bergsrygg, som bar Sassoferrate, är vatten-
delaren mellan de floder, som flyta tili Adria
Musone och Esino, och de, som flyta tili de
Etruskiska, Thyrenska hafvet, Arno och Tibern.
Ända hit sträckte sig det forna etruskiska stats-
förbundet, som geografiskt omfattade Arno och
Tiber och deras bifloders dalar. Före roma-
rena var folket här den italiska kulturens bärare,
under romarena och i än högre grad under
renässansen var denna etruskiska stam kärnan
för det litterärt (Dante) och konstnärligt (Rafael
och Michelangelo) skapande halien. Hela den
glänsande konstnärskolonin i Rom under Leo X:s

5
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tid är etruskisk-perugiansk, det är toscansk. Den
mol Rom och allt romerskt bittre prelaten vän-
tade en lättnad i kyrkans strid mot konunga-
makten först sedän en toscanes, en etrusker åter
bar Petri nycklar i sin hand. *) Huru litet det
politiska Italien, Italia „unita“, i alla tali är! Pro-
vinsbon står lika oförstående mot Rom som
tidigare mot"Florens och Turin. Man erkänner
Savoyens många dygder, men italienare aro de ej.
Den vackre, ståtlige och språkkunnige mannen
hade synbarligen träffat på oss i en för honom
andligen kritisk period. Hän behöfde oss, be-
höfde nägon, för hvilken hän kunde lägga ut
sinä tankar och ideer, hvilka eljes hotade att
kväfva honom. I praktfulla perioder på franska,
tyska (hän hade vistats i Briissel) och italienska
rullade hän upp sinä ideer i religion och politik.
Den ideala makten (påfven), icke den realistiska
makten (konungen), skulle härska i tidernas fullbor-
dan. Italien (underförstådt Etrurien) ledde fol-
kens öden; kejsare, presidenter och konungar
skulle vara de olika landsdelarnas prefekter.

Då jag om denna prelat sade åt kamraterna,
att hän såväl fysiskt som psykiskt var det prakt-
fullaste brottstycket af homo sapiens jag sett, till-
lade Krohn: ,Om hän ej fär fält för och objekt
för sin äregirighet och maktlystnad, skall hän
splittras som en meteor “((

*) Pius IX var född grefve Mastai-Ferretti frän Sinigag-
Jia, hvilket för toscanesaren är „Bakom Kuopio".
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„eller bli galen“, svarade Lange, „och gud
vete, om hän ej är det redan“.

Den vackre prästen hjälpte oss ifrigt med
anskaffande af värt dagliga bröd, sä att vi nu
första gången, se’n vi lämnat Fiorens, fingo ett
ordentligt mål. Middagen var frugal, samraan-
ställd efter känd klassisk matsedel, ty utom godt
bröd fingo vi

»Fjällskog betande getternas mjölk
Och af vin, och den arbetets tuoda
Guldvingade bien hopsamlat
Ur doftande blommors katkat.

Foligni.
Från Sassoferrate var det ej långt tili järn-

vägen, som förbinder Ancona och Rom. Vi togo
afsked af vår stolte präst, som var djupt upp-
rörd öfver vår afresa, ty sedän vi voro borta,
skulle hän, som hän emfatiskt uttryckte sig, äter
sänka sig ned i bergsbornas hedendom, i kö-
pingslifvets andliga mörker och dödande luft.

Med tanken på romanen Pater Clemens
ville jag göra en proselyt för min mammas luther-
dom, hvarför jag bad honom lämna il Papa,
Rom, Sassoferrate och den etruskiska hedendo-
men samt åter bli människa. Som tidningsman
kunde hän ge luft och lif åt sinä ideer, göra
dem gällande i världen; med hans omfattande
språkkunskaper skulle det ej bli svårt att slå sig
ut hvar som helst.
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Prästen ryckte på axlarna och gick med ett
addio, som lät sorti slutrepliken i en romantisk
opera, äter tili smästadslifvets miserer. Troppo
tardo.

Medan vi i Foligni väntade på täget, hörde
vi fiolspel och starkt rytmisk sång frän en bond-
gård. Vi gingo dit och sågo, huru barbenta
bönder svettiga och trötta dansade i ett vinkar
och pressade drufvornas gyllene blod under sinä
tår och hälar. De sågo inte glada ut. För att
hålla upp kuraget gjorde musiken sitt bästa.
På resan talade vi åter om det joniska kapitälet;
det var Langes käpphäst vid denna tid.

Assisi.
När kungliga prinsar resa, få de med sig en

eller par lärda, som inom otroligt kort tid sätta
i dem det mått af vetande, som lokaliteterna
gifva anledning tili. Denna åskådningsundervis-
ning, som är den bästa i världen och den dyraste,
är verkligen kunglig. Jag gick som en prins i
Assisi. Lange och Krohn, otroligt meddelsamma
som alla danskar (utom Meldahl) jag känt, prop-
pade i mig Assisi och San Franciscus.

Jag har senare läst Henry Thodes Stora ar-
bete „Frans v. Assisi", som författarens moster, en
finska, fru Bruun i Fredrikshamn, förskaffade mig,
men tycker mig det oaktadt hvad Assisi beträf-
far stå i större tacksamhetsskuld tili Lange och
Krohn. Hvilket icke hindrade mig att i Assisi-
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hotellets stambok skrifva följande rader glöm-
da för längesedan, om de ej återfunnits i bref-
vet tili Henning Montelius:

„Helgonen uti ali ära
Cimabue likasä
Assisi jag vägar svära
Skönt är utan defn ändä;
Helgonens, ja, konstens under
Blekna, vissna ocksä de,
När dess berg, dess vignelunder
Jord och himmel mot dig le“'*)

Pemgia och Citta della Pieve.

Från Assisi tili Perugia,
där vi träffade familjen Wal-
ter Runeberg. Besjungen,
beskrifven och känd som
den är, lämnar jag denna
härliga stad och antecknar,
att vi dels reste med skjuts,
dels gingo tili fots tili Citta
della Pieve, det egentliga
målet för Langes resa. På
vägeh uppstod en ifrig och
het dispyt mellan Krohn och Lange. Den förre kom
stundom fram med utrerade utsirade filosofiska

*) Tiden ilar. Nu skrifva minä barn entusiastiska bref
frän Assisi och krafsa ihop dumma verser 1 hotellets stam-
bok, säsom deras fader för snart fyratio är sedän.
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funderingar. Nu framkastade hän det djärfva på-
stäendet, att barn ej behöfde visa tacksamhet mot
sinä föräldrar. Krohn var ogift, Lange gift och famil-
jefader. Krohn utgick frän påståendet, att barnen ej
begärt att få komma tili världen; de vore ett resul-
tat af föräldrarnas lidelser. Att värda, älska och för-
sörja dem var bara plikt. Sin taian försvarade hän
med en envishet och slagfärdighet, som voro värda
en bättre sak. Lange besvarade påståendet genom
att, hvad danskarne kalla, „drille“ folk, nägot som
retade Krohn och dref honom tili paradoxer.
Lange tvang honom lugnt och logiskt från den
ena positionen tili den andra och fastslog tili
slut som axiom, att föräldrakärleken är en na-
turdrift, som, förädlad genom bildning och kun-
skaper, ökades så, att ett öfverskott af denna med-
födda böjelse blir en individens själfbehållna
vinning i lifvet; att tacksamheten gentemot för-
äldrarna icke strängt taget är behöflig för dessa
föräldrar men är en ovillkorlig nödvändighet
för barnen själfva; den binder generationerna vid
hvarandra, ökar mänsklighetens solidaritetskänsla
och luckrar upp det härda, egoistiska männi-
skojaget, hvarigenom barnen själfva vinna ett
etiskt öfverskott att taga med i lifvet.

Härliga höstdagar på umbriskmark! När vi
kommo upp tili Citta della Pieve, sågo vi syntesen
af det umbriska landskapet. En dalande soi, en him-
mel i gyllene färg med blå zenit, bruna popp-
lar och silfvergrå olivträd i en stilla, genomskin-
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lig luft, äsarna i blånande imma, i böljande lin-
jer, det var som musik. Just det landskap, som
Pietro Vannucci, kallad Perugino, Rafaels lärare,
sett och hänförts af i denna välsignade nejd. I
Pieve sägo vi mänga verk af denne märkesman
i den europeiska konstens historia, sågo hand-
skrifna bref af honom, i hvilka hän, härdt ansatt
af de snäla pieveserna, prutar af priset pä sin
ännu i staden befintliga „Konungarnas tillbedjan*
från 200 tili 75 floriner. Nu är denna tafla skyd-
dad genom parlamentsbeslut. Hvad skulle gub-
ben Perugino och hans pievesiska antogonister
säga om den sakeni

Chiusi.
I det urgamla Chiusi, den af min lä-

rare i tiden, Jacob Leistenius, så drastiskt be-
sjungne konung Porsennas residens, voro vi med
om öppnandet af en etruskisk grafkammare, d; ;
v. s. bönderna hade stött på den, öppnat den
och om saken anmält tili Rom. En direttore ge-
nerale eller profettore var kommen för att un-
dersöka grafven, och vi fingo följa med. 1\

1 en graf sågo vi en teckning af den floren-
tinska liljan, samma heraldiska lilja, som under
namn af den franska är bourbonernas vapen allt
sedän Ludvig den heliges tid och som går igen i
Florens’ och i Åbo vapen. Det märkvärdiga är,
att denna lilja, som antagligen tecknats, långt
förrän Rom grundades, var återgifven med en
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finess i konturerna, som våra dagars guldsme-
der ej göra bättre. När man tänker på detta
enda lilla ornaments historia, då begriper man
den hissnande skillnaden mellan den nordiska
och den italienska konstens kultur. Det är denna
urgamla kultur, som förlänar dessa okunniga ita-
lienare ett öfvertag öfver våra folkskolade bön-
der och oss herremän från norden. Deras gamla
kultur förlänar dem en märkvärdig förmåga att
hastigt, genom intuition sätta sig in i förhållan-
den, där vi skulle gå under. De ha ett sinne
för och en förmåga att njuta af lifvets skönhet
och dess fröjder, som hos oss träder fram i da-
gen först vid rägade fat och fyllda pokaler. Och
tili sist, de äro naiva nog att våga visa sin
glädje, sinä känslor.

I Chiusi fann Lange ett oväntadt rikt fält
för sinä studier i fornfolkens konsthistoria. Hän
låg dagen i ända med näsan öfver grafvar och
målningar, medan Krohn och jag besökte en
italiensk godsägare, en, som värit i Amerika och
nu kämpade med sinä bönder om förbättringar
i jordbruket. Det var ytterst intressant men hör
nog ej hit. Jag köpte två vackra etruskiska ur-
nor. Den ena pryder ännu mitt hem, den andra
fick Lange.

Siena.
I Siena visade oss Krohn, som ofta besökt

staden, golfveti domen, som är alldeles enastäende
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i konstens historia i fråga om arbetets teknik.
Grå marmor i stora stycken, inkrusterad i hvit
marmor och konturerad som figurerna i S:t Hen-
riks sarkofag med djupa, med svart massa fyllda
ritser. Bilderna, utförda at Duccio, voro af stor
konstnärlig platsverkan. De återgåfvo profeter,
heliga och sybillor etc., men samtidigt hän-
syftade de på Sienas historia. Krohn, hvars mäng-
frestande ande gjort, att hän redan förspillt många
af sin ungdoms år, hade en längre tid sysslat
med detta märkvärdiga arbete. Hän var vid
denna tid en af de få, som kände dessa svår-
tydda symboliska bilder, och uttalade det önsk-
ningsmål, att den italienska staten skulle för-
sträcka honom, jag vill minnas, 10,000 lires, på
det att hän skulle kunna utgifva afbildningar
och beskrifning öfver detta alldeles enstaka konst-
verk. Huruvida hän vidtagit nägra åtgärder för
förverkligande af sin afsikt, vet jag ej. Men det
var i högsta grad intressant att höra honom
lägga ut, hvad hän visste om Duccios verk.

I Siena skingrades vårt lag. Den sista ai-
tonen samlades vi kring ett par fiaskot chianti.
Under pompösa akademiska former framförde
Krohn och jag tili Lange vårt tack för en oför-
gätligt glad och lärorik samvaro och framburo
åt honom som minnesgåfva en af de i Chiusi
köpta, tjockbukiga urnorna. Lange, som aldrig
skämde bort en god sak, tackade i ett fint, varmt,
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lustigt, spirituellt tai för gäfvan. Talet var oef-
terhärmligt, men innehållet var ungefär följander

Jag förstår sä väl denna gåfva och gåfvans
symbolik; som Duccios golf syftar den vidt..
Krukan är blond och ljus som jag, tjock och
rund som jag. Den har visserligen endast ett
öra, medan jag har tvä, men dä jag ej hör på
det ena alls och endast föga pä det andra, så
kan det komma på ett ut. Krukan, höljd med
bilder, lifvets hela saga, bär sin visdom utanpå
sin buk, jag, som en blygsam man, bär min vis-
dom innanför mitt hufvud, men hvarderas filosofi
hinner precis lika långt, nämligen, att lifvet är
ett lån och döden en visshet. Så ha vi, denna
tretusenåriga kruka och jag, trettiosjuäriga yng-
ling, hunnit precis tili samma mål, lika långt i
visdom och nåd inför herran. Om krukan, som
de lärda säga, en gång värit full af tårar, så är
jag nu full af chianti. Tårarna ha sugits upp
af det porösa ämnet, så skall det ock gå med
min chianti. Har krukan åter värit full af de
dödas ben, så är likheten lika slående, ty just
för det beskylla minä „bagvaskare“ mig vid aka-
demin, etc.

När allt detta sades pä danska, ett språk,.
skapadt för den finare komiken, så kan jag för-
säkra, att det lilla talet, fullt af anspelningar på
resans små äfventyr, var gnistrande lustigt och
kom oss att kikna af skratt.

Vårt sista symposion ägnades Albert Thor-
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valdsen. Vid sidan af den moderna franska
skulpturen, representerad af Houssin, Dubois,
Mercie, Desca, Dalon m. fl., hade
verk synts mig sä blacka, blodlösa och utan
nationalitetsprägel, att jag djupt inom mig bar
den hemliga öfvertygelsen, att det hela var trå-
kigt. Nu i afskedets ögonblick rann hjärtat öf-
ver, och jag bekände min tro. Både Lange och
Krohn hälsade mig välkommen i deras läger.
De hade i det ärkepatriotiska lägret i Köpen-
hamn behandlats illa, ty de voro ungefär lika
kätterska som jag i fråga om de thorvaldsenska
verken. Också människan Thorvaldsen, som jag
aldrig tänkt på, kom under dessa diskussioner
fram och blef en konstnär, „som hellre, än hän
afstod en enda beställning tili andra, skapade
martyrer af sinä elever“, en praktplanta, som tog
soi, ljus och lifvets safter af alla andra plantor,
som växte kring honom. Skarpare i sin kritik
än Lange var dockKrohn. Samtalet om Thorvaldsen
slutade å Langes sida med ett: „Hälsa Estlan-
der, som jag icke känner, och säg honom, att
vi danskar ha, efter att ha afgudat vär Thorvald-
sen, lättfärdigt förringat hans betydelse, ja, snart
sagdt smädat hans konst. I Estlanders karaktä-
ristik af Thorvaldsens verk har jag emellertid för
första gången tunnit en, af en viss „kylig“ en-
tusiasm buren värdesättning af mannen och hans.
verk, som i ali sin korthet är utfyllande och i
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öfrigt på pricken återgifver min egen tanke om
konstnären i fråga.“

* *

*

Lange, Krohn och jag voro utgångna ur ett
likartadt samhällsskickt, vi voro alla tre lärare-
barn. Krohns fader var medaljgravör och lä-
rare. Langes fader hade värit rektor och lärare
i grekiska, min fader rektor och lärare i lätin.
I våra hem voro de två revolutionsåren 1830
och 1848 den motor, som satt våra fäders poli-
tiska lidelser i rörelse och hvars facit gaf dem
den grund, på hvilken de politiska åsikterna i
hemmet voro byggda. Skandinavismen omfatta-
des i alla de tre hemmen, och vi, deras yngsta
ättlingar, ogillade alla den svenska obeslutsam-
heten, som 1863 lämnade Danmark i sticket.
Man kan således förstå, att vi tre voro ett brott-
stycke ur samma klippa, tre floder med samma
källsprång och samma mål. Att den andliga
kapaciteten hos Lange var vida öfverlägsen vår,
gjorde ingenting, desto friare kunde hän utbreda
sig, desto starkare var den resonans hän hade.
Vi voro tacksamma åhörare det hade för öfrigt
nog hvem som helst värit ty en lustigare, en
roligare, en spirituellare person och reskamrat
hade helt visst ej stätt att finna bland alla hans
samtida vid nordens lärdomsanstalter. Behöfver
jag tillägga: Lange, likasom vi, afskydde det tve-
tydiga skämtet.
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Det sprakade, nej, det gjorde det ej, men
det glimmade och lyste omkring honom af denna
speciellt danska kvickhet, som enhvar, som köm-
mit i beröring med „dannede“ danskar, nog-
samt lagt märke tili. Men så var hän ju också
en systerson tili Paludan Muller och, som hän
själf sade, hade „suttit dybt inne i Adam Homo
i sin ungdom“.

Om sin morbror förtäljde hän, att denne var
den mest aristokratiskt anlagda människa hän
sett, detta både religiöst och politiskt, en riktig
abbe-marquise; „och jag hoppas du nogsamt
sett, att detta gätt i arf tili mig; såg du, huru
smukt jag spiste vid hertigens af Carignan bord;
huru petit jag uppträdde i Palazzo Pittis salar;
märkte du, huru nobelt jag drack min sorbet i
Bobolis trädgårdar; hörde du, huru chevalereskt
jag svarade prinsen af Colonna, då hän frägade
mig, hvem som var Danmarks störste konstnär,
när Meldahl stod invid mig! Hvaba! Jag tror
förvisso, att min älskade morbror, markisen Palu-
dan, värit nöjd med mig. Hvad tror ni“.

Må det ännu sägas, att hän var en fast, san-
sad och upplyst högerman, som väl visste, att
det finnes ingen grundlag, som skyddar friheten
mot den nationella suveränitetens tilltag. Den
demokratiska despotismen har i teorin alls inga
gränser. En af Greklands store diktare sjöng
om Athen: „där det härliga Demos regerar‘(!)
Detta var denna härliga Demos, som gaf döden
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åt Sokrates, landsfördref Temistokles och Aristides,
följde garfvaren Kreon m. m. och sorti i våra
dagar håller på att fördrifva sin andra moderna
konung. Jag har sagt det torut i detta arbete, och
jag säger det än, ty det behöfs i Finland; af ali
despotism är demokratins den outhärdligaste.

Nya teorier, konståsikter fungera, likasom de
religiösa, med en puritansk stränghet och pinsam
småaktighet någonstädes har jag läst det rik-
tiga yttrandet: „Jag tycker mer om rostig intole-
rans än om en nyhvässad kristlig kärlek“.

Lange var en af de förste i Danmark, som
omvändts tili realismen i konsten. Hän beundrade
den nyaste franska skolan, men med hela den
bildade lärdes det finnes ocksä lärda borickor

blick bedömde hän sitt lands gamla konst, beun-
drade praerafaeliterna, förstod den Eyck’ska sko-
lan i Flandern. Oaktadt sin ifver för det nya
såg hän med kärlek på utvecklingens gäng i det
hela. I Köpenhamn var hän den ende, som i
långa tider kunde hålla vågskålen i jämvikt mel-
lan brandesianerna och akademin. Och icke ens
hän kunde det i längden. Den dag kom, då hän
själf föll i striden, måste lämna sin plats som
sekreterare i akademin, ty hän hade ej i „tykt
och tunnt“ velat gå samman med den gamla
skolan. Man skyllde på hans lomhördhet och
tvang honom att taga afsked. Hän gjorde det
med sorg i hjärtat.

* *

*
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Ur Georg Brandes’ (med hvilken Lange godt
kom öfverens i allt utom politiken) anteckningar
om Lange (se inledningen tili Langes valda skrif-
ter) skulle jag kunna hämta många roande och
intressanta drag, belysande vännen Langs per-
sonlighet, men jag måste halla mig strängt inom
ramen af „människor som jag känt“, eljes går det
hela i sär. Mig återstår att nämna, att Lange
och jag träffades efter den umbriska resan en
gång i Stockholm, en gång i Paris och en gång i
Briissel samt ofta och i länga perioder i Köpen-
hamn, särskildt sommaren 1888. Hän hade då
åldrats starkt, hade synbarligen sinä bekymmer,
hörde ännu sämre än förr. Men när vi stodo inför
de franska konstverken vid utställningen, när vi
mindes våra upplefvelser i Umbrien, Michelan-
geloa och praerafaeliternas verk eller möttes vid
någon af de Stora festerna, där hän alltid var
min granne, då var hän åter samma fina, spiri-
tuella, härliga och djupa människa hän värit.

* *

*

Lange lade vid flere tillfällen ut för oss
grundlinjerna för sin stora ide, frontalitetslagen,
„som de förbaskade tyskarna icke ville erkänna
(vid denna tid), ty den var icke framkläckt i Ber-
lin, gu’bevars! Hade det värit hvilken liten tysk
privat-docent som helst, så hade det värit
en annan sak“. I detta sammanhang och tili
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bestyrkande af Langes sats må nämnas, huru
länge Oscar Montelius fick arbeta, innan hans
arkeologiska system bröt genom den tyska själf-
belåtenhetens murar. I största korthet samman-
fattas Langes frontalitetslag på följande sätt;

Hän gjorde sig frägan, hvarför inder, egyp-
ter, assyrer, babyloner, azteker och de tidi-
gare grekerna och etruskerna alltid teckna, mo-
dellera, skulptera sinä människofigurer i en likar-
tad ställning, hvad människans bäl beträffar.
Medan de redan tidigt i djurbilden drifva den
verklighetstrogna efterbildningen af djurens rörel-
ser så långt, som man öfverhufvudtaget kan
komma, blir däremot den människan återgifvande
reliefbilden, ja, också statyn bunden vid ett visst
schema, en teori. På frågan ger hän följande svar:

Hvad ville dessa konstnärer hos världens
äldsta folk framställa? Jo, gudar, öfvermänskliga
väsenden, människornas välgörare och vidt be-
römda konungar, etc. Vördnads-, blygsamhets-,
aktningskänslan tilläter dem ej att gifva dessa efter-
bildningar den rörelsefrihet hvardagsmänniskan
besatt och hade rätt tili. Värdigheten måste
bevaras. Värdigheten fordrar lugn, absolut från-
varo af oro och fjäsk. I bildlig omklädnad blef
resultatet, att för konstverk frän dessa tider och
dessa folk bildas, skapas ett schema för den
figurala framställningen. Schemat är enligt Lange
detta: om man för ett pian genom näsan, nack-
gropen, korsbenet, ryggraden och nafveln, så delas
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kroppen i tvä lika hälfter. I de nu ifrägavarande
folkens bilder kan konstnären låta armar och
ben få olika ställningar, kan låta bålen böjas fram
ellen tillbaka, men planet blir alltid lika oför-
änderligt, det böjes ellen vrides ej. Det är: en
skulpterad figur från denna period vänder aldrig
bålen, vrider aldrig hufvudet.

Är lagen riktig, så kan man ä andra sidan
från en figur, utförd efter dessa bestämmelser,
döma tili det tidehvarfs andliga fysionomi, som
sett konstverket skapas. Den schematiska konsten
dör hän, när troslifvet förvanskas, vördnadskänslan
förminskas, de aristokratiska instituionerna blekna
bort, när det Jiärliga Demos regerar" med sinä
fordringar på realism och natursanning. Rea-
lism, det är detaljer och tillfälligheter. Lange
själf fick ej öfverlefva sin vackra ides fulla ge-
nombrott, men den var så bestämd och klar innan
hans död (1896) i hans 1892 utkomna „Billed-
kunstens fremstilling af menneskeskikkelsen i det
celdste periode indtill höjdpunktet af den grceske
kansi", att den bildat lärjungar och adepter i alla
land. Hos oss har jag tyckt mig observera, att
professor J. J. Tikkanen är en förstående och varm
anhängare af J. Langes teorier. Hvad tyskarna
beträffa, så ha de naturligtvis ackaparerad den.

* *

När vi 1888 återsågo hvarandra i Köpen-
hamn, hade Lange blifvit mera „höjre“, än

6
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hän var i Italien. Kristen Poulsen Berg, som
vid denna tid äter hade visat sin bondiska härsk-
lystnad genom att bilda ännu ett vänsterparti

„den rene venster“ hvars Allah och profet
hän själf var (förstås), var honom ännu mera
motbjudande än för tretton år sedän. Hos de
venstre spärade hän endast »lukien af berg-
fisk och tran (Berg och I. A. Hansen), blan-
dad med Holstein-Ledreborgsk patchouli 11

. Lange
var konungsk. Hän höll på ärftlig konunga-
makt. „Hvad ha fransmännen vunnit med
sitt vai af statsmaktens högsta representanter.
Utom Thiers ha de fått upp endast nollor. Och
det skall alltid bli så. Ingen väljer pä en stark
personlighet, den är obekvätn; alla väljä pä oppor-
tunister“. Hän höll med mig (gentemot Krohn)
pä en stark konungamakt, med maklbefogenheter,
åtminstone så vidsträckta som presidentens i Nord-
Amerika eller borgmästarens i New-York, ty sär-
skildt den förre är vida mäktigare än nordens
konstitutionella konungar. Med en konstitution,
sådan som den norska, där konungen endast är
parlamentets exekutionsbetjänt, skall det ovill-
korligen gå som det gått; de viljestarka, dugliga
konungarna skola tröttna, nollorna äro predesti-
nerade för den norska kronan.

Under Langes sista lefnadsår hade jag häls-
ningar från honom genom P. Krohn och G.
Upmark. Hän bevarade vår umbriska resa och
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dagarna i Briissel i godt minne. Att jag gjort
detsamma, visa dessa sidon Det har värit mig
kärt att sola mig i minnet af hans anderika tai,
hans kvickhet, hans fasta, helgjutna personlighet
och hans Stora namn.





PIETRO KROHN





Pietro Krohn.

När Krohn och jag skilts från vännen Lange,
vände vi åter helt modstulna mot söder, samma
väg vi kömmit. Vi stannade en dag i Orvieto
(urbs vetus), en af de äldsta etruskerstäderna,
beundrade dess vansinnigt praktfulla katedral

det måste kosta italienska staten nägot att
hålla den vid makt och fortsatte sedän tili
Rom. På vägen gjorde vi bekantskap med en
italiensk officer, som, när vi talade om katedra-
len i Orvieto, knöt sin hand emot den tmder-
bara kyrkan; „De aro vår förbannelse, dessa
tomma praktbyggnader. Om ni visste, huru
tungt de ligga på vår budget, och lossnar det
oaktadt en skärfva ur deras mosaik, så skrika de en-
gelska och franska millionärerna på råhet, barbari.
Våra fäders slösaktiga prakt är barnbarnens börda
—; vägar, skolor, kaserner, allt måste ligga nere för
dessa förgångna tiders lyx. Skuggan af vår forna
storhet kväfver oss, den låter oss ej dö, och vi
orka icke lefva. Konungahuset har 240 palazzon,
som alla borde underhållas. Intet binder mig
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och tusenden bland vära bästa officerare så varmt
vid Savoyens uråldriga konungahus som dess
medlemmars förakt för prakt och konst och alli
det där, som „gli inglesi- komma hit för att se.
De arbeta på jordbrukets, handelns, hygienins,
sjöfartens förbättrande. Ecco nomini! Det är,
hvad Kalien behöfver, och icke ännu mera mo-
saiker och konstverk."

Sent på aftonen kommo vi tili Rom. Jag
tog in hos Krohn, men redan dagen därpå er-
höll jag genom Krohns och Runebergs vänliga
bemödanden en lägenhet hos en posttjänstemans
familj, ofvanom en treflig trattoria. Där presen-
terade Krohn om aftonen mig för sin tids mest
betydande danska konstnär, V. Rosenstand. Denne
hade likasom Krohn själf värit officer. I minä
ögon alltid en förtjänst, i synnerhet om office-
rarna, som här var fallet med båda, tagit del i
ett verkligt krig.

Rosenstand var en af de första danska konst-
närer, som sökte sig tili Paris, där hän blef
elev af Sonnat och bröt i tekniken med den
dansk-danska konsten något som, enligt hvad
hän och Krohn påstodo, senare lades honom tili
last i hemlandet. Den danska konsten var alltid
mera än någon af de nordiska ländernas atelje-
konst, d. v. s. den älskade arrangerade belys-
ningar, mer eller mindre luftlöst, starkt modelle-
rade figurer, så att en omsorgsfull teckning och
modellering kommo tili sin rätt. Därtill kom en
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sirlig, nitid och noggrann penselföring. I Stock-
holm kallade vi denna konstart: „danskt slickeri.“
Tili sitt innehäll var den tidens danska konst
episkt bred, berättande, den sökte en estetise-
rande verkan, byggde pä en bas af skönhets-
dyrkande teori. Hvarje affall från denna lära,
hvarje kätteri dömdes strängt i fäderneslandet.
Odium teologicum är intet emot det odium konst-
närer sig emellan kunna framte, när det gäller
nya ideer, metoder och läror i konsten. Jag
päminner om kriget om Kröyers „Italiensk hatt-
makare.“ Konstnärer äro ofördragsamma, det är
en gammal sanning.

Rosenstand och Krohn hade, då jag lärde
känna dem, måhända lossat åtminstone i
teori på de hårda bojorna, de hade icke visat
sig fullt nationella. Det säg verkligen ut, som
om talet om deras exkommunikation värit åt-
minstone delvis riktigt. Detta gällde mindre
Rosenstand, emedan hän utförde duktiga mål-
ningar, men mera Krohn, som målade föga men
teoretiserade i konsten desto mer. Krohn um-
gicks mycket litet med den danska kolonin.
Man visade honom inom densamma mycken
köld; särskildt gjorde C. F. Aagaard detta, så
att Krohn ansåg det bäst att icke fira sin jul-
afton i den skandinaviska kolonin. Vid festen
höllos tai af och för både den ena och den andra,
hvarför jag äfven ville anhålla om ordet för att
föreslå en skål för vännen Pietro Krohn, som



90

tidigare verkat mycket i och för klubben. Tili
min förvåning afråddes jag dock på det bestäm-
daste frän denna sak, bland andra af en så blid
och godhjärtad man som min gamle gynnare
och vän, Henrik Hansen, akademins i Köpen-
hamn vicepresident. Tili Hansens yttrande inföll
Aagaard hetsigt: „Det är nog bäst för honom,
att hän är borta.“ *)

I själfva verket umgicks hän mest och inti-
mast med de icke-danske. 1 Walter Runebergs
familj var hän hjärtevännen, hos svenska skulp-
tören Carlsson såg jag honom mera än en gångr

Takanen och Stigell omhuldade hän, mig skänkte
hän städse sitt vänliga bistånd, särskildt dä det
gällde att komma i beröring med Vatikanens
vid denna tid svårätkomliga samlingar och det
påfliga regementets spetsar. Hän kände väl alla
vägar och gångar i de ultramontanas stadsdel,
kände öfverhufvud väl Rom, där hän vistades
sedän 1871 (tili 78). Hän ordnade för mig ut-
flykten tili Nemisjön, tili Albaner-bergen, tili
Soracte, följde själf med tili den gudomliga villa
Este, romantikens fullbordan i Italien, oförgätlig
för mig i sinä (böcklinska) färgers skönhet, sinä
linjers storhet och sin tragiska ödslighet.

Vi voro en höstdag därborta. Hän målade,.

*) Ännu i nekrologen öfver Krohn heter det: »Pietro
Krohn kunde i de Tider nok lide at blive anset för en haard
og stark Karakter.”
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rättare hän skulle måla, jag tecknade och drömde
om Frans Liszt, som bodde här i många år. *)
Här spelade hän sinä på ungerska minnen base-
rade rapsodier, gaf toner åt sinä italienska stäm-
ningar. Att vemodet blef bottensatsen för så
många af hans tonverk, kan man förstå, om man
en höstdag, dä solljuset faller snedt på den öds-
liga byggnaden med dess öfvergifna terrasser
och vattenspräng, vandrar i parkens af högtid-
liga cypresser omskuggade stigar eller en vår-
natt i mänljus lyssnar tili näktergalarnas smäl-
tande och ömma toner.

Det ville ej bli något arbete af hvarken för
Krohn eller mig. Naturen och stämningen be-
härskade oss, icke vi den. Det undslapp Krohn
nägra missmodiga ord om hans konstnärsskap;
jag minns dem nu ej mer, förstod måhända ej
heller hela deras innebörd då. Först sedän jag
sett hans atelje och året därpå gjort bekantskap
med Severin Falkman, tror jag mig ha förstått,
hvad hän menade. Jag förstod, att hän burit
långa års tvifvel och lidanden inom sig; hän
tviflade på sitt snille, sin andliga bärkraft. I
motsats tili flertalet af sinä landsmän talade
Krohn aldrig väl. Det kom fram, buret af en
eruptiv känsloström „men kiaere du“ och
slutade lika kort i några explosiva menin-

*) Hans dotter med,1 grefvinnan d’Agoult är Wagners
änka, den berömda fru Cosima.
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gar. Dels kunde hän därför ej, dels ville hän
väl icke heller helt lägga ut sinä sorger. Men
hvad hans ord icke sade, det skvallrade hans
atelje om, Den var som Falkmans, full af för-
slag, utkast och projekt men föga af verkligt ut-
förda konstverk. Det lilla, som fanns, föreföll
mig, som ett halftår tidigare sett Berndtsons,
Edelfelts, Carl Larsons och Lindholms verk i
Paris, tomt och fattigt. Visserligen var det ärligt
och danskt petigt, men detta var också allt.

Huru ofantligt beroende äro icke vi män-
niskor af vår omgifning! Inom Krohn fanns all-
tid ett stycke, jag vill ej säga revolutions- men
oppositionsman. Därtill kom, att hän var en-
tusiastisk och full af verksamhetslust, med för-
utgifna sympatier för allt, som var nytt, som
tedde sig vid den blå horisonten. Om hän med
alla dessa betingelser 1871 kömmit tili Paris i
stället för tili Rom, hade helt visst den stora,
århundradets största andliga rörelse, realismen,
gripit honom, eller tvärtom, om man så vill
säga, hän skulle måhända ha kunnat blifva något
af det hans yngre kolleger, Tuxen, Kröyer,
Ancher, blefvo för den danska konsten, dess ny-
danare. Men hän kom tili Rom och blef, med
arfvet från Marstrands skola och thorvaldsen-
kulten i Rom, som konstnär bunden för hela
sitt lif. Hän förstod det senare så väl visste,
det så noga, att hän hatade sin konst. Emil
Hannover sade, att hän på äldre dagar icke
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önskade påminnas om att hän värit målare.
Träffade hän pä bilder eller teckningar, som hän
utfört i sin ungdom, försökte hän komrna öfver
dem för att förstöra dem. Jag har en gång själf
värit med om en slik autodafe i hans atelje i
Rom. Hän sade, att hän städade, precis som
Falkman. Att hans målningar, om de också voro
vida förnämligare än Falkmans, måste ha värit
väl obetydliga, framgår af att jag, som dock har
ett starkt ögonminne, icke med säkerhet minnes
något konstverk af hans hand. Hans namn
nämnes icke ens i „Danmarks Malerkunst“ af
Ch. A. Been.

Men minnes jag honom också ej som må-
lare, så minnes jag honom desto bättre som
människa. Hän var, som sädan, främst rastlöst
ifrig. I Rom och på hela den umbriska resan
låg det öfver denna ifver och rastlöshet därtill
ett drag af oro. Jag har senare sett detta drag
af oro t. o. m. hos den flegmatiske Falkman och
jag har förstått det så: missnöjd med den bana
hän valt, med sin förlorade tid och sitt konst-
närsskap, som ej lofvade mycket för framtiden,
kastade hän sig med feberaktig ifver öfver allt,
som blott behöfde göras, som såg ut som ar-
bete, som kunde blifva ett surrogat för hans lif.
Huru var hän ej outtröttlig, som den själfbjudna
resehjälpen, på vår ofvannämnda resa. Det var ej
värdt att försöka lätta hans börda. Hvilken möda
gjorde hän sig ej för vännen Langes skull, skaf-
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fade honom i Florens uppgifter på personer och
samlingar, tolkade hans tai och var så att säga
hans sekreterare. 1 minä bref från Rom märker
jag nu, att hans namn förekommer pä snart
sagdt hvarje sida.

Krohn var en dålig berättare; oaktadt sinä
många brokiga upplefvelser saknade hän i all-
mänhet en form för sitt föredrag och sitt tai.
Längre perioder voro honom alldeles omöjliga.
Men fick jag honom någon gähg med Rosen-
stand bakom ett bord i ett hörn i en trattoria,
och talet föll på striderna 1864, dä kunde det
med Rosenstands biständ bli något af. Krohn
hade i omnejden af Dannevirke och särskildt vid
Als visat en exemplarisk förmäga af organisation
och kallblodighet, som förskaffade honom, den
frivillige, officers-epåletter hän blef löjtnant.
Jag, som ett arf från min politiskt lidelsefulle
fader afskydde det tyska regementet och som
värit färdig att rymma från hemmet för att få
taga del i det dansk-tyska kriget, njöt af dessa
Krohns och Rosenstands skildringar, alldeles
som när jag i tiden läste Fältskärens berättelser.
Rosenstand talade nog bättre, men hän bredde
öfver dessa episoder en bred komik, stundom
öfverdrifven; den tonen låg ej för mig. Krohn
lade ut sinä upplefvelser i korta, heta, entusias-
tiska men afbrutna satser hans sätt att taga
episoderna stod mitt lynne och min i alla tider
oerhörda vördnad för de militära dygderna när-
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mare. Dessa sympatier, dessa känslor hade hos
mig vuxit upp i Fänrikens och Fältskärens klara,
höga och varma atmosfär. Jag såg på kriget som
ett rättfärdighetskraf, och där passade det ko-
miska icke rätt väl in.

Då kriget mellan Frankrike och Tyskland
bröt ut, voro alla de nordiska folkens sympatier
på Frankrikes sida. Danskarne, som än i dag
ej glömt 1864, voro naturligtvis mest begeistrade
för Frankrike. Krohn talade om att hän, lika-
som alla danska officerare, befallts att hålla sig
beredd, och hans öfvertygelse var, att om de
två striderna vid Wörth och Weissenburg ut-
fallit tili Frankrikes förmån, Danmark utan tvif-
vel förklarat Preussen krig, därtill drifvet såväl
af den allmänna folkstämningen som af de en-
skildes bittra minnen. *) „Det var högtidliga,

*) Det är bra, att fredsvänner finnas. Alla ideer och
tankeriktningar böra finnas företrädda i lifvet, och förvisso är
arbetet för freden ett ädelt verk. Jag ville för min del ej
höra tili denna fromma skara, ätminstone ej i Sverige, på
andra villkor än „para helium.” För de svenska fredsuto-
pisterna med deras barnsliga tro på traktaters och öfverensT
kommelsers beständ ville jag rekommendera Tom II „Origi-
nes diplomatiques de la guerre 1870—71.“ Jag ber dem
studera kapitlet „Pourquoi Napoleon lii laissa ecraser le Da-
nemark.” Det är upprörande att läsa, hum Drouyn de Lhuys,
franska ambassadören i Köpenhamn Dotezac och Russel i
London sveko allt, som traktaten af 1852 förband dem tili.
Danmark fick hilla tili godo med frasen: .Les evenements
changent, et avec eux les resolutions”.
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spännande tider vi dä upplefde“, tillade hän.
I dansk politik var hän, medan hän vistades nere
i Halien, flere grader tili vänster om vännen
Lange, ofta, tycktes det mig, af oppositionslusta.
Senare i hernlandet, när hän ätersåg personer
och förhällanden närmare, blef det ju något an-
norlunda. Det bondiska rätthafveriet och den de-
mokratiska trätlystnaden behagade honom ej.
Hän gifte sig in i en aristokratisk familj, var
för öfrigt själf för fin och god för det politiska
hästköpet, som vid denna tid bedrefs af den store
danske chronschougaren Berg.

*

* *

Krohn kunde bli „arg“.
Då jag i slutet af februari 1876 skulle lämna

Rom, bad Pietro Krohn mig taga en hans lands-
maninna om hand och föra henne välbehållen
tili Köpenhamn. Krohns önskan var för mig en
befallning, i så stor tacksamhetsskuld ansäg jag
mig stå hos honom allt sedän resan i Toscana.
Hans senaste protege var en dansk författarinna,
som bar psevdonymen Silvia Benett. Ung, med
ett behagligt sätt och tilldragande yttre som hon
var, väntade jag mig endast nöje af resan. När
jag kom ned tili stationen, var Krohn redan där
med fröken Silvia. Biljetterna voro köpta, allt
var i ordning, det återstod endast att taga af-
sked af Krohn på „giensyn“, ty i april skulle
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jag nygift åter vara nere hos vännerna i Rom.
Det bar af.

Den unga damen var rörd, ja, uppskakad
vid afskedet från Rom. Varmhjärtad, fantasifull
och ej så litet excentrisk som hon var, hängaf
hon sig hejdlöst ät sin sorg. Mellan täreanfal-
len anförtrodde hon mig, att hon var orolig för
sinä koffertar. Jag tröstade henne med att, om
Krohn bestyrt om dessa, så var det så säkert
som Guds ord, att det icke gick någon nöd på
dem.

Med den anmärkningen från hennes sida, att
Guds ord var det minst säkra af allt, ty tusenden
hade bränts, mördats och pinats i förlitan på
detta ord, lugnade hon sig dock småningom,
ehuru oron, huruvida kappsäckarna skulle finnas
å hotellet i Munchen, allt emellanåt kom fram.
Det befanns nämligen, att hon i en af dessa
hade sinä manuskript, bland annat en roman,
som hon länge arbetat på. Så kommo vi tili
Munchen; mitt resgods fanns på sin plats, men
fröken Silvias var borta.

När fröken Silvia förnam detta budskap, blef
hon utom sig och fick ett nervöst anfall. Mitt
manuskript, klagade hon, två års arbete fanns i
kofferten! Hennes nervositet närmade sig hys-
teri. Jag, som aldrig sett något dylikt, sprang
ned tili portieren för att genom honom få en
läkare. Portieren fanns ej på sin plats, men en
stor, vacker ung man i en dräkt, som angaf, att

7
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hän var konstnär, stod och rökte i entren. Jag
frågade i upprörd ton på tyska, om hän kände
tili nägon läkare, ty en ung dansk dam hade
häftigt insjuknat på rummet n:o 15.

„En ung dansk dam! Är hon smuk!“
frågade mannen mig på ren danska.

„Om hon är smuk! Ja, det är hon!“
„Nå då så, jeg gaar selv dit“, och hän

kilade upp för trapporna som en ekorre.
När jag så ändtligen i hotellets kafe fick

tag i en läkare och med honom och hans lug-
nande droppar kom upp tili rummet, var fröken
Silvia i det närmaste återställd och presenterade
för mig sitt sällskap, „Kunstmaler Holger Drach-
mann!“

Holger Drachmann var en stor, mycket stor
och vacker man. Vid denna tid var hän „ma-
rinemålare och poet på lediga stunder", berusad
af blotta lyckan att lefva, att endast finnas tili
på denna jord. Om det tillåtes mig, ville jag
säga, att denne mycket raassive men dock gra-
ciöse man var som en killing på en grön äng.
Hän sprudlade af lustigheter och kvickheter, som
nog voro polerade och fina, men icke därför alltid
rena. Verser, visor och anekdoter runno från ho-
nom. Hän tog lilla Silvia om hand, och det var dä
för väl. Drachmann dirigerade telegram tili Rom
och tili Monaco (italiana), och det hjälpte. Frö-
ken Silvias resgods hade sändts tili spelhelvetet
Monaco, ty Munchen heter på italienska också
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Monaco, dock med tillägg af bestämningsordet
tedesca, sorti afsändaren synbarligen glömt.

Jag väntade med otålighet på den förbaskade
kappsäcken, och jag hade skäl tili min otålighet,
ty jag skulle upp tili Stockholm för att gifta
mig. När rymlingen var återfunnen, arrangerade
Drachmann en festfrukost, som var nägot af det
förrycktaste jag värit med om. Från frukosten
afsändes ett tacksägelsetelegram af skalden och
fröken Silvia tili Krohn; hän var ju den verk-
liga orsaken tili festglädjen, ty hän hade sändt
bagaget tili Monaco. Ännu medan festmåltiden
pågick den varade mycket länge kom ett
bistert telegramsvar från Krohn tili mig. Hän
hade intet haft att göra med fröken Silvias ba-
gage. Krohn var ett stycke af en organisatör,
hän höll också på sin värdighet i detta fall. Nu
var hän med förlof sagdt arg, och hans bref i
samma sak visade, att hän ej lugnat sig; hän
var fyr och flamma ännu flere dagar efter tele-
grammet.

På aftonen, som följde omedelbart på fru-
kosten, bar det omsider åter af mot norden. Jag
hade nöjet att i sinom tid lämna fröken Silvia
i det rätta fadershemmet, dit jag för öfrigt inbjöds
dagen efter vår ankomst på en oförglömmelig
middag; jag säger oförglömmelig, ty som gäster
voro inbjudna bröderna Georg och Edvard Bran-
des. Detta var raitt första sammanträffande med
det celebra brödraparet.
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Men ärmu en öfverraskning skulle fröken
Silvia bereda mig. Jag fick emottaga en bok
af henne: „Fra gjaeringstid", i hvilken hjälten
hette Jacques Bergaren. Tyvärr är den andra,
den oädla personen ocksä hän en landsman,
tämligen närgånget tecknad efter naturen,*)

* *

*

,1 april var jag med min hustru åter i Rom.
Krohn väntade på oss i hotellet; hän var mycket
allvarlig och betryckt. Albert Edelfelt och min
skol-, klass- och knäkamrat Victor Hoving, den
kände mecenaten, hade rest ned tili Rotn. Vi
hade för öfrigt för en knapp månad skilts
åt, vid hvilket tillfälle jag skref ett rekommen-
dationsbref för dem tili vännen Krohn. I Ve-
nedig hade de förtärt förgiftade ostron med
den päföljd, att hvardera insjuknat i tyfus, och
dagen förrän vi anlände tili Rom (den 8 april)
hade Hoving dött. Krohn var led vid sin mål-
ning, var led vid sin ofruktbara konstverksamhet,
hade i värden af de två främlingarna funnit ett
verksamhetsfält för sin rastlösa ifver, sitt begär
att vara nyttig, sin inneboende själsvärme och
hjärtegodhet. Med aldrig svikande påpasslighet

*) Fru Silvia gifte sig i Sverige, bosatte sig i Stock-
holm, skilde sig om nägra är och dog efter 1888 pä en nerv-
anstalt. En roman af henne, „Konsulinnan“, vill jag minnas,
har tryckts i nägon af vara svensk-finska tidningar.
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och uthållighet ägnade hän sig åt sjukskötare-
kallet. „Jag känner den här febern“, sade hän
åt mig, „sedän kriget 1864.“ Min hustru lämnade
honom en stor knippe hvita syrener för att place-
ras hos den sjuke, och vi skildes ät, sorgsna och
allvarligt stämda, åter på „gjensyn“, ty min
hustru och jag reste ned tili Cartago, Tunis och
Sfax för att återvända tili Rom om trenne veckor.
Vi kommo emellertid ej tili Rom; den stora ån-
garen, som förde oss åter från Afrika, drefs af
en väldig storm tili Calgari, där vi fingo vänta
ett par dagar, hvarefter vi länsade undan tili
Livorno. Härifrån bar det af öfver Genua, Mont
Cenis tili Paris och vidare mot norden. „Helsa
Krohn; himlens alldeles speciella nåd och denne
gode danske man har åt Finland bevarat Edel-
felts lifskref Otto Schauman åt mig i Paris, där
jag i min tur samma vår läg i tyfus.

Vintern och våren 1878 hade både Krohn
och jag anställning vid utställningen i Paris.
Jag skulle tro, att Edelfelt skaffade honom denna
plats. Krohn hade definitivt kastat mäleriet öfver
bord och var nu, vill jag minnas, kostumier,
senare konstnärlig rådgifvare och sceninstruktör
vid den kungliga operan. Jag minnes blott, att
jag kort före eller efter pariserresan fann honom
innanför en oändlig följd af gångar, korridorer
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och trappor bakom kulissnederlagen i det stora
huset, där hän, nägonstans uppe i ett krypin, hade
inredt åt sig en kuriös våning, i hvilken alla
stolar och bord voro belamrade med böcker,
papper och praktfulla tyger. Som Severin Falk-
man pä Arkadia-teatern, tecknade hän här kosty-
mer, arrangerade tablåer, var entusiastisk för sin
uppgift, isynnerhet om det gällde pjeser i ita-
liensk miliö. Hän blef nämligen hela sitt lif
entusiastisk för sinä italienska vänner och sinä
Roma-minnen.

Nedresan tili Paris har jag glömt, men jag
minns, att vi där togos om hand af Edelfelt, som
hade beredt oss rum i ett litet trefligt hotell,
därifrån jag dock inom kort såg mig tvungen
att flytta för att vara närmare min arbetsplats.
Det var intressant att iakttaga Krohn vid denna
tid. Med sin starka, för att ej säga blinda tro
på framåtskridandet, sin lätt uppflammande en-
tusiasm, som icke kunde vara större gentemot
alla nya fenomen inom konstens värld, kände
hän det som en lycka att få vara med i centrum
af århundradets största andliga rörelse, realis-
men i konsten. Salongen 1878 behärskades,
hvad landskapsmålningen beträffar, af Corot,
Harpignier, Cazin m. fl. Edelfelt förde oss då
och då tillsammans med unga målare, som vid
denna tid dels börjat, dels började sin karriär.
Jag minns särskildt Dagnan-Bouveret, elev (lika-
som Edelfelt) af Geröme. Dagnan hade det året



103

målat sin sista „atelje-tafla“ „Manon Lescaut“;
nu skulle hän helt ägna sig åt plein air’en.
Äfven Bastien-Lepage, som jag kände förut,
träffade jag vid dess möten. Hän behärs-
kade hela kotteriet, äfven Edelfelt, fullstän-
digt, främst visserligen genom sin naiva ge-
nialitet, men tyckes det mig nu senare
också genom sin fenomenala bondenvishet och sitt
suggererande själfförtroende. Hän var en ovanligt
enkel och okunnig man.*) Genom sin fullkom-
liga obekantskap med historie och konslhisto-
rie etc. led hän aldrig af valets och tviflets
kval. Hans hufvud fylldes af en ide, en tanke,
hän såg ett mål, en konst framför sig, hei och
odelad, „friluftsmälningen“, som hän, fullkomligt
i afsaknad af fantasi, försvarade med bondisk
envishet, fyndighet och varm öfvertygelse. Alit
detta gjorde honom, utom tili en stark, oböjlig
personlighet, tili den konstens stora banbrytare
hän under sitt kort utmätta lif blef.

Med hvilken hetta och oresonlig ofördrag-
samhet allt detta diskuterades vid mazagran, cafe
noir, konjak och andra nervstärkande droppar, är
svårt för den utomstäende att fatta. Språkets star-

*) Utom hvem skulle tro det ora en fransman
i geografin. Hän öfverraskade oss en gäng med att pä pric-
ken veta, hvar Torneä, Vasa, Helsingfors m. fl. smästäder
lägo. Pä frägan, hum hän kände tili detta, gaf hän svaret
att hän gätt i postverkets skola och värit i dess tjänst, innan
hän blef konstnär.
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kaste ord och invektiv slogo ned som bomber i
akademiernas lärobyggnader, af hvilkas murar, nej,
grundstenar, dessa moderna ikonokloster icke
lämnade sten på sten. Edelfelts „Ett barns lik-
färd“ eller, som den först var ämnad att fram-
ställa, „Ett barns dopfärd“ är en briljant ora-
sättning af Bastien-Lepage’s läror. Det är näm-
ligen ljuset, luften, icke döden, sorgen, som är
ämnet för taflan och som intresserar konstnären
i första rummet. Den har senare på ett eller
annat sätt förändrats i färgen; det pariserblå
och indigon ha ätit sig ut, eller ock ha minä
ögon förändrats. Den är bra ännu men var
bättre förr.

Efter vår pariservistelse hade Krohn och
jag länge känning af hvarandra, mest genom
den vår och höst mellan Paris och Helsingfors
resande Edelfelt. Så kom äret 1888 och Fin-
lands beslutade deltagande i den stora danska
utställningen. Jag fick förordnande att taga den
finska afdelningen om hand. Sä snart detta blef
kändtdär nere, fick jag ett varmt hälsningstelegram
från Krohn och från min gamla gynnare och vän
Heinrich Hansen, president för den stora konst-
afdelningen. Gamle Hansen hade i sin ungdom
värit i Stockholm och spisat delikata „Urehöns“
och „Birkehöns“. När hän där nere vid ruinerna
af Pestum, som vi besökt tillsamman, slet på illa
plockade, illa stekta, sega italienska höns, tänkte
hän med vemod på de nordiska läckerheterna;
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hans ögon glimmade, hans läppar sköto långt
ut och hän utbrast: „De stockholmske Urehöns,
de ä sgu better.“ Gubben var en stor och fin
gurmet. Jag ville nu glädja honom med att, då
jag en gnistrande kali marsdag reste ned tili
Köpenhamn, föra ät honom en utsökt samling
af dessa högt värderade Ure- -och Birkehöns
samt hjärpar och ripor.

Sallan har en gåfva jag värit i tillfälle att
ge gjort en människa mera glad än denna.
Farbror Hansen myste af förnöjelse. „Det skall
smaka! Hvem vill du träffa i vår goda stad, säg
ifrån? Vi skola spisa däjeligt och dricka ett
godt glas bourgogne. 11

Jag nämnde Lange, Krohn och Brandes.
„Nää. Lange och Krohn skall du träffa,

men den tredje känner jag ej.“
Så blef det fest hos farbror. Där voro skrift-

ställaren Wilhelm Östergaard, som öfversatt några
af minä småsaker, och gamle Krieger, fordom
vid utrikesministeriet, nu pensionerad, gammal
och grå men vaken, isynnerhet då det gällde
finska förhållanden, och så voro där Lange och
Krohn.

Finlands deltagande i den konstindustriella
utställningen i Köpenhamn var egentligen full-
komligt onödigt. Hvilken konstindustri hade vi
vid denna tid att uppvisa. Hade det gällt en
skolutställning, en hygienisk, en etnografisk,
hvad som helst, men konstindustri! Vid sidan
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af Danmarks porslin och möbel, Sveriges fajan-
ser, smiden och broderier voro vi slagna tili
slantar. Men där var intet att göra. Kejsarinnan
ville det och för henne voro vi och aro det
än i dag färdiga att göra det omöjliga. Alit
och alla ville vara med, vantar från Kajana,
mockasiner från Lappland, puukkoknifvar, allt blef
nu med ens konstindustri.

Vid middagen sade jag allt detta åt värd
och gästerna, inneslöt utställningen och mig själf
i deras välvilja jag hade nog ej gjort det,
om jag vetat, huru stor den danska välviljan var.
Minä danska vänner togo utställningen om hand
på ett sätt, som öfverträffade alla förväntningar.
Krohn sände vänligt sinnade tidningsreportrar på
mig. Östergaard, som fått del af fakturorna för
att kunna skrifva de finska och svenska namnen
rätt, skref en dundrande reklam, som tili min
stora förargelse ingick i tidningen, medan ut-
ställningsföremålen ännu lågo i hamnen. Det var
en vänlighet, som höll på att göra mig utom
mig. Frånsedt, att där var litet politik med i
spelet.

Att det hela blef någorlunda drägligt, därtill
bidrogo Östergaards och Krohns suggererande
artiklar men främst den omständigheten, att man
icke trott Finland mäktigt ens en utställning sådan
den var. I det stora folkmedvetandet höll man oss
i det närmaste i nivå med grönländarena. Det
var då! „Har de Pianon i Finland", frågade
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mig en gång en ung dam. Vidare bidrog den
omständigheten, att den Stieglitz’ska skolans i
Petersburg verkligen vackra utställning låg sä,
att den ohjälpligt togs för att vara finsk, så
mycket mer som samma svenskatalande vårdare
skötte om det hela och den ryska skylten sak-
nades.

Men var vår utställning sådan den kunde
vara 1888, så hade den en sak framför de andra:
där fanns ett svalt mm med mjuka, bekväma
möbler. När de kungliga och särskildt när drott-
ningen, som ofta besökte utställningen, voro trötta,
sade de: „Nu gä vi tili herr Ahrenberg.“ De
gjorde det, så mycket hellre som Krohn under-
rättat mig om att drottningen gärna ville ha ett
glas friskt sockervatten, hvilket för hennes räkning
alltid fanns tili hands i vår afdelning och som
bjöds henne, innan hon begärde det.

Drottning Louise var alltid vänlig, alltid
drottning. Hon underhöll sig då och dä med
minä barn, talade om sinä egna barn i „Petters-
burr.“ Hon tyckte om det finska hörnet och dess
puffstolar, hvilket föranledde mig att hos kejser-
liga senaten anhålla om rätt att öfverlämna möb-
lerna åt henne som gåfva. Genom senator L.
Mechelins vänliga medverkan tilläts detta, och
största delen af det finska hörnet flyttades tili
Fredensborg, hvilket senare gaf anledning tili
många inköp för drottningens räkning af finsk
dubbelväf m. m. Själfva ceremonin, öfverläm-
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nandet af möblerna, firades hos hennes majestät
med ett trefligt förmiddags-chokolad-kalas uppe
på det kungliga slottet.

tj;

Ungefär tili åren efter 88 var Pietro Krohn
Danmarks Severin Falkman; från och med denna
tid blir hän en större personlighet, den oförgät-
liga grundläggaren af det danska konstindustri-
museet. Ett embryo tili detta fanns ju förut; hän
tog detta embryo om hand, talade för det, skref
om det, och när det så ändtligen fanns där, lät
hän det ej mögla bort i tomma museirum; hän grep
m med sinä samlingar i det lefvande lifvet,
reste omkring med det. Hän, som icke var
någon talare, icke heller stilist, blef för sitt kära
museum bäde det ena och det andra, om hän
också aldrig blef annat än en medelmåttig talare
ock en ungefär likadan stilist. En vetenskapligt
skolad museiman blef hän aldrig, man märkte det
genast, men för sitt museum trotsade hän alla
mödor i landsorten, vind som väder och andra
vanskligheter och svårigheter, och dessa resor
gåfvo nog den första knäcken åt hans ursprung-
ligen starka helsa. Hän ryckte upp det allmänna
förståendet för och kärleken tili konstindustrin i
landet, det är utanför Köpenhamn. Man sade,
att hän saknade studier i handtverkeriernas histo-
ria, icke hade nägot bestämdt minne för namn,
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städer, orter och andra positiva ting. Det är
möjligt, ja, troligt, att man sade rätt, men hän
hade mera än det, hän satt inne med den heliga
eld, som försätter berg, hän var entusiast, hän
trodde pä ett greater Danmark i den konstart
hän arbetade för. Själf sade hän: „Jag mär bäst,
när jag har litet mera göra, än jag hinner med.“
Framför allt trodde hän aldrig, att „something is
rotten in the state of Danmark." I sin ljusa,
optimistiska tro på framåtskridandet såg hän stort
och ljust på människorna och talade aldrig illa
om någon, icke ens om Georg Brandes, som alla
i de kretsar, i hvilka jag mest vistades, „skällde
ut“ med samma lust och fermete som den vi
själfva utvecklade under språkstridens hetaste
dagar, när Vallus (Churberg) och Strikan (Ström-
fors) et consortes sluppo lösa. Där fanns i hans
hjärta en ridderlighet, som lärt honom prisa det
goda och tiga om det onda hos människorna,
som gjorde hans omdöme storslaget och hans
tankegång humanare än de flestas i hans lilla
ettriga fädernesland, där en ~vittighed“, äfven om
den vuxit upp i elakhetens bittra drifhus, skatta-
des och än i dag skattas sä oändligt högt.

.v.
* *

Året 1897 voro vi i Stockholm, där Krohn
var juryman vid utställningen. Vi träffades bland
annat hos Gustaf Upmark och vid de stora ge-
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mensamma festerna. Krohn hade likasom Lange
alltid värit en varm vän af svenskarna och visade
aldrig något af denna öfverlägsenhet mot Sve-
rige, som svenskarna själfva genom att ständigt
„racka ned“ sitt fädernesland fostrat upp hos
åtminstone de goda köpenhamnare. Aret 1900,
Krohn var dä redan mycket sjuk hän led af
den fruktansvärda brightska sjukan säg jag
honom sista gången. I fem år ännu stred hän
om lifvet. Hans sjukrum var som en atelje,
hyllor och stolar belamrade med böcker och
bilder, konstverk och industrins alster. Mellan
allt delta måste man kafva sig fram tili den lä-
gerplats, där min stackars sjuke vän läg som en
tapper soldat, den där dödligt sårad icke ger sig.
Stundom, när smärtorna blefvo för stora, bet hän
ihop tänderna, vände ögonen uppåt, sä att hvitan
syntes ett ah! så var det öfver, och rast-
löst började hän om igen det, som för tillfället
väckte hans intresse och ännu när lifvet
flämtade hans entusiasm.

Hän dog den 15 oktober 1905 vid 65 års
ålder. Hans lifsgärning var fulländad.

Tili slut, vän Pietro, skall det sägas på din
döda mull: Sä länge du lefde, var du ännu i
det sista en ihärdig och varm bärare och för-
svarare af de finska ideerna utom vårt land.

*
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Pietros broder, skolebestyrer JohannesKrohn,
skrifver tili mig i ett bref: „Hans mest karakte-
ristiske Traek var sikkert hans Kunstbegejstring,
hans flammende Arbejdsiver, hans Meneskekjasr-
lighed og eet endnu: Hans Evne til at
holde sig ung. Dette sidste blev ikke omtaledt
ved hans Bortgang; men som kun 1 */a Aar yngre
end hän har jeg med Forundring kunnat konsta-
tere det; hvor var hän dog Ungdomelig (i god
Forstand) til det sidste.11

Och det är sannt: förtorkad, gatnmal, härd
eller likgiltig för lifvet blef hän aldrig.





HENRIETTE REBECCA
JACOBSON

8





Henriette Rebecca Jacobson.

Min stackars vackra vän Henriette Jacobson!
Du har värit död i mera än trettio är. Din oro-
liga, fladdrande själ har, som du själf trodde,
gått uppii det stora alltets själ. Det tina, vackra,
ack, så vackra omhölje, i hvilket denna själ
brann och förbrann, har för länge sedän för-
multnat i jordens sköte. Gör jag väl rätt Gatt
åter väcka upp dig ur glömskans ro för att
skänka ditt minne det efemära lif en bok kan
ge? Dock, när jag engång börjat väfva på den
mångbrokiga tapet, hvars bilder äterge mitt lifs
förgängna år, kan jag ej undvara den lysande
röda färg du gaf några af min ungdoms solljusa
skiften. Då därtill kommer, att alla som engång:
stått dig närä, alla, utom jag, som skrifver dessa
rader, äro borta, så tror jag, att man ej skall
döma mig alltför strängt, om jag ger några bil-
der af de dagar, då du i ett skimmer af fägring
och sorg korsade min lefnadsväg.

Vårt minne är ett tafvelgalleri öfver våra lef-
nadsdagar. De vackraste och mest lockande taf-
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loma borde vara de, hvilka föreviga (jag kan ej
säga försinnliga) våra af nyttig verksamhet mest
upptagna år. Det är icke sä. Rannsakar man
sig själf och är uppriktig, så är det icke de taf-
lor, där arbetet och förståndet värit med i det
första planet, utan de, där känslorna och ner-
verna värit de verksammaste förmedlarena af
våra intryck, det är dessa taflor, som ännu i ål-
derns höst bevara sin glans i den stora förblek-
ningsprocessen.

Ett enskildt lifs drama verkar måhända star-
kare på den utomstående, ett lifs lyrik däremot
på individen själf. Utan tvifvel har enhvar, som
lefvat en längre tid, observerat, att hvarje män-
niska, med hvilken man blifvit mera än flyktigt
bekant, gjort och gör ett intryck af en viss kons-
tant färg. För mig stär sedän åratal Henriette
Jacobson, ja, själfva namnet i dallrande blekgult
och rosa.

*

*

Jag hade i Stockholm presenterats för en
herre låt oss säga J., en man, hvars grå
här, tunga, allvarliga och tystlåtna väsende myk-
ket illa harmonierade med hans hustrus ungdom-
liga, ja, barnsliga utseende, hennes lustiga svada
och starka aptit för att fä lefva ute och lefva
med. Mannen var begrafningsentreprenör och
filosof. Hustrun, descendent af en nedåtgående
adlig ätt, hade hört tili Terpsichores lättfotade
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och högtuppskörtade skara och, om jag ej miss-
minner mig, värit med i den Tivanderska tmp-
pen af sköna unga kvinnor. Finhyllt, fyllig och
brunögd som hon var, hade jag för hennes del
lancerat namnet „Russinbullan“, hvilket namn
sedän accepterats inom den krets, där hon var
värmespridaren. För öfrigt samma smeknamn,
som Z. Topelius kändes vid i sinä barnaår.

Mannens *) lugubra yrke hade gjort honom
tili den filosof hän var. Dagligdags sysslande
med begrafningskransar, likkistor, eftermälen och
allt, som berör“de yttersta tingen, hade hän själf
blifvit en själ i krusflor. Hela hans sätt och
uppträdande hade format sig efter hans yrke.
Reflekterande tili sin natur, hade hän sökt rot-
fäste för sin tro och sinä tankar hos Ingersoll
och Parker. Det hette t. o. m., att hän öfver-
satt Parkers skrifter. Visst är, att hän talade om
ateism, supranaturalism, unitarism, allt i Parkers
anda.

Jag, som den tiden var stark i troslärornas
definitioner och kunde min dogmatik alltför bra

alltför bra, ty dogmatik kan vara bra i stu-
dentexamen, men det är ödeläggande för den
heliga naivitet, som kräfves af de troende

*) Dä jag i och för denna uppsats ville ha närmare
upplysningar om herr J., vände jag mig tili en person i
Stockholm med begäran om nägra nödiga namnuppgifter.
Svaret blef: „Se O. Wasastjernas ättartaflor, sida 335“. Där
fanns värkligen hvad jag behöfde.
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tyckte nog, att hans insikter och begrepp i dessa
saker voro oklara, men hän var nöjd med hvad
hän visste, och då detta gaf honom pondus och
värdighet i hans yrke och i hans äktenskap
och det behöfdes så var det ju ingen ide att
bråka; jag afskyr att vara informator.

En afton kom jag att på teatern sitta bred-
vid lilla Russinbullan. Man gaf, vill jag minnas,
„Engelsmännen i Indien", i hvilken fru Almlöf,
född Deland, en af de bästa skådespelerskor jag
någonsin sett, med öfverlägsen finhet i komiken
utförde en af hufvudrollerna. Herfnes döttrar eller
niecer spelades af fröken Olga Björklund (nu-
mera änkefru Boberg) och fröken Henriette Jacob-
son, den förra en monumental skönhet af den
rent skandinaviska typen, den senare en utom-
ordentligt finlemmad, välvuxen ung dam, som
lifligt och graciöst som en liten kattunge rörde
sig i skyddet af fru Almlöfs värdiga person.
Rösten var något beslöjad men mjuk och sym-
patisk; ögonen karaktäriserades af ett starkt väx-
lande lif.

Jasä! Ser hon så ut?
Hvem? frågade Russinbullan.
Jo, fröken Jacobson. Jag hade ett bref

frän min kusin, fru Hilda Forsman; hon bad mig
hälsa tili den vackraste flickan i Stockholm, frö-
ken Henriette Jacobson.

Det var nu visserligen mycket sagdt,
men den hälsningen kan ni framföra, om ni
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kommer tili oss om söndag på frukost. Hon är
min bästa väninna.

Icke sen att följa inbjudningen, kom jag tili
ett litet småborgarhem vid gatan med
paradrummen mot en solig gränd. Lika visst
som man i Frankrike i hvarje hem, som höjt sig
ötver fabriks- eller landtarbetarens nivä, finner
kaminen med uret och de två kandelabrarna,
skall man i Sverige finna den förgyllda spegeln
med sitt konsolbord mellan tvenne fönster, mar-
kerande det burgna hemmet. Pä den tiden skulle
jag ha åtagit mig att af spegelns area och ra-
mens konstvärde så tämligen säkert taxera fa-
miljens ärsinkomst och sociala ställning. Spe-
geln i blygsamma proportioner fanns äfven i det
lilla hem jag nu talar om. Det bar för öfrigt
inga spär af mannens charons-yrke, desto flere
af lilla fruns. Artistporträtt, solfjädrar och roset-
ter talade om hennes forna teaterlif. Jag hade
god tid att se mig om, ty rummet var tomt. Jag
var redan pä väg att ge mig af, då dörren öpp-
nades och en förtjusande varelse i gult och brunt
kom in. Hon var den eftersökta. Hon presen-
terade sig själf. I en lustig, lekande ordström
flöto om hvartannat i brusande fart hälsningar
från det vackra Helsingfors, från det lummiga
Kassan-ge-mej (Kajsaniemi), från min älskvärda
kusin. Hon hade rest med Gustaf Fredrikson,
gasterat i Finland. Ah, en sådan resa, utropade
hon. Det var hennes första. Hon slutade med
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att be mig komma tili kontoret. „Vi aro där
alla och vänta på er“.

Fröken Henrietta var icke en svensk skön-
het. En svensk skönhet är monumental tili sin
läggning, klar i sinä färger, om hon sedän är
blond, cendre eller mörk. Hon uppträder med
en betydande 'värdighet, för att ej säga grandezza,
som väcker kylä, ehuru man snart finner, att där
vanligen alls ingen kylä finnes. Fröken Hen-
riette var finlemmad, spröd och plastisk i sinä
rörelser. Hon bytte blixtsnabbt om positioner,
som kunnat få och värkligen fingo skulptörerna *)
att bli hänryckta i henne. Hon hade en matt
men frisk elfenbensfärgad hy, som vid tinnin-
garna och haisen starkt gick öfver i gult. Det
lilla starkt växlande ansiktet omramades af ett
otroligt rikt, glänsande mörkt, sepiabrunt hår.
Näsan var en liten förtjusande uppnäsa. Ögo-
nens färg var blägrå, uttrycket skiftande mellan
ysterhet och sorgmodighet. Man kom, då man
såg henne, att tanka på en fransyska eller nord-
italienska. I själfva värket var hon af halfras,
född af en svensk moder och en judisk far. När
jag många år senare läste Oscar Levertins sköna
dikt;

„Soleld, blodseld frän Särön i söder,
dröm frän heliga vinets jord,

*) Bland andra den finske skulptören Erland Stenberg,
som modellerat en bild af henne.
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nordisk längtan, som darrar och blöder,
byta i sagan sänger och ord,

Själf är jag bäde söder och nord;

och ännu mer när jag kom tili verserna:

„lifshymn som jublar, dödshymn som klagar
breda i sagan skiftande skikt

Själf är jag bäde visdom och dikt

fördes minä tankar tili henne, som så tidigt läm-
nat den jord hon prydde med sin fägring, det
lif, som lät henne sä hastigt blossa upp för att
dö vid nägra och tjugo år.

Men jag återgår tili lilla Russinbullans fest.
Den blef glad. Där voro, utom filosofen själf
och hans maka, en klädeshandlare med fru från
Storkyrkobrinken, ett högst originelli herrskap,
en skådespelare Zachrisson kallad „Snutfager“
för sin länga näsas skidi tili skillnad från en skå-
despelare Zachrisson, kallad „Hårfager“ för sitt
röda här en balettmästare Sjöblom (?) och
nägra näpna subretter från , en i frö-
ken Mennette djupt förälskad jurisstuderande
från Uppsala, jag och några personer, hvilkas
namn och yrken jag glömt.

Vi hade alla kömmit i akt och mening att
ha roligt, göra rätt ät värdsfolkets ansträngnin-
gar; vi voro alla unga, lifvet lekte och lyste för
oss. Jag kan försäkra, att stämningen under
sådana förhållanden snart blef hög. Frukosten
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var vackert serverad på ett ovanligt högt bord,
så att våra smä damer hade det besvärligt nog
att komma åt läckerheterna.

På min fråga, hvarför bordet var så högt,
fick jag intet svar, och när jag ville lyfta på
bordsduken, hette det i korus från damerna:
„Nej! nej! inte titta!“ Jag gjorde det i ett obe-
vakadt ögonblick ändock, och tili min konster-
nation såg jag tvenne likkistor, I klass och II
klass. Vi voro ju i filosofens-begrafningsentre-
prenörens byrå. Man hade lagt bordsskifvorna
öfver likkistorna, dukat festbordet ötver det hela.
Jag var synbarligen den enda bland gästerna,
som ej kände tili den hemlighet, som doldes
under bordet. Man hade nog väntat på någon
exklamation å min sida, men jag mindes benrang-
let vid det romerska gästabudet, mindes det
klassiska: „Hvad I ären, har jag värit, hvad jag
är, skolen I blifva“. Jag fällde ned bordduken,
och lifvets och glädjens vågor gingo äter som
förr. Jag borde här måhända göra de refle-
xioner, som värden verkligen icke underlät att
göra, nämligen att vi dagligen och stundligen
gå öfver grafvar, men läsaren skall göra den
melodramen lika väl, kanske bättre an hän
eller jag.

När man är ung, har man alltid roligt med
teaterfolk det är icke så, när man är äldre.
Det sjöngs och det deklamerades; där förekom
t. o. m. finsk deklamation, ty Zachris „Snutfager“,
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som var född i Torneå och den tiden kunde
finska nästan bättre än jag, föredrog en kort
dikt af Oksanen; ja, hade utrymmet tillätit det,
hade nog balettmästaren arrangerat en pas de
trois med subretterna.

Dagen slutade för öfrigt med promenad i
Haga park och sent på aftonen med sexa i skyd-
det af gröna lindar och syrener på „Blås ut“
vid gitarrklink och sakfa nynnande sång tili
ackompanjemang af vågskvalp från den majblå
saltsjön och det nerverna eggande, dofva bullret
från en storstad, som lefde upp i den unga vå-
rens lif.

Jag kan i själfva verket öfver alla de år
Jag hade lyckan att känna fröken Mennette, öfver
min bekantskap, gjord vid ett festbord öfver för-
gängelsens symboler, skrifva Levertins redan ci-
terade vers: „Lifshymn som jublar, dödshymn
som klagar“. Mellan de två ytterligheterna kas-
tades hennes lefnadsbana mera än andra dödligas.

Det mä tilläggas, att detta här ofvan be-
skrifna besök hos Russinbullan var mitt första,
liksom det också blef mitt sista.

* ■jf

*

Veckan därpå fick jag en inbjudning tili
fröken Mennette. Hon bodde vid Gref-Thure-
gatan i ett af de små tvåvånings-stenhus, som
den tiden belamrade denna nu så totalt upp- och
nedvända gata. För att komma tili hennes lä-



124

genhet måste man gå öfver den starkt sluttande
gårdsplanen och uppför en gammaldags brant
trappa. Tili vänster om trapplanet voro frökens,
tili höger hennes föräldrars rum. Där fanns,
betecknande nog, ingen annan förbindelseled
mellan dessa rum än det kalla trapphuset.

Vid en solbelyst hafsvik i Östra Finland*
hvars strandäng hörde tili vårt vackra fäderne-
gods, växte oräkneliga hvita näckrosor. En af
dessa plantor bar sommar efter sommar svagt
rosafärgade blommor. Kronbladen voro ej, som
Tivedens kända oleanderröda näckros, genom-
färgade; det var deras yttre sidor och nerverna
på insidan af bladet, som voro starkt rödstrim-
miga, som om ett fint nät af rödaste blod pul-
serat under deras snöhvita yta. Huru ofta foro
vi ej tili hafs för att plocka denna sällsynta
blomma! När vi från den gungande ekan bröto
af näckrosens stjälk, drogs där stundom upp
ur vattnet en ful, svart, armstjock rot, medan
vattnet rundtom oss af smuts och slam fär-
gades i blygrått. Men blomman, den låg där
lika fin och rosig på de glänsande vägorna.
Huru kunde denna sköna blomma växa upp ur
denna svarta rot, som dolde sig där nere i slam
och dy. Den frågan har jag senare ofta gjort
mig, när det gällt icke blommor, men människo-
själar.

Uppe på trapplanet stod med armarna i si-
dorna en bred, satt kvinna med ett groft ansikte*
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där, utom en viss godmodig nyfikenhet, intet
andligt lif gaf sig tili känna. Bakom henne stack
fram ett blekt, sjukligt, af hvitt hår omramadt
jude-ansikte med ett par stora, glödande ögon.
Det var fröken Henriettes far och rnor. Den
senare visade med en gest mot dörren. Jag
steg in och befann mig i ett soligt, enkelt men
väl hället mm. Den obligata spegeln med förgylld
ram saknades icke heller. 1 rummet sutto tvenne
unga mycket vackra skådespelerskor, fröken Olga
Björklund och fröken Greta Dahlqvist, sedermera
friherrinnan Höpken v. Lantingshausen. Jag fick
själf presentera mig, ty ingen värdinna syntes tili.

Fröken Björklund talade om att vår vär-
dinna var med sin läkare i det inre rummet.
Hon hade fätt ett anfall af den svåra strupsjukdom,
som tidtals plågade henne. Under samtalets
gång kom det fram, att hennes sjukdom troligen
var struplungsot, något som hon själf ej visste af.

Om en stund kom fröken Henriette och hen-
nes läkare ut ur det inre rummet. Vår stackars
lilla värdinna såg trött och eländig ut; hon talade
endast otydligt och i hviskande ton. Hon var
vackrare än någonsin, febern gaf åt hennes fina,
mattgula hy ökad färg, de stora, granna ögonen
lyste af en fuktig glans, som gaf dem ett uttryck
af smärtfull ömhet. Pä doktorns uttryckliga be-
fallning blef den lilla tillämnade bjudningen
inställd. Vi fingo genast taga afsked och gå.

* *

*
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Under den sommar, som nu följde, flyttade
fröken Henriette ut tili landet i närheten af det
vackra Södertälje, tili en familj, som jag var be-
kant med. Jag besökte tienne en och annan
gång och gladde mig åt att hon tycktes åter-
hämta sig inom en jämförelsevis kort tid. Då
hon var starkt litterärt intresserad, förde jag med
mig böcker tili henne, mest dramatisk litteratur.
Särskildt älskade hon de tvenne metsättä po-
lerna Franz Grillparzer och Heinrich Heine. Den
förras teaterstyeken, som nu åter tyekas blifva
moderna, kände hon troligtvis som ingen annan.
Ja, hon försökte t. o. m. att få en af dramerna,
~Det gyllene skinnet“, som hon öfversatt, införd
som följetong i Dagens Nyheter. Om den saken
hade jag många och långa underhandlingar med
hennes gynnare Rudolf Wall, som äfven var mig
synnerligen bevågen, men förslaget strandade,
jag minnes ej mer af hvilken orsak.

Att hon trifdes sä utomordentligt väl på lan-
det, därtill bidrog en omständighet, djupt sorglig
i och för sig.

Ehuru hennes lilla hem i staden var vae-
kert ordnadt, ehuru hon hade en förmåga att
draga människor tili sig och hålla dem samlade
kring sin näpna person jag har i hennes för-
mak sett en mängd af Sveriges mest kända sce-
niska konstnärer sä trifdes hon ej själf i detta
hem. Förhållandet mehän henne och föräldrarna,
särskildt modern, var icke godt, och värst af
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allt, det hade värit ännu mera olyckligt, om det
värit godt.

„Ett hem, ett bildadt hem, huru anspråks-
löst som helst, se där, hvad jag saknat mest i
världen“, skref hon tili mig i det sista bref, i
hvilket hon underrättade mig om att en kapten
Mazer betydligt äldre än hon själf friat
tili henne, men att hon ännu ej kunnat besluta
sig för giftermålet.

*

*

Carl XV var död. Tili min undran sörjdes
hän verkligen och i flere fall t. o. m. djupt i
de säväl „världsliga“ som „gudliga“ kretsar i
Stockholm, med hvilka jagkom i beröring. Oscar
II hade bestigit tronen. Kröningsakten var utsatt
tili den 12 maj 1873. Den skulle ätföljas bland
andra festligheter af en borgerskapets bal å den
olämpliga men största offentliga salen i börshuset,
som Stockholm har att disponera öfver i siika
fall. För att leda de stora och kostsamma arbe-
tena för balen, dekoration af börshuset, stortor-
get och de gator, där kröningståget skulle gä
fram, hade utsetts stadsarkitekten Ludvig Hedin
och slottsarkitekten Axel Nyström. Den sist-
nämnde var F. W. Scholanders svåger, och tack
väre Scholanders rekommendation blef jag enga-
gerad som deras „arkitektoniska pass-opp.“ Jag
kom genom att taga del i detta arbete i beröring
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med personer, hvilkas namn vid denna period
voro kända i hela den skandinaviska norden,
representanter enhvar i sin stad för svensk kul-
tur, svensk statskunskap och vitterhet. Jag näm-
ner Gunnar Wennerberg, ärkebiskop N. Sundberg,
justitieministern A. Adlercreutz och den mång-
betrodde grefve Casimir Lewenhaupt. Jag åter-
förnyade bekantskapen med C. W. Böttiger *)

(Esaias Tegners svärson), som hörde tili min fa-
ders äldre vänner i Sverige.

Dä Oscar Ihs konunga-kröning af allt att
antaga är den sista i Sverige, då ljudet af krö-
ningshäroldernas trumpeter, klappret.af deras häs-
tars hofvar, då fladdret af konungamanteln, skim-
ret af gyllene kronor och spiror aldrig mer skola
ses eller höras i Sverige, är det roligt att min-
nas, att man icke blott hört och sett allt detta
utan själf värit med om att förbereda denna me-
deltida ståt och härlighet, om också som den
sista komparsen i det stora spektaklet. Man må
om dessa kröningar tänka, hvad man vill, de ha
dock stolta anor, ty för 700 år skedde den första
svenska kröningen, Erik X:s och drottning Rikis-
sas, efter segern vid Gestilren 1210. Sedän dess
ha alla Sveriges konungar utom Gustaf V under-
kastat sig denna ceremoni.

*) Denne nu glömde poet är för öfrigt författare tili en
gudlöst sentimental visa, som rörde hjärtan under sista sek-
lets midt; „Tänk nägon gäng, när du en blomma plockar."
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Af människor, som jag känt och som värit
med om de glada majdagarna 1873, dä konung
Oscar kröntes, finnas inga andra i lifvet äo min
gamle vän och gynnare Ludvig Hedin. *) Under
hans insiktsfulla ledning byggde vi upp en präk-
tig läktare längs hela börshusets festsal för dem,
som voro inbjudna att bese kröningståget. Läk-
taren var ett vackert stycke fransk arkitektur, de-
korerad i guld, gult och blått. Den lilla västra
börshusgården öfvertäcktes, och i den uppfördes
af bräder och papper en prakttrappa, som måla-
des i marmor och dekorerades med lefvande
växter och lefvande gardessoldater i höga björn-
skinnsmössor. Genom att aptera dörrar i jag
vill minnas fyra fönsteröppningar erhölls ge-
nom vår improviserade prakttrappa **) en ny

*) Fiån den tid jag arbetade som biträde vi kallade
det „ritbräde“ hos Ludvig Hedin mä det tillätas mig att
nämna, att det hedinska hemmet (beläget icke längt frän
apoteket Nordstjernan) var tulit at vackra, glada bam, bland
dem den redan då ytterst verksamrae och företagsamme lille
Sven. Husmodern i hemmet halfläg ständigt pä en divan,
omgifven af kartor och papper, och läste resebeskrifningar. Jag
minnes särskildt Livingstones och Andersens resor i det dä
mörkaste Afrika.

**) Vi glömde alt ventilera vårt marmortrapphus af
papp. Under festens gäng svimmade den ena gardessolda-
ten efter den andra, men ersattes alltid med friska exemplar.
De afsvimmade äterväcktes tili lif och medvetande med bränn-
vin, öl och smörgåsar, som stodo under min tillsyn.

9
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stätlig ingång tili börssalen. Också i Storkyrkan
hade vi ett betydande arbete. Öfver altaret bygg-
des en estrad, plats arrangerades för hofkapellet
och operans sängare. Hofvets herrar och ärke-
biskopen Sundberg inspekterade dä och då våra
arbeten och drogo på våra ritningar linjer, utvi-
sande, huru och i hvilken ordning stater och
kårer skulle tåga ut och in.

Tili kröningen hade komponerats en kantat
af kapellmästaren A. Norman, orden af C. W.
Böttiger. Den var mycket vacker, och vi, som
hade med kyrkans dekoration att göra, bestor-
mades ständigt med anhällan om rätt att få öf-
vervara en del repetitioner. Jag hade lofvat frö-
ken Henriette, att hon skulle få öfvervara gene-
ralrepetitionen af kantaten. När det nu delgafs
mig, att denna skulle försiggå på gifven dag och
timme, sände jag ett bjudningskort tili henne
och bad henne vara välkommen, men hon måste
infinna sig på klockslaget. Klartänkt, redig och
snabb som hon var, kom hon på minuten, och
vi gingo in i kyrkan. Nu är att märkä, att kyr-
kans dörrar mot gatan, det s. k. Trängsund,
voro stängda; endast en dörr, den tili sakristian,
hölls öppen. När jag kom tili kyrkan, förvånade
jag mig öfver att inga musiker syntes tili; en-
dast några af våra tapetserare höllo på med ef-
terputsningsarbeten. I väntan på musiken van-
drade vi emellertid lugnt i kyrkan och besågo
dess många minnesmärken, i hvilken behagliga
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förrättning vi afbrötos af att någon kallade
på mig. Det var hofmarskalken af Edholm,
som vid denna tid var de kungliga teatrarnas
chef och i denna egenskap fröken Henriettes
högsta förman. Hofmarskalken af Edholm, af
hvilken jag bevarat det bästa minne hän var
en nobel och ridderlig person bad mig sända
bort arbetarena. Det skulle blifva generalrepe-
tition tili kröningen och icke, som jag trott, tili
kantaten. Jag gjorde som det sagts mig, men
när jag med den förskrämda fröken Henriette
skulle bege mig ut, mötte vi de kungliga med
hofmarskalken i spetsen. Min stackars fröken
miste totalt kontenansen. Innan jag hann säga
ett lugnande- ord, vände hon om och flydde åter
in i kyrkan. Det återstod mig intet annat än
att följa henne; jag kunde ej lämna henne, en-
sam, sjuk och uppskrämd som hon var. Hon
sprang snabb som en lekande kattunge från pelare
tili pelare och upp tili läktartrappan. När jag
omsider fick fatt i henne, var hon blek och för-
störd af sinnesrörelse. Hon bad mig bevekande
och varmt att skaffa nycklarna tili kyrkans Stora
ingängsdörr, så att hon ändtligen kunde komma
ut. Hennes ångest och oro voro alldeles orim-
liga likasom hennes anhällan om kyrknycklarna,
och under trycket af denna själsspänning kom
det fram, att hon stod i sådant beroende af en
bland de vid ceremonin assisterande, som gjorde
hennes närvaro här absolut omöjlig.
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Stackars barn! Där var intet att göra. Me-
dan hon flämtande och gråtfärdig talade om sa-
ker, som här icke kunna nämnas, hade general-
repetitionen tili kröningen börjat där nere. Då
trappan var kali och fuktig, förde jag henne sakta
upp tili läktaren, därifrån vi osedda hade en nå-
gorlunda oförhindrad öfverblick öfver hela cere-
monin. Konungen stod på estraden och prof-
vade kronan och mäntein, ärkebiskop Sundberg
modulerade sin malmstämma, nägra af rikets
högsta dignitärer intogo sinä platser kring de

Men jag är en öfvertygad och varm
monarkist allt sedän ynglingaåren. Jag försakar
därför nöjet att här beskrifva denna episod af
hvilken det dock skulle kunna görasnågotsaftigt
för att ej draga aningen af ett löje öfver den
ceremoni, som här repeterades inför tvenne ung-
domars undrande ögon och som i morgon i den
rätta belysningen vid färgers glans, vid pukors
och trumpeters skall skulle låta ilningar af öfver-
svinnlig vördnad, undersåtlig kärlek och patrio-
tisk hänförelse skaka nerverna pä dem, som kal-
lats att vara med om denna monarkohieratiska
akt.

Vi sutto under tiden uppe på läktaren i
skumrasket, sammankrupna för köldens skull
dagen var nämligen stormig, regnig och mörk.
Vi voro naturligtvis tysta som möss, och med
spänning väntade vi på befrielsens timme. Jag
bjöd min sjuka vän på terpentinpastiller för att
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hindra hennes hostskof att komma tili utbrott,
och likafullt, hon hade det svårt. Svetten stod
henne i pannan och pulsarna slogo, när hon,
kämpande med hostan, höll näsduken för mun-
nen. Ack, när hon tog den från sinä läppar,
lyste bloden purpurröd på den fina hvita väfven.

Närä två timmar räckte vår pina, innan ko-
nung Oscars befriande ord „ alltså i morgon, minä
herrar“ gäfvo oss rätt att resa oss och söka oss
ut i det fria. Detta var medaljens frånsida.

O giovento primavera della vita! När vi
kommo ut, var hennes sinne som förbytt; oron,
skrämseln voro som bortblåsta. Ur de skälmska,
Stora ögonen lyste befrielsens glädje, och med
ett litet fint malitiöst leende sade hon: „Nå, så
ha vi då sett en konungakröning; det var som
att stå mellan kulisserna och se Hamlet repeteras
i civildräkt“.

Jag omtalade på ett diskret sätt för arkitek-
ten L. Hedin, hvarför jag mankerat två timmar
i tjänsten. Den, som hade roligt, det var hän.
Jag begagnar mig af tillfället att nu trettiosju
år efteråt tacka för öfverseendet och för ali den
vänlighet och gästfrihet, som sedän dess så ofta
kömmit mig tili del af min gamle, oförbränneligt
lefnadsfriske vän Ludvig Hedin. Dagen därpå
såg jag medaljens åtsida. Intrycket hade nog
värit mera helgjutet, om jag ej kömmit ihåg det
lilla sardoniska leendet föregäende dag, ett löje,
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som drog öfver de vackraste vinröda läppar jag
sett, snabbt som en sky öfver en vårhimmel.

Frän balen pä börsen bar jag ett bleknande
minne. Konungen var ståtlig och dekorativ.
För öfrigt var det fruktansvärdt trångt och heti
Tvenne strofer af en dikt, som lästes upp eller
sjöngs, ha fastnat i ett nyckfullt minne:

„Och kring en tron, där mandom blifvit bo-
fast, står det (folket) ännu som fordom trofast“.
Väre det alltså!

Vid detta arbete för kröningsfesten förun-
nades mig lyckan att göra konung Oscars per-
sonliga bekantskap. Det är ett förunderligt minne
konungarne ha. Många är senare påminde hän
mig om arbetet i Storkyrkan och på börshuset.
Det gjorde på mig ett egendomligt intryck, när
hän första gången hän tilltalade mig kallade mig
„herre“, medan alla de andra voro „du“. Jag
afundades de andra. Sedän dess har jag ofta
taiat med många af Europas krönta, såväl kej-
sare som konungar. Höflighet, förbindlighet, ja,
t. o. m. vänlighet ha värit utmärkande för dem
alla, men ingen kunde i dessa dygder lika litet
som i en betagande eloqventia corporis ställas
vid sidan af Oscar If.

Jag har senare träffat grötmyndiga borg-
mästare och i Grönköping högtställda herrar,
som låtit mig lifligt önska, att de någon gång
erfarit, huru humant och höfligt, utan bismak af
nedlätenhet konung Oscar bemötte och talade
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med den minsta af både dem hän duade och
dem hän kallade herre.

* *

*

Medan jag, som de unga arkitekterna det
brukade den tiden, gjorde minä lärospån som
murare jag hade fått plats vid ombyggnads-
arbetet å det Petersenska huset vid Munkbron
kom fröken Henriette en och annan gång på en
fransysk visit ned tili bygget. Frasande i sin ljusa,
eleganta toalett, med en klädsam capuchonhatt,
parasoll och alla nödiga agremanger trippade
hon på tå öfver sparrar, baljor, tegel och bråte
och bad att få tala vid „herr muraren". Då blef
det rörelse på spinnsidan i vår lilla värld. De
s. k. murbruksfmntimren och tegelbärerskorna
stannade i sitt arbete som suggererade af den
glans och lyx hon förde med sig. Det gick som
ett sus upp mot ställningarna. „Hallå, finnherren,
fästemöjan är här“, hette det, något som roade
tienne obeskrifligt. Hon hade något bokbyte att
göra eller musikalier att afhämta och lämnade
då vanligen något „pour la bonne bouche“.
Ehuru visiten var nog så kort, tyckte „basen ;‘

icke om dessa besök på arbetsplatsen och lät
henne förstå, att hon kunde komma under fru-
kostrasten.

En dag kom hon under frukostrasten. På
arbetsplatsen fanns en stor, på sidan stjälpt soc-
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kertunna, vänd med öppningen emot söder. Där-
inne var min sofplats. Man somnade in skönt
i den, när solen gassade på. Oaktadt stimmet
från torget ooh ehuru tunga lass körde ett par
meter förbi min alkov, slumrade jag därinne, som
man sofver i ungdomens år. Men så började
vår arbetsdag också klockan fem om morgonen
och räckte i toit timmar, med nödiga raster. Nu
har man med samma raster nio timmars arbets-
dag och finner den för lång. Skillnaden är enorm.
En dag, när jag, likt en annan Diogenes, slum-
rade i min tunna, väcktes jag af att någon kitt-
lade mig under näsan. Jag vaknade och fick
se fröken Henriette med en lång stjälk af en
nejlika i handen. Hon var omgifven af mur-
bruksarbeterskorna, som, grinande och intresse-
rade af uppträdet, inramade henne i en halfcir-
kel af grofva kläder och fula drag, mot hvilka
hennes fägring tog sig bländande ut. Hon ville,
att jag skulle följa med henne och hela Russin-
bullans umgängeskrets på en lustfärd tili Sigtuna.
Det stackars helgonet Antonius hade det ej svå-
rare än jag, men liksom helgonet gick jag seg-
rande ur frestelsen. Jag skämdes för arbetskam-
raterna. De skulle ej få säga, att jag „firablade“
midt i veckan, att, medan de sträfvade för brö-
det, jag endast lekte, utom allt det andra man
t. o. m. i dessa patriarkaliska tider fick höra om
öfverklassen, dess lif och seder. Nejlikan behöll
jag, när vi skildes.
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Hennes besök voro ett nöje för mig, men
hvad var allt detta mot den glädje hon beredde
sinä systrar vid baljan. När fröken Henriette
hade gått, räckte det vanligen närä pä en vecka
för murbruksfruntimren att evalvuera i pen-
ningar allt, hvad hon hade på sig. Från skor,
strumpor och förmodade underkläder tili hatt och
parasoll, blef allt värderadt af dem. Jag vill min-
nas, att hennes lilla person med ringar, örhän-
gen och broscher enligt detta inventarium upp-
gick tili mellan fem ä sexhundra kronor. Sedän
den tiden har medelvärdet af ett välklädt frun-
timmer i promenaddräkt tyckts för mig vara circa
700 mark, och det slår in.

* *

Fröken Henriette älskade starka färgers glans,
de gingo väl i hop med hennes mattgula hy,
hennes glänsande hår och vackra ögon. En dag
mötte jag henne klädd i en elegant promenad-
dräkt och en hatt, prydd med röda och gula
rosetter. Med kvinnans tro på klädernas allmakt,
deras naiva glädje öfver en dräkts nyhet och
glans ville hon visa sig i dessa heta färgers prakt.
Det var en vacker septemberdag, himlen var hög
och klar. Hon andades lätt och i djupa drag
in den rena, kyliga höstluften. „Låt oss
göra en promenad i Djurgården“, sade hon ifrigt.
„Vädret är så härligt, jag känner mig så frisk,
är vid ett strålande humör“.



138

Det syntes nog: hennes varma, kloka ögon
lyste af lefnadslust och käckhet.

Medan vi äkte därute i den tysta parken
det var en hvardag midt i veckan berättade hon,
att, sedän hon nu kände, att hon kunde blifva
frisk, hon skulle med allvar taga i tu med tea-
terarbetet. Icke med små obetydliga roller, nej,
med större uppgifter. Hon hade fätt löfte om
Fenellas roll i „Den stumma i Portici", sedän
skulle hon spela Puck i „En midsommarnatts-
dröm". Hon ville taga båda rollerna lika grund-
ligt, läsa allt, hvad som skrifvits om revolutionen
i Neapel, om gnomer, vettar, troll och andar.
I denna afsikt hade hon värit uppe på kungliga
biblioteket utan att just finna nägot. En ung
man vid de år hon räknade skulle aldrig kunna
bedöma sig själf sä säkert som denna lilla kloka
flicka och kvinnorna öfverhufvndtaget. Som Fe-
nolia skulle hon spara sin sjuka stämma. Hon
behöfde ju endast slunga ut det oartikulerade
klagande ljudet, då hon i slutakten Springer upp
för att kasta sig i den brinnande lavan. Hon
skulle vinna den dramatiska framgången och
publiken med sitt mimiska spel, sin graciösa,
dansande gäng, genom de yttre plastiska före-
trädena hos sin lilla näpna person „och minä
ögon se’n“; ja, på dem litade hon säkert.

Djurgårdspromenaden var härlig, vägarna
torra, parken tyst och stilla; icke en vindfläkt
drog mellan stammarna och i trädens kronon
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Lönnarna prunkade i höstens vackraste färger,
lindarna stodo ljusgula mot himlens bleka, fina
förtonande grä. Invid vägen mellan Bellmansro
och Rosendal stod ett vackert lönnträd. Hösten
hade i dess löfverk etsat in hela sin färgprakt,
så att dess blad lyste i alla skiftningar af vin-
rödt och guld. Trädet stod där så ungt, så starkt,
så vackert.

„ Se!“ sade hon lifligt, och ögonen blix-
trade tili, „trädet, trädet där borta har klädt sig
i samma färg som jag, i gult och rödt. Medge,
att det är vackert." Och i det hon smekte siden-
rosetterna i sin hatt, sade hon nästan utmanande:
„Det är mitt träd, det bär minä färger".

Vi åkte vägen fram mot Rosendal, men hade
knappast kömmit förbi det lilla slottet, då vädret
med ens slog om. Kalla, fuktiga kårar drogo
genom rymden. „Låt oss vända om“, föreslog
jag. „Vi stiga in på Novilla och få oss ett glas
glödgadt vin“. Ja, det var hon med om.

När vi återkommo tili det ställe, där den
unga lönnen stod, for en stark vindfläkt genom
dess krona. Dess purpur och guld skingrades
i ett nu, bladen singlade i sicksacklinjer sakta i
massa ned på marken. Inför våra ögon släck-
tes färgernas glöd, och trädet stod där naket,
kait och dödt.

„Se! se!“, sade hon, höll händerna för
ögonen, böjde sig mot min axel, och en snyft-
ning skakade hela hennes kropp. „Det är mitt
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träd, mitt lifsträd", hviskade hon häftigt upprörd.
„Som dess färger skall mitt lif försvinna och
förgå. Jag skall aldrig blifva frisk“.

Tyst och tung tili sinnes satt hon i vagnen.
Tårarna runno siiliä ned för hennes kinder. Mod-
löshet, trötthet lästes i hennes drag, dessa drag,
som nyss lifvats af hälsa och hopp. Jag förde
henne hem. När aftonen föll på, låg hon i brin-
nande feber. Huset var tomt, hennes föräldrar
voro utgångna hvilket var en lycka. Jag
kokade ett glas punsch åt henne den lin-
drade hennes hosta svepte om henne, där
hon låg på sin divan, tände lampan och gaf
henne Grillparzers „Das goldene Vlies", som
hon älskade att studera vid denna tid, och läm-
nade henne sjuk, förgråten och ensam för att
söka en läkare. Enligt hennes egen önskan låste
jag dörren och tog nyckeln med mig, förvissad
om att jag inom kort skulle kunna komma åter
med teaterläkaren.

Denne var emellertid utgången, likaså ett
par andra yngre läkare, som jag kände. Jag blef
allt mera orolig för min instängda patient. Nå,
får jag ingen ann’, sade jag för mig själf, så får
jag doktor A ; hvar hän finnes vid detta lag,
vet jag nog i Berns salong.

Det dracks duktigt bland en del af Stock-
holms yngre läkare på 70-talet. De äldre kunde
ej heller alla helt fritagas från denna svaghet.
Professor Malmstens yttrande; „Om människorna



141

visste, huru hälsosam konjaken är, skulle de supa
ihjäl sig“, var nog ingen myt; det gick för öf-
rigt som ett bevlngadt ord genom allt Sveriges
land. Jag gick således tili Berns salong, väl
vetande, att min doktor hvarje afton plägade
sitta med sitt kotteri i det sedermera så världs-
berömda „Röda rummet“.

Min förmodan var riktig. Hän satt där, men
att få honom därifrän, var ej så lätt. När jag
omsider fick honom med mig, var en timme gån-
gen. Hän var otålig, röd och doftande af denna
för mig så afskyvärda dryck, som är millioner
svenskars glädjekälla punsch.

Då vi kommo tili den sjuka, hade hon klädt
af sig och låg nu i sin bädd och frös.

Läkaren gick bullrande in, i det hän sade:
„Kom med och håll i lampan“.

Ännu i dag upprör det mig, när jag tänker
på det hårdhändta och vårdslösa sätt, på hvilket
denne läkare undersökte min stackars sjuka vän.
När undersökningan var öfver, gingo vi ut i
yttre rumraet, och sade hän ät mig bland mycket
annat olämpligt hviskande, såsom hän själf trodde;
„Här är ingenting att göra. Hon dör, om hon
ej får komma tili södern."

När jag kom åter tili henne, låg hon stilla
med halfslutna ögon. „Ja, jag vet det“, sade
hon, „jag dör snart, jag har länge vetat det“.
Hon sade allt detta stilla, lugnt, som en, den
där gjort upp med världen, utan den ringaste
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anstrykning af teater, naturligt, öppenhjärtigt och
sannfärdigt som allt, hvad hon sade och gjorde.

Oaktadt detta skenbara yttre lugn var hon
upprörd, ty hon var fästad vid lifvet med starka
band. Hon hade ärft denna lifskärlek af sin ju-
diska fader, likasom hon ärft mycket annat med
detta semitiska blod, som, låt vara uppblandadt,
brände hett i hennes ådror.

Hon älskade konsten med denna flammande
kärlek, som de, hvilka aldrig känt dess glöd,
icke kunna förstå. Att engång, när hon vunnit
mognad, vunnit den kraft, som själfständigheten
ger, få tolka dessa diktens stora personligheter,
som på den svenska scenen nu buros upp och
fram af fru Elise Hvasser, det var hennes dröm.
För den drömmen stred hon och led hon, gaf
allt, ja, sig själf, och nu, nu skulle den dröm-
men, som kostat henne allt, vara slut.

„Komma tili södern! Komma tili södern,
huru skulle det kunna ske“, sade hon suckande
tili mig. „Under och mirakel ske ej i våra da-
gar“.

* *

*

Under och mirakel skedde.
Hon kom tili södern. Det ställdes så tili

bland hennes många vänner. Där nere gjorde
hon bekantskap med en varmhjärtad stockholms-
familj. Genom sin vinnande personlighet, sitt
öppenhjärtiga och kloka uppträdande band hon
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denna familj vid sig så, att hon blef en dotter,
en syster i delta hus, och här fann hon omsider,
hvad hon saknat mesi i världen, ett bildadt hem.
Hennes bref från södern voro spirituella och
lustiga; de utvisade, att hon besatt en verkligen
betydande stilistisk talang. Jag viti rninnas, att
några af dem ingingo i utdrag i någon af de
tidningar, med hvilkas redaktörer (R. Wall och
A. Sohiman) jag då hade förbindelser.

Muru förundransvärda aro icke utvecklings-
möiligheterna hos dessa svenska kvinnor jag
har sett det mera än en gång. Fröken Henriette
talade ogärna ora sin mörka barndom, men jag
kan väl tanka mig, att den förflutit i grändernas
skymning. Någon annan undervisning än folk-
skolans och teaterskolans hade hon knappast er-
hållit. Likväl, fränsedt hennes klara hufvud,
hennes energiska vilja att arbeta sig upp tili
sociala höjder, som ingen vid hennes födelse väl
tänkt på, besatt hon flere af de andens häfvor,
som ej äro himlens direkta gäfvor, utan vunna i
en bitter strid under ett kort människolif, håfvor,
som blifva vår behållning af lifvet och premis-
serna tili vår dom.

* *

*

Så skildes våra vägar. Vi träffades aldrig
mer. En varm hälsning då och då genom fa-
rande vänner och bekanta visade, att vi höllo
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hvarandra i godt minne. Af skådespelaren Zach-
risson som jag icke kände närmare men som,
värderande sinä finska vänner på Anola gård, ofta
besökte vårt land hörde jag, att fröken Henriette
förlofvat sig med den ofvannämnde kapien Ma-
zer, men, vill jag minnas, dött, innan giftermålet
ingicks. Hon bör då ha värit omkring 28 år.

* *

*

Hennes bild hade under ärens lopp så när
utplånats ur mitt minne, då förliden vinter, vid ett
osedvanligtmuntert symposion hos Fredric v. Ret-
tig, intendenten för Åbo museum W. v. Konow
alldeles oväntadt varmt och fint framförde tili
mig en hälsning från fröken Henriette. För åt-
skilliga år sedän hade herr v. Konow samman-
träffat med henne och Gustaf Upmark vid Ronneby
brunn, där de hörde tili samma kotteri som hän.
Denna ena hälsning från vänner från långt för-
gängna tider blef upphofvet tili föreliggande lilla
teckning.

När jag letat fram bref och papper från
dessa tider, finner jag ett med följande innehåll:

Konungen af Thule gaf i högtimrad sai ett
gästabud för sinä män. Eld flammade på ärilns
härd, facklornas fladdrande sken bröts i återsken
på vapen, sköldar och gyllene käril.

Vinet gick eldande kring i gästernas rad.
Skalderna slogo sinä harpor, och sången Ijöd
mäktig under hallens sotade äs tili konungens ära.
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Högt uppe under taket stodo vindfången
uppslagna pä vidan gafvel, man säg, huru stjär-
norna lyste uppe i det mörknande blä.

Konungen satt i högsätet och lyssnade för-
strödd tili sången. Dä säg hän, huru en vilsen
fågel flög in i salen. Ett ögonblick flög den
oroligt omkring i hallens bländande ljus, så fann
den åter sin väg och ilade ut i mörkret på fär-
den mot söder.

Så är lifvet, sade konungen. Det kommer
likt den vilsna fågeln från mörker, det rör sig
en stund i ljuset och försvinner åter i mörkret.
Lifvet har värit, det är och det skall förblifva
oberoende af födelse och död.





CARL GUSTAF
ESTLANDER





Carl Gustaf Estlander.

1 min ungdom hade vi i Finland ingen släkt-
bok utom Genealogia Sursilliana, som, bar det
sagts mig, i flere fall är uppkonstruerad, osäker
och för öfrigt slutar pä 1600-talet. Men vi hade
personer, som kände tili släkter, deras uppkomst
och historia, kände de enskilda personernas födel-
sedagar och förnamn med förbluffande säkerhet.
En sadan släktkännare för Savolaks’ och Östra
Finlands vidkommande var exempelvis hofrätts-
rådinnan Ottilia Grotenfelt, född Crusell. Hon
var sä god som hela „Sukukirja“ och mycket
mera rolig. Ocksä min kära far var så god som
en släktbok för västra Finland och Sydöster-
botten, upp tili Vasa omnejd. Barnsligt stolt
öfver att vara äbo-bo, öfver att ha hört tili den
västfinska nationen, höh hän reda på födelser
och dödsfall inom den talrika präst- och tjänste-
mannaklass, som verkat och lefvat i hans fäder-
nebygd. Sanningen att säga, hän var ofta besvär-
lig i denna sak; den var blifven en lidelse hos
honom. Om hän ej fick tag i ett namn, födelse-
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och dödsår för en medlem af någon släkt, gaf
hän sig ej, innan hän frägat vänner och bekanta,
ja, skrifvit tili snart sagdt vildfrämmande, och
det slog ej f el, att hän sist och slutligen, ofta
efter åratal, fick rätt pä det hän sökte. Då skref
hän några mystiska tecken in i sin ståtliga rad
af statskalendrar och var nöjd. Kära far kände
tili släkten Estlander, så mycket mera som en
Carl Josef Estlander hört tili hans något äldre
samtida i Åbo. Med denne och sedermera kap-
ien J. J. Conradi hade hän haft många gemen-
samma minnen inotn segel-, skridsko-, boll- och
andra sportsområden. När vid minä härjningar
i gymnasiebiblioteket i Viborg hvars ingångs-
dörr låg midt emot min sängkammardörr i nya
gymnasiehuset Estlanders „Richard Lejon-
hjerta i historien och poesin“ föll i minä händer,
var det således icke första gången jag gjorde
bekantskap med detta sedän så celebra namn.
Redan tidigt visste jag, tack väre kära fars otryckta
genealogi, att de två stora motständarna C. G.
Estlander och G. Z. Forsman voro sysslingar,
den senare därtill af ren svensk börd.

Som student ähörde jag Estlanders föreläs-
ningar. De omfattade vid denna tid, vill jag
minnas, den franska tmbadur-poesins äldre period.
Jag skref äfven för honom svenska uppsatser
öfver ämnen, dem hän bestämde. Det första
ämnet gällde »Victor Hugos Lucretia Borgia 11

,

hvilken pjes just vid denna tid gafs på Svenska
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teatern, det sista „Bertram de Born.“ Jag var
alltför ung och framför allt alltför oerfaren vid
denna tid för att kurina uttala mig om honom
som lärare. Jag kan blott säga, att hän var
öfverseende och vänlig som pedagog och att hän
i enlighet med minä fäderneärfda böjelser för
Gallien bjöd tili att koncentrera minä studier åt
detta häll, att förtäta minä franska sympatier.

Personligt närmare bekant med C. G. Est-
lander blef jag först, då den af Martin Wegelius
lancerade „Estetiska föreningen“ kom tili stånd.
Den tillkom i anledning af att det, sedän uni-
versitetet indragit eller rättare tvungits att upp-
lösa den gamla nationsindelningen, blef nödigt
att finna något annat enande band mellan olika
grupper af studenter. Man hade då utfunderat,
att icke födelsebygden, landskapet, utan de lik-
artade studierna borde bilda det osynliga band,
som sammanförde ynglingarna i kotterier. Dessa
kotterier åter skulle dirigeras af fakulteternas
professorer. Det var med andra ord en af dessa
dumma, i Ryssland påfunna och oss påtvungna
regeringsmaximer, sora på intet sätt gingo i hop
med våra traditioner och ideer. Därtill kom ännu
en svårighet. Huru skulle studenterna i den filo-
sofiska fakulteten kunna sammanhållas i studie-
gemenskap? Därstuderades filosofi, historia, språk,
litteratur, estetik etc., hvarför någon sammanhåll-
ning icke var möjlig. Allt medan M. Wegelius
höll på nationsindelningen (som äfven blomstrade
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under hela denna förbjudna tid), ville hän emel-
lertid genomföra en delningaf den filosofiska fa-
kulteten i olika studiegrupper, bland annat i en

den estetiska. Detta lyckades äfven, ooh den
estetiska föreningens ordförande blef C. G. Est-
lander. Jag var med i den grupp af unga män,
som anhöll, att hän ville åtaga sig ledningen af
vär förening.

Jag har i alla tider beundrat det tålamod,
med hvilket hän skötte sitt tyckes det mig

träkiga kali, men somliga människor ha peda-
gogblod i sinä ådror allt frän begynnelsen. Att
höra på våra deklamationer, vårt versmakeri och
våra teser, måste sannerligen för en man med
hans intressen och arbeten ha värit mindre tref-
ligt. Tili föreningen, som sammanträdde ä öfre
Opris, hörde alla de unga män, som senare åter-
finnas i den finsk-svenska tidskriftslitteraturen.
Jag nämner, utom Martin Wegelius, Rafael Hertz-
berg, Valfrid Vasenius, O. M. Reuter, Theodor
Wegelius, Hugo Holsti, Eliel Aspelin, O. E. Tu-
der, skaldebrodern Elis Oskar Stenberg (Eos)
ra. fl. Särskildt djärf i sinä åsikter och vidt
sväfvande i sinä hypoteser var den, som hän
stundom i vissa benådade ögonblick kallade sig,
„pornografiska skalden Eos.“ En gång kom hän
fram med en art aforismer, i hvilka hän förut-
spådde den finska litteraturens storhetstid, som
skulle infalla, då vi glömt Franzen, Runeberg
och Topelius, då Wecksell var förbrukad, då ali
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finsk dikt byggde på Kalevala och Kanteletar,
som voro den finska sångens tempelgrunder
etc. Estlander åhörde godmodigt tili och med
allt delta „jårr.“

Estlander var umgängsam med oss tili den
grad, att hän drack brorskål med de tiestä, en
oerhörd ära, som jag för min del uppskattade
tili fullo. Om denna äras höjd och vidd fick
jag några är efteråt en nog så lustig pämin-
nelse, men därom senare. Oaktadt denna du-
skål var Estlander i alla tali icke, om jag så får
säga, otygladt kamratlig; hans uppträdande var
reserveradt, de tiestä funno honom, antager jag,
kylig. , Broderskapet var ett uttryck mera för
hans förståndskloka fordran pä ett närmande tili
ungdomen än egentligen hans hjärtas varma be-
hof af detta närmande. Flere år efteråt blef
det oss emellan tai om denna sak. Hän sade
dä, att hän själf i tiden af Fr. Cygnaeus hållits
i en så underordnad famulus-ställning, ännu
länge sedän hän som docent och sekreterare i
Finska konstföreningen stått i ständig beröring
med denne myndige man, att hän verkligen lidit
däraf. Jag har i min varjo en hei mängd bref
och småskrifvelser från C. G. Estlander tili Fr.
Cygnaeus. De äro ytterst ceremoniöst affattade;
de börja med „Högiärade Herr Statsråd“ (Cyg-
naeus) och sluta med ett „framhärdar“ etc.

Jag minnes väl, att Estlander vid bedöman-
det af vära teser, dikter och disputationer utgick
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ur en hög ideell och sträng moralisk uppfattning
af konsten och lifvet. Och om hän haft någon
kännedom om pornografen Eos’ baudelaireska
toner hvilka hän föredrog på småtimmarna
så vet jag sannerligen icke, huru det hela skulle
slutats. Jag antar, att antingen hän eller Eos i
så fall afgått från föreningen. Hans strängt mo-
raliska uppfattning framkom vid ett tillfälle starkt
och kärft nog. Talet föll på Wilhelm v. Brauns
diktning, som af Eos lofprisades högt. Estlan-
der affärdade bäde Eos och v. Braun skarpt, kort
och briljant. Det passade mig väl att i diskus-
sionen fä in en dum replik, och med minä tjugo
ärs rätt underlät jag det ej. Den lydde: „Ja,
men hän (v. Braun) mäste ju lefva.“

Estlander beskärde mig samma svar, som
Talleyrand vid ett likartadt tillfälle gaf en fransk
paskillförfattare: „J’e ne vois pas la necessite",
hvartill hän kärft och kort tillade; „v. Braun
kunde hugga ved, man lefver på den konsten
också.“

Estlander måste emellertid ha funnit sig väl
i vår krets, ty många år efterät skref hän tili
mig, som då var i Viborg, ett bref, i hvilket hän
sade, att hän „med nöje minnes de unga män-
nen i den estetiska föreningen, och de tyckas ej
heller ha glömt mig, ty de ha så godt som alla
samlats i Finsk Tidskrifts läger. Jag hoppas där-
för, att äfven du vill vara med i vår krets och
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hjälpa oss med det företaget och att börja med
skrifva om konst.“

* *

Medan jag var vid akademin i Stockholm,
erhöll jag ofta bref från Estlander med små uppdrag
i litterära och konstnärliga saker; än gällde det
Wieselgren och hans Ny illustrerad tidning, än
upplysningar om böcker, en gång afskrifter från
akademins protokoll, allt uppdrag, som det var
mig ett nöje att uträtta för honom. En dag fick
jag ett bref det började som vanligt med
„käre vän och broder“ i hvilket Estlander
talade om, att skulptören Erland Stenberg begärt
ett offentligt understöd för studiers bedrifvande
vid akademin i Stockholm. Med anledning däraf
anmodade hän mig att hos akademins direktör
Janne Boklund och dess sekreterare F. W. Scho-
lander höra åt, om det öfverhufvudtaget lönade
mödan att understöda Stenberg, som allaredan
en längre tid vistats vid samma akademi.

Jag gick med brefvet tili Boklund, som satt
förströdd och nervös i sitt kabinett stackars
Boklund, hän hade det icke alltid så roligt i
lifvet! delgaf honom Estlanders begäran och,
då det tycktes mig, att hän icke var fullt inne i
situationen, gaf brefvet åt honom tili genomläs-
ning. Boklund tog tankspridd emot brefvet,
tryckte binokeln pä näsan, och med tankarna
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synbarligen i en annan värld läste hän de första
raderna „käre vän och broder“, hvarpå hän inföll,
i det hän vände sig häftigt emot mig: „Inte kän-
ner jag honom närmare, inte är jag hans vän
och broder.“

„Nej, det är jag, brefvet är tili mig.“
„Jaså! Jaha!“ och herr direktören kvick-

nade tili.
Jag tyckte, att hän efter kännedomen om det

broderskapet behandlade mig med en särskild
egard, ty hän hade en djup vördnad och respekt
för lärda män och skriftställare, så djup, att där
föll en återglans också på min ringhet.

Hvad själfva hufvudfrågan beträffar, så blef
svaret; „Konstnärer skola alltid understödas“.

När Scholander i sin tur fick brefvet, såg
hän pröfvande på mig och sade: „Estlander har
en bra ung broder och vän“.

„Ja, det brukas ju där borta hos oss“.
„Ja, här brukas det då ta mig t—n inte“.

Hvad Stenberg beträffar, blef svaret, att hän var
en Erland Trätälja, hän var inte ett geni; pen-
ningar kunna användas bättre.

* *

*

I själfva verket, vid universitetet i Uppsala
vore det otänkbart, att en professor, särskildt en
i Estlanders ställning och med hans anseende,
skulle vara bror med herrar studerande, och där-
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tili med studerande, som ej hörde tili samma
nation som professorn. Hos oss var detta på
70-talet ej ovanligt, men sä var ju studentkåren
pä den tiden också mera homogen, mera gent-
lemannalik —• åtminstone bjöd man tili att vara
det. Man stal ej galoscher och paletåer i stu-
denthus-vestibulen; med undantag af några enra-
gerade, själfmedvetna österbottningar gick man
ej med puukkoknif i bältet.

Den, som noga observerat detta goda Hel-
singfors och dess innebyggare, torde ha märkt,
att där i den pä 70-talet ganska homogena sven-
ska befolkningen fanns en visserligen fin, men
dock djup remna, som vid vissa tillfällen visade
sig t. o. m. tydligt nog. Å ena sidan hade vi
infödingarna, de nyländska svenskarna, tili hvilka
efter universitetets inflyttning de västfinska bor-
gerliga familjerna såsom ock de adliga ätterna
anslutit sig, å den andra de många inflyttade
österbottniska familjerna, ur hvilka sedän under
tidernas lopp en hei del fennomanska koryfeer
utgått. Bland de förnämliga österbottniska fa-
miljerna ha vi att nämna Estlanders. Huru ofta
hörde man ej under studentåren, när de yfver-
borna österbottningarnas tuppkam svällde af själf-
känsla, hurusom de med ringaktning talade om
»nyländska aristokraler“, och vid deras mellan-
hafvanden äfven med andra nationsmedlemmar
kom ett „f—e nyländing 11 som slutapostrof, se-
dän alla andra kraftord förbrukats.
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Det var icke endast bland studenterna man
hörde kraftorden i sådana fall. När sedermera
senatorn Otto Donner en gång sade ett par van-
vördiga ord om ärkebiskopen Tengströms habi-
litet, blef gamle Wilhelm Lagus rasande och kal-
lade Donner „ostrobotniensis“, hvilket ord åtfölj-
des af ett par adjektiver, som icke voro vackra.
När nylänningen Adolf v. Becker talade om nå-
got, som för öfrigt blifvit en trosartikel hos ho-
nom, nämligen att Österbotten ej producerat nå-
gon annan konstnär än den tämligen misslyckade
Cainberg (Brenner var ej upptäckt då ännu) samt
att österbottningarna öfverhufvudtaget aldrig för-
stått sig på konst, så visste enhvar, mot hvem
udden var riktad, nämligen mot C. G. Estlander.
Säkert är, att man ännu länge kunde skönja skå-
ran i konglomeratet Helsingfors. Järnvägarna, den
stigande samfärdseln, Helsingfors’ osedvanliga
expansionskraft och det bobrikoffska förtrycket
ha sä smäningom plånat ut den förra ritsen.
När jag efter flere års bortavaro återkom tili fä-
derneslandet, hade den stora polemiken mellan
den man måste medge det i vissa fall
grälsjuke juristen-raålaren Adolf v. Becker och,
det måste också medges, i vissa fall väl oböjlige
C. G. Estlander löpt af stapeln. Jag kände vid
denna tid icke innebörden af densamma, visste
ej, huru djupgående den var, var obekant med
läggningen hos de två motståndarena och kom
därigenom att ställa mig i en svår ställning gent-
emot Estlander.
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Slitningarna mellan Estlander och v. Becker
gingo långt tillbaka i tiden. Jag kan framdeles
måhända i annat sammanhang delvis belysadetta
beklagligtvis mindre goda förhällande de tvä
rnännen emellan. Här må endast nämnas, att jag
i ett siratligt bref af Estlander, skrifvet i april
1864 från Paris tili „Min högtvärderade vän och
gynnare" (Fr. Cygnaeus), funnit följande rader,
som allaredan de bebäda, att allt icke stod väl
tili mellan de två landsmännen på främmande
botten:

„Angående förhoppningen att en dag fä anse
Becker som stödjepelaren och medelpunkten för
konstskolan i Helsingfors har jag ett ord att säga
herr Professorn mellan fyra ögon, men då det i
brädkastet väl icke lär komma i fråga att träffa
ett sådant engagement, uppskjuter jag därmed
tili den stunden vi råkas, hvilken, jag ber att få
försäkra det, skall bli mig i samma mån en kär
och glädjefull stund, som hr Professorns välvilja
i tacksamt minne bevaras af den tillgifne vän,
som tecknar

Carl G. Estlander."

Dock, jag återvänder från dessa långt för-
gångna tider tili sjuttiotalet. Tili de gamla slit-
ningarna mellan Estlander och v. Becker, med
hvilka jag intet hade haft att göra, hade under
årens lopp kömmit en ny. Den gällde uppfö-
randet af det hus, som nu kallas Ateneum, och
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med striderna om den byggnaden hade jag tyvärr
mycket att göra och bar haft mycket att ångra.

Regeringen hade, påverkad främst af C. G.
Estlander hän var idens upphofsman samt
L. Mechelin och R. Lagerborg, beslutit uppföra
ett gemensamt hus för Konstföreningens och
Konstflitsföreningens skola och samlingar. Detta
hade skett redan, medan jag var i utlandet. Om
frågan kände jag ej mera, än hvad den energiske
motständaren A. v. Becker taiat om för mig, medan
vi vistades i Paris. Emot detta förslag upp-
trädde, utom v. Becker, Fr. Cygnaeus, Z. Tope-
lius och naturligtvis B. O. Schauman, som ej
ville, att konstens höga gudinna skulle besmut-
sas af en slik parveny som konstfliten. En mäk-
tig bundsförvandt hade de i det fördolda i Yrjö-
Koskinen, som visserligen först fyra år senare
kom in i regeringen, men allaredan vid den tid
det nu gäller ingrep i alla viktigare frågor, sär-
skildt genom sitt organ Uusi Suometar. Med
mycken habilitet motarbetade A. v. Becker vid
Konstnärsgillet detta Estlanders projekt och fram-
höll som sitt hufvudmotiv, att den stora summan
af 250,000 mark, som Victor Hoving testamen-
terat den finska konsten tili fromma, ovillkorli-
gen skulle användas för byggnadsföretagets ut-
förande och således icke komma det konstnär-
liga arbetet, d. ä. konstnärerna, direkte tili godo.
I gillet gingo vi vid detta budskap man ur ku-
set så när som på Gunnar Berndtson, som ej
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ville följa oss i denna heliga strid pro aris et
focis. Denna kvartmillion, en summa, som vid
denna tid tycktes oss enorm, den var vårt altare,
vårt palladium, den skulle vi ej mistä.

I början af januari 1877 (vill jag minnas)
trummade v. Becker ihop ett stort möte af finska
konstnärer, som skulle antaga och tili regeringen
insända en protest mot byggnaden ifråga. Mötet
försiggick hos min chef, öfverdirektören A. H.
Dalström. Denne, lidande af höggradig rygg-
märgsförtvining, var en lidelsefull och härsklys-
ten natur. Man blef utsedd tili mötets ordfö-
rande. Begåfvad med en hyperlyrisk, något ro-
bust talegåfva, lirkade och ledde hän frågan icke
utan skicklighet sä, att hän kunde diktera beslu-
ten i enlighet med det Stora programmet, hvarefter
dessa beslut af den juridiskt bildade v. Becker
formulerades i lämpliga moment och nedskrefvos
af mig. Jag vill nämligen minnas, att jag var
mötets sekreterare. Detta „värt Stora papper",
som det kallades, inlämnades sedän tili ett extra
möte, som Konstföreningens direktion sammankal-
lat och där det gick nog så hett tili. Försynen höll
emellertid sin hand öfver den stora frågan. Vi
blefvo ömkligt slagna, oaktadt vår protest var
underskrifven af flere konstvänner och flertalet
konstnärer, bland dem Albert Edelfelt, S. Falk-
man m. fl. Estlander hade vunnit sin sak i prin-
cip, men därmed var segern ännu icke hans.
Frän denna tid var brytningen mellan Estlander

11
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och v. Becker ohjälplig. Då jag emellertid dessa
tider hade mycket alt göra i den styrelse, i hvil-
ken jag tjänstgjorde, och därtill, tack väre Berndt-
son, kömmit djupare in i den fråga striden
gällde och därför icke mera trodde så fast på,
att de hovingska medlen skulle uppslukas af den
hotande nybyggnaden, drog jag mig smäningom
ut ur det förtretliga spelet. Därtill kom, att jag
lyckligtvis under flere månader af året vistades
vid utställningen i Paris.

Estlander var mycket ledsen öfver att jag i
denna fråga ej gått med honom. Dock, förbe-
hållsam, reserverad och klok som hän var, sade
hän intet direkte om saken, men en dag tog hän,
lyckligt nog för mig, bladet ur munnen och lade
ut för mig sinä tankar och åsikter i denna för
oss alla, som voro intresserade af de konstnär-
liga frågorna i landet, pinsamma sak. Därvid
tillgick som följer: När Fredrik Cygnaeus 1878
afträdde från sin plats som Konstföreningens
ordförande, blef C. G. Estlander hans efterträdare
som ledare af landets konstangelägenheter. I
stället för Estlander skulle nu en ny medlem in-
väljas i direktionen. Detta skedde vid årsstäm-
man i mars månad. Just före valet kom Z. To-
pelius tili mig och sade, att det var en skandal
med Konstföreningens direktion, ty där fanns
ingen enda medlem, som var verklig konstnär.
Hän bad mig för att rätta denna anomali före-
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slå tili inval A. v. Becker, landets främste må-
lare vid denna tid.

Jag nappade på kroken och gjorde som
gamle Z. Topelius önskade. Men då uppstod
en storm. I dessa oskyldiga tider kände man
ej tili något sådant som att nominera kandidater
vid ett vai. Man plägade göra undan allt delta
genom ett lystringsord, som någon styrande bro-
der hviskade åt en, medan man gick upp tili
mötet. Allt var förut planeradt, och öfverrask-
ningar tälte man ej. Jag såg, huru Estlander
bleknade af förargelse öfver mitt andragande.
August Schauman, mindre behärskad än den
förre och en mäktig styrande broder, brusade
upp och gaf mig ordentligt äka, för att jagville
införa nya metoder och dirigera valen, ehuru jag
var knappast ettårig medlem af föreningen.

Mechelin räddade situationen och mig. På
sitt breda, liberala och försonliga sätt framhöll
hän, att mitt uppträdande icke stred mot stadgarna
och än mindre mot principerna i en förening som
denna. Jag hade haft rätt att nominera kandi-
daten; hän tog sig också den rätten och före-
slog, vill jag minnas, Oskar Kleineh.

Man skred tili valet, och det befanns, att
Topelius, Lindqvist och alla medlemmar från
Konstnärsgillet följde den paroll Z. Topelius låtit
mig utdela. Becker blef tili synbar förnöjelse för
gillesblocket vald.

En gammal plägsed bjöd, att efter valet en

*
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gemensam festmiddag skulle spisas på Kleinehs
hotell, men den nyvalde ordföranden Estlander
var misslynt och ville icke gå med. Efter öfver-
talningar å den ena och andra sidan blef saken
dock tili slut arrangerad och middagen besluten.
Jag fick i uppdrag att beställa middagen, som
enligt Estlanders och B. O. Schaumans spar-
tanska seder icke skulle få i sin helhet kosta
mera än tre å fyra mark. 1 det dåtida Helsing-
fors kunde ett slikt arrangement genomföras.
Estlander var i detta afseende i hela sitt lif nog-
räknad. För honom var det en principsak, och
ingenting förargade och grämde honom vid hans
resor i Sverige mera än de öfverflödande mid-
dagsborden.

Erän denna middag, som började under så
ledsarama omständigheter, stammar det goda
förhållande, som sedän dess lifvet igenom var
rådande mellan Estlander och mig. Erän denna
dag hörde jag tili hans fylking. Efter middagen
tog hän nämligen mig in i ett af de så kända
småruramen och talade ut. Det räckte så där
en timme.

Sedän hän på frågan, om jag tagit förslaget
om A. v. Beckers inval i Konstföreningens direk-
tion ur egen fatabur, fätt det svaret, att det kom
från Z. Topelius, berättade hän för mig, att pa-
roll hade gifvits, att jag själf skulle valjas in i
direktionen. Denna paroll kände både Z. Tope-
lius och A. v. Becker, och de hade icke heller

r
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haft något att anmärka mot mitt inval, men i
sista minuten hade de, för att omintetgöra för-
slaget och få v. Becker in, förmått mig själf att
lancera v. Beckers inval. Sådan var den intri-
gen. Vidare talade hän om, huru hän i åratal
arbetat för byggnaden Ateneum; huru v. Becker
kastat ett af finansieren Törngren uppgjordt pro-
jekt för byggnadens förverkligande öfver ända;
att hän året förut velat göra samma sak med det
andra uppslaget men misslyckats. Estlander hade
mött motstånd bland konstnärerna, det var hän
för öfrigt beredd pä; men att Edelfelt och jag
säilät oss tili hopen af dessa motståndare, det
gjorde honom ondt. Sist och slutligen‘gaf hän
mig den försäkran, att hän aldrig i lifvet traktat
efter de hovingska medlen för det tillämnade
Stora byggnadsföretaget.

„Nå, men hvarför i alla höga gudars namn
har du icke sagt det förut. Om du hade köm-
mit tili gillets möten och där förfäktat dina åsik-
ter, om du sagt, att de hovingska medlen ej
skulle komma tili användning, så hade du haft
mig och minst tio andra med dig“, inföll jag.

Estlander kunde se härd och isande kali ut.
Nej, tili gillet gick hän ej, sade hän. v. Becker
Topelius, Berndtson och många andra hans mot-
ståndare spelade där en roll, som ej tillät honom
att besöka detta sällskap. „Du kan nu förstå,
med hvilka känslor jag skall taga emot den di-
rektionsmedlem du skaffat mig. Uppriktigt sagdt,
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jag är tveksam, om jag öfverhufvudtaget skall
emottaga valet tili ordförande“.

Där sades mycket, mycket mera vid denna
uppgörelse, men efter den voro vi som redan
nämnts vänner. Redan året därpå adjungerade
hän mig som sekreterare vid Konstföreningen
under Hugo af Schultens vistelse i utlandet,
hvarefter jag blef medlem af Konstföreningens
direktion. När jag året 1883 mäste afgå ur di-
rektionen, emedan jag sändes tili Viborg i ooh
för ett skolbygge, skref hän tili mig ett vackert
bref, i hvilket det bland annat heter: „Icke nog
med att vi sakna dig mycket i Direktionen, utan
din afgäng öppnar dörren för den personifierade
intrigen, och därmed är det slut med behaget
och helt säkert i många fall äfven med det oegen-
nyttiga och välmenta arbetet för konsten

Som jag känner mig utsliten och
kommer jag troligen icke att länge kvarstå. Detta
beror dock på hvilken utveckling frågan om
byggnaden (Ateneum) får. Bland de konkurre-
rande aro några, som ge godt hopp, men hop-
pet har så många gånger svikit din tillgifne

C. G. E,“

Hoppet svek honom ej den gången. Hän
fick se sitt Ateneum färdigt. Hans glädje, om ej
förbittrades sä dock minskades af den härda
kritik, som i tidningen Finland bestods denna
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„millionbyggnad“, som det hette denna tid. *)

Husets upphofsmän samt isynnerhet dess arki-
tekt beskylldes för att ha tagit tili det hela i allt-
för stor skala. Nu, icke tjugufem år efteråt, är
trängseln i huset så stor, att en utvidgning af
detsamma på öfver en million anses vara och är
en lifssak för den finska konsten.

Sedän Ateneum-byggnaden afsynats (af fri-
herre Seb. Gripenberg), samlades vi, ett hundra-
tal personer, tili en fest i det någon mänad förut
färdiga Hotell Kämp också detta ett verk af
Th. Höijers konstförfarna hand. Detta var den
18 november 1887. Aldrig har jag sett Estlander
så varm, så vek och så blid som på denna hans
hedersdag, då detta för våra förhållanden stora
verk var färdigt. Hans korta tai tili senator L.
Mechelin och arkitekt Th. Höijer, som i åratal
stått honom bi i denna sak, var verkligen rö-
rande.

„Hvad tycker du om namnet Ateneum“, frå-
gade Estlander mig.

«) Sä godt sora alla våra offentliga byggnader ha, dä
de planerats, ansetts vara för stort tilltagna. Säkert är, att
med undantag af C. L. Engels byggnader, som stått sig i
tvä å tre generationer, öfriga nybyggnader mäste utvidgas,
stundom genast efter det de öfverlätits tili begagnande, stun-
dom t. o. m. under arbetets gäng. Kändt är August Schau-
raans skämt med det, efter den allmänna meningen, alltför
stort tilltagna kemiska laboratoriet: „Det bar uppförts i och
för undersökning af nödbrödsämnen". Huset har sedän dess
utvidgats och tillbyggts i oändlighet.
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„Ja, uppriktigt sagdt, är det litet sökt“.
„Jag föreslog, att det efter allt grälet skulle

heta Concordia", sade hän skrattande, „men Ate-
neum är nog bättre .

.

Ännu många år efteråt sade hän tili mig;
„I mitt lifs tvenne stora strider, i den mot rea-
lismen i konsten och i den för idealismen i konst-
fliten i landet, har jag, märkligt nog, svikits af
tvenne konstnärer. I den förra lämnade mig A.
Edelfelt ingen hjälp, i den senare motarbetade
mig A. v. Becker."

* *

*

Vår tids ungdom, „enkannerligen vår tids
svenska ungdom“, har inga stora allmängiltiga
ideal att kämpa för, att entusiasmeras af. Man
kan intressera sig för en folkskola i Pyttis och
en folkskola i Sideby, men man kan ej entusias-
meras för den. Vår tids ungdom har fått på sin
lott det visserligen tacksamma men icke glans-
fulla arbetet att konservera den inhemska finska
kulturen som är svensk. Det konserverande
arbetet är emellertid icke just afsedt för de unga.
Det var en helt annan tid, en vårbrytningens,
nej, stormens och entusiasmens tid, när på 60-
talet nationalitetsiden väcktes tili lif, när på
70-talet en Brandes, en Strindberg, en Ibsen
bröto lös som en islossning på en brusande älf
och drogo med sig gamla förfrusna ideer och
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smakriktningar, krossade i sin färd mot nya hori-
sonter i poesin förbrukade banala mallar och teo-
rier. Då var det lustigt att lefva. I synnerhet
när man hade lyckan att fä upplefva allt detta i
ideernas centrum, i Paris, höra Bastien-Lepage
och Fremiet tala om dessa saker; i Köpenhamn,
där Brandes fäktade i början ensam mot en bred
front; i Stockholm, där Strindberg och hans be-
lackare stredo om „Röda rumrnet". Var man
för eller var man emot, det var oförgätligt i alla
fall. I realismens skola 1 Paris växte våra stör-
sta konstnärsnamn upp, och dessa konstnärer ha
bragt den finska konsten tili en höjd, som den
icke förut haft och som den ej i längden kan
behålla. Nedåtgåendet har börjat redan för tio
år sedän.

Det är mig en verklig glädje att minnas, att
jag i Finsk Tidskrift och i landets press värit
med om att bryta en lans för den då nya rikt-
ningen. Dels ensam, dels tillsammans med Est-
lander har jag skrifvit flere af konstkritikerna i
tidskriften. Ett par voro äfven signerade i kom-
paniskap, vill jag minnas (Scylla et Charybdis,
e—e, etc.).

I denna väldiga strid inom konsten, som
dess värre äfven blef en strid mellan konstnä-
rerna, intog Estlander en bestämd position, och
det var ej alltid lätt för mig att i dessa frågor
göra min vilja gällande; jag var mera långt gå-
ende än hän. Varsam och klok, yar hän rädd.
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att riktningen skulle gå för långt hvilket den
också gjorde; epigonerna fördärfvade den. Med
den grunda kulturen i vårt fädernesland, den rå-
het och hårdhet, som ligger i botten hos vårt
folk, kunde realismen hos oss siä öfver tili smak-
löshet och okultur, det var hän fjärrsynt nog att
inse. Dess värre har hän fått rätt.

Redan de gamla grekerna sade, att det sköna
är svårt, och sedän dess ha de skarpsinnigaste
tänkare mödat sig med att definiera det sköna
och bestämma dess ändamål, konstens ursprung
och dess vasen. Och dock skall enhvar finna,
att t. ex. en tänkare af den betydenhet som Leo
Tolstoi på det skarpaste dragit i tvifvelsmål, hu-
ruvida det rätta ursprungsordet ännu vore funnet.

Att här definiera det sköna och dess va-
sen för att jämföra definitionen med Estlanders
uppfattning däraf, är icke möjligt, frånsedt den
omständigheten, att Estlander, sä vidt jag kän-
ner, ingenstädes fastslagit sin åsikt om dessa
ting. Men då jag i många är samarbetat med
honom i pris- och inköpsnämnder likasom i re-
daktionella frågor, har jag därunder mera än en
gång kömmit att höra hans omdömen och utta-
landen i och om konst. Om jag därvid rätt för-
stått honom, skulle hans konstuppfattning vara
som följer: Konsten kan huru högt man än
värderar den icke i lifvet skjutas undan ien
för den egen undantagsställning, som Victor Hugo
genom sitt bekanta uttalande ~l’art pour l’art“
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velat göra det. Den måste likasom ali annan
mänsklig verksamhet tagas med i lifvet som en
faktor och en af de viktigaste faktorer för ut-
veckling af människans och det mänskliga lif-
vets ändamål. Väre sig att konsten sedän är
klassisk, romantisk eller realistisk, blir dess verk
en efterbildning af verkligheten. Denna efter-
bildning bör ej sträfva efter att verka endast på
vårt sinne för formskönhet, den blir då lätt en
raffinerad sinnesretning, en kylande konst; icke
heller företrädesvis vårt förstånd, ty den blir dä
tom och tröttande problemmålning, som, det har
man ofta sett, t. o. m. glömmer konstens teknik;
icke heller endast på vår kansia, den blir då
sentimental, osund. Dess mål är att skapa sanna,
lefvande bilder för fantasin. Endast det, som,
sedt af ett konstnärsöga, fattats af ett konstnärs-
temperament, ombildats i en konstnärs fantasi,
kan, återgifvet i form och färg, i sin ordning
verka på åskådarens fantasi. Den rena realismen
är konstens negation; den leder tili prosaisk
verklighetsfotografi, som icke tilltalar vår fantasi.
Det är den andliga förmögenheten, som framför
allt gör oss tili konstnärer och låter oss fatta
konstens kärna, känna den värme, som utgår ur
det äkta konstverket.

Att hän i enlighet med dessa principer skulle
framför allt bekämpa icke blott den rena realis-
men utan äfven främst den afart af realismen,
som kallats naturalism och impressionism, är ju
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gifvet, och jag drager mig särskildt tili minnes
en episod det gällde inköp af A. Gallens
märkliga tafla „Ilmarinen smider Sampo" då
hän, ifrigare an hvad hän plägade vara, fällde tili
mig ett yttrande, som förträffligt karaktäriserar
hans ställning i denna konstnärliga fråga: „Jag
medger Gallens tafla hvilka förtjänster du vill i
fråga om färg, rörlighet och lif, men det är icke
gudar, heroer, hjältar, och som en sådan måste
ju Ilmarinen anses, jag ser i detta verk, det är
en realistisk bild af råa lönnbrännare och röf-
vare. Jag tadlades skarpt, då jag för bortåt trettio
år sedän icke kunde förmå mig att, som man
önskat, förorda Ekmans hyperromantiska, pom-
pösa • och dock innehållstomma „Väinämöinens
säng“ tili inköp. Nu står jag inför dess motsats.
Det är de två yttersta polerna i konsten, som
jag icke älskar.“

När de första tecknen på den utrerade rea-
listiska skolans förfall började visa sig tili
dessa tecken räknade hän Edelfelts 1892 utförda
målning „Björneborgarenas marsch“ sade hän
tili mig: „Nu kan jag säga med Simeon: Herre,
låt din tjänare fara i frid. Och om du eller Aspe-
lin inverkat pä honom och förmått honom tili
denna art af målning, som hän kastat öfver bord
för länge sedän, då ha ni gjort ett godt, ett
stort verk.“

Historiemåleriet var nog det, som låg Est-
landers hjärta närmast, ehuru hän var ytterst
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förbehållsam i att yttra sig, när det gällde att
taga parti för eller mot olika riktningar. Man
bör ej draga för långt gående slutsatser, allra
minst dä det gäller konst, men i ett bref från
1864 tili Fr. Cygnaeus skrifver hän några rader,
som peka åt samma håll: „Vid detta lag torde
fotografier af Löfgrens 'Erik och Katharina’ hafva
anländt och undergått granskningar, som talman-
nen för vara konstintressen ej skall underlåta att
ägna densamma. Enligt mitt förständ är taflan
rent ut sagdt ett mästerverk och vittnar om de
obegripligaste framsteg“. Hvarje tillstymmelse tili
historiemålning—Helena Schjerfbecks „Döende
krigare“ m. fl. vann i honom alltid en öfverse-
ende bedömare. Yttrandet om Edelfelt och teck-
ningarna tili Fänrik Stål: „Nå, så ha vi honom
där, hvarest hän skulle ha börjat“, säger det-
samma.

En gång kommo vi i en ifrig diskussion om
en obegriplig tafla af Magnus Enckell, som Est-
lander fann undermålig jag vill minnas, att
det var den gråvioletta „Melancolia“.

„Nå, men hvad begär du tili först af ett
konstverk“.

„Ett uns geni! Fins det där, så må verket
vara i Rosettis eller Courbets stil, framställa höga,
ideala eller banala tankan Geniet öfverskyler rå-
heten hos en Falstaff och tvetydigheterna hos
en Candide. Jag bryr mig ej om några skolor;
geniet bildar själf sin skola“.
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„Ja, men du glömmer det första: konstkom-
mer af kuuna. Färdigheten måste geniet ovill-
korligen besitta. De finnas, som endast ofull-
ständigt vinna den. Du tänker alltid på Frank-
rike, där man har stora fordringar på teknikeu,
där färdigheten är nedärfd, smaken odlad, men
tänk på Finland. Ställer man icke fordringarna
på kunnandet högt nog, så stå vi midt inne i
formernas och färgens okultur, i barbariet“.

*

*

Jag har hållit det för en plikt att, där min
pennas alster kunnat stå allmänna sträfvanden
tili tjänst, icke undandraga mig bördan af slikt
skriftställeri, så ledsamt och tungt det än kunnat
vara. Särskildt har jag alltid velat stå bi, om
appellen kömmit frän landsorten. Isolerade långt
borta i det finska folkhafvet, ha den svenska kul-
turens bärare och försvarare en absolut rätt tili
vår hjälp, vi, som ha lyckan att lefva och bo i
landets hufvudstad. En dag kom det genom kon-
sulinnan Vivi Malm ett bud om hjälp i startan-
det (1880) af publikationen „Pehr Brahes minne“.
Inkomsten skulle hihalla fonden för Per Brahes
staty. Några månader senare kom det en på-
minnelse och anhållan om att om förfallodagen
påminna äfven C. G. Estlander. Händelsevis
sökte Estlander mig i mitt rum på öfverstyrelsen
just vid denna tid, och jag tog fram krafbrefvet.
Estlander såg bekymrad ut.
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„Ja, du har rätt, du bar rätt, huru skall jag
hinna med den saken. Har du redan sändt ditt
bidrag. “

„Ja, det har jag gjort. Gör du som jag.
Alla ha vi nägon tid i vår ungdom värit poeter,
gifvit våra tankar form i lyrisk flykt eller episk
diktning. Jag har sändt en gammal ballad, som
jag skref i Normandiet. Du har juen stor dikt från
dina unga år; sänd ett utdrag eller nägot dylikt.“

„Hvem har sagt dig, att jag diktat?“
„Ja, sannerligen jag minns det så noga, men

antingen var det Carl Snoilsky eller Fredrik
Sander. Jag vill tili och med minnas, att de ta-
lade om, att du diktat i Frederic Mistrals stil en
idyll från din fädernebygd."

Estlander såg allvarlig ut. „Nej, det duger
ej,“ sade hän. „Min diktning var dödfödd. Det
var under de soliga dagarna i Italien, i Provence
och i Spanien, då jag reste med Carl Snoilsky.
Hän hade af naturen erhållit ett välljudande in-
strument att spela på, det föll sig så naturligt
och lätt för honom. Det frestade mig en tid, en
kort tid att dikta i rim; det var en dröm, som
tidigt försvann“.

Att så var förhållandet, framgår af ett långt
och innehållsrikt bref tili hans „Högtärade vän
och gynnare" (Fr. Cygnaeus), dateradt Rom den
6 febr. 1865. I brefvet, som jämte flere andra
af „fata libelli“ förts i minä händer, heter det
bland annat;
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„Det förefaller mig dock nastan afgjordt, att
drottning Christina, sä romanesk och så trist i
åminnelse, måste hafva besuttit romanen ora
Tristan. Men ora jag ock hittar den, så var det
icke den jag egentligen drog ut att söka här i
Halien. Jag tänkte i min själ, att i detta kon-
stens hein skulle skänkas mig, hvad jag bidat
på och hvad jag saknat, nämligen en konstnär-
lig gestaltningsgåfva, ty för att ro ut med en
inbillning, som jag gör mig det har
tyckts mig, som om diktens värld icke vore all-
deles stängd för mig . Så har nu icke
skett tills dato, och världen har tillsvidare en
poet mindre och jag en inbillning i behåll.“

Om Estlander kunnat gissa sig tili alla
de obehag, misstolkningar och orättfärdiga be-
skyllningar det bidrag hän i sinom tid sände
tili Pehr Brahes minne förskaffade honom i
„sysslingens tidning11

, så hade hän kanske dock
följt mitt råd och sändt ett utdrag af sin
ungdoms diktning, om hvilken Snoilsky eller
Sander sagt mig ungefär som så: „Den
var nog mera tänkt än känd“. Estlanders bidrag
var den kända lilla uppsatsen „Übi patria ibi
bene“, som förfäktade individens rätt att för be-
varande af sin personliga och sin tankefrihet
söka sig ett annat fädernesland. Samma rätt,
som J. V. Snellman bygger på i brefvet tili min
fader C. W. Ahrenberg (1843), samma rätt, som
Nordström, Nordenskiöld, Franzen, v. Qvanten,
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Tigerstedt och andra bland våra bästa litat tili.
Den artikeln glömdes ej af hans motståndare vid
landtdagen 1882, där hän för öfrigt illa behand-
lades af prästeståndet och efter hvilken hän små-
ningom drog sig tillbaka och inom sig själf. Jag
har aldrig sett honom mera nedslagen och miss-
modig än denna vinter (1882).

* *

*

Åren gingo sin gång. Jag blef åter helsing-
forsbo, kom åter i närä beröring med Estlander,
kom med i Konstföreningens inköpsnämnd, kal-
lades af honom in i sä godt som alla de pris-
nämnder och de kommitteer, som under hans
upplysta ledning ägde att handlägga estetiska
frågor. Ja hvad som särskildt smickrade mig

var jag ej medlem, hörde hän min åsikt i alla
fall privatim. Jag var som juryman med om be-
dömandet af förslagen tili J. L. Runebergs graf-
vård. Jag var med bland dem, som ägde att
besluta om platsen för Alexander II:s monument,
och upplefde alla de lustiga scener, som följde
däraf, att ett „fantom“, utfördt af bräder och väf
i den blifvande statyns storlek och form, bars af
och an tili olika ställen i staden. Jag var med
om att prisbelöna Emil Vikströms magnifika re-
lief för ständerhusets gafvel, var med om pris-
täflan tili Pehr-Brahe-freskerna m. m. Under hela
den tid Estlander var ordförande i Antellska de-

12
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legationen hade jag att göra med inköpen tili
delegationens konstindustriella afdelning. Med
ett ord, gällde det frågor i konst och konstin-
dustri, i hvilka Estlander hade att yttra sig, ställde
hän sä tili, att jag fick vara med, detta oaktadt
hän väl visste, att jag icke alltid och obetingadt
var en af hans handgångna rnän.

Då jag väl ofta arbetat med honom, har jag
rätt att fälla ett omdöme om honom som för-
svarare af konstintressena i värt land under
många år, från 1878 tills hän officiellt afgick från
sinä många befattningar i det skönas tjänst.

Hän var att börja med punktligheten själf.
Oaktadt hans många göromål behöfde man al-
drig vänta på honom vid sammanträden hvil-
ket sannerligen ej kunde sägas om alla kommitte-
ledamöter. Hän var juridiskt skrupulös i redo-
görelsen för den sak det gällde. Hans utslag var
oväldigt, hän tog aldrig hänsyn tili person, icke
ens när det engång gällde hans gamle motstån-
dare A. v, Becker. Hän såg frågorna djupt, be-
handlade dem grundligt, ulan fjäsk och oro, löpte
ej efter dagens skiftande smakriktningar ehuru
hans varsamhet bjöd honom att icke utmana dem,
en varsamhet, som t. ex. jag tyvärr aldrig be-
suttit. Hän drog konsekvenserna af sitt beslut
med lugn, huru retsamma de än tedde sig i
motståndarenas ögon. Det såg emellertid ut,
som om hän saknat hängifvenhet och värme äf-
ven för en del frågor af vikt, men när besluten
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voro fattade, sä väre sig att de behagade ho-
nom eller ej förfäktade hän dem med en
orubblig följdriktighet och energi, stundom med
envishet. Hans Stora auktoritet uppåt som nedåt
gjorde, att den fråga hän engång tagit sig an

jag nämner inköpet af den göhleska tafvel-
samlingen, Ateneum, Konstflitsföreningen, handt-
verksskolorna m. m. också af honom fördes
i land.

Jag har hos några af vårt lands högst upp-
satta sett bref af hans hand, som förfäktade sa-
ker, de där satte alla sinnen, åtminstone i konst-
närs- och i de lärda kretsarna, i brand, bref, som
voro tili den grad lugna och objektiva, att jag
förvånad frägade mig, om saken alls rörde ho-
nom, men på samma gång så bindande i sin
logiska följdriktighet och sin vidsynthet, att de
på emottagaren verkade öfvertygande.

En dag, det var 1898, var jag kallad tili
v. Daehn uppe på statssekretariatet i och för ett
hans byggnadsföretag. Sedän frågan slutbehand-
lats, sutto vi och tego en stund vid det stora„
runda, af böcker öfverlastade bordet, medan vi
drucko vårt te. Så böjde sig v. Daehn fram och
gaf åt mig ett papper. „Där fär arkitekten arbete“,
sade hän. Jag vek upp pappret. Det var ett
bref från Th. Rein, universitetets vicekansler, i
hvilket Rein nämnde, att Estlander lagt in om
afsked, att hän som en gammal, högt ansedd
ungdomens lärare var berättigad tili en hög bc-
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löning, att ordnar och titlar härvidlag ej gärna
kunde ifrågakomma, men att det skulle glädja
Estlander, om hän blefve upphöjd i adligt stånd.
Sedän jag läst brefvet sade jag;

„Det adelskapet blir ingenting annat än en
fräga om inregistrering på riddarhuset, ty hän är
en ädel själ, utgången ur en gammal, nobel fa-
milj; hän är född aristokrat".

„Han är nog universitetets klaraste hufvud“,
svarade v. Daehn. Efter en kvart timmes paus
tillade hän: „Ja, jag menar pä den svenska
sidan“.

* *

*

Jag kommer så tili frågan om hans i den
finskspråkiga pressen så oerhördt omskrikna
svenskhet. Ja, hän var svensktsinnad likasom
vi alla andra i samma läger, hvarken mer eller
mindre, men hän hade höfdingenaturen i sig;
hän tog och hän fick ledningen i frågan. Bland
90 % af de svensktsinnade är denna förkättrade
svenskhet en fräga om kulturen i vårt land. I
århundraden ha våra fäder arbetat på höjandet
af det finska fäderneslandet, materiellt som andligt.
De ha hållit de lösa hopar, som detta embryo
tili en finsk nation i tiden var, tillsamman med
fasta, ofta med hårda svenska händer. De ha in-
plantat hos dem, ofta med våld, begreppet om
hvad en stat är. I kristen tro, i konst, i littera-
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tur ha de gjort samma arbete. Nåväl, kan man
pä allvar begära, att dessa svensktsinnade utan
vidare skulle vara färdiga att lämna ledningen
af allt detta, sä snart Kalevala var upptäckt, de
finska folkskolorna verkat i en generation och
flertalet af de lärda, låt oss säga, i tjugu år.
Nej, det hade värit brottsligt. För min del hål-
ler jag för, att det var orätt att afgå t. o. m. un-
der ofärdsåren. Huru lös basen för ett folkligt
flertalsregemente var, såg man, när »Karjalan
mahti" ref upp rättsbegreppen i Östra Finland,
när torparestriderna i mellersta Finland satte lä-
ran om äganderätten på hufvudet, när järnvägs-
förbundet, röda gardet och andra fina föreningar
förklarade sig fria från alla moralens bud. Vi
böra ej förgäta, att allt detta gick under det stolta
namnet den nationella demokratin. Gif oss sven-
skatalande en garanti, att det nya regementet på
finsk folklig grund kan hålla upp alla dessa hi-
storiska traditioner, som bära upp den fattiga
krona, som vi kalla värt lands kultur, och vi
skola draga oss tillbaka tili det pian, som till-
kommer minoriteten i ett samhälle. Detta unge-
fär är kontentan af allt, hvad jag lärt mig och
läst mig tili hos Estlander.

I Finsk Tidskrifts program, tryckt i dess för-
sta häfte, ingick en politisk trosbekännelse af
Estlander, där hän framhåller den dubbla bild-
ningen, den svenska som den finska, icke blott
som en nödvändighet, utan äfven som en fördel
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för det gemensamma fäderneslandet, om den rätt
utvecklade sig. „Hvad skulle man säga om den“,
heter det där, „hvilken kunde utgå i lifvet med
både fäderne- och mödernearf och fick det in-
fallet att icke begagna sig af det ena eller det
andra, t. ex. af sådant skäl, att det samlats af
herre- eller bondesläkt. Vi tillhöra således icke“,
fortsätter hän, „dem, som anse för en olycka i
vår litterära bildning, att den är dubbel. Det
kan ha sinä olägenheter, men det har ock sinä
fördelar, och i alla fall vörda vi den, sädan den
lämnats oss af våra förfäder". Med detta utta-
lande ville hän slå en bro öfver den klyfta, som
vid denna tid skilde de två spräkpartierna i
landet.

Hans styrka var, att hän mera konsekvent än
flertalet andra stod fast vid det svenska språkets
nedärfda, dess lagliga rätt i detta land och att
hän orubbligt höll pä den historiska sanningen
? den kallas nu hos oss den aristokratiska för-
domen att en kultur ej omedelbart ympas in
i ett folk. Den kostar offer, blod och tårar; den
lefver in under generationer och den bevaras
under ständig strid i fruktan och hopp. Sekel-
lång är vägen per aspera ad astra, nedåt går
det under nägra generationer.

* *

I fråga om europeisk politik var hän en in-
tresserad och skarpsynt iakttagare, och vi kann-
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stöpte af hjärtans lust ännu förlidet är i dessa
frägor. I dessa dispyter möttes vi i en stilla,
innerlig och varm vedervilja för furst Bismarcks
„junkertum“ och hans väldspolitik. Hän hade
fört Tyskland en generation framät, men världen
flere generationer tillbaka, ty det är i hans tek-
ken våldet triumferar, icke minst hos oss. Hän-
der, hårdare än hans, samveten, robustare än
hans, en statsmannabegåfning, som i jämförelse
med hans icke är någon begåfning alls, ha pä
sitt sätt omsatt hans simpla lära, „den pansrade
näfvens", i tröstlös verklighet. Mest intresserade
oss de nordiska folkens politiska lif. Och där
vi sutto dag efter dag i timmar under Hyvinge-
åsens blågrå tallar, repeterade vi den nordiska
historien allt sedän Carl Johans dagar.

*

*

Ett bevis på att, som jag nämnt här ofvan,
det var på den svenska kulturen, icke på svensk-
heten quand meme i Finland Estlander höh är
den omständigheten, att hän gentemot Sverige,
riktigare stockholmarena var en sträng, jag tyckte
ofta orättvis domare. Då hän reste tili utlandet,
och hän reste ofta, undvek hän Stockholm. Jubi-
leerna och det eviga festoset stötte hans spar-
tanska sinne. Mest grämde honom dock det i
tiotal år försummade försvaret, det eviga prutan-
det på anslag för landets värnande och antalet



184

af de värnepliktiges öfningsdagar. Alit delta hade,
som hän själf sade, tili hans sorg ingjutit miss-
tröstan i hans själ om detta fordom stolta och
offervilliga folk. Där funnos enligt hans åsikt
äfven andra för folksjälens sundhet betänkliga
tecken: den aftagande äktenskapsfrekvensen och
det omanliga krusandet för den ryska makten.
Under dubbelörnens skugga finnas dock närä
nog en half millien människor af samma ras,
samma språk och samma tro som Sveriges folk.
Sverige var framom andra nationer berättigadt
att söka och finna en form för ett uttalande om
dessa dess tros- och blodsförvandters behandling
sedän olycksåret 1899. Enligt hans åsikt hade
Sverige under de sistförflutna fredsåren gjort stora
ekonomiska vinningar på bekostnad af andliga
och ideella värden, värden, som under forna
bistra och fattiga tider värit dess ära, dess styrka
och glans.

Sommaren 1905, då norrmännen gentemot
det rådvilla Sverige lyckades genomföra sitt för
hela norden olyckliga program, var en svår tid
för Sveriges vänner. Estlander, som aldrig kunde
fördraga den norska trätlystnaden, det bondiska
rätthafveriet och lusten för advokatyr, var bitt-
rare än vanligt. „De (svenskarna)“, sade hän,
„voro ej färdiga 1742, ej 1788, ej 1808, ej 1863,
och nu 1905 är det då alldeles för galet. Har
du sett den där fjantiga freds/dressen, som en
hei hop käringar af bäda könen petät ihop. Man
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kan dock förlora något, som är dyrbarare än
själfva lifvet".

Med anledning af dessa hans yttranden le-
tade jag ur minä papper och anteckningar fram
en del uttalanden af framsfäende icke-svenska
militärer, som jag i tiden samlat i akt och me-
ning att lämna dem åt en god vän, en svensk
officer, som skulle skrifva nägra artiklar i fråga
om det vid denna tid så gränslöst försummade
försvaret. Med en del nödiga förkortningar anför
jag dem här.

Gamle generalen baron Edvard af Forselles,
som värit med om många krig, plägade säga om
svenskarna: „Karl XII öfveransträngde sitt folk;
sedän dess är mannamodet förflyktigadt hos dem,
tapperheten har ångat ut. Nu ids de inte ens
försvara sitt fädernesland. Det är ett omoraliskt
folk“. (Hän tillade några yttranden, som kejsar
Nikolai I skulle ha fällt 1855, dem det är lämpli-
gast att bortlämna).

General W. v. Daehn sade om svenskarna:
„De 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 jubelfesterna men köpslä om
frågan, huruvida allt det där, som de dock njuta
af, lönar mödan att försvara".

General Werder, tysk militärattache i Ryss-
land, anställd vid Alexander IIl:s person, sade:
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„Mit den Schweden kan man nicht rechnen.
Nicht wegen Mangel än Kraft, sonder wegen
Mangel am guten Willen; das ist ein veraltetes
Yolk, fiir welches die Ehre keine Lockungen hat“.

Den danske generalen Ernst (?) sade; „Man
kan icke tänka på några allianser med sven-
skarna. Krig är obehagligt och störande; ingen-
ting kan locka dem från deras undanskjutna po-
sitioner bakom Skagerak och Kattegat. Och
med allt detta, de ha ett utmärkt artilleri, för-
träffligt kavalien och framstående officerare.“

En rysk militärattache i Sverige fann „office-
rarne utmärkta och soldatmaterialet det bästa.
Tack väre gymnastik- och skjutöfningarna i sko-
lan samt vanan vid Stora terränger, inhämta de
tidigare än andra nationers rekryter de fordrin-
gar krigskonsten ställer på de värnepliktige, oak-
tadt den löjligt korta öfningstiden, men de ha
absolut ingen lust för yrket. Vid sidan af denna
brist är icke ens den stora lasten att fä slåss af
hjärtans grund sinsemellan af synnerlig nytta.“

Då den norska konflikten 1905 var i sitt
värsta skede, uttalade jag det varma hoppet, att
svenskarna skulle visa, hvad de hade att göra
och hvad de dugde tili. „Svenskarna!" svarade
en högre finsk militär, baron ****, som beröm-
ligt tagit del i kriget 1877—78, „tror du de vilja
låta bränna ned sinä magasin och skjuta igenom
sinä vackra uniformer, ty sädant händer i krig.
Aldrig i lifvet. Ordning framför allt“.
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Estlander läste igenom dessa papper utan
att först säga något. Om en stund yttrade hän:
„Man kan i stort sedt säga, att vasarne befriade
och ordnade riket; pfalzarne utvidgade det och
gåfvo det sinä naturliga gränser; holsteinarne
återupprättade det efter envåldstidens förfall; ber-
nadotterne ha hait en stor historisk tanke, att
ena halföns splittrade välden, men de ha låtit
den förfaras. Huru annorlunda genomförde ej
engelsmännen samma tanke om ett Storbritan-
nien. De stredo för de två kronornas på ön
förenande i fyrahundra år och genomförde tili
slut iden“.

* *

*

Den som läst tredje samlingen af dessa min-
nen, känner nogsamt, med hvilka svärigheter
illustrationerna tili Fänrik Stål tillkommo. Hvad
var naturligare, än att de, då de engång funnos tili,
äfven skulle utnyttjas. Sedän Edelfelt med hjälp af
vännen Pietro Krohn föranstaltat i Köpenhamn en
synnerligen lyckad utställning af detta bildverk,
beslöts, att en dansk upplaga af arbetetet skulle
utkomma. Den kritiske Krohn ville dock ha
bilderna i mindre skala. Då danskarna ämnade
använda tyskt kritpapper, lät ju detta göra sig.
För vårt vidkommande hade detta icke värit
möjligt, ty en af åtminstone minä första fordrin-
gar var, att bilderna skulle utföras sä, att de
kunde tryckas pä finska papperssorter i Finland.
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För att de danska klicheerna skulle kunna göras
så goda som möjligt, sändes originalen tili Pietro
Krohn, under hvars egid det hela genomfördes,
och resultatet blef denna vackra danska upplaga,,
som hör tili det bästa den danska typografin
nägonsin utfört. Förlagsaktiebolaget Söderström
& C:o hade af den danska upplagan ingen
annan reveny, än att de danska klicheerna till-
föllo detsamma. Nu tycktes mig tiden inne för
en tysk upplaga. Jag vände mig i detta afseende
tili Estlander och bad om hans medverkan. Aldrig
har hän emottagit nägot af mig framställdt för-
slag med större liflighet än detta. Hän rent af
tackade mig för förslaget, och ehuru hän vid
denna tid redan hade svärt att skrifva, lofvade
hän genast ställa sig i förbindelse med Eigen-
brodt. Inom jämförelsevis kort tid erhöll hän
ett i högsta grad tillmötesgäende svar från öfver-
sättaren, som ställde sin text gratis tili bolagets
förfogande. Med färdiga klicheer och gratis text
tycktes det nu, som om alla svårigheter i frågan
värit undanröjda. Men så var ej fallet. Papprets
och tryckets dyrhet, svårigheter, som mötte på
den tyska förlagsverksamhetens område, voro och
blefvo allvarliga hinder. Därtill kom ännu en
ganska oväntad motighet. När dr Eigenbrodt
erhöll det edelfeltska bildmaterialet, blef hän i
högsta grad desillusionerad; hän fann det icke
alls motsvara de bilder hans egen fantasi skapat.
Egentligen kan man ej förtycka honom detta.
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En kammarlärd tysk, hvars konstnärliga upp-
fostran gjorts under den föråldrade berliner- och
miinchenerskolans inverkan, kunde ej finna sig
tili rätta med realismen i en del af Edelfelts
bilder tili Runebergs idealverk. Nu voro goda
råd dyra. Jag talade med och skref tili Estlan-
der, bad honom ingripa i god tid, ty eljes skulle
det hela ovillkorligen „gä sönder. 11 Tack väre

Estlanders ingripande gaf öfversättaren med sig.
Den 12 februari 1906 emottog jag ett bref af
Estlander, där det bland annat heter:

„Innan jag bekom ditt vänliga af den 5
dennes, hade jag samtidigt emottagit ett bref af
Eigenbrodt, däri hän bland annat ber mig hjälpa
tili vid valet af bilder från Edelfelts illustrationer.
Hän är visst icke belåten med dem alla; t. ex.
Otto v. Fieandt, gående efter sin härskara, anser
hän med skäl vara misslyckad, och på olika skäl
kunna åtskilliga andra hellre utlämnas än med-
tagas. Så t. ex. skulle enligt min mening såväl
trumslagar Nord som ock ynglingen med den
sönderskjutna barmen åsidosättas, den förra sä-
som ful och intetsägande, den senare emedan
gesten är för våldsam och anletsuttrycket obe-
gripligt, hätskt eller vresigt.

För att fylla Eigenbrodts önskan och i viss
mån söka befrämja ditt företag, har jag uppsatt
en förteckning på de bilder, som synas mig tack-
nämligast."

Dä Estlanders utgallring tycktes mig alltför
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sträng, gick jag tili honom, och där gick jag i
ett par timmars tid sida efter sida igenom ver-
ket, hörde honom yttra sig om hvarje särskild
bild. Det var en kritik, som, då hän talade
fritt, besatt samma finess och djup, som dä hän
skref, men bars af en större lifaktighet och värme.
Muru hän kände de tre grundfaktorer för verket,
realiteten, d. ä. krigets historia, den idealbildRune-
berg skapat och Edelfelts bildverk, angående hvil-
ket hän, liksom jag själf, höll för, att det pä sinä
ställen närmare ansluter sig tili realiteten, d. a*

historien, än tili dikten. Ännu en gång var Est-
lander den hän var på 80-talet: djup och öfver-
lägsen. När jag varm och rörd gick frän honom,,
tackade jag honom för denna oförgätliga stund„
men bad honom icke misstycka, om jag ej i
hvarje detalj följde hans anvisningar, ty förläg-
garena måste ocksä ha ett ord med i laget.

Hän svarade vänligt: „Hvad jag säger, lär
ju numera ej betyda nägot bland herrar konst-
närer; en af de främsta har ju t. o. m. pästätt
att jag „hatat konsten hela mitt lif. “

„Kära du, man blir alltid sårad djupast, där
man älskat mest. Konstnärer aro momentets
barn, dem bör man ej räkna så noga med.“

Nu sattes saken i gång på allvar. Prof på
dikter säväl som bilder trycktes, och då de tyska
förläggarena ovillkorligt fordrade reklam, hyrdes,.
för omkring 500 mark, en litterär trumslagare,.
som ställde tili ett väldigt oljud i alla möjliga
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tyska tidningar och tidskrifter. Slutresultatet blef
två eller tre prenumeranter, vill jag minnas. Sa-
ken var fallen. Jag gaf det hela förloradt.

Pä hösten samma år kom Estlander själf
upp tili mig i byggnadsstyrelsen och lade ännu
en gång ut för mig vikten af denna sak, bad
mig ej förtröttas och uppmanade mig att börja
om på en annan bog. Jag var tveksam, desto
mer som jag just vid denna tid hade Stora bygg-
nadsföretag att tänka på. Men dagen därpå cr-
höll jag ett bref af honom, i hvilket det bland
annat heter: „Då jag emottagit ett brefkort af
Eigenbrodt, som känner sig smärtsamt berörd af
att förhoppningarna om en tysk upplaga af Fän-
rik Ståls sägner tyckas stranda medde-
lar jag hans klagomål ät Dig. Med
din energi och dina många relationer kunde det
kanske lyckas Dig att under någon form af ga-
ranti skaffa Söderström & C:o det bistånd, utan
hvilket firman icke kan våga sig pä officinen

och slutar med en önskan att genom din
förmedling omsider denna välbetänkta åtgärd
tili att befrämja Runebergs ryktbarhet i Tyskland
och att skänka någon tillfredsställelse åt hans
trofaste, hängifne öfversättare måtte förverkli-
gas.“

Med anledning af denna vädjan tog jag åter
itu med arbetet. Tack väre Svenska litteratur-
sällskapets och nägra enskilda personers tillmö-
tesgående, bland dem kommunalrådet A. Lan-
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dens, lyckades det mig denna gång. Jag yar
själf uppe hos C. G. Estlander med de första
tryckta arken. Hans glädje var stor.

„Nå nu återstär dig endast en sak ännu“,
sade hän, „att få arbetet ut på franska. Tag itu
med den frågan, medan man ännu är varm och
intresserad för de edelfeltska bilderna."

Jag gjorde det verkligen. Året 1887 besök-
tes vårt land af den manligt sköna skalden Paul
Deroulede. Hän kom från Petersburg, där hau
väckte de ryska sympatierna för Frankrike och
sålunda lade grunden tili den entente cordiale,
som sedän under Alexander III:s tid blef ett po-
litiskt faktum. Nationalist, chauvinist, men en
verklig benädad poet, bar hän skrifvit de märke-
liga Chants du soldat, som på sinä ställen bä-
ras af en sannskyldig runebergsk anda. I Fin-
land träffade hän på en blåögd blond skönhet,
fröken L. Zilliacus, som hän ej glömt ännu
1889. Också mindes hän våra „sapins noirs et

rochers rouges", om hvilket allt hän talade med
emfas pä en af de Stora officiella bjudningarna
i Paris, som jag hade lyckan att få bivista.

Jag sände ett väl kvalificeradt ombud tili
denne Tyrtaeus’ och Bertrand de Borns moderna
efterföljare. Ombudet ägde att öfverlämna ett
exemplar af Fänrik Stål i praktband och under-
handla med diktaren, om och på hvilka vilkor
hän skulle vara villig att taga i tu med det äro-
fulla arbetet att öfversätta Runeberg. Min am-
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bassadör fullgjorde sitt uppdrag med utomor-
dentlig finhet och takt. Att få rätt pä Paul
Deroulede (Emil Augiers systerson), var icke lätt.
Alit sedän skandalen med patriotligan hade hän
hållit sig undangömd för världen. Orasider
lyckades det dock, och ombudet skrifver;

„Jag blef emottagen med mycken vän-
lighet; gåfvan af Fänriks Ståls sägner gladde
honom, ja, gjorde honom rörd, och hän
bad att tili gifvaren få genom mig framföra
sitt hjärtliga tack. Tili mig öfverräckte hän
ett vackert häfte af sinä dikter (Chants du
soldat med dedikation.) Beträffande min
framställning angående hans eventuella be-
nägna biträde för sägnernas öfversättning
tili franskan föreföll hän att vara tveksam,
men lofvade dock att göra sitt tili för den
goda saken. Språket skulle dock bereda
Stora svärigheter, och sade hän sig icke af
sin tyska språkkännedom kunna draga nå-
gon synnerlig nytta för öfversättningen.
Kanhända kunde dock särskilda dikter eller
delar af dikter iklädas fransk versform, be-
roende pä pröfning. Hvad hän oundgäng-
ligen skulle behöfva, vore en möjligast
ordagrann och noggrann (prosa-) öfversätt-
ning tili franskan af de dikter, som hän
skulle „poetisera.“ Hvad honoraret beträf-
far, skulle hän föreslå aftal ora en fix summa,
som hän i förbigående tycktes vilja bc-

13
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stämma tili 6,000 francs. Vid vårt samtal
föreföll hän liflig, intresserad och energisk.“

Deroulede tillförsäkrades en trogen prosa-
öfversättning delvis gjord, har den ingått i
tidskriften „La Scandinavia11 men där fanns ett
men. Ombudet skrifver: „Oss emelian sagdt
har jag hört af bekanta, att hän intellektuellt
gått märkbart nedåt efter landsförvisningen och
äfven antagligen af åldersskäl.“ (Deroulede är
född 18460 Underhandlingarna pägingo, allt
medan prosa-öfversättningarna utarbetades, äfven
på andra håll (se län Morvran; „La Finlande“),
men allt gick sönder tili slut tili följd af intri-
ger, förtal och förlöjligande från ett kotteri i vår
goda hufvudstad, som gjort hvad det kunnat
för att skada mig och förtaga mig lusten tili
detta arbete. Synd var det i alla fall, ty saken
hade då kunnat genomföras, åtminstone delvis,
så att en volym, upptagande aderton sånger i
urval, kunnat utkomma; och medel, mera än De-
roulede förutsatte, hade kunnat fås.

Jag underrättade Estlander om saken. Hän
intalade mig mod, ville, att jag „ej skulle kasta
allt öfverbord“, men det är för tidigt att tala om
dessa saker jag hade tappat kuraget.

*

Min aflidne fader hade mycken kärlek tili
och insikt i frågan om medaljgravyr. Hän ägde
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äfven en del värdefulla medaljer, bland dem en
sällsynthet, slagen öfver det Schmalkaldiska för-
bundet. Jag förstår nu efterät, att hän i frågan
om dessa konstverk ansiot sig tili den winckel-
mannska och den flaxmanska skolan. Hvarje gäng
vi kommo tili Stockholm, förde hän mig tili Na-
tionalmuseet, där hän i timtal kunde syssla med
särskildt de svenska medaljerna i förbigående
må nämnas, att då jag såg dessa skatter första
gången, fanns intet nationalmuseum; jag vill
minnas, att de bevarades i en af flyglarna i kung-
liga slottet. Denna kärlek tili medaljgravyren
som konst har gått i arf tili mig, och så snart
jag åter fick fast fot i hemlandet efter mera än
sexårig bortavaro, började jag att arbeta för en
lärareplats i denna konstart vid Finska konstför-
eningen. Jag hade tänkt mig Sveriges nu så
berömda medaljgravör, vännen Adolf Lindberg,
som innehafvare af platsen. Utom med min i
dessa minnen ofta nämnde anförvandt, geheime-
rådet Robert Örn, talade jag om denna min pian
med C. G. Estlander, som dock höll för, att
tiden ej var mogen för idens verkställighet.
Först skulle man se tili, att medaljer öfverhuf-
vudtaget slogos öfver märkehga personer och
händelser, så skulle nog det andra, gravören,
komma i sinom tid. Medgifvande, att Estlanders
åsikt delvis var riktig, glömde jag ej under årens
lopp mitt förslag. Där möjlighet fanns att fä en
medalj slagen, höll jag på iden. Så fick jag genom
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geheimerådet Robert Örns medverkan en dyr,
tråkig, solenn akt tili minne af hundrade ärs-
dagen af Alexander I:s födelse (1877) utbytt
mot att en mycket stor medalj blef slagen af
regeringen, medan universitetet fick fira festen.
Medaljen öfver Alexander ll:s statys uppresande
kom tili ständ efter mycket trassel med senator
C. Tudeer. Hän ville ha den graverad i Ryss-
land. I täflan om Nordenskiölds-medaljen af-
gick jag som pristagare. Senare tillkommo Fin-
ska konstföreningens medalj vid dess femtioårs-
fest, minnespenningen öfver Fr. Cygnaeus etc.
Ännu sä sent som 1902 lämnade jag ett full-
ständigt, af kostnadsberäkning åtföljdt förslag tili
C. G. Estlander med anhållan om att hän ville
genomdrifva, att Svenska litteratursällskapet,
Finska konstföreningen, Vetenskapssocieteten och
Finska litteratursällskapet pä sinä resp. års-
dagar i tur och ordning ville, likasom Aka-
demien i Sverige, låta siä en minnespenning
öfver finsk man, men efter ett friare, konst-
närligare och större program än det sven-
ska. Estlander var ytterst intresserad af för-
slaget men förklarade, att hän för sin del hade
slutat att lefva och var trött; hän bad mig själf
drifva igenom förslaget. Vi lefde i de bobri-
koffska tiderna, lefde andligen taladt från hand
tili mun; jag som det heter vulgärt
„släppte“ det hela. Nu är jag själf trött och
har slutat att lefva, likasom C. G. Estlander
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1902. Jag testamenterar iden ät unga, friska
viljor i de resp. föreningarna; den är vacker, den
är kulturbärande och bevarande, den är foster-
ländsk, det lönar sig att taga upp den, den är
sist och slutligen mycket lättare realiserad än
man tror. Det behöfs bara ett uns energi. Men
föll planen i sin helhet, så har det ej hindrat
mig att i nägra detaljer genomföra den. Därtill
manades jag af året 1904, dä Estlander den 31
januari fyllde 70 år, då den 5 februari hundra-
ärsdagen af Runebergs födelse inföll.

Hvad Runebergs-medaljen beträffar, hade
initiativet därtill tagits redan tidigare af Sven-
ska litteratursällskapet, men för de bobrikoffska
dumheternas skull lämnats därhän. Jag tog upp
saken på nytt, och tack väre C. G. Estlanders
medverkan, som framgär af ett hans bref af den
9 mars 1903 tili mig olämpligt att nu här
referera och statsrädet M. Hallbergs alltid
varma intresse för finsk medaljkonst, drefs saken
igenom, förbi alla officiella myndigheter. Frågan
ligger emellertid utanför ramen tili denna essay,
hvarför jag lämnar den äsido. Däremot berör
frågan om C. G. Estlanders minnespenning på
det närmaste dessa minnen och är därtill som
tidsbild för den period vi upplefvat så belysande,
att jag helt visst ej vill underlåta att här vidlyf-
tigare beröra densamma.

Dä jag på goda grunder antog, att min
gamle vän C. G. Estlander, som var en korrekt
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och i alla former starkt indrifven man, därtill en
finkänslig människa, icke gärna såg, att hans
bild skulle behandlas som kontraband, smugg-
las in i riket, delas ut i tysthet och bevaras un-
dangömd bland förbjudna böcker och fotogra-
fier, så kan jag försäkra, att jag gjort allt, hvad
som kunde göras, för att fä minnespenningen
ut på fullt korrekta vägar. Redan 1902 lämnade
jag en anhällan om saken hos dävarande finans-
chefen, som ställde sig mycket välvillig i frågan.
Dä det dröjde med svaret, vände jag mig tili
kejserliga myntverket i Petersburg, viss om
att, finge jag de två medaljerna Runebergs
och Estlanders graverade i Petersburg, så nog
finge jag dem slagna i Helsingfors, men där dök
v. Plehwe upp, gentil, höflig och artig men just
därför desto mera att frukta. Tiden led en
vacker medalj blåses ej ihop på några mänader.
Jag började åter minä demarcher i hemlandet.
Viceordföranden i senaten, som var mig bevågen,
bad mig vända mig tili presstyrelsen med minä
ritningar. Innan nägot kunde göras, borde näm-
ligen texten vara godkänd.

I denna afsikt uppgjorde jag en ritning tili
en medalj med latinsk inskrift, i hvars författande
professor F. Gustafsson som dock hela tiden
höll på att inskriptionen borde vara svensk
hjälpte mig. I presstyrelsen fick jag det svaret,
att man censurerade endast svenska och finska,
ty började man engång censurera latin, måste
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man vara beredd på att äfven censurera ryska.
Jag gjorde nu en ny ritning med svensk om-
skrift, tagen ur Estlanders programartikel i första
häftet af Finsk tidskrift.

När jag nu kom tili presstyrelsen, hade dess
chef, gamle, hjälpsamme' öfverforstmästaren Blu-
menthal, skjutits å sido och platsen temporärt
intagits af en ytterst habil, liflig och höflig herre
Papkoff. Hän hade af Bobrikoff sändts tili Stock-
holm för att inhämta svenska språket, utan att
däraf dock blifvit nägot resultat. Emellertid an-
sågs hän spräkkunnig och skötte nu tjänsten
med den aran. På en flytande och vacker Han-
ska och under mänga försäkringar om sin goda
vilja lade hän ut olägenheterna för mig själf af
denna sak. „Monsieur Estlander" var känd
„comme un schvedoman de pur sang“; jag skulle
endast skada min karriär etc.

Jag försäkrade, att vid minä år hade man
„sin framtid bakom sig“, att om hän ej tillät
mig att slå medaljen i fråga på s. k. laglig väg,
tvingade hän mig att låta slå den i utlandet och
således begå något, som hän själf helt visst
skulle kalla lagbrott.

„Nej, det går ej“, sade hän skrattande, „ni
får den aldrig igenom i tullen."

„Åh, den saken går nog för sig. Enligt
tulltaxan kommer medaljen in som galanteriva-
ror och bronser, därom har jag allaredan öfver-
tygat mig".
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Gamle öfverforstmästaren, som öfvervar hela
denna löjliga timslånga palaver, fällde då och dä
ett godt ord för mig. När hän tili sist ifrigt in-
föll på ryska, att ingen författning i världen
kunde förbjuda herr Ahrenberg att låta slå en
medalj fast öfver själfva f—n, bara inskriften icke
var revolutionär och hiiden icke oanständig,
brusto alla ut i skratt; det värkade befriande.

Slutresultatet blef, att jag inför herr Papkoff
förklarade, att jag, som i den ena vågskålen hade
mera än trettioårig vänskap att gälda, i den
andra litet obehag för mig själf, beslöt att oak-
tadt hans vänliga varningar låta slå minnespen-
ningen. Jag gjorde det. Den tecknades af min
dotter, modellerades af herr C. Jahn, graverades
af Erik Lindberg i Sverige, där den slogs å kung-
liga myntverket. Själf hämtade jag in de 150
exemplaren tili landet. Ett exemplar sändes i
god tid tili statsrådinnan Estlander i Rom för
att öfverlämnas åt sjuttioåringen.

Då man på den tiden ej kunde vara säker
på något, lade jag åsido ett exemplar för herr
Papkoffs räkning, dels för att. hän skulle, om
hän det önskade, utöfva sitt ädla censorskall, dels
för att, om skandaler följde, hänvisa tili rätt
person.*) Estlander och hans familj visste intet.
om „brottet.“ Jag blef emellertid förhindrad att

*) Huru gick det med geheimerädet Schauman ? Hvilka
trakassericr blef ej en hei familj, ja, en hei släkt underkastad,
allt för en enda persons skull!
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öfverlämna konstverket, ty den 16 juni Ijöd ett
revolverskott, och världen blef förändrad hos oss

åtminstone för en tid herr Papkoff för-
svann.

Estlander själf var nöjd med medaljen. I
ett vackert bref, dateradt den 2 febr. 1903 i
Gardone Riviera, skrifver hän; „Jahns porträtt
tyckes mig vara väl utkommet i Lindbergs gra-
vyr. Din invention på framsidan är lika sinnrik
som vacker och ovanlig."

*

*

Jag skrifver om människor som jag känt.
Det är ur denna inskränkta synvinkel det värit
mig personligen fömnnadt att se dem, lära mig
kanna dem och bedöma dem. Det är fara värdt,
att en teckning ur denna synpunkt skall gifva
ett resultat, där hiiden kryper samman, ter sig
mindre än den i verkligheten är och sålunda
gör ett oriktigt totalintryck, något som i ett ar-
bete af denna art ej kan undvikas.

Jag tillåter mig därför att utom programmet
för „människor som jag känt“ sammanfatta min
karaktäristik öfver Estlander iföljande koria, aforis-
tiska form:

Utgången ur ett hem med aristokratiska ten-
denser hans fäder hade i mera än hundra år
verkat som kyrkoherdar af den myndiga arten (i
Lappfjärds socken) gick hän ut i lifvet med
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stränga moraliska begrepp, begrepp, som hän
häfdade tili det sista. Hän höll pä spartanska
seder, på renhet i tankar och tai.

Med en stor vördnad för det nedärfda, för
börd och privilegier, för den högre bildningens
själfskrifna företrädesrättigheter, ställde hän
stränga fordringar på innehafvarne af alla dessa
förmåner. Hän om någon visste, att noblesse,
richesse och sagesse förplikta, att den enskildes
krafter hörde det allmänna tili. Egennytta var
den last hän djupast skydde.

Hän besatt en medfödd praktiskt ekono-
misk blick, som gjorde sig gällande i allt hans
görande och lätande, som lät honom med säker-
het beräkna den ekonomiska basen och terrän-
gen, innan hän satte de stora andliga krafter, i
hvilka hän lefde, med hvilka hän rörde sig, i
verksamhet. Detta gaf hans arbete den öfver-
lägsna stadga, som alltid saknats hos hans före-
trädare „i det skönas tjänst“, Fr. Cygnaeus. Den
omständigheten, att hans arbete icke flöt ut ur
en mäktigt frambrytande spontan känsloakt, utan
var resultatet af en noga beräknande hög intelli-
gens, gjorde, att tidtals ett mindre godt förhål-
lande var rådande mellan konstnärerna och ho-
nom.

I unga år mäktigt gripen af Runebergs dikt-
ning och af Kalevala-fyndet, har hän haft lyckan
att gå tili sitt mannavärf under en stor hänförel-
sens tid. Är det dä underligt, om hän i dessa
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nationens värdagar drömt om att blifva diktare?
Men ett föga rörligt fantasilif hade förnekat ho-
nom den skaldiska gestaltningsförmägan, likasom
en märklig brist på musikaliskt gehör försvagade
hans ora för rytm och välljud. Något, hvaraf
hän själf led djupt, såsotn hän erkände i sitt tai,
dä vi firade hans sextioårsdag.

När diktarhoppet svek honom, slog hän om
med säker blick för sinä andliga resurser och tog
sig an det kulturella lifvets i Finland höjande.
Hän har själf sagt mig, att jag i sentensen på
hans minnespenning: „åt växten vård och ans“
tunnit kärnan och nyckeln tili hans lifsarbete och
hans väsens art.

Professor i modern litteratur 1860, blef hän
den man, som på allvar lade grunden för de
romaniska studierna och genom dem förband
oss med den urgamla kultur, som vuxit upp på
de latiniserade folkens bas.

Från litteraturen förde hän oss på samma
väg tili de bildande konsternas historia och
afslutade den med den första kortfattade men
säkra och än i dag läsvärda historien öfver den
svenska och finska konstens utveckling och
gäng.

Under femton år inspektor för den nyländ-
ska afdelningen, tryckte hän sin filosofis prägel,
sin höga uppfattning om medborgerligheten och
sin brinnande kärlek tili svenskt språk och svensk
kultur i Finland på generationer af vår ungdom.
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Hän ordnade den lösa nebulosa, som Finska
konstföreningen var under den Cygnasus’ska tiden,
tili den fasta institution för den finska konsten
den sedän blifvit.

Ehuru ständigt arbetande med storvulna pla-
ner och tankebilder, besatt hän en underbart
skarp praktisk blick. Konsten fick ej vara en
Fylig skönhetens gudinna, främmande för lifvets
kraf. Hän ville, att den skulle genomadla hvar-
dagligheten, tillämpas i lifvets alla förhållanden

„det nyttiga är skönt“ hän är den första
bäraren af iden om Konstflitsföreningens skola.

Hän omsatte iden om Finsk tidskrift tili en
verklighet, som gifvit Finland äran att besitta
den utan jämförelse äldsta och en af de mest
ansedda publikationer på svenskt språk.

Hän grundlade det svenska litteratursällska-
pet i Finland, det största i sin art inom det
svenska språkets imperium. I detta sällskap
skall under de mörka år, som nu stunda, då
det slaviska elementet uppifrån och det finsk-
ugriska nerifrån komma att göra allt hvad de
kunna för att utrota språket, vår kulturs svenska
typ finna sitt värn och sin fasta borg.

Hän är den första värdiga tolkaren af Rune-
bergs höga idealism, hans troslif, hans världs-
åskådning, och när den tid var inne, att vi be-
höfde en päminnelse om denna lära och detta
lif, gaf hän af allt detta en tolkning, som i djup
och sammanträngd form inrymmer allt, som se-
nare broderats ut i volymer.
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Att hän vid sidan af detta jättearbete i ideer-
nas tjänst suitit som landtdagsman, som rådgif-
vare i skolöfverstyrelsen, i svenska teaterns di-
rektion, bland stadens fullmäktige etc., är öfver-
hufvudtaget att anse som smulor frän den rike
mannens bord.

Om man uppmärksamt följer med de här
ofvan framhållna uppgifter hän lagt för sig och
löst så väl, som det för oss människor är gifvet
att lösa det, som vi önskat, velat och kunnat,,
så skall man finna, att alli bäres upp af tre huf-
vudsakliga inre moraliska stöd, hans kärlek tili
den fäderneärfda svenskfinska kulturen, tili litte-
raturen och konsten. Alit hvad hän gjort flödar
ut ur dessa trenne stora krafter inom honom.

* *

*

När jag senast säg honom, var hän en gam-
mal man. Tyst satt hän i sin stol i solljuset
och drömde. Då och då lyste det tili i hans
trötta ögon. Kanske såg hän slätten i fäderne-
bygden, såg lågande syner från sin ungdoms
dagar, då striden stod het om ideer och idealer,
då nerverna skälfde af spänning, dä äran vin-
kade och makten lockade. Så slocknade elden
i hans ögon plötsligt, hän slumrade, medan ta-
let Ijöd hviskande omkring honom. Lifvet för-
tärde honom längsamt. Hän dog mätt af dess
fröjder, luttrad af dess sorger, sjuttiosex är gamma!.





IVAN AIHAILOVITSCIi
OBOLENSNI





Ivan Mihailovitsch Obolenski.

Den första juli 1904 fick jag af t. f. general-
guvernören Turhin veta, att furst Ivan Michailo-
vitsch Obolenski utnämnts tili generalguvernör i
Finland. På min fråga, hvad för slags människa
fursten vore, fick jag tili svar:

„Tja! hän är rik, mycket rik“.
„Ja, men jag menar . .

„Hum hän blir för Finland? Har ni hört
om judeoroligheterna i Herson? Dem under-
tryckte hän med kraft och fick emottaga af H. M.,
ett erkännande för den skicklighet och snabb-
het hän därvid ådagalade. Medan hän var gu-
vernör i Harkoff, undertryckte hän bondeorolig-
heterna uti en af kretsarna. Man sköt på honom
där, men hän gaf sig ej. Så att nog torde „po-
litikanerna“ här ha fätt sin öfverman i honom..
Det är ej värdt att jubilera öfver Schaumans brott.
Fursten är en hård och resolut man, hän sparar
ej på kosacker och mitraljöser, ifall man kom-
mer med opåkallade demonstrationer“. Sä gene-
ral Turhin.

14
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Den 14 juli tidigt på morgonen ringde det
på min dörr, och in trädde en blek, magerlagd
tyskryss och presenterade sig med ett öppet
bref som herr Diedrichs, furst Obolenskis facto-
tum. När hän knäppte upp sin paletå, såg jag,
att hän bar en hei del utmärkelsetecken, af hvilka
jag tyckte mig känna igen det pä en protestants
rock helt visst malplacerade korset för ortodoxins
utbredande.

Herr Diedrichs intog, efter hvad jag kunde
sluta mig tili, en högst kuriös ställning i furstens
följe. Hän var nämligen en art privat detektiv,
hade mycket att göra med pölisen och gendar-
merna, tycktes vara chef för furstens bevaknings-
personal, hans mellanhand med tidningarna (d.v. s.
hän ville gärna vara det), sist och slutligen var
hän chef för ryska teatern i Helsingfors. Om
honom kunde med fullt skäl sägas, att hän var
„anställd för särskilda uppdrag“, som den offi-
ciella titeln lyder. *)

Hän anhöll hos mig, att jag skulle följa ho-
nom tili generalguvernörens villa Bjälbo för att
på platsen installera hans tjänstepersonal, hans
köks- och stallsbetjäning. I egenskap af bosta-
dens arkilekt gick jag ned och fann på gatan
utanför min dörr en hei karavan af åkare och

*) Samme man, som under storstrejken ansäg sig ha
spelat en viss roll, sä betydande, att hän öfveransträngt sig
tili den grad, att hän sjuknade i lungsot, hvarför hän anhöll
om och fick efter nägra ärs tjänst en finsk statspension.
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formän med lådor, balar och paduschkor (dynor),
Stora som små hus, under bevakning af mänga
bugande tjänare i grått livre. Karavanen satte
sig i rörelse.

Jag åkte i spetsen med herr Diedrichs och
började, så vidt möjligt var, utfråga mannen om
hans herre, fursten. Tili först fick jag veta, att
fursten var rik, t. o. m. efter äldre ryska förhäl-
landen. Hän var gift med en adelsdam frän
Simbirska guvernementet. Furstinnan var mycket
sjuklig och sorgsen öfver ende sonens död. Dött-
rarna voro fromma troende. Jag var senare själf
i tillfälle att se flere rörande vackra drag af
denna deras själsriktning. De fostrades upp af
en engelsk guvernant, voro unga och sågo bra
ut. Fursten själf var het, ifrig, sydländskt upp-
brusande men hjärtlig och vänlig emot enhvar.

„Nå, men massakern i Herson och den i
Harkoff“.

„Ja, det var inte furstens fel. I Herson hade
hän elaka rädgifvare, som tydde hans befallnin-
gar illa och alltid tili det varsta. Om ni hade
sett hans fruntimmers sorg öfver den episoden,
då skulle ni tro mig. I Harkoff var sä godt
som allt undangjordt, när fursten själf kom tili
platsen för oroligheterna. Där sköt man pä ho-
nom. Attentatorn blef dömd tili döden, men hela
den furstliga familjen bad för honom hos kejsa-
ren, och hän fick nåd. Själf såg jag fursten tala
vänligt med den olycklige och ge honom en
gåfva, när hän fördes bort“.
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Ja, där hade jag nu två alldeles motsatta
versioner, den ena från samhällets spetsar, den
andra från de lägre regionerna. Hvilken var den
räfta?

*

Vi hade emellertid kömmit fram tili villan.
När kammartjänaren såg den, blef hän häftigt
upprörd. „Att bo här midt i skogen, vid en för
alla öppen hafsstrand, utan vakt, polis och gen-
darmer! Det är ju omöjligt. Att bo i ett trähus
med en låg källarväning, där „bombister“ kunde
kasta in sinä helvetesmaskiner och bränna upp
alltsammans. Det är omöjligt". När vi kommo
in i rummen, förklarade hän, „att i sädana här
kryddlådor med målade trämöbler skulle fursten
aldrig gå in på att bo“.

Det var ej blott byggnadens enslighet och
enkelhet, som skrämde honom; det kom fram,
att hän med visshet kände, att schvedomanerna,
som voro hatfulla och elaka människor, hade be-
slutat göra af med hans goda herre, hvilken hän
tjänat hela sitt lif, liksom de gjort det med den
föregående generalguvernören —.

Det kostade mig mycken möda att lugna
den trogna själen, att få honom att förstå, det
hans herres företrädare var den enda och den
första i sin ställning i detta land, som dragit
öfver sig allt landets hat. „För öfrigt", tillade
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jag, „jag är själf en af dessa hatfulla, elaka
schvedomaner, så att

Då mannen hade stigit tidigt upp troligen
rned vänstra foten först ur sängen och dä hän
var ogrutad, tog jag honom med mig tili staden,
förde honom tili ett nykterhetsvärdshus och lät
förpläga honom grundligt, tv själens jämnvikt
brukar ofta vara proportionell med den större
eller mindre tyngd, som belastar ventrikeln.

•i- *

Samma dag, den 16:de juni, som aflidne ge-
neralguvernören Bobrikoff skulle flytta in i den
för landets generalguvernör köpta och inredda
villan Bjälbo, mötte hän sitt öde i senatshusets
trappa. Hän hade aldrig, så vidt jag vet, hun-
nit sätta sin fot inom villans tröskel. Den hade
inredts efter receptet »enkel som en bivuak i
fält“. Inga konstverk förstås, inga rajuka möbler.
Lampor, kronor, kökskärl, mattor etc. skulle lå-
nas från kejserliga palatset eller generalguver-
nörshuset. Knappast var emellertid furst Obo-
lenskis utnämning känd, innan öfverste Lwoffski
infann sig hos mig och, visserligen med brytning
men med stockholmsklang i sin svenska, sade:
„Ni får lof att svänga om hela villan; den är nu
som en bivuak, som nog passade den förre, hän
var nu skall den bli ett chalet för en
rysk grandseigneur fursten stammar från ru-
rikarnas tid“.
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Hvad som passade för en uppkomling, pas-
sade ej för furst Obolenski. Då jag ej ånyo
ville besvära senaten med denna sak, beslöt jag
att invänta fursten, som själf finge bestämma och
anskaffa de nödiga medlen. Furst Obolenski kom
på utsatt dag och timme, den 18:de augusti, och
for från tåget direkte tili ryska kyrkan, därifrän
tili Nikolaikyrkan, hvarest hän hälsades af biskop
Råbergh med några skriftens ord, som hän icke
glömde med samma.

Från kyrkan begaf hän sig tili det kejserliga
slottet, där hän tog emot stater och kårer. Sä bar
det i svindlande fart af tili villan, hvarest hän vän-
tades af en lukullisk dejeuner-dinatoire, som fick
lof att expedieras i ali hast, ty om ett par tim-
mar skulle hän tili den s. k. åbokasernen för
att taga emot det ryska militärbefälet. Fursten
kom in i villan som en hvirfvelvind, såg sig
flyktigt omkring, tog vänligt emot mig, tackade
mig flerfaldiga gänger för att jag tagit mig an
och tröstat hans tjänare; därefter klappade hän
i händerna och ropade: „Mina herrar, tili bords,
tili bords“. Så tog hän mig under armen och
placerade mig bredvid sig. Vi voro endast sex
eller sju gäster, alla i gala uniform. Det var för-
sta gången pä tio år jag åter satt tili bords hos
en generalguvernör öfver Finland. Sist var det
hos grefve Heiden, dagen för Alexandersstatyns
aftäckande.

Det gick oregelbundet och lustigt tili vid
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frukosten. Man ät litet af hvarje och om hvart-
annat. Pursien kommenderade fram söi och torr
champagne och finskt brännvin, „ty det var fruk-
tansvärdt starkt och godt“. Det gick med andra
ord tili ungefär som i officerskasinot i Krasnoje
Selo, medan baron Gösta Aminoff var gardets
chef. Pursien talade öppenhjärtigt om, att hän
aldrig väntat sig att i en sådan här smästad finna
så betydande personligheter som de, hvilka pre-
senterats för honom, så imposanta kyrkor och
salar. Hän hade som ung löjtnant värit i Hel-
singfors och erinrade sig från den tiden staden
som en „bicoque“, och, vändande sig tili mig,
sade hän: „En prelat sedän som denne (Råbergh),
hän talade och såg ut som en riktig abbe, fine-
ment, d’une maniere rusee, har jag ej sett på
länge“.

Det kom ett telegram. Adjutanten, baron
van der Hoven gick ut för att taga emot det.
Uti väntrummet fann hän den högtidlige, af hög-
gradig sockersjuka lidande grefve Cronhjelm,
presschefen, som efter otaliga bugningar, vörd-
nadsbetygelser och inviter tvangs att sitta ned
och hålla tili godo.

Pursien och jag smickrade hvarandra. Hän
sade: „Ni är icke finne, ni är normand eller från
Artois, af de blonda nordfransmännens ras“.
När jag protesterade, ville hän göra mig tili
svensk. Jag medgaf, att jag väl vore schvedo-
man, men finne, absolut finne.
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Jag åter höll på att fursten icke var ryss.
„Ers excellens påminner om de norditalienska
raserna eller, om jag får lof att säga, Corsika.
Ja! jag ber om ursäkt, men därifrån var ju den
store Napoleon också“.

„Ni har ej så orätt, min herre, jag är verk-
ligen latinare på mödernet, ty min mor är en
rumänisk prinsessa Stourdza; hon kommer hit
i höst“.

Det led mot slutet af frukosten. Kansliche-
fen hade redan anhållit om att få aflägsna sig.
Fursten vände sig tili mig med sitt höjda glas
och sade: „Ni är min första gäst i Finland, jag
hälsar er välkommen, ni har tagit hand om minä
tjänare, jag tackar er, ni kan räkna på min tack-
samhet och erkänsla". Det klingades på den
saken. Nu eller aldrig, tänkte jag, nu, i press-
chefens närvaro, är det bäst att tala ut, hvarför
jag sade några ord, som ej voro extemporerade.
„Jag tager ers furstliga höghet på orden. Jag
är utom arkitekt äfven skriftställare, jag ville
bedja ers excellens tala förnuft med min gamle
trätobroder här vid bordet, grefve Cronhjelm.
Hela Finlands tidningspress är förtviflad, tag den
uti ert hägn, och hela landet skall bli eder tack-
samt. Det finns särskildt en finsk tidning, som
jag intresserar mig för, Päivälehti, som blifvit in-
dragen, gif den och pressen åter fri, och ers
excellens skall få se, att landets nuvarande ner-
vosa sinnesstämning skall lugna sig“.
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Fursten blef allvarsam, hän tände långsamt
sin cigarr och sade: „Hvad ni nu säger, har en
eder landsman, öfverste Georg Fraser sagt mig
helt nyligen. Ni känner honom, jag vill tänka
på saken, kom tili mig i eftermiddag, så få vi
tala därom och om en del andra förhållanden

jag har ju inga lampor alls i huset,
säger min betjäning. Men“, tillade hän, i det
hän såg gäckande på mig med sinä spelande,
lifliga, mörka ögon, „ni är ju schvedoman, sade
ni nyss, huru kommer det tili, att ni lägger er
ut för en fennomansk tidning. Man har sagt mig,
att de två partierna ej fördraga hvarandra“.

„Pressfriheten står öfver alla partier. Jag har
taiat tili förmån för många finska blad och har
många vänner i det finska lägret*.

Det är att märkä, att grefve Cronhjelm
och jag ej talats vid eller hälsat på hvarandra
under närä två års tid. Nu vände hän sitt
fula dödmansansikte emot mig och sade: „Tack
skall du ha för dina ord. Du kan säga fursten,
att tili och med censorerna bli glada, ifall du
lyckas uti detta företag." *%

Och det lyckades.
Jag var hos fursten på eftermiddagen och

höll samma lilla tai som några år förut för Bobri-
koff. Det, som då föll på hällebärget, föll nu i
god jord. Talet var ej längre än att det godt
kan återgifvas här.

„Hvarje samhälle har sådana tidningar, som
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det själf vill ha; det publiken ej tycker om, det
prenumererar den ej på. Känner den igen sinä
opinioner, då går bladet, känner den ej igen
detn, sä kan ingen regering, ingen makt på jor-
den uppehålla dem. . . kort sagdt „nous faisons
nos idoles d’apres nous memes, et nous nous
venerons nous memes dans nos idoles.“ Det som
ej får uttalas i de lofgifna tidningarna, det tryc-
kes i de förbjudna, läses af alla med ett plus af
det förbjudnas retelse, tros, ty det kan aldrig
motsägas, och bildar därför opinioner, som
kunna bli fanatiska. Att tveka i valet af dessa
två metoder är enligt hela västra Europas erfa-
renhet absurdi“

En lifslång erfarenhet har hos mig stadgat
den fasta öfvertygelsen, att när man talar med
en bildad ryss om en fri press och om konsti-
tutionalism, sä förstår hän saken, medan man
talar och så länge man talar med honom, sedän
är det slut. Jag gör ett undantag för en Tagant-
seff, en Miljukoff, en Petrunkevitsch m. fl. På
samma sätt var det äfven med furst Obolenski.
Hän hörde på mig med en älskvärd, maliciös
min, sedän svarade hän allvarligt: „Ja, så säger
ni; och så säger man där borta västerut, men
där och hän pekade mot Öster där talar
man helt annorlunda, och jag är satt på denna
plats för att tala som man talar där borta. Ni
bör veta, att min makt ej är oinskränkt. Hvad
nu er tidningspress beträffar, så gör jag er ett
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medgifvande: Min företrädare har, särskildt hvad
den svenska pressen beträffar, gätt för långt, och
jag har rättighet att lossa på pressens band.“

I detta yttrande, som jag samma dag anteck-
nade, låg in nuce hela hans finska styrelsepro-
gram. Då hän hade en god vilja, var vek, öm-
hjärtad och svag, så kunde man genom att tala
öppet, genom att vädja tili hans ridderlighet och
främst tili det minne hän skulle lämna efter sig
i Finlands historia inverka på honom. Jag såg
förhållandena på närä häll och har rätt att säga,
att de våra enligt min åsikt just härvidlag felade
mera än en gäng. Det föreföll ofta, som om de
värit lamslagna af fruktan inför den ryska mak-
tens representant. Det är sant, de talade i „full
uniform“, d. ä. med ansvar vid högtidliga sean-
ser, vädjande tili lagar och förordningar. Med
ryssar bör man ej glömma att vädja tili huma-
nitet och ridderlighet; det ryska hjärtat är
varmt och vidt, den ryska logiken bristfällig t.
o. m. hos en L. Tolstoi.

Med mitt samvetes lugna medgifvande kan
jag tryggt säga, att det för det allmänna var
bättre, att jag gick ut och in i hans gästfria
hus, än om jag hällit mig därifrån. Huru myc-
ket bättre då, om andra personer, som verkligen
betydde något, förmådde nägot och kunde något,
följt samma princip.

Dagen efter det jag taiat med fursten, kommo
herrarne Z. Castren och H. Renvall upp tili
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fursten och ordade om samma sak, som jag be-
rört, förtrycket mot tidningspressen, särskildt
mot Päivälehti. Herr Renvall fick ett bestämdt
löfte om en ny, (ung) finsk tidning, och efter
ytterligare tvenne besök fick hän ändtligen ut
„patent“ pä den tidning, som nu heter Helsin-
gin Sanomat.

* *

*

Jag nämnde här ofvan Finlands historia,
detta med anledning af en liten nog så beteck-
nande episod just dagarna efter det hän trädt i
utöfning af sitt ämbete.

Medan trädgärdsarbetet våren 1904 pågick i
villanBjälbo, hade jag i egenskap af intendent tagit
mig friheten att för ett par dagar bosätta mig i några
af rummen för att kunna följa med arbetet i parken
och i trädgården, ty jag är sedän barnaåren en-
tusiastisk trädgårdsmästare. Jag hade tagit med
mig en hei del uppslagsböcker och bland dessa
Schybergsons „Finlands historia'1 i två solida
band. När jag åter flyttade tili staden, glömdes
den senare delen af sistnämnda bok kvar och
återfanns först sedän fursten anländt. Hän läm-
nade mig själf boken och yttrade därvid: „Jag
har bläddrat i er historia och funnit minä före-
trädares namn (det sista namnet är Adlerbergs),
det är en allvarlig uppgift, som fallit pä min
lott." Fursten var en snabbtänkt man och (man
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skulle ej ha trott det, när man såg hans friska
gula färg) en sjuklig man, som väl visste, att
hans tid ej skulle bli läng. Hän förstod nog-
samt, att i Rysslands historia skulle hän bli
glömd i morgon. I Finlands gick hän in i evig-
heten. Uti Ryssland betyder en generalguvernör
här eller där så godt som ingenting . Detta
exemplar af Finlands historia gjorde honom be-
tänksam. Hän förvänade sig öfver bokens ansen-
liga volym, frägade, om den fanns på ryska eller
franska. Sä gick talet öfver tili andra ämnen.
När jag skulle gä, pekade hän pä boken i min
hand och sade något, som kort och godt kunde
uttryckas i orden: „Jag har kömmit hit oförbe-
redd tili följd af händelsernas påtryckning.
Jag undrar, hvad man en dag skall skrifva om
furst Ivan Obolenski i den där boken.“

* *

*

Medan jag med fursten mätte och ordnade
i rummen för vinnande af plats för de nya
möbler hän önskade, anmäldes en deputation af
gammalfinnar. Fursten bad mig vänta, tills hän
mottagit deputationen. Den var sammansatt af
suometarianer, utvalda från de fyra stånden vid
landtdagen. Deputationen ville gifvetvis markera,
att suometarianerna vore det allvarliga regerings-
partiet i landet, det, som hän hade att komma
öfverens med och som ville komma öfverens
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med regeringsmakten. Jag säg från rummet,
där jag stod, så godt som hela ceremonin
och hörde talet, som hölls af Josua Johan-
son, och jag förargade mig åt en passus i detta
tai. Prelaten sade, att värt samballe gripits af
djupaste fasa öfver mordet pä hans företrädare.
Detta var nu icke sannt. Senator Vuorenheimo
öfversatte talet tili ryska, och fursten besvarade
detsamma. Hän talade improvista förvänans-
värdt lätt och klart. Deputationen begaf sig i
sinom tid äter tili staden.

När vi så åter skulle behandla möblerings-
frågan, vände sig fursten tili mig, och i det hän
såg på mig så skarpt hän det kunde, frågade
hän; „Var den där „fasan“ (horreur), som prela-
ten talade om, så stor i Finland, ni
vet?“

„Nej!“ blef mitt svar, „man kunde möjligen
tala om bestörtning (stupefaction), men den gick
snart öfver, ty hän, som är borta, var hatad, hän
behandlade svåra olyckliga frågor ovarsamt.
Detta är sanningen om saken och mannen. Hans
bortgäng var en befrielse. Tag mig såsom exem-
pel. Min äldste son förlorade sin tjänst vid fin-
ska militären, drefs öfver på en bana, som hän
ej älskar, min yngste son flydde från landet och
kommer, tili min och hans moders stora sorg,
aldrig mera åter.
Kan man vara annat än lycklig öfver att befrias
från en, som burit otaliga olyckor af denna art
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in i de finska hemmen." Medan jag talade, blef
jag mycket upprörd, använde de starkaste ord

— och slutade med: „Vårt lif har värit
ett h—te.“

Fursten blef själf rörd. „Cher monsieur 11
,

sade hän vänligt, i det hän bjöd mig ett glas
seltersvatten, „pas un enfer, seulement un pur-
gatoire, tout sera encore bien.“ Medan jag lug-
nade mig, stod hän vid fönstret, trummade pä
rutan och betraktade eftersinnande det i som-
maraftonens belysning undersköna landskapet.
Så sade hän, vändande sig tili mig: „Me voilä
dans une terrible position je m’en
vais si on demande trop de l’une ou de I’autre
cöte.“ Och hän gjorde det, som kändt.

* *

*

Vi talade ej endast om politik och om hans
många företrädare, vi talade äfven om hans lam-
por, som mot programmet för villabyggnaden ej
kunde erhållas tili låns från kejserliga palatset,
etc. Slutresultatet blef, att jag måste köpa nya
lampor för ett tusen ett hundra mark för denna
lilla villa, ej större än en liten prästgård på lan-
de! Lamporna voro i, hvad fursten kallade,
„style decadent11

, det finaste och bästa, som fanns
i Helsingfors. Jag fick flere gänger byta om
dem, innan fursten blef nöjd. Hans smak var
högt utbildad; hän ville ha fina men enkla for-



224

mer i moderniserad empirstil. För mig var affä-
ren i högsta grad besvärlig; jag mäste bestän-
digt begära nya anslag i senaten. Att ärendet
för mitt vidkommande aflöpte så pass drägligt,
har jag att tacka för visadt tålamod och tillmö-
tesgående å dvilchefens sida, som, oaktadt de
många extra fordringar och ledsamheter saken
medförde, erkände, att jag gjorde hvad jag kunde
för att inskränka utgifterna inom det tillbörligas
gränser.

Ett par dagar efter den senast beskrifna epi-
soden gjorde fursten sin eriksgata genom Fin-
land. Af en händelse var jag nägra timmar i
Åbo, dä hän pä äterresa från det nordliga Fin-
land besökte staden. Hän hade värit i domkyr-
kan, i f. d. akademihuset. Jag träffade honom,
när hän jämte svit tog Pehr-Brahe-statyn i be-
traktande och lät för sig öfversätta dess stolta
inskrift. Detta gjordes för öfrigt icke fullt exakt.
Jag visste, att våra motståndare alltid funnit denna
staty mindre önskvärd och inskriften från Per
Brahes tänkebok „Jag vaar med landett och lan-
dett med mig väl tillfreds" i hög grad opas-
sande, dels emedan den kunde användas som
replik, som argumentum ad hominem, men främst
emedan man fann det alltför kurtisant gentemot
något så obetydligt som „de regerade. 11 Jag var
i tillfälle att fråga, hvad hän tyckte om konst-
verket. Hän fann bilden stätlig, mähända något
„bouffant“, men det hörde väl tiden tili, numera
skulle det ej passa en generalguvernör.
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„Men inskriften?“
~Den är ju historisk“.
„Ja, visserligen."
„Nå, då är den på sin plats.

*

*

När hän ätervändt från resan, blef jag upp-
kallad. Det gällde äterigen den eviga möbel-
frågan. Hans gemål och hans mor skulle komma
på besök, och lokalen, lägenheten var „delicieus,
men hän behöfde ännu mera möbler“. Vi sutto
vid kaffet på verandan. Hän var liflig som van-
ligt och talade med värme om sin resa, huru väl
hän blifvit emottagen, hvilken höggradig kultur
hän tunnit vara rådande t. o. m. på smä afsides
belägna orter. Nägot hat mot ryssarna hade hän
ej tunnit nägonstädes, hän hade äfven frågat
„kupetserna“ på de respektiva orterna, och de
borde ju veta det. Och Åbo sedän, hän var
lika förtjust i den staden som grefve Heiden
fordom, ja, hän gjorde t. o. m. en vits på ryska,
som lydde: „Han skulle ej ha något emot att i
stället för Obolenski, generalguvernör, vara Åbo-
länski-guvernör.“ Alit detta ville hän berätta för
kejsaren.

* *

*

När hösten inbröt, flyttade fursten tili staden,
och jag hade då ej mera att göra med honom

15
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å tjänstens vägnar, hvarför jag jämförelsevis säi-
län kom 1 beröring med honom. Egentligen
skedde det endast, dä censuren bräkade som
värst. Då gick jag upp tili honom än ensam,
än 1 egenskap af introduktör för redaktörer från
olika håll i landet och talade om och om igen
för den eviga sanningen, för det fria ordet, som
för mig blifvit en religion, en religion, inför hvil-
ken tyvärr hvarje ryskt tschinovnikhjärta står
kalit och som hvarje rysk hjärna har svårt att
fatta.

Det lyckades vanligen så där tili hälften.
Hän påstod sig själf vara öfvervakad, hans om-
gifning delade ej hans liberala syn på företeel-
serna. Denna omgifning höll faktiskt af öfver-
tygelse på censuren, denna den dummaste af alla
dumma inrättningar på jorden. Det är verkligen
så, att förståndet kan taga miste, endast dum-
heten är ofelbar. En gång, när censuren värit
mer än lofligt kittslig mot några finska tidnin-
gar, gingo redaktör A. Frenckell och jag upp tili
fursten. Frenckell framhöll spirituellt och ogene-
radt som gentlemän höfves de gränslösa svårig-
heter tidningspressen har att kämpa mot. Fur-
sten hörde på en stund, så drog hän upp en
låda i sitt skrifbord och kastade fram en packe
ryska tidningar och flygblad.

„Ser ni, minä herrar, dessa små ryska blad,
om hvilkas tillvaro jag förut ej haft en aning,
de ha sändts mig från olika delar af Ryssland.
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Öppnar jag dem, finner jag smä elaka, fientliga
notiser om mig, som alla gä i den riktningen,
att jag lämnat den enda väg gentemot Finland,
som är den rätta min företrädares.
Hvad ni, minä herrar, hålla för strängt, obilligt
och odrägligt, anse de för raka metsäisen. Flere
af dessa notiser äro giftiga och så lokala, att
man myeket väl kan förstä, hvarifrån de här-
stamma. Jag nämner detta allt för att ni skall
finna, att jag är en man, som blifvit placerad
pä tvenne stolar. Gif mig tid, minä herrar, min
ställning är svårare, än ni tror.

*

*

En gång sände fursten bud efter mig. Rit-
ningarna tili det nya stationshuset skulle fast-
ställas. De lägo uppslagna pä hans bord, hara
studerade dem allvarligt och sade, då jag komr
„Hvad skall man säga om det här; tyeker ni, att
det är vackert?“ „Det är ej på mig det kommer
an, det är på ers excellens. Ja, jag
säger, att det är kuriöst, originellt, det gör sig
kanske i verkligheten bra.“

„Mais ce candelabre 11 och hän pekade på
tornet „den vill jag ha bort.“

Och jag, som hatar dessa dumma och dyra
torn, som i värt moderna Helsingfors sticka sinä
obehöfliga, fula nosar fram på de mest olämpliga
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ställen, höll nu ett vackert försvarstal för arki-
tekten E. Saarinens torn.

Att börja med ville fursten ej ge med sig, i syn-
nerhet då hän fick höra, att detta torn skulle
kosta mera än hundra tusen mark. Hän ville
åtminstone se ett projekt utan torn, ty, sade
hän, „när någonting är dyrt och onödigt, bör
man ej försvara det. Arkitekterna böra först och
främst underkasta sig en sund ekonomis princi-
per.“ De för det bortlämnade tornet inbesparade

:medlen ville hän anslä tili utvidgning af hufvud-
trappan tili kejserliga palatset.

Jag bad då att skriftligen få framhålla minä
skäl för tornets bibehållande. Hän medgaf detta,
och ännu samma dag sände jag honom mitt ut-
låtande, som gick ut på att tornet, obehöfligt
för byggnaden, skulle för det stora torget blifva
detsamma som kampanilen i Venedig för Mar-
cusplatsen. Dessutom måste man ju respektera
.ett verk, utgånget ur en allmän täflan, bedömdt
af en ojäfvig prisjury, uppgjordt af en konstnär,
som jag ställde högt. Fursten var missnöjd med
mitt utlåtande och gjorde en observation, som
genom sin finhet frapperade mig. „Paris“, sade
hän, „är världens vackraste stad och Place de la
Concorde den skönaste plats i denna städernas
stad. Paris har knappast nägra torn att tala
om, och från Place de la Concorde ser man icke
ett enda. Huru många torn ha vi t. ex. i Flo-
rens, den staden borde dock vara ett mönster
för herrar arkitekter.“
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För att styrka sinä ord slog hän upp en
guide öfver Paris och visade mig flere vyer frän
Carouselle-platsen, och man såg verkligen ej ett
enda tora i dessa hiiden

När det emellertid framhölls för honom, att
det vore förkastligt att gentemot en härskande
smakriktning och vid afgörandet af ett byggnads-
ärende, som fordrade en viss snabbhet, intaga
en afvisande hållning, frångick hän sitt första
beslut att infordra en fasadritning, eljes oföränd-
rad, men med bortlämnande af tornet.

De latinska likasom de grekiska folken ha
älskat den horisontala linjen, Med barbariet
från norden trängde den vertikala linjen in uti
Italien. I fästningstorn och omotiverade klock-
torn kom den med longobarderna in uti de
hundrade tornens stad, Pavia, samt därefter tili
det öfriga Italien och nådde sin kulmen uti de
dumma, emot hvarandra lutande tornen i Bo-
logna, åsnetornen kallade. Renässansen jämnade
tusende af dessa dyra och onyttiga byggnader
med jorden. Det pittoreska, måleriska fick med
sinä vertikala streck vika för de horisontala lin-
jernas harmoniska och fina spel. Där tora upp-
fördes, fingo de, som i Bologna, Pisa, Venedig,
antingen hela Stora ytor eller delades de af ho-
risontala linjer i vackra proportioner. För Hei-
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singfors äro tornen minst sagdt umbärliga. Sta-
dens pian är ett verk af J. A. Ehrenström, fost-
rad i den klassiska skolans blomstringstid under
Gustaf 111. Dess arkitekt C. L. Engel kom vis-
serligen från Berlin, men var den berömde klas-
sikern Gillys elev, var påverkad af J. J. Winckel-
mann. Att här uti vår tili planen upplinjerade,
klassiska stad komma med tornbyggnader på
alla möjliga och omöjliga ställen, är förkastligt.
I Tölö stadsdel med sin ojämna terräng och sinä,
efter markens konfiguration uppdragna gator,
där är det mähända en annan sak.

Nästan sarama resonnemang, som här ofvan
omtalats, repeterades, när det gällde att god-
känna ritningarna tili det nya nationalmuseet;
äfven dess torn ce candelabre ville fursten
ha bort, men här var ett bemötande lättare, ty
visserligen är tornet äfven här onödigt och dyrt,
t. o. m. förhinderligt, men hvad vore hela mu-
seet, om detta torn toges bort? En hop enkla
tak.

* *

Japan hade i februari 1904 gjort sitt häftiga
anfall mot den ryska flottan i Port Arthur. När
telegrammet dagen därefter kom tili Helsingfors,
befann jag mig händelsevis hos en mycket hög-
ställd rysk person i vårt land icke general-
guvernören. Denne var utom sig endast öfver
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en sak, den, att anfallet gjorts utan krigsförkla-
ring. Hän öste sinä vredesskålar öfver de gula
aporna, hän fann det hela snart sagdt löjligt
(om krigsförklaringen kömmit först, hade hän
utan tvifvel tagit det hela som en fars). Nu var
blott ett säkert, hän var i högsta grad, med för-
lof sagdt, arg. Hans humör blef icke bättre, när
jag upplyste honom om, att ocksä Ryssland 1808
börjat kriget utan nägon som helst krigsförkla-
ring. Hän höll att börja med min uppgift för
så otrolig, att hän måste bedja mig att nästa
gång visa svart på hvitt på den saken nästa
gång kom jag med Schybergsons historia. Ja,
då var hän snäll igen, ty Korea var i Japans
våld.

Slag på slag, likt sagans mörka korpar,
kommo buden från den yttersta östern om de
ryska härarnas nederlag, om den ryska flottans
oduglighet. „Krig är ett nöje för gudar“ har det
sagts. Jag kan säga med skalden: „det bor en
Gud inom mig.“ Med hvilka känslor af spän-
ning och oro mötte jag icke dä dessa flygande
bud. Voro vi ej gudar, så voro vi åtminstone
einheirar, som med det gränslösaste intresse
följde den väldiga kampen. Svärt var det många
gånger, ty de censurerade telegrammen voro,
lindrigt sagdt, förvirrande. Huru ofta hände det
ej, i synnerhet i början, att en utbasunerad seger,
eller åtminstone framgång, blef en reträtt
stundom t. o. m. ett nederlag. För att få så
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sanna meddelanden som möjligt, beslöt jag en
gäng, dä jag vistades i Stockholm, att med ohe-
ten för svenska telegrambyrån, doktor Hakon
Lundström, och en god vän tili mig göra upp
ett enkelt code-system för min privata del an-
gående krigstelegrammen. När ett ryskt telegram
var oklart eller otroligt, behöfde jag endast sända
ett ord som fråga, och förbi alla vakande cen-
sorer kom det förlösande ordet från Stockholm,
säkert och sant, ty minä meddelare stodo i de
bästa personliga förhållanden med Japans mi-
nister. Genom denna enkla code var jag vid
flere tillfällen den i krigsfrägorna bäst initie-
rade personen på vår ort. Detta skulle en dag
skaffa mig ett par obehagliga minuter hos
furst Obolenski.

Jag var bjuden på middag hos en hög-
ställd finsk ämbetsman. Ehuru flere vackra unga
damer voro våra conviver, hade alla glömt cour-
toisiens liksom flirtens språk. Afrodite och ero-
terna voro drifna på flykten, Mars och Tyrteus
härskade ibland oss. Man talade ej om annat än
kriget; kriget, det var vårt A och O. Det var
våra dagars tankar och våra nätters dröm. Ett
år hade snart förgått, sedän den minnesvärda
assauten mot Port Arthur gjordes en stormig
februarinatt. Vi hade upplefvat striderna vid
Jalufloden, alla de fruktansvärda slagen tili lands
och sjöss, men ännu hade vår själ ej förlorat
sin spänstighet. Likasom romarena njöto af
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arenans spännande strider, så reagerade vära
nerver, så fylldes värt sinne dag för dag af orons
spännande energi. En af Kuropatkins, skulle jag
tro, adjutanter var middagsgäst; hän hade sett
striderna på närä håll, kände flere af dessa gene-
raler, dem telegrammen omtalade, hän var öfver-
lägset säker på sin sak. Japanerna skulle bli
slagna, därom var hän viss. Nu först hade den
ryska armen samlats och uppöfvats för sitt värf;
den hade just i dessa dagar blifvit en fruktans-
värd kraft. Nu först skulle kriget börja på allvar,
och japanerna skulle med blodiga hufvuden drif-
vas från Mandschuriet, och det inom kori

„Ja, det bör då ocksä bli inom kort, ty
faller Port Arthur nu, så är hela den japanska
hären fri och färdig tili aktion och då“

„Port Arthur skall aldrig falla, hör ni, aldrig.“
Hän blef ifrig, lian lade, icke utan talang, ut
sinä synpunkter, hvarfcr hän för sin del trodde
på den ryska armens framgäng. Hän märkte
emellertid, att flertalet af gästerna voro af en
annan äsikt och blef ifrig, så att samtalet fick
en ton och form, som ej mer var fullt lämplig.

I detsamma ringde telefonen länge och häf-
tigt. En betjänt kallade mig tili det störande
odjuret, hvilketman glömt att afstänga. Ett tele-
gram, grande vitesse, hade kömmit tili mitt hem,
och man frägade, om det skulle sändas tili festen.
Jag bad den telefonerande bryta telegrammet
samt läsa upp dess innehåll i telefonen. Där
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stod intet annat än: „Marmor, kalk, tegel säljes,
Håkan." Och detta betydde, att Port Arthur
hade tallit, Stössel tillfångatagits och flottan tal-
lit i japanernas händer

Endast den, som lefde med under dessa år
och i dessa tider, kan tulit fatta, hvilken oerhörd
effekt denna nyhet skulle göra på alla. Jag
minns, att jag, då jag återvände tili min plats,
tänkte; detta är för dramatiskt för att vara tro-
värdigt. Lifvet plägar säilän koncentrera sig i
sådana repliker å la Victorien Sardou; kaptenen,
adjutanten har nyss pästått, att Port Arthur aldrig
skall talla. När jag nu kommer med en replik,
som japanska informationsbyrån sändt tili Stock-
holm, hvilken genast delgifvit den ät min van
Hakon Lundström vid svenska telegrambyrån,
sä

. Jag kände, huru sinnesrörelsen
jagade upp tvä röda, heta fläckar på minä kin-
der, när jag åter gick för att intaga min plats vid
bordet. Snedt emot mig satt bankdirektören

—, som följt med replikskiftet mellan mig
och adjutanten; hän såg frågande på mig

„Nå väl“, sade jag, „Port Arthur har tallit,
Stössel är fången, flottan är tagen.“

„Omöjligt“, inföll kaptenen.
„Är det säkert?" frågade bankdirektören.
„Absolut säkert."
Det blef en uppståndelse vid bordet, nyhe-

ten fördes öfver tili nästa rum, och jag fick bud
från fursten att komma tili tals med honom efter
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middagen. Då middagen var pompös och stäm-
ningen lifvad, drog det ut tili klockan nio, Innan
jag kunde komma tili generalguvernörspalatset.

Fursten kom emot mig med ifriga, spänstiga
steg och räckte mig en mängd telegram, sä-
gande; „Voilä, mes menues*), här står ingenting
af hvad ni visste att berätta ora Port Arthur. “

Hän var synbarligen förtretad. „Får jag lof att
fräga, hvarifrän ni har edra underrättelser?"

Jag hade, innan jag gick tili fursten, skyn-
dat mig hem efter telegrammet. Jag tog nu fram
och läste det för honom: „Marmor, kalk, tegel
säljes, Håkan Detta betyder, efter den code
jag uppgjort med en vän i Sverige, det hvad
jag berättat."

„Ah, bah, hvad vet man i Sverige ora dessa
saker mera än yi?“

„Japans forna militärattache i Petersburg
-är nu i Stockholm. Hän prisas enhälligt som en
absolut pälitlig man. Port Arthurs fall är icke
någon skarn; det är ju nog gjordt för äran, de
ryska officerarnas och soldaternas uthållighet och
tapperhet stå öfver allt beröm“.

När jag tillade några beundrande ord om
general Stössel, fick jag tili min gränslösa häp-
nad höra ett uttryck om denne berömde hjälte,

*) Fursten mottog alla dagar lila mängfaldigade telegram
pä däligt papper. De innehöllo ett pele-mele af s. k. riks-
vlktiga nyheter. Stundom lästes i öfversta kanten „secrete.“
Hän kallade dem sinä menuer.
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som jag aldrig hade trott skulle kanna komma
i fråga vis ä vis honom. Ordet kan ej tryckas,
men gaf vid handen, det fursten höll för, att
Stössel var mera än en simpel kajon.

* *

*

Den ryska armadan hade afgätt frän Lihaa
under amiral Rodschestvenskis befäl för att upp-
taga striden mot det segerrika Japan. Aldrig
har historien mig veterligen haft att förtälja om
ett äfventyr af den art, som härmed tog sin her-
jan. Den spanska armadans färd upp mot Eng-
land var en barnlek vid sidan af den färd det
nu gällde. Hela Europa var i spänning. En
tili kvantiteten stor men dålig, hopskrapad flotta
skulle segla jorden rundt för att söka upp en
fiende, om hvilken man visste, att dess flotta var
af ett godt material och bemannad med de yp-
persta sjömän. Vecka efter vecka, månad efter
månad kunde man följa dramats gäng; detta steg-
rade spänningen i ett accelerando, som tili siat
blef enerverande, likt symptomerna tili en feber-
sjukdom. Den bedröfliga fasen vid Doggerbank,,
malörerna utanför Afrikas ostkust, den förtvif-
lade rasten i de indokinesiska vattnen, i Kam-
ranbukten under Japans protester och Frankri-
kes förlägna ursäkter gåfvo äfventyret ytterligare
ökad färg och ökadt lif. Så kom slutligen den
fruktansvärda katastrofen.
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Man kan förstä, med hvilka känslor furst
Obolenski skulle följa den ryska flottans öden.
Hän hade ju själf värit sjöofficer, fätt sin upp-
fostran i samma skola och på samma fartyg som
flertalet af de personer, hvilka nu ledde det vå-
gade det fanns folk som sade det dum-
dristiga företaget. Det var ytterst intressant att
höra honom tala om de olika orter, där flottan
rastade pä sin färd, om de män, som stodo i
spetsen för denna Rysslands „sista, hopskrapade
maritima kraft-. Det var fullt tydligt, att fursten
icke hade något som hälst förtroende tili de
yngre krafterna vid flottan. Det mesta af hvad
som senare sipprat ut om det snygga kom-
paniskapet Besobrasoff, kontreamiral Abasa,
Von-liarliarski fick jag äfven kännedom om vid
dessa samtal. Det fanns nog ännu en dignitär vid
denna tid i vårt land, som ej sparade sin tunga,
när det gällde denna sak, men nti hans skarpa
tai fanns intet af den sorg och det vemod, som
låg latent under furst Obolenskis ord, som gjorde
allt, hvad hän meddelade, och honom själf sym-
patisk för mig.

Då hän var klartänkt och klok, hade hän
för längesedan dels sett, dels genom sitt under-
medvetna vetande gissat sig tili det maritima
panamat i Petersburg. Hän var därför fullkom-
ligt fri från ali chauvinism i fråga om krigets
resultat, på samma gång hän var förvissad om
att de ryska soldaterna från mellersta och Nord-
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Ryssland skulle göra sin plikt inför alla eventua-
liteter, inför död och förintelse. Folket frän nej-
den af Odessa och Krim misstrodde hän däremot,
förklarande det vara en hop kanaljer, landsstrykare
och pack. Hän såg därför med dyster stoicism
slutkatastrofen nalkas. Med klarsynthet och nog-
grann beräkning förutsade hän, utvisande på en
förträfflig karta, den jag enligt hans anvisning
köpt åt honom, platsen för den oundvikliga ka-
tastrofen.

Hvilka tider vi dock upplefvat! Vi, som vid
fulla själskrafter värit med om dessa sista tio
år! Hvilka stora känslor och vidtgående tankar
ha ej genomströmmat oss alla, som lefvat och
lidit nti det fordom så undangömda landet Fin-
land. Stora vidder ha öppnats för oss under
dessa är. Af knutvinkelaktig smäborgerlighet
ha vi då sannerligen ej behöft lida; tidens stora
frägor ha i starka böljeslag gått öfver oss. Och
särskildt dessa stora dagar .

.
. dagarna före

Tsuschima ..
. dem glömma vi nog aldrig. Dag

för dag minskades afståndet de två flottorna
emellan, dag för dag steg den nervosa spännin-
gen i världen och icke minst här i Helsingfors.

Att vid denna tid få säkra underrättelser om
huru det egentligen förhöll sig där borta i mor-
gonens länder, var dock så godt som omöjligt.
Censuren vakade troget öfver oss alla. Annu
den 26:te maj visste vära tidningar att omtala en
seger vid Formosa. En dag, det måste värit den
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30:de maj, var tili följd af ovissheten spännin-
gen i luften så stark och olidlig som en het åskdi-
ger sommardag. Nerverna voro spända som fiol-
strängar. Lyckan stod mig bi. Jag fick bud att
att komma tili villan Bjälbo; fursten hade undan
kapellmusiken, d. ä. Kapellets musik, flyttat tili
villan. Jag hade ej träffat honom på fjorton da-
gar. Nu skulle jag fråga ut honom. Jag med-
ger, att det nu fem år senare låter kuriöst, att
jag skulle fråga honom, men vi lefde då uti Stora
historiska tider, då händelserna gingo i väldiga
vågor, då lif spilldes i tusendetal, då en ny värld
höh på att bryta igenom i det Stora landet i
Öster; allt sådant för människor närmare hvar-
andra, frånsedt att hän själf var tili oförsiktighet
meddelsam. Dessutom hade hän ju å andra sidan
mer än en gång lätit telefonera tili mig för att
fråga, om jag visste något särskildt, så att . . .

Det var en strålande, skön majdag, den
första riktigt vackra vi haft. Vaktmanskapet i
villan samt detektiven stpdo och gassade sig
i solskenet utanför porten. De gjorde honnör,
och då jag frågade om någonting händt, fick jag
det vanliga soldatsvaret, att allt var i ordning
och att ingenting händt. Jag gick genom par-
ken tili villan, förstugan var tom, vestibulen tom,
väntrummet äfvenså, i salongen fanns ingen . . .

Jag tänkte redan vända om, då jag plötsligt såg
fursten hälsa mig från verandan. Här satt hän i
en af korgstolarna och gassade sig i vårsolens
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värme. Utan att vidare hälsa sade hän ifrigt, men
nastan högtidligt allvarligt: „Det har nu händt,
det, som vi alla väntat, sitt ner och läs“. Och
utan att taga ögonen frän det telegram hän läste,
sköt hän tili mig ett af dessa långa telegram,
som hän alla dagar emottog. Det första mitt
öga föll på var ett ord, som kommer att
ljuda och genljuda så länge tapperhet och man-
namod skattas högt på vär jord, så länge den
största insats vi kunna ge för en ide, själfva
lifvet, betyder något. Tsuschima, läste jag för
första gången . . . Tsuschima, heliga ord och
heliga ort! Här föddes i blod och smärta, lik-
soin allt, som födes tili denna jord, den ryska
friheten. *)

Det drog långt om för mig att läsa tele-
grammet. När jag omsider slutat bladet n:o ett
och såg upp, satt fursten tungt lutad öfver bor-
det, tårar glänste i hans ögon och runno utför

*) Att saken sä uppfattades äfven i de bredare lagren
af det ryska samhället, framgär bland annat af ett rörande
yttrande af en enkel, klok rysk kvinna, helt visst främmande
för alla politiska bitankar. Sedän hon med tärar i ögonen
berättat, att „vär kare Constantin" föll i striden vid Tsu-
schima, tillade hon med ett vackert uttryck, värdigt en Catos
syster: „Han sändes nog ut i andra ärenden, men min tro
är, att hän dock öppnat vägen för den stora folkfriheten, hän
som sä mänga andra vär tids martyrer". Det varma, vär-
diga och stolta tonfallet i hennes stämma slog mig sä, att
jag värit färdig kyssa hennes lilla, knubbiga hand, om den
blott värit bättre tvättad.
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hans kinder. Hän sade med kväfd stämma: „De
ha dött som hjältar, de voro minä ungdomsvän-
ner, dessa, som Ryssland nu begråter“. Efter
ett par minuters tystnad tillade hän: „Tyngre
blir ansvaret för hvarje dag, som går, för dem,
som börjat detta vanvettiga krig“. Plötsligt sade
hän : „Vili ni vara god och kalla på kammartjä-
naren.“ Denne kom och fick befallning att hämta
en flaska musserande bourgogne. Vinet kom,
fursten fyllde tvenne glas, reste sig och sade på
ryska, liksom för sig själf: „Jag dricker tili edert
minne, tappra kamrater och vänner.“ litan att
klinga tömde hän sitt glas, stod en stund tyst
blickande ut öfver fjärden, som läg där leende
och solig i guld och blått i värsolens sken, så
korsade hän sig, mumlande ord, som jag ej upp-
fattade; därpå tillade hän högt: „Farväl! farväl!“
och åter satte vi oss ned att läsa telegrammen.
Medan vi tysta läste enhvar sitt telegram, hör-
des från fjärden nägra svaga toner tili ackom-
panjemang af luta och gitarr. Det var adjutan-
ten Paltoff, en hyperelegant officer med anglise-
rade maner, som lät sin vackra barytonstämma
ljuda öfver vägorna.

„Ah, det är minä fruntimmer, som äro ute
i motorbåt. De få lof att komma hem nu, det
passar sig ej att spela och glamma nu, när“ . .

.

Kammartjänaren kallades åter in och fick befall-
ning att ro ut och kalla damerna och adjutanten
hem. Vi gingo, åtföljda af betjänten, mellan de

16
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vårdoftande träden ned tili bryggan, där nägra
båtar af olika finsk typ lågo, men betjänten kunde
icke ro och vägrade bestämdt att stiga ned i,
hvad hän kallade, „en finsk balja" (lahanka.)

Ehuru motorbåten var långt borta vid Rå-
holmens udde, tycktes damerna ha observerat,
att något var på färde på bryggan. Motorn vände
■och kom i brusande fart ned mot bryggan. Då
jag ej ville vara med om de intimare scenerna,
som nu vid budet om riksolyckan skulle komma
att utspelas, och då jag, upprörd öfver det Stora
budskap jag fått, gärna ville vara ensam, tog jag
ett hastigt afsked och begaf mig mot staden.

När jag gick ut genom porten, kunde jag ej
underlåta att säga åt den honnörgifvande vakten:
,„Nu har något händt i världen“. Då soldaten
Mgande såg på mig, kom jag plötsligt ihåg, att
jag blifvit kallad i något mer eller mindre vik-
tigt ärende, som nu förgätits totalt. Med den
reflexionen, att ingenting var viktigt nu på denna
dag, tillät jag mig lyxen att midt på en blank
strålande arbetsdag promenera den fyra kilome-

■ter långa vägen tili min byrå. Jag gick ej längs
chaussen utan genom den barr- och björkdof-
tande skogen öfver de ranunkelgula ängarna och
de nyplöjda fälten, där ärlorna trippade i kapp
i plogfäran, och firade inom mig själf den stora
dagen. „För mig, en gammal liberal från sextio-
talet, var den parlamentariska konstitutionalismen
blifven en religion. Den har för lifvet ingått uti
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mitt väsende och, ehuru jag medger, att den är
de skandinaviska, germaniska och anglosaxiska
folkens skapelse och arfvedel, som bäst passar
för deras ras, att latinarne aldrig fullt tunnit sig
i denna frihet samt att slaverna icke ännu aro
vuxna densamma, icke värda dess allvar och an-
svar, *) så, i alla tali, pä vägen mot de europei-
ska staternas förbrödring och förening, mot det
Stora mälet, mänsklighetens förädling, frihetens
seger, var dock Tsuschima en af milstenarna.
Nu kunde man andas ut, ty med Tsuschima skulle
i en eller annan form les etats eller parlament infö-
ras i det ryska samhället. Godt skulle komma
af ondt, allt utvecklar sig ur sin motsats. Sän-
gen är af sorg upprunnen, men af sång är glädje
vunnen“, säger ett finskt distikon, och det kan till-
lämpas här“. Ofvanstäende citerade slutstrofer äro
tagna ur ett bref tili en svensk vän. Att jag då
dömde rätt och dömde sant, det finner jag nu.

Den 10;de september 1905 besökte
mig min gamla kamrat Henrik Borenius, presi-
dent i Vasa hofrätt, i en viktig angelägenhet.
Hän hade dagen förut kömmit tili Helsingfors
för att med några bland senatens medlemmar

*) Det ser bedröfligt nog ut, som om detsamma kunde
>ägas ora finno-ugreina.
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tala om sinä olyckliga kolleger vid hofrätten.
Som kändt hade på Bobrikoffs tillskyndan hof-
rättsråden Tujulin, Åkesson, Carp m. fl. gent-
emot tydlig lag afskedats från sinä tjänster. Bo-
renius hade ulan vidare ämnat återvända tili
Vasa, men nägon hade framhällit för honom, att
en person i hans höga ställning icke kunde lämna
hufvudstaden ulan att ha gjort visit hos landets
generalguvernör. Dessutom fordrade den delikata
frågan om dessa hofrättstjänstemäns återbördande
tili verket, att presidenten personligem talade med
generalguvernören.

Nu kom hän tili mig och bad mig följa sig
tili villan Bjälbo, presentera honom och tala tun-
gomäl för honom, ty utom svenska och en åt-
minstone för mig absolut obegriplig tyska talade
hän endast en klen, nyländsk finska.

Jag hade i tiden under Henrik Borenius’
tändande taktpinne värit med om att sjunga
många af hans veka, vackra kompositioner
bland dem minnes jag särskildt: „Das Vöglein
hat gesungen, Die Rose hat gegliiht" och dik-
tat i ungdomens vår, hållit samman och dyrkat
samma ungmö. Vi voro vänner, och vänskapen
var dessutom fäderneärfd. Ehuru nu president i
Vasa ärorika hofrätt, hade hän det emellertid svärt
nog. Hän hade värit med om att promulgera
tre af de förhatliga bobrikoffska förordningarna,
bland dem värnepliktsmanifestet. Huru vår rege-
ring, när promulgation kom i fråga, bort förfara
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för att handia klokt och rätt (teoretiskt äro ju
dessa begrepp synonyma), mäste lämnas åt hvars
och ens samvete att bedöma. Jag lägger denna
anspråkslösa blomma på hans graf och gär vi-
dare i min recit. Borenius kom således för att
bedja mig bli hans introduktör och tolk hos furst
Obolenski. Det var en kinkig sak just nu, ty
fursten satte värde på att söndag förmiddag fä
vara i fred, det visste jag. Å andra sidan gällde
det att fånga den flyende minuten, ty ärendet
var i hög grad brådskande. Efter att ha vändt
och svängt saken pä alla håll och kanter, till-
rädde jag Borenius att säga som sanningen var,
att hän var på ett kort besök i Helsingfors och
ansäg det för sin plikt att, innan hän lämnade
hufvudstaden, besöka landets generalguvernör.
Sådana löjliga visiter plägade, då ingendera par-
ien kunde meddela sig med den andra, aflöpa

det har jag ofta sett med handskakningar
och några vänliga miner, på ungefär en minut.
Jag skulle sedän en passant göra en fråga, som
förde samtalet pä de aisatta tjänstemännen, hvar-
efter Borenius skulle föra saken vidare och säga
det som skulle sägas.

Vi begåfvo oss af i soi och vackert höstvä-
der. Under färden lade Borenius ut hela frågan,
irriterande långt och stammande, ty i början af
en mening eller en period stammade hän stund-
om betänkligt; däremellan kunde det gå i brusan-
de fart, tills det åter plötsligt blef stopp, När hän
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siulat, gjorde jag en kori sammanfattning, öfver-
satte denna tili franskan för mig själf för att icke
staka mig vid föredragningen. När vi så körde
fram tili villans port, var läxan inpluggad. Väk-
ien mötte oss pår sedvanligt sätt, och vi gingo
tili verandan. Den var tom, vestibulen likaså,
betjänten liksom adjutanten voro borta. Jag ringde
på den lilla elektriska ledningen, som varskodde
betjäningen i köket, och vi gingo in i det ytterst
lilla väntrummet. Dä ingen kom, men jag hörde,
att fursten var inne i sitt arbetsrum, vågade jag
knacka på och steg in efter ett ljudiigt „entrez.“

Fursten höll på att lägga sin pahenee. Hän
såg ej belåten ui Jag framförde under nödiga
ursäkter herr presidentens anhållan om företräde.

„Eh bien, s’il est ici, pourquoi pas, quelle
langue parle-t-il?“

„Aucune“.
„Alors, vous restez chez nous.“
Presidenten kom, och jag hade knappast hun-

nit säga mitt: „Monsieur le president de ... Vasa“,
dä fursten, som behållit kortleken i handen, plöts-
ligt kastade den ifrån sig och ifrigt sökande
bland papper på skrifbordet utropade: „Vasa,
Nikolaistad! -Fräga honom hvad hän känner om
John-Grafton-affären“, och så lämnade hän mig
ett långt meddelande —■ jag vill minnas det var
ett telegram frän guvernören i Vasa län. En-
ligt detta skulle en ångare, John Grafton, efter
att ha värit på höjden af Kemi och där lossat
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ett större parti militärgevär, ha begifvit sig tili
Vasa och någonstädes i dess skärgård stött på
grund, hvarefter ägaren eller kaptenen sprängt
ångaren i luften och flytt med manskapet tili
okänd ort. Några upplysningar om nationalite-
ten funnos ej.

Denna allvarsamma historia tog Borenius
otroligt lugnt och sade leende; „Hvad är det
för galenskaper? Tro de kanske, att japanerna
kömmit hit, säg, alt det är pa-pa-palduri eller
pro-pro-provokation“. Jag, likt flertalet af oss,
äfven pressen, var vid denna tid och äfven längt
efteråt af samma öfvertygelse som Borenius. Jag
behöfde emellertid icke öfversätta ett enda ord,
ty om fursten ej visste, hvad pa-pa-palduri ville
säga, så förstod hän genast, hvad pro-pro-provo-
kation betydde.

Ifrig, t. o. m. förargad, steg hän upp, gick
med korta, snabba steg tili det yttre rummet och
kom tillbaka med ett groft, gammaldags militär-
gevär, som hän med kläm stötte i golfvet, sä att
de dyra, nyligen inköpta lamporna klirrade, och
med sin sydslaviska liflighet brusade hän ut;

„Säg herr presidenten, att detta gevär och en hei
hop andra, som stå i min tambur, tagits från
John Grafton och tillsändts mig. Det är sant,
sant, sant!“ hän höjde alltmer på rösten —• „och
icke någon provokation".

Nu föll Borenius stammande in på sin fast
obegripliga tyska, ehum jag hviskade tili honom;
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„man förstår dig inte, tala svenska" men tili
stor möda för sig själf och ej så liten pläga för
oss sade hän, att hän kömmit dagen förut frän
Vasa (skeppsbrottet med John Grafton hade skett,
vill jag minnas, natten mot den 8:de), att hän
intet hört om saken i fråga, att det nog talats
om att gevär aflevererats i Uleåborgs län, men
hän var ej guvernör, hade ej reda på saken, och
inte trodde hän heller

Fursten var nervös och bekymrad, hörde
hvarken på mitt eller Borenius tai, utan lar-
made med sydländsk svada gud sä hän
kunde prata och en stund talade vi alla tre
på en gång. Fursten sade sig ha kömmit
med de bästa afsikter. Smäningom, icke med
ens, ville hän äterföra allt i de gamla lugna spå-
ren, men hän motarbetades af sinä egna tjänste-
män, man misstrodde honom i Petersburg, hän
fick med möda företräde hos hans majestät, hans
ställning försvårades, ty landet tog sådana saker,
som de, hvilka nu passerat, med ett otroligt lätt-
sinne. Tidningarna voro taktlösa, och nu hade
detta med John Grafton kömmit tili, det var en
ren olycka. Det var högförräderi, det var obe-
stridligt. Affären kunde ej bortresoneras, den
skulle ofelbart skada hela landet och honom själf
mera än vi anade. Man skulle ej mera tro på
hans ord om folkets lojalitet, hän var sjuk och
trött på alltsammans, hän skulle lämna lednin-
gen åt Plötsligt vände hän sig tili mig;
„Har herr presidenten nägot vidare att säga?"
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Ja, herr presidenten har att tala otn sinä ai-
satta tjänstemän, *) hän ville lägga ett godt ord
för dem, och med gevär för fot fursten hade
gifvit geväret åt mig framförde jag nu i kort-
het, hvad Borenius sagt mig på vägen. Jag lade
nt frägan sä varmt och bevekligt jag kunde,
nätnnde ora att domarena i hela världen voro
oafsättliga och bad honom återupprätta lagens
majestät. Det var kränkningen af lagen, som
verkade upplösande nedåt och framkallade affä-
rer, sådana som den, hvilken nu sä djupt upp-
rörde honom.

Fursten såg missnöjd och tveksam ut och
gjorde en afvisande åtbörd med handen. „Nu är
icke tid med den saken; ni vet ej, hvad allt denna
Grafton-affär kan föra med sig. Nu stär allt åter
på spel för er; edra varsta fiender skulle ej kunna
hitta på en för hela landet mera skadlig sak än
denna." Men godhjärtad och något svag som
hän var, tillade hän: „Skrif upp det där, som
ni sagt, med namn och allt, och häll det i be-
redskap vid ett annat, ett lämpligare tillfälle.“
Och så bjöd hän oss farväl.

*) Hofrättsräden Alexander Tujulin, Knut Åkesson och
Carl Carp afskedades år 1902. Senare samma är afskedades
R. Montin, Gideon Ekholm, Axel Cederberg och utvisades
ur landet baron Eric von Troil.

År 1904 afskedades Lorenzo Kihlman. Nägra mänader
senare, den 20:de juli, afskedades Frans Lindberg, Alarik Has-
selblatt, Axel Fonselius, Balder Hemmer oeh Allan Berger.

V
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Vi hade kömmit i solsken och vackert vä-
der men återvände i regn och rusk och mötte
på vägen landets värsta ovän under dessa är.
I ilande fart for hän tili generalguvernören; det
tycktes oss, att hari såg mäkta belåten ut.

Vi foro hem tili mig. Borenius skref ned
sitt andragande långt och vidlyftigt; jag strök ut
och strök ut, så att endast det väsentliga blef
kvar. Så öfversattes detsamma tili franska. Ett
par dagar efteråt inlämnade jag handlingen tili
den väldiga papperskvarn, som alltsedan 1899
malat olycka öfver vårt land och kommer att
göra det tili dagarnas ända.

* *

*

Jag kommer nu tili det svårast förtäljda i
dessa minnen från furst Obolenskis korta tid som
generalguvernör i Finland. Svårt, emedan hän-
delserna följde under trycket af stora känslor,
stora rättfärdighetskraf, i ilande fart på hvaran-
dra; svårt, emedan man ännu (och just nu) ej
gärna kan beröra en del af dessa, ofta emot en-
skilda personer riktade yttranden, som under för-
handlingarnas gäng fälldes om än den ena, än
den andra.

Min hustru och jag befunno oss hösten 1905
i Stockholm. Vår mening hade värit att dröja öf-
ver de första novemberdagarna, men oroande
underrättelser från Helsingfors förmådde oss att
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tidigare återvända tili hemlandet. Detta skedde,
vill jag minnas, med den sista ångaren, som
inom oktober månad löpte in i hufvudstadens
hamn. Redan vid landstigningen fingo vi klart
för oss, att sinnena här voro i svallning; det hör-
des, syntes och kändes, att något var i görnin-
gen. Detta något var storstrejken. Jag begaf
mig samma afton vi anländt ut för att studera
folkstämningen. Alit var som i orons, i väntans
tider, ungefär som under de stora dagarna efter
den 16;de juni 1904. Landstrejken i Ryssland
hade utbrutit och vunnit genklang hos oss i Fin-
land; man var entusiastisk, varm och glödande
i sin ifver, orolig endast för att den rätta, den
behagliga tiden, då det skulle bryta lös hos oss,
icke skulle gripas i det rätta ögonblicket, må-
hända för tidigt eller för sent.

Omsider, den sista oktober, bröt det lös.
Storstrejken hade börjat i Viborg sålunda, att
nattåget mellan Petersburg och Helsingfors, som
hunnit tili Viborg, af väldiga folkmassor, samlade
vid stationen, förhindrades att fortsätta sin färd
västerut. En ung lokomotivförare kopplade af
lokomotivet och förde det under mängdens hurra-
rop in i lokomotivstallet, som stängdes. Detta
var signalen. Nu brusade folkviljan öfver bräd-
darna. Frihetens mäktiga luft, som vi så länge
undvarit, verkade oroande på alla sinnen och
tändande pä vårt blod.

De ovanligt vackra höstdagarna manade tili
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utelif och verkade i sin mån pä den allmänna
sinnesstämningen. Redan förr än strejken köm-
mit riktigt i gång, voro Helsingfors esplanader
och torg öfverfulla af intresserade promene-
rande, som diskuterade telegrammen, hvilka
med säkerheten hos en seismograf förkunnade,
att en revolution utbrutit någonstädes österut.
Under trycket af dessa alarmerande underrättel-
ser, som likt stormfåglar sväfvade öfver vår hori-
sont, bildades redan den 31;sta oktober klockan
8 om morgonen den Stora central-strejkkommit-
ten, som tog, så vidt möjligt var, den stora folk-
rörelsen om hand och ledde den med öfverhuf-
vudtaget berömvärd konsekvens.

* *

*

En dag kom där ett bud från generalguver-
nören, som ville tala med mig. Det hette, att
kloakrören brustit uti generalguvernörshuset; luf-
ten i boningsrummen var förgiftad och omöjlig
att härda ut med. Ehuru saken egentligen icke
angick mig såsom tjänsteman utan andra perso-
ner, beslöt jag mig dock för att hörsamma kal-
lelsen, i synnerhet då jag hörde, att budet kom
med hälsning från husets damer.

Hvar och en, som värit i tillfälle att höra
mycket stora körer eller orkestrar, har utan tvif-
vel gjort den observation, att tonmassornas styrka
icke i väsentlig mån ökas i förhållande tili mäng-
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den af tonande röster och instrument; det är to-
nens inre intensitet, som vunnit en underbart
djup och, om man så får säga, pastos färg. Så
är det äfven med de Stora massdemonstrationerna.
Ehum man vet, att ett störtregn eller hundra be-
väpnade kavallerister i de flesta fall med relativ
lätthet skingra massorna, ligger det dock något
hänförande i massdemonstrationerna, i det starka
medvetandet af en enig vilja och däraf föranledd
makt. Detta maktmedvetande uppfyller äskädaren
likasom deltagaren med tillförsikt och mod. Al-
drig har man en så bestämd känsla af att män-
niskor äro sociala djur, som lefva i hjordar och
verka i massa i och genom en osedd men anad
kraft, desto mäktigare ju starkare rasens vitalitet
är, som inför en dylik företeelse. Det är just där-
för studiet af massornas psykologi är af så stort
intresse. Alla äro hatfulla, alla bli veka, rörda,
ridderliga, själen hos alla dessa individer lyder
samma bud och samma nervintryck; det är,
den är underkastad samma hypnos som hvarje
enskild vilja.

När jag kom fram tili generalguvernörshuset,
stodo människor i tusental, några beräknade dem
tili tjugu- ä trettiotusen, samlade utanför både
vid Esplanad- och Fabiansgatan ända långt ut
på esplanaderna. De fyllde hela gatan, sutto på
staketet tili Kapellet, trampade ned esplanadens
lindor och häckar och fyllde luften med ljudet
af sitt tramp och sitt hotfulla mummel. Ur detta
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allmänna brus hördes enstaka rop, som likt Ijud-
raketer sköto upp ur larmet, när nägon kände
sig ängslig för att bli krossad eller kväfd.

Vestibulen i generalguvernörshuset ligfger tolf
trappsteg öfver Esplanadgatans nivå,öfver gärdens
endast tvä. Genast vid mitt inträde från gatan möt-
tes jag af en frän ammoniaklukt. Ju högre jag
kom, desto mer förskämd, nastan kväljande var
luften. Jag gick genom vestibulen och öppnade
dörren mot gården. Här stod ett kommando tätt
sammanpackade kosacker med sinä hästar, alla
i full fältutrustning. De hade kömmit hit för ett
par nätter sedän, och nu, under några dygn, hade
ströet under hästarna filtat sig tillsamman och
stigit tili en sådan höjd, att den flytande oren-
ligheten (alla aflopp voro tilltäppta) hardt när
flödade öfver tröskeln tili vestibulen.

Man såg råa och hårda kalmuckansikten,
trötta och leda vid en pinande vaktgöring,
utan skydd mot soi eller vind. Hästarna sägo
nervosa ut. När nägon gick och smällde i por-
tar och dörrar, ryckte de tili, så att sadeltyg och
munderingar rasslade. Menigheten där utanför
på gatan visste icke alls, hvad som gömdes här
inom gärdens hemlighetsfulla murar.

Jag gick in i det lilla, fordom så präktiga
rökrummet. *) Där stodo soldater i full munde-
ring, med pälsmössor, tornistrar och laddade ge-

Se grefve N. Adlerberg.
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vär, i lilla spelsalen och matsalen likaså. En
alldeles ny, dyrbar brysselmatta i spelsalen hade
tili skydd belagts med en årgäng af Novoje
Vremja, som under grofva soldatklackar smulats
sönder och intrampats i mattans fina 10. Den
var totalt förstörd. Soldaterna hade ätit och sofvit
på golfven i dessa rum. Då fönstren mot gatan icke
kunde öppnas, ty. allmänheten skulle ej få veta,
hvilka försiktighetsmått vidtagits, så var luften rent
af förfärlig. Vi voro som i ett belägradt hus. Illu-
sionen blef ännu mera fullständig, emedan patruller
på tre man på korta, bestämda tider drogo fram
längs Fabiansgatan och stredo om plats med be-
slutsamma män och kvinnor med bleka ansikten,
hvilka timme efter timme posterade där nere och
vaktade på hvad som komma skulle. Jag betrak-
tade dem mellan de halfslutna gardinerna och
jalusierna och tyckte mig kunna se deras dolda,
tysta tankar, där de nervöst tuggande med kä-
karna stodo i en enda jämngrå massa. Jag tänkte
på hvad jag läst om Ludvig XIV och Marie An-
toinette i Tuillerierna, bevakade af Paris sanscu-
lotter.

Uti vestibulen var ett kommande och gå-
ende, ett tramp af kurirer, lakejer och poliser.
Betjäningen var upprörd, särskildt den gamla
kammartjänaren. Hän påstod, att schvedomanerna
ställt tili hela denna „kramola“; hän var synbar-
ligen besjälad af samma politiska visdom; „bara
vi få schvedomanerna bort, så nog reda vi oss
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med resten", som är det genomgående draget r
den ryska politiken för dagen.

Jag sökte upp damerna, som togo situatio-
nen med värdigt allvar. Jämte andra närvarande
framhöll jag, att det vore lyckligast, om de kunde
lämna huset. Icke för att man behöfde vara rädd,
ingen skulle göra dem något ondt, men luften
var olidlig och situationen mindre lämplig för
ömtåliga nerver.

Furstinnan sade bestämdt ifrän, att hon ej
trodde på nägon fara, att hon ville vara, där hen-
nes man var. Hon gjorde det med så mycken
värdighet och takt, att hon tog oss alla. Lilla,,
modiga, trofasta kvinna, när jag såg henne och
hennes döttrar så lugna och behärskade här i
främmande land, omgifna af människor, enligt
deras åsikt hatfulla och hämdgiriga, förstod jag
de franska adelskvinnorna under revolutionem
Inför denna plebs som hotade dem, förskansade
de sig bakom fäderneärfd, aristokratisk stolthet
och ärligt tillkämpadt mod.

I detsamma kom fursten in. Man såg, att
hän ville spela rollen af en markis de Bonhumeur,
men den rollen var honom för svår; hän var i
hög grad altererad. Med mycken ifver föll hän
in i samtalet och höll för, att damerna borde
aflägsna sig. Hän hade vidtalat marinbefälet på
Skatudden, och där bakom marinomrädets murar
skulle de finna en för alla eventualiteter skyddad
fristad.
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Efter långa öfverläggningar beslöts det, att
fruntimren skulle bege sig tili den ryska kyrkan
på Skatudden. Detta skulle meddelas allmän-
heten; att de foro vidare tili marinkasernen, be-
höfde folket ej veta. Det hedrade den oerhördt
tätt sammanpackade folkmassan, att den, när da-
merna kommo, vördnadsfullt drog sig undan.
Några i hopen t. o. m. hälsade höfligt och ro-
päde nedåt gatan: „Ge rum, låt fruntimren pas-
sera.“ Furstinnan bekämpade sin upprörda sin-
nesstämning och nickade vänligt åt de hälsande,
behärskade med ett ord situationen fullständigt.

Det sista jag hörde henne säga åt en af
adjutanterna var: „Jag sade ju er, att det ej
var farligt, hälsa min man“. Hon kom ej mera
tili detta hem. Tili dess Slava ångade in på
redden, kvarblef hon på Skatudden.

När jag hörde fursten tala med sinä när-
maste, hade jag bra gärna velat veta, hvad hän
i sitt innersta tänkte. Var denna ur hans syn-
punkt sedt oerhörda tälmodighet gentemot de
belägrande folkmassorna beroende på kejserlig
befallning, *) att, hända hvad som hända ville,
inga blodiga sammanstötningar, än mindre några
massakrer finge förekomma i Finland? Den eu-

*) En sädan fanns och förnyades efter guvemören Kai-
gorodoffs berömda fältslag pä Senatstorget under marsda-
garna. Oafsiktligt meddeladt mig af en person, som vid
tiden för slaget stod de handlande i denna äktryska komedi
närä.

17
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1

ropeiska opinionen hade knappast lidit dem
i Odessa, Harkoff, Kieff och skulle än mindre
lida siika bragder uti det konstitutionella Fin-
land.

Eller ville hän aflägsna de sinä för att sedän
läta kosackerna rida ut och skingra folkmassan?
Min personliga öfvertygelse är, att utförandet af
denna hans order gått som en hvirfvelvind. Inga
barrikader, inga vapen, intet motständ hade köm-
mit i fråga, allaredan af det skäl, att vi, oaktadt
allt hvad Novoje Vremja pratat, icke hade ett
enda vapen. John Graftons likasom Alannes och
de andra socialisternas och banditernas vapen
lägo tili ett par hundratal magasinerade, gud vet
hvar.

Sist och slutligen var det en viss ridderlig-
het och naturlig godhet, som läto honom göra
det för oss utomordentligt viktiga valet att läta
det hela aflöpa utan våld och blodsutgjutelse.
Andra må tro och få tro, hvad de vilja, min öf-
vertygelse är, att det veka, sydländska tempera-
mentet ledde honom. Hän var en känslomän-
niska, utan anlag för härsklystnad. Ifrig och lif-
lig, bytte hän snabbt om känslostämningar, men
loj och föga verksamhetslysten, som hän därjämte
var, blefvo stämningarna säilän handlingar. Hän
såg mera på de farbara, praktikabla vägarna än
på målet, frånsedt att detta mål med ens bytt
läge, färg och betydenhet. Själfhärskarmakten
hade frivilligt kapitulerat i Ryssland.
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Säkert är, att på ett ord, en vink af hans
hand Finlands väl och ve vid detta tillfälle be-
rodde. Vi böra alltid vara honom tacksam för,
att hän valde den utväg, som sedän ledde tili
manifestet af den 4 november 1905, desto mer
som hämdgiriga landsmän tili honom själf, ret-
bettor och stormodiga män bland de vära gjorde
frägan oerhördt mycket svårare, än den i själfva
verket var.

* *

*

Följande tvenne episoder göra mig ännu
mera fast i min här ofvan uttalade öfvertygelse.
Uti de unga furstinnornas rum hade i fönstret
mot Fabiansgatan placerats tvenne ljus. Åt ko-
sacker och patruller hade gifvits den order, att
så snart jesaulen (kosackofficern) säg, att nägon
tände dessa, skulle hän ögonblickligen rida tili
gardeskasernen, öppna dess portar och med hela
manskapet göra en chock mot folket och skingra
massorna.

Medan den konstitutionella deputationen var
inne hos generalguvernören och, som hän ut-
tryckte sig om en af dess medlemmar, „faisait
jabot“, öfverlade, nej, gaf befallningar, var fur-
stens ryska omgifning i rummet bredvid rasande
öfver hans slapphet. Den ofvannämnde Diedrichs
var alldeles särskildt nervös. Tvenne gånger un-
der öfverläggningarna kom hän och frågade fur-
sten: „Ers excellens, det skymmer, får jag ej
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tända ljusen redan?“ „Nej, vänta!“ blef svaret
för hvarje gång.

Hvad hade inträffat, om fursten i stället för
detta svar sagt; „Ja, tänd!“ Det kunde
måhända den personen närmast besvara, som
.faisait jabot“ hos honom.

* *

*

Den andra episoden var som följer: En af
vära statsmän gjorde mig uppmärksam på, att
fursten på inga villkor borde, såsom hän hotande
sagt ät en af de många deputationer hän gaf
företräde, flytta öfver tili Sveaborg, ty då vore
alla underhandlingar omöjliggjorda och man
kunde befara det värsta, t. o. m. en beskjutning
af staden. *) Man måste i hvarje ögonblick vara
i tillfälle att träffa och tala med honom; vore
hän väl inom fästningens murar, dä .

. .

Hän bad mig vid tillfälle om möjligt påverka
fursten i denna riktning och, om så behöfdes,
angifva ofvanstående skäl.

Man kan med en bildad ryss, icke ryss-tysk,
tala mera fritt, otvunget och rakt på sak än med
någon annan människa på jordens rund, endast
man talar höfligt, lugnt och förbindligt. Den öf-

*) De funnos, som faktiskt yrkade pä denna horribla
utväg, mera af hämdlystnad än egentligen därför, att de
trodde, att den ryska saken skulle ha nägot gagn af denna
ytterlighetsåtgärd.
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verlägset sarkastiska tonen duger allra minst.
Objektivitet, humor och framför alli en viss grad
af värme taga honom, men tili allt detta kom-
mer, som redan nämndes, höflighet, icke blott i
ord och uttryck utan äfven i äthäfvor. Ryssen
är oriental och ställer som alla orientaliska folk
de största fordringar på yttre vördnadsbetygel-
ser, i ord som positur. *)

* *

*

Att under dävarande förhållanden komma tili
tals med generalguvernören, var emellertid icke
lätt. En lycklig tillfällighet gjorde emellertid, att
jag oförmodadt fick träffa honom. Jag kan icke
nog varmt prisa hans höflighet och förbindlighet.
Hän visste, att jag för hans skull i viss mån öf-
verskridit minä fullmakter i och för iordningstäl-
lande af hans lägenhet, att frågan, som för hans
del var en ren bagatell, för min del kunde blifva
invecklad nog. Hän lät därför kalla mig för att
ordna affären. Hän hade klart för sig, att hän
skulle lämna landet, och ville ge mig de nödiga
kvittona.

Jag begaf mig tili residenshuset, fast beslu-
ten att, om så behöfdes, gå öfver granngårdens

*) Den, som hait att göra med turkar, arraenier, syrier,
att icke tala om hinduer och japaner, vet, huru strängt dessa
folk uppfatta höflighetens fordringar. De tvä sistnämnda
hälla för, att europeerna aro ett ohöfligt släkte.
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brandmur, ty nationalgardet höll nu, sedän pöli-
sen strejkat och hvilken polis sedän vakt
kring huset i fråga och begärde af alla, som passe-
rade kordongen, lösen. Märkvärdigt nog slapp jag
in utan annan lösen än mitt namn, medan and-
ra kända personer hade ett fasligt bråk att
komma igenom vaktkedjan. Jag fick omedelbart
företräde, och på några minuter var affären oss
emellan ordnad.

Fursten sade själf, att man gifvit honom af-
sked här i Finland; hän hade dock trott sig
hafva gjort ett och annat för landet, men otack
är världens lön. Hän ville ej stå och disputera
med folk utan maner och hyfsning. Hän gaf sin
förtrytelse luft. Det kom i brusande fart i en-
lighet med hans temperament. Man stod kut-
ryggig med händerna i byxfickorna, man talade
ohöfligt och öfvermodigt om saker, där general-
guvernören kunde komma tili rätta med mindre
ord. Hän hade endast behöft trycka på en knapp,
och alla dessa människor hade värit som bort-
blåsta.

Jag tackade honom för den moderation hän
iakttagit och för att hän ej låtit kalla ut mili-
tären.

„Tacka ej mig“, sade hau med liflighet, „tacka
min hustru. Icke en gång men tio gånger, icke
tio men tjugu gånger har hon sagt: intet väld,
ingen blodsutgjutelse“.

Och i samma upprörda fart tillade hän:
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,Andra må taga itu med denna finska fråga,
herrar W. och M. lära i Petersburg ha min efter-
trädare allaredan utsedd. Hau är jurist och pas-
sar nog bättre för frågan, ty den behandlas helt
visst bättre af advokater än af militärer."

Jag ryckte nu in med frågan om hans flytt-
ning tili Sveaborg, men fick ett nastan häftig
svar, hvars rätta innebörd jag dä alls icke för-
stod, ehuru det var både längt och mångordigt.
Senare fick jag genom honom själf veta, att
samma animositet, som rådde i Port Arthur mel-
lan marinofficerare och landtarmens officerare,
äfven ehuru i mindre grad var rädande
mellan militärer, hörande tili de två grupperna i
Helsingfors. Marinofficerarna ställde sig på furst
Obolenskis sida; hän hade värit marinkadett och
marinlöjtnant. *) Förhållandet var i hög grad
tillspetsadt; landtarmens officerare vägrade att
göra afskedsvisit hos fursten.

Hän för sin del påstod sig tili och med be-
tvifla truppernas absoluta trohet, **) något som
året därpå vid sveaborgsrevolten märkvärdigt
nog besannades. Landttrupperna revolterade, me-

*) Hän avancerade med öfverhoppande af mellangra-
derna från löjtnant tili general och blef samtidigt adjutant
hos kejsaren.

**) Redan då hade de trenne officerarna Cyon, Emil-
janoff och Kahanskij misstänkts för regeringsfientlig propa-
ganda; den förstnämnde var förbjuden att bo inom Sveaborgs
murar.
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dan marintrupperna betvingade fästningen (det
motsatta inträffade i Kronstadt).

Tili Sveaborg ville fursten således ej bege
sig på några villkor, isynnerhet sedän —• —.

Hän höll sig därför tili marinetablissemanget,
därifrån flyttade hän tili „Slava“ och begaf sig
omsider, när hans afsked var beviljadt, direkte tili
stationshuset. Så brädskande var hans afresa,
att hän icke gaf sig tid att taga afsked. Dagen
efter det hän rest, erhöll jag ett kort med an-
mälan, att hän (dagen förut) skulle lämna Hel-
singfors. Endast några få senatorer hade köm-
mit tili stationen. Det ryska militärbefälet lyste
genom sin frånvaro.

* *

*

Några veckor senare var jag i Petersburg
och besökte då fursten, som var „afdankad“ och
oerhördt chikanerad af hofkamarillan och främst
af sinä egna tjänsteman.

*

*

Jag har här ofvan icke taiat ett ord om den
bittra kränkningen vårt land led genom finska
gardets förafskedande, ty tiden är ännu ej inne
därför. Jag vet nämligen för mycket om detal-
jerna i denna sak. Det är förnedrande att nöd-
gas erkänna, att en finsk man bar det största
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ansvaret för att denna stolta historiska bataljon
sopats bort, och den hade dock kunnat räddas
Huru mycket lättare hade det ej värit att i värne-
pliktsfrägan återkomma tili de förhållanden lagen
af år 1878 föreskrifver, om helst denna handfull
finska soldater funnits i dag som är samlad i lag-
lig ordning.

Jag har icke heller nämnt om de många in-
tressanta högställda ryska statsmän och andra
personer jag gjorde bekantskap med vid denna
tid, bland dem många upplysta, varmhjärtade män-
niskor. Det är en tröst att minnas, att icke alla
därborta äro besjälade af den allt nedtrampande
nationella chauvinismen.

*

*

Mitt slutomdöme om fursten blir: Hän var
icke någon statsman. Hän var ej mäktig att fast-
ställa ett program för sitt handlingssätt. Hän be-
satt ej den personliga auktoritet beroende
främst på karaktärens fasthet som skulle ha
låtit honom göra sinä åsikter gällande hvarken
gentemot det starka nationalistpartiet i rikshuf-
vudstaden eller dess motständare. Men hän var
klok nog att inse allt detta och var därför sym-
barligen redan från början betänkt på att lämna
sin post, rik och oberoende som hän var. En
lycka för landet var, att hän vid den Stora vänd-
punkten, i det kritiska ögonblicket, då allt hängde
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på ett hår, handlade efter sitt hjärtas goda in-
gifvelser och med en för hans veka karaktär
ovanlig fasthet vidhöll sin äsikt gentemot om-
gifningen. Själf ansåg hän sig därigenom ha
gjort sig förtjänt af landets tacksamhet; att den
icke kom honom tili del, grämde honom djupt.



KAARLO BERGBO/A





Kaarlo Bergbom.

Det var de konstnärliga intressena, som stodo
mig närmast, dä jag 1866 kom som student tili
Helsingfors. Jag tecknade i universitetets ritsal,
studerade som professor Wilhelm Lagus’ hjälp-
reda dess medaljsamling, blef t. o. m. betald för
mitt arbete, besåg alla porträtt, som vid denna
tid funnos i vårt samhälle i offentlig likasom i
privat ägo. Hade jag dä fått rä mig själf, hade
jag blifvit målare. Det stod annorlunda skrif-
vet i stjärnorna.

Det dåtida Helsingfors’ konstintressen an-
slöto sig främst emellertid icke tili de bildande
konsterna utan tili dramat, tili teatern. För dess
skapelser och för bärarena af dessa skapelser
svärmade hela det dåtida Helsingfors, gamla och
unga. Vår tids ungdom kan icke alls göra sig
en föreställning om den entusiasm, med hvilken
man på 60- och 70-talen omfattade denna konstart.
Ännu i dag får man i Sverige, liksom i hem-
landet, höra gamla skådespelare och skädespe-
Jerskor snart sagdt med rörelse tala om, huru
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skönt, huru upplyftande det kändes att spela för
publiken i det dåtida Helsingfors. I själfva ver-
ket, vi afgudade Frithiof Raa och hans hustru
Charlotte, född Forsman, vi beundrade Gustafs-
son, Lagerqvist, Pousette, Åhman m. fl., och huru
vi voro betagna i fröken Augusta Grabow, Hilma
Tengmark och Helga Frankenfeldt, ja, det har i
själfva verket i traditionen bevarats för yngre
släkter.

Det var förstås i teatervärlden jag träffade
Kaarlo Bergbom hän hette den tiden Karl
Johan och var för öfrigt i slutet af 60-talet, sä
märkvärdigt det än låter, medlem af svenska tea-
terns direktion. En dag sökte hän upp mig, där
jag satt med minä kusiner i en första radens
loge, presenterade sig och anhöll om min med-
verkan vid en scenisk föreställning. Hän be-
höfde mig i en tablä som en italiensk pifferaro
efter en tafla af den tyska konstnomaden R.
Reinhold, som vid denna tid vistades i vårt land
och väckte allas vår hänförelse både genom sin
konst och sin person*). Hvar och för hvad än-
damål jag debuterade minns jag ej, men jag
minns, att jag under Bergboms egid blef rakad
för första gängen i mitt lif, koafferad och smin-
kad samt klädd i för klimatet väl tunna kläder
och att jag låg på en färskinnsfäll i ett italienskt
landskap. Bergbom skötte om mig som en .mara-

*) Z. Topelius har ägnat honom ett högstämdt kväde.
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ma“, och jag vill minnas, att hän med anled-
ning däraf äfven länge fick bära detta smeknamn
i vår krets. Ett par gånger har jag senare med
honom som instruktör beträdt tiljan i denna enkla
tablåkonst, så omtyckt i det dätida Helsingfors
(se för öfrigt dessa minnen: A. Edelfelt).

Erän denna tid visade Bergbom mig mycken
välvilja, omhuldade mig, då det passade i styc-
ket, blef min andliga mentor i dramats värld.
Hän förmådde mig att läsa Heines dikter, för-
ledde mig att skrifva vers, ja, hade tili ännu den
godheten att gå igenom minä knaggliga vers-
fötter.

Att hän skulle ha värit finsktsinnad fen-
noman vid denna tid, kom jag knappast att
tänka på. Hän hade ju skrifvit sitt stora drama
„Pombal och jesuiterna“ på svenska, hän talade
en finska, som lät som när en tysk lärt sig att
tala finska. Hän skorrade också; hans s-ljud
voro mjuka såsom s i franskan mellan två vokaler.
I den dätida robusta finskan, som var folkspråket
rätt och slätt, lät detta icke bra. Sedän dess ha
vi i vårt land hört en teaterfinska, som åtminstone
enligt mitt tycke låter icke sä litet tillgjord. Där
är, tyckes det mig, en återklang af Bergboms,
för honom naturliga uttal af det finska språket,
som ger det hela en något fadd och söt klang,
oförenlig med språkets själ. Den finska Bergbom
talade lärde hän sig först i sin mannaålders dagar.

Kaarlo Bergboms yttre person förändrade
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sig föga under årens lopp. Redan vid de år jag
nu talar om var hän en fyllig, fetlagd person
med mjuka, nägot kvinnliga rörelser, och hans
egendomliga kännspaka gång med händerna på
ryggen och koria trippande steg var den samma
redan då. Hans blick var varm och vänlig, hans
löje vekt. Hän talade ej mycket, men när hän
någon gång lade ut en sak, som intresserade
honom, då gjorde hän det väl, och hans stora
beläsenhet, hans kännedom af tysk och fransk
skönlitteratur gjorde hans samtal synnerligen
intressanta.

På sextiotalet var den fennomanska rörelsen
ännu föga utvecklad hos oss. För min person-
liga del hade jag kömmit ur ett hem, där man,
medan barnen voro små, talade lika mycket finska
som svenska. Jag kunde för min del därför att
börja med icke alls fatta bitterheten mellan rep-
resentanterna för de tvä språkpartierna inom stu-
dentvärlden, kunde umgås lika väl och lika myc-
ket med fennomanerna som de kretsar, där Sven-

skan var allena rådande. Desto hellre som vid
den tid det nu är fråga om fennomanerna talade
svenska. Sanningen att säga, talade några bland
dem en finska, som var anskrämlig. Medan jag
i mera än sex år vistades utom fäderneslandets
gränser, tog den stora bitterheten de två språk-
partierna emellan tili och delade så småningom
det fordom sä enhetliga i Helsingfors i två stora
partier. Därtill bidrog i högsta grad striden mel-
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lan de två teatrarna, den svenska och den finska.
Hvardera samlade omkring sig sitt parti af oböj-
liga män och naturligtvis än mer oböjliga och
oresonliga kvinnor. Jag håller det för en him-
lens speciella nåd mot mig, att jag fätt vara borta;
vistas i främmande land under dessa år, dä bröd-
rahatet i vårt land slog ut i full läga. Tack väre

denna långa bortavaro har jag kunnat bevara
vänner också i det finska lägret, vänner, som
jag ej gärna velat mistä. Vid min återkomst
tili fäderneslandet var det att börja med ytterst
pinsamt att observera det politiska hatet partierna
emellan. Dock, hatet mellan män var aldrig så
motbjudande att erfara och se som det mellan
kvinnorna. Måttlösa, vanligen kortsynta och,
i saknad af ali rösträtt, ansvarslösa för sinä
ord, uppträdde och uttalade sig kvinnor på
denna tid i språkfrågan på ett sätt, som ver-
kade rent af estetiskt fult. Det, som ännu mera
än språket berörde mig obehagligt i denna fräga,
var den demokratiska nivelleringen, som fenno-
manerna i hufvudstaden tagit, som Strindberg
säger, „på entreprenad“. Denna demokratise-
ring skulle naturligtvis rycka ned medelnivän
för vår bildning, försvaga och förslappa vår konst

tänk på de senaste årens utställningar, tänk
på det nya Helsingfors vi skapat där nere kring
Fabriksgatan! Att denna demokratisering skulle
komma att fira orgier af den art som röda gar-
det, Karjalan mahti och alla dessa andra „liitto’n“,

18
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som hart när fört värt land tili afgrundens rand,
det hade jag dock aldrig trott, ty jag förlitade
mig fast på Runeberg ooh Topelius. Men låtom
oss återvända tili Kaarlo Bergbom.

Orsaken tili att jag kom in i det bergbomska
hemmet var den omständigheten, att jag skulle
hålla ett föredrag i estetiska föreningen „om
humorn“. Detta uppdrag var för mig mycket
svårt, och dä Bergbom fick del af minä bekym-
mer, bad hän mig komma hem tili sig. Hän
hade litteratur, hän hade själf behandlat
samma ämne, och nu lade hän ut saken för mig.
Därmed var jag introducerad i detta hem, ett
af de mest bildade i hufvudstaden vid denna tid.

Bergboms bebodde ett stort gammaldags
trähus i palladio-stil vid Unionsgatan, icke långt
från Observatorieberget, med stora, soliga, luf-
tiga, enkelt möblerade mm, i hvilka man trifdes
förträffligt. Hans fader senatorn, som jag ej
minns mig ha sett, bodde i ett par af de inre
rummen i våningen, öfver hvilken systern Emilie
Bergbom härskade absolut enväldigt. Hon repre-
senterade för öfrigt energin och den manliga
kraften i detta hus. Husmodern hade dött för
många år sedän; fröken Emilie hade af omstän-
digheterna i unga är tvungits taga hand om hem
och hushåll. Det kan sägas om henne: hon
„föddes äldst bland syskon alla, däraf lärde hon
befalla". Klok, redig, kali, där brodern var dröm-
mare, inåtvänd och varmhjärtad, blef hon den
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första verkliga partimänniska i språkligt afseende,
som jag lärt mig kanna. Jag kände ju fenno-
manska koryfeer, såsom JuliusKrohn, Fanny Chur-
berg och hennes broder, men den förre var mjuk
och undfallande, de två senare paradoxala i sinä
uttalanden. Emilie Bergbom var den första, som
satte sakerna på hufvudet för mig på, så att säga,
ett rätt vederhäftigt sätt. Politik, litteratur, so-
cietetens personligheter, den lärda världen
särskildt Estlander allt såg och bedömde hon
ur den diametralt metsättä synpunkt jag hört,
sett eller tänkt dem bedömda. Alit detta mål-
medvetet, ampert, skarpt, stundom tili och med
hårdt. Så ung och oerfaren jag var, såg jag
tydligt hvem som helst såg det att här
var en vilja, som visste hvad den ville och för-
stod att sätta denna vilja i verkställighet.

I detta hus träffade jag en ovanligt sym-
patisk och konstförståndig ung man, Oskar af
Heurlin, numera död, med hvilken jag ännu
många år efteråt underhöll vänskapsförbindelser,
vidare skriftställaren Emil Nervander (hans psev-
donym var då Emlekyl), tvenne älskvärda bröder
Wahlström, Emil Aspelin, numera professor, den
kände finske skådespelaren Gröneqvist (kallade
sig sedermera Vilho). Spinnsidan var myeket
litet företrädd i Kaarlo Bergboms umgängeskrets.
Utom fru Raa, sin tids mest betydande svenska
skådespelerska utanför den kungliga scenen i
Stockholm, minns jag endast fröknarna Hanna
Snellman och Ellen Nervander.
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En dag det var för öfrigt den 8 mars,
min vän Filip Forstens namnsdag, hvilken
dag jag bar anledning att minnas af andra
skäl väcktes hos Bergboms frågan om att
man borde ge ett finskt sällskapsspektakel. Man
hade nägot år förut gifvit Z. Topelius’ „Ett skär-
gärdsäfventyr“ på ett svenskt sällskapsspektakel,
hvilket gjort sig väl, och nu föreslog nägon
fröken Emilie vill jag minnas att man borde
gifva detta stycke pä finska. Pjesen letades fram,
och man började, tycktes det mig på skämt, före-
slå, hvilka personer som skulle uppträda ide
respektiva rollerna. Jag föreslog bland andra
min broder Carl sedermera vicehäradshöfding
och stadskamrerare i Viborg som ofta gjort
komiska roller väl, och min hypereleganta mor-
bror Carl Bäck, en riktig petit maitre, alltid klädd
efter nyaste modet, så att hän i detta afseende
tili sin evinnerliga glädje en gång t. o. m. ob-
serverats vid de stora kapplöpningarna på Long-
champs. Hän kallades bland kamraterna mar-
quis Becque. Ehuru dessa två voro fullkomligt
obekanta i sällskapet, antogos de dock, ty det
var ondt om finskatalande ungdom i denna krets
från det svenska Österbotten. Det hela var att
börja med ett skämt, eller rättare jag tog det
som ett skämt, så att jag icke ens för min bro-
der eller morbroder som ej kände hela det
bergbomska kotteriet nämnde ett ord om
saken. Men om några veckor tog förslaget, som
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förut tyckts mig dimmigt, helt plötsligt gestalt.
Man hade funnit den länge sökta kung Carl i
fröken Anni Cajanus’ eleganta och högväxta per-
son, likaså en del andra i personförteckningen
upptagna personer. Jag kom nu i svär mellan-
hand, ty minä viborgska kamrater delade den
ganska allmänna animositeten bland de sydfinska
studenterna mot de vid denna tid alltid yfver-
borna österbottningarna. Efter mycken öfvertal-
ning å min sida och sedän jag framhållit de
obehag, som jag personligen skulle ha af saken,
samt i betraktande af de respektiva rollernas
korthet gingo minä anförvandter in på saken,
och situationen var nu för min del räddad.

Då „Ett skärgårdsäfventyr* emellertid var
alltför kort för att utfylla ett helaftonsspektakel,
måste ytterligare en pjes sökas upp, lämplig för
amatörer. Den när det gällde teater ständigt
ifrige Gröneqvist kom fram med en pjes, som
hette »Kauppamies Käkisalmesta 11

, om hvars upp-
hof jag intet vet. Den antogs, och jag fick en
roll i den, liksom jag äfven ursprungligen hade
en i »Ett skärgårdsäfventyr", men absolut omöj-
lig på scenen som jag var, efter hvad jag
själf och andra konstaterat de två gånger jag
försökt mig på saken, något som förvånat mig
(jag tycker mig i teorin så väl förstå det, som
i praktiken borde omsättas i handling), måste
jag lämna båda rollerna. »Köpmannen från Kex-
holm“ hade vi då repeterat allaredan flerfaldiga
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gånger t. o. m. uppe på scenen, d. v. s. etevtea-
terns i svenska teaterns hus. Hela pjesen befanns
för öfrigt undermålig och lämnades därhän. Nu
tog åter sökandet efter en lämplig pjes vid. Det
såg många gånger mörkt ut. Jag minns, att
Lidners Medea var pä förslag, likasi en bear-
betning af Stagnelius’ „Wladimir den store“.*)
En dag, när vi möttes hemma hos Bergboms,
kom hän alldeles glädjestrålande in och förde
med sig det budskapet, att Alexis Stenvall (Kivi)
skrifvit en högstämd pjes Lea, som helt enkelt
var ett mästerverk, och att den skulle uppföras
på finska på finska af hvem? Jo, af Char-
lotte Raa, svenska teaterns primadonna. Det ena
som det andra lät som en saga, ty Alexis Sten-
vall-Kivi var författare tili den burleska komedin
Nummisuutarit och fru Raa var infödd stock-
holmska, som icke kunde ett ord finska. Men
den sagan blef sanning ännu samma vår**.)

*) Som kändt utfördes vid denna tid en del partier ur ope-
ran Martha, i hvilken fröken E. Mechelin, fröken Th. Decker,
herrar Duncker och D. Hahl uppträdde, men med detta säll-
skapsspektakel hade jag intet att göra.

**) Alexis Stenvall (Kivi), född af nyländska föräldrar,
såg jag i tiden flere gånger (i Tusby) samt hos min kusin
doktor Demetrius Forssman,- i hvars väntrum hän brukade sitta
med andra patienter. När jag tänker pä hans af umbäranden,
sjukdom och, jag fruktar, sprit förstörda kropp, när jag min-
nes hans brännande insjunkna ögon, med ett frägande, stund-
om nastan kvalfullt frägande uttryck, sä är det mig ofattligt,
att hän, just hän är författaren tili Seitsemän veljestä, detta
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På Lea repeterades, vill jag minnas, flere
gånger, innan vi ännu hade en älskare ty åtmin-
stone en gång läste jag vid repetitionen replikerna
för fru Raa.

„Ni viborgare“, sade Bergbom, „ha nu skaffat
mig fyra sujetter, skaffa mig ännu en. Det bör
vara en ung man, väl vuxen, vacker, mörklett,
hän bör tala vacker finska och besitta en sym-
patisk, bildad stämma". Denna fågel Fenix togs
ur vår viborgska krets. Morbror Bäck, också

mästerverk, den enda finska bok jag läst med verklig för-
tjusning. Oformlig, otrolig i flere punkter, men lustig, öfver-
höfvan lustig. AU annan finsk litteratur kan jag undvara,
ty den kan öfversättas, men icke denna, ty här sitter det
komiska djupt inne i dess språks själ, i ordens tonfall. Vid
sidan af Kivis bok är Don Quixotets kvickhet litterär, anti-
kverad och torr. Otaliga gånger har jag frägat mig själf,
hvarifrän denne olycklige poet, detta af sitt land illa värdade
snille tog ali denna lustighet, sora i dag gör sig gäUande
lika frisk och fri som för fyratioär sedän.

I min kusin Julius Forssman’s (protokollssekreterare) gäst-
fria hus gingo teatermänniskor ut och in, främst aktriser.
Här träffade jag ofta Charlotte Raa. Ehuru vår bekantskap
gick öfver tili du-skap det var ett däligt mod vid denna
tid kan jag ej säga, att vi voro synnerligen bekanta. En-
ligt min äsikt var hon en kunskapsrik konstnärinna. Hennes
förständsskärpa och kritiska sinne voro det mest utmärkande
draget hos henne. Nägon genial skapande konstnärinna var
hon egentligen ej, om hon också i en del roller, såsom Thus-
nelda, Katri, Lea, Sappho, i vissa ögonblick nädde de höjder,
där geniet rör sig, talar och härskar öfver vära själar och
hjärtan. Hon nädde ej den konstnärliga höjd som t. ex. Elise
Hwasser, Ida Aalberg-Uexkull-Gyllenband och Betty Hennings.
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kallad „rika morbror“, bodde tillsammans med
en af vära bästa vänner Nils August Perander,
af okänd anledning kallad „Tatus“, död som hof-
rättsråd i Viborg. Utan att själf veta hvad saken
gällde, presenterades Perander af Bäck för Berg-
bom, som blef förtjust. Perander blef den utkorade.

Perander var att börja med något styf, stel
och reserverad, men under Bergboms och fru
Raas älskvärda behandling blef hän en nobel
första älskare. Särskildt gjorde sig hans unga
men ändock djupa stämma bra på scenen.

Efter sex ä åtta veckors öfningar var vår
mångbrokiga trupp färdig och uppträdde i nu-
varande svenska teaterns hus. Jag jämte fröken
Alma Mechelin, nu professorskan Lemström,
hade endast ett par statistroller i »Saaristossa"

sä lydde det mindre vackra finska namnet på
Z. Topelius’ »Ett skärgårdsäfventyr“. Spektaklet
gafs den 10 maj 1869 och väckte en stormande
hänförelse. Publiken höll på att, som det heter,
i entusiasm taga ner hela huset. Charlotte Raa,
som, ifrån att ej ha kunnat ett ord finska, under
dessa veckor lärt sig rollen på finska, Europas
svåraste språk enligt min åsikt, uttalade hvarje
replik, hvarje ord på ett förtjusande sätt. Det
hela klingade, utan öfverdrift sagdt, bättre än
Bergboms egen finska. Hon samlade omkring
sig allas beundran och hyllning. Bergbom gick
hela aitonen i ett stilla rus af lycka och hän-
förelse. Kanske hän anade, hvad denna dag be-
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tydde för honom. Den 10 maj 1869 föddes den
finska sceniska konsten,och hän blef dess utkorade
ledare.

Efter föreställningen gafs en festsupe uppe
på „öfre Opris“, dit alla deltagare voro in-
bjudna. Yrjö Koskinen själf höll festtalet; det
var riktadt tili fru Raa, som bars i „gullstol“
och senare pä natten af alla festdeltagare följdes
hem under gränslöst jubel och högljudd entusiasm.
Så ändades denna märkesdag i den finska kon-
stens historia.

Erän och med nu voro Kaarlo Bergbom och
hans syster Emilie, som hela tiden arbetat med
som regissör och costumiere m. m., invigda tili
den stora uppgiften, som de äfven under väx-
lande öden och bekymmer af mångahanda slag
ärofullt genomförde. Bekymmer! Det måste
icke alltid vara sä lätt att styra och ställa med
„irritabile genus", skådespelare och enkannerli-
gen skådespelerskor. Därtill behöfs nog icke
blott emellanåt, men för jämnan en vilja som

fröken Emilies.
* *

I godt minne bevarar jag denna period, då
jag som den ringaste bland alla komparser be-
vittnade den finska teaterns födelse- och döpelse-
akt, och de människor jag då kom i beröring
med. Därefter lossades banden mellan mig och
det bergbomska kotteriet så småningom och där-
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med, för mitt vidkommande, med teatern så godt
som för alltid. Med teatern som konstanstalt
och de dramatiska konstnärerna bar jag sedän
dess haft föga beröring, om jag undantager
den vackra vän jag här ofvan beskrifvit och
mitt sammanträffande med en Coquelin och
hans trupp, Sarah Bernhardt och den stora skå-
despelerskan och nobla kvinnan fru Betty Hen-
nings, som jag vågar räkna bland minä vänner.

Jag kan tyvärr icke säga, att skilsmässan
från Bergbom gick lika stillsamt, naturligt och
enkelt. Det lönar sig ej att ange de närmare
detaljerna vid denna episod. Må det blott näm-
nas, att den yttre tilldragelsen passerade som
följer. Medan repetitionerna på teaterpjeserna
och operautdraget pågingo, festades det ej så
litet inom kotteriet. En gäng hade vi ett ståt-
ligt slädparti tili Hertonäs med dans på den
gamla historiska herrgården jag åkte för öfrigt
med fröken Ellen Nervander. Små „juntor“ på
öfre’ Opris, på Arkadiateatern och i Kaisaniemi
förekommo äfven. En afton voro några af oss
samlade i den s. k. sjösalongen i Kaisaniemi.
Festen hade icke börjat ännu, eller också var
den slut jag minnes ej säkert denna detalj.
Bergbom, som, ulan att vara en musiker, var en
genombildad, musikalisk person, satt vid pianot
och spelade ackompanjemanget (jag skulle tro
af honom själf) tili Heines gudomliga ballad
„Die Wallfahrt nach Kevlaar", som hän reciterade



283

parlando med halfhög röst. Denna ljufva, inner-
liga rent katolska dikt af en otrogen jude, lika
oförklarlig i Heines mun som hans „Die Grena-
diere“, betog oss båda. Alltnog. Bergbom hade
knappast reciterat andra sångens slutstrof:

„Heil Du mein krankes Herze
Ich will auch spät und friih
Inbrunstiglich beten und singen;
Gelobt seist Du Marie!“

då där uppstod en kontrovers oss emellan. Vi
skildes åt för att icke träffas pä flere år. Jag
lämnade kort därefter hufvudstaden och begaf
mig tili Stockholm. När vi åter träffades, var
det ej mera som förr.

* *

*

Jag kan ej påminna mig, hvilket år det var
Carl Larsson mälade sitt andra porträtt af Benoft
Constant Coquelin. Jag minnes endast, att jag
pä Cafe Regence inbjöds af Coquelin att jämte
en annan nordisk konstnär komma hem tili den
ryktbara skådespelaren och taga konstverket i
betraktande. Coquelin var en fin konstkännare,
hade ett utomordentligt känsligt färg- och
formsinne*). En konstnär, som observerats af ho-

*) Nägot mera utsökt i färgverkan än hans egen dräkt
i „Sä tuktas en argbigga", purpur och grätt, hvardera i den
finaste färgskiftning, skall man förgäfves leta efter.
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nom, kunde vara viss på, alt där fanns något
mera än vanligt i de verk hän skapat. Sedän
detta besök i Coquelins atelier hade år förgått.
Så kom hän alldeles oväntadt tili Helsingfors.
Hans turne hade af en eller annan orsak und-
gått min uppmärksamhet. Jag trodde, alt säll-
skapet först långt senare skulle inträffa i vår
goda stad.

En afton hade jag och en af minä bästa vän-
ner, sedermera öfversten Victor Neovius beslutit
supera ute. I sådan afsikt gingo vi tämligen sent
på kvällen tili Societetshuset. Vid ett bord alldeles
bredvid oss satt ett ytterst lifligt och pratsamt
sällskap, två damer och två herrar. Vi hade knap-
past satt oss, innan den ena af herrarna presen-
terade sig som herr Jean Coquelin och förkla-
rade, att de oaktadt matsedeln som var fransk

höllo på att svälta ihjäl; man gaf dem intet
ätbart.

Då sällskapet hörde, att vi talade franska,
blef förtjusningen stor, borden skötos samman,
och vi bildade ett kotteri. Här var Victor Neo-
vius i sitt esse. Liflig, slagfärdig, icke sä litet
älskvärdt härsklysten, tog hän om hand lednin-
gen af det hela på ett för oss alla synnerligen
angenämt sätt. Vi hade det just allra som trif-
sammast. Den vackra mademoiselle (hon
gaf mig sitt porträtt, men jag har glömt namnet)
deklamerade skalden-aktörens vackra dikt om „två
träskor“, glömda i skogen, i hvilka året därpå
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violer växte upp. Då kom Coquelin aine (Jeans
fader) tili oss. Det blef presentation. Mästaren
såg på mig med sinä genomträngande ögon, pe-
kade på mig med en imponerande gest och sade;

„Min herre, jag har sett Er förut i Paris. Ni
var med i den nordiska kolonin. 11

Coquelin var, oaktadt hans i vissa moment
om gamin päminnande fysionomi och stundom
skrällande röst, en imponerande personlighet. *)

Jag hade nöjet att se honom ofta både här (äf-
ven hemma hos mig), i Sverige och Frankrike.

Coquelin talade redan den första aitonen
mycket om Carl Larsson, hvilken hän värderade
lika högt som människa och konstnär. Plötsligt
frågade hän mig, hos hvem bland teaterns ledare
hän skulle göra visit. Jag sade då:

„Dr Kaarlo Bergbom, och om ni vill, skall
jag följa Eder tili honom. “

Några dagar senare arrangerades en fest för
Coquelin af medlemmar bland stadens societet.
Arrangörer voro hofjägmästaren C. Linder och
jag. Annu en person hade utsetts tili värd, men
den originella värdshusvärden, aktören, traktören
och direktören Jöns Johansson vägrade att upp-

*) Carl Larsson skrifver tili mig: ,C. var en af dem jag
hällit raest af i lifvet; hän var en hjärtegod människa och
hederlig konstnär. Jag sörjer honom. r— Jag
sälde många akvareller tili Coquelin. Flere gaf hän som pre-
senter, ett par behöll hän själf. De voro dels frän Grez,
dels frän Göteborg. Tvä gånger har jag mälat hans porträtt.
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låta sin lokal, om ej denne afgick från bestyrel-
sen. Det gafs ej annan råd, vi måste böja oss.
Spänningen mellan de två politiska och språk-
partierna var vid denna tid så stark i vår huf-
vudstad, att ehuru jag flere gänger besökte
Kaarlo Bergbom i Arkadiateatern för att få ho-
nom att taga del i festen, det var och blef omöj-
ligt. Själf var hän ju ej alldeles omedgörlig,
men systern Emille desto mer. Sällskapet var
ej lämpadt efter deras umgängeskrets.

Den lilla festen —■ vi voro knappast tjugo
personer var icke fullt helgjuten. Fru Ellen
Hartman, som följde med den Coquelinska trup-
pen och spelade hufvudrollen i „Så tuktas en
argbigga“, var ej inbjuden. Hennes skilsmässo-
process var ej ännu afgjord, och den gamla
älskvärda friherrinnan Mellin vägrade under så-
dana förhållanden att taga del i festen, ifall fru
Hartman blef vår gäst. Då den gamla damen
ansågs oumbärlig, blef hennes vilja gällande. Vid
kaffet brast Coquelins tålamod, och hän gaf fri-
herrinnan en föreläsning om öfverseende och
barmhärtighet mot sinä medsystrar, som framför-
des med hela tyngden af hans stora konstnär-
skap. Den gamla älskvärda friherrinnan gaf i
alla fall icke med sig. Med mycken fyndighet
försvarade hon sin position. Midt under „dispu-
tationsakten" kom fru Ida Aalberg fram med en
proposition, som nu mottogs med acklamation
och återförde friden i vår krets. Hon skulle
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stante pede utföra ett par akter ur sorgespelet
„Elinan surma“. Det var Coquelin genast med
om. Jag blef utsedd att underhandla med Kaarlo
Bergbom om saken och reste genast ned tili
Arkadiateatern, där jag emellertid träffade, ej
doktorn men hans syster fröken Emilie.

Just innan jag begaf mig från Societetshu-
set, bad fru Ida Aalberg mig framföra tili famil-
jen Bergbom den önskan, att endast familjen
Bergbom och de gäster, bland hvilka hon nu var
en, skulle få inträde i teaterhuset.

Troskyldigt framförde jag denna min an-
hållan och kan ännu i dag ej förstä, hvarför den
väckte fröken Bergboms synnerliga ledsnad. Jag
hade ju med denna sak intet att göra, denna
familjetvist mellan teaterns ledare och dess mest
lysande sujett, den största konstnär inom dramat,
som tills i dag som är existerat i Finland.

Jag aktade mig att framföra den hälsning
jag fick som vägkost tili fru Aalberg, ty det
hade kunnat hända, att det blifvit mässfall.

Emellertid gick spektaklet midt på dagen,
klockan mellan 3—6 vill jag minnas, af stapeln.
Coquelin satt i den stora midtellogen och hade
translator på hvar sin sida. Ida Aalberg spelade
som aldrig förr ecole de Victor Hugo, hvis-
kade Coquelin alltemellanåt tili mig. Och hän til-
lade: „Gör en öfversättning ät mig af allt det där.
Jag reser mycket, ser då alltid olika nationers
skådespel. Detta tyckes mig vara ett af de mest en-
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ropeiska, det borde kurnia ges också hos oss.“
Om skädespelarena uttalade hän sig naturligtvis
ej. Hän visste, att yttranden af en person i
hans ställning skulle tolkas och vantolkas på
mängahanda sätt. Efter pjesens slut gingo vi
ned på scenen, där maestron presenterades för
Bergbom.

Därmed anknötos åter de vänskapliga för-
bindelserna oss emellan, afbrutna i så många år.
Vi träffades oftast vid Arkadiateatern och pro-
menerade då tili staden eller ut åt Västra chaus-
sen. Vi träffades äfven på teatern vid officiella
förrättningar, brandsyn, inspektion af ridåer och
ugnar samt äfven vid teaterföreställningar.

*

Bergbom brukade vår och höst promenera
utom staden, bortåt Mejlans och Fölisön. Där-
vid hade hän en bestämd rastplats under en
hög gran, som växte inom området af min villa.
En dag det måste ha värit åren 1891 eller
1892 kom hän upp tili mig för att beundra
de verkligen praktfulla stockrosor, som i hög-
rödt, gult och hvitt lyste utanför min veranda.
Jag bad honom sitta ned i en trädgärdsstol,
bjöd honom saft och vatten, och nu utspann sig
mellan oss ungefär följande samtal.

„Jag har nu först kömmit att läsa din bok
Hihuliter. Huru har du egentligen kömmit att
skrifva den. Den borde ligga totalt utanför din
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värld ooh din intressesfär, sådan jag lärt mig
kanna dig. Tala om för mig dess genesis.
Beroende därpå, skulle jag vilja göra dig ett
förslag“.

„Hvilket då?“
„Ja, det talar jag senare om för dig.“
Jag berättade då
En dag i maj 1885 befann jag mig i Vill-

manstrand, där jag med min van Victor Neovius
planerade den Stora lägerplatsen för den finska
militären och byggde officers- och soldatbaracker
för det stora lustlägret, som här skulle utspelas
under den stundande sommaren. Under arbe-
tets gång erhöll jag ett telegram frän Helsing-
fors med befallning att vid Simola station in-
vänta generalguvernören grefve Heiden för att
med honom följas åt tili Viborg och dagen där-
på tili St. Petersburg. Järnvägen mehän Vihman-
Strand och Simola var ännu ej färdig. Jag måste
därför taga skjuts och kom tili följd af om-
ständigheter, för vidlyfliga att relatera här att
mankera täget i Simola.

Nu voro goda räd dyra. Det äterstod in-
tet annat än att per ridande skjuts komma tili
Nurmis och, då landsvägen här var slut, per dres-
sin tili Viborg. En af stationsfolket, van att
sköta dressinen, skulle föra mig tili målet
inom god tid, sades det. Jag accepterade för-
slaget, gick tili stugan hän bebodde, sleg in och
säg en bild, en tafla, som för ahtid graverats i

19
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mitt minne. Jag vore en stor konstnär, om jag
skulle kunna fästa den hiiden på en duk. En
stor, rymlig stuga, hvars fönster lyste kallblå
mot vårnattens ljus. En väldig, flammande brasa,
som gjöt ett dansande ljus öfver en trettiårsman,
hvilken exalterad, så att ögonen stodo vidunder-
ligt öppna och håret klibbade af svett vid pan-
nan, predikade för ett tjugutal starkt upprörda,
gråtande och snyftande kvinnor och män.

Mitt uppträdande verkade naturligt nog stö-
rande. Mannen tystnade, strök gäng pä gäng
det buckliga håret från pannan och frågade, om
jag önskade taga del i väckelsemötet.

Jag bad om ursäkt, att jag stört, och sade,
hvarför jag kömmit in i stugan. Ett ögonblick
såg predikanten tveksam ut, så svarade hän
plötsligt „minä tulen", detta med ett nästan in-
spireradt tonfall och en varm blick på mig och
sinä ähörare.

Hastigt klädde hän på sig, och vi gingo tili
„stinsen“ för att få ut dressinen.

Just som vi skulle sätta maskinen i gäng,
sade „stinsen“ tili oss: „Akta er för tåget från
Viborg, ni möter det ungefär halfvägs mellan
Viborg och Nurmis".

Så bar det af. Min förare hette Tobias och
var hihulitpredikant. Vi hade knappast kömmit
i gäng, innan hän började sin predikan för mig.
Den natten hade hän föresatt sig att fånga en
själ för himlen min själ. Hans hjärtas fullhet
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var ej uttömd ännu, hans själ gick i vågor. Att
jag, då hän var på höjden af sin predikan och
extas, kallat på honom i och för denna färd, höll
hän för att vara en Herrana vink: i natt akulle
en själ frälsas.

I brusande fart bar det af i värnattens blä-
nande klarhet. Jungfruliga björkar med sväl-
lande halföppna knoppar ängade i natten, vär-
bäckarna brusade i yster fart mot hafvet, allt
medan Tobias talade sig varm, inspirerad af sin
tro, sin visshet om sanningen, sinä aningar ora
lifvet bortom den tid, där vi nu lefva. Hän var
en mäktig, en storslagen ande; hän besatt en
ordets förmåga, som var fenomenal. Ofta har
jag senare undrat, hvad det blifvit af den man-
nen. Bäst hän var i sin brusande flykt i värl-
dar, som hade mera med evigheten än med vår
jord att göra, hörde vi dånet af täget, som nal-
kades. Och plötsligt, skrämmande oförberedt
vek det om skogsdungen så oförmodadt, att
blodet isade sig i minä ådror. Det tycktes mig,
som om ett sagovärldens odjur plötsligt rusat
emot oss med ett gap, som spydde gnistor och
eld med två flammande Stora ögon. Vi hunno
just jämnt undan och fingo den tunga dressinen
vräkt i diket. Det föreföll mig, som om loko-
motivets hjul snuddat vid minä klackar. Med
våldsamt klappande hjärta stodo vi tili knäna i
det iskällä vattnet i diket och läto vagnarna rass-
lande och dänande draga förbi oss in i värnat-
tens skymning.
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Vi lyfte med möda upp vär dressin på ske-
norna och började att trampa pä nytt. Tobias
tog åter upp sin predikan, men stämningen var
störd, och värnattens kylä blef besvärlig. Så
kotnmo vi fram tili Viborg där jag då bodde

jag tog min predikant hem, såg tili, att hän
fick värme och hvila, klädde om mig och begaf
mig tili generalguvernören. Dagen därpä reste
vi tili Petersburg, och natten efter Tobias’ pre-
dikan tog jag mig en svängom i grefve Bux-
höwdens lilla magnifika bostad vid Sångarbron.
Den tiden skiftade lifvet för mig i många olik-
artade och brokiga färger. Tobias’ predikan,
hans meddelanden gäfvo uppslaget tili min bok.
Där var dess förhistoria. Hvad vill du med
den?

„Jo“, sade hän, „det där motsvarar ej pre-
cis hvad jag tänkt; det är alltför lyriskt, som
alltid här i norden. Jag ämnade föreslå dig att
bearbeta romanen tili ett drama. Där finnas
två, strängt taget tre uppslag tili ett verknings-
fullt skådespel. Jag kom händelsevis att läsa
boken för någon tid sedän, och denna fräga har
redan länge lekt mig i hägen.“

„Du vet bättre än någon annan, huru omöj-
lig jag är i fråga om allt, som rör teater och
drama, sä att om du icke själf vill göra det,
så jag är inkompetent. 11

Hän lofvade göra upp en stomme för mig
tili ett skådespel om fem akter. Redan dagen



293

därpå kom hän tili mig med tvenne lösningar
af frägan, vill jag minnas. I den ena förutsat-
tes, alt hjälten i första akten skulle uppe från
en fatbur eller läktare i stugan lyssna tili
det samtal, som skidle blifva så ödesdigert för
honom . Men dä jag framhöll, att en
stuga med fatbur ej fanns i hela Östra Finland,
att lokalfärgen, som var den största förtjänsten
i min bok, ovillkorligen måste bibehållas, blef
af det uppslaget intet.

Några dagar senare, då vi, som ofta var fal-
let, följdes ät på hans promenad, kom hän
med ett nytt uppslag. Det föreföll mig möj-
ligare. Efter fjorton dagar hade vi kömmit
så långt, att hän, som hän uttryckte sig, kunde
lämna mig „ett recept“ på pjesen, och hän bad mig
på samma gång lämna besked, om jag själf ville
åtaga mig arbetet eller om jag skulle tillåta ho-
nom att i motsatt fall vända sig tili någon an-
nan. Hän nämnde ett par namn, bland dessa
sedermera socialistiska tidningsredaktören Ku-
rikka. „Men hän är väl för stor för ett slikt
uppdrag“, tillade hän.

Jag tog verkligen ihop med det af honom
lämnade uppslaget, som inrymde flere möjlig-
heter, dem en dramatiker helt visst kunnat göra
något af. Men det kom något emellan.

Medan jag, som vid denna tid bodde på
min villa vid Fölisövägen, på den länga prome-
naden tili staden funderade på dialoger och
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repliker, kom jag tili en scen, från hvilken jag ej
fann nägon utväg. Händelsevis träffade jag en
eftermiddag på Arkadiateaterns perrong (jag pas-
serade där alla dagar) landskamreraren K. F.
Wahlström, nämnd härofvan, lierad med familjen
Bergbom och sedän studentåren i goda relatio-
ner med mig. Pä hans fråga, hvad jag gick
och funderade pä, talade jag om det uppdrag
jag fått af Kaarlo Bergbom. Mannen såg något
förvånad ut. På min fråga, hvad som stod på,
kom hän ut med, att Bergbom icke längre sen
än föregäende dag fällt ett yttrande om boken,
som gick ut pä, att en
Svårigheterna med pjesen, den ohöflighet eller
rättare ovänlighet Bergboms yttrande innebar
gjorde, att jag blef i hög grad förargad. Dagen
därpå, när jag träffade Bergbom vid samma tid
och på samma plats som min sagesman från
föregäende dag, gick jag direkte tili honom, gaf
„receptet“ äter och afsade mig allt samarbete.
Hän kunde göra hvad hän ville med romanem

„Hvarför det?“
„ Fråga vännen Wahlström
Hän skref tili mig ett bref, som jag ej be-

svarade, och år gingo förbi, utan att vi talades vid.
* *

*

En dag besökte jag finska teatern det
måtte ha värit äret 1894. Man gaf en folkpjes.
Trängseln och luften, det osympatiska, hejdlösa
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applåderandet, ofta för öppen ridå, som miss-
klädde den unga teaterns publik vid denna tid,
gjorde, att jag begaf mig upp tili foajen för att
lugna minä nerver. Här sammanträffade jag
oförmodadt med Bergbom. Hän var ingen lång-
sint och härd natur. Tvärtom kom hän tili mig,
talade försonligt, och vi blefvo åter sams. Nu
tog hän åter upp ett förslag. Hän ville, att jag
skulle bearbeta min roman Stockjunkarn för hans
teater. Hän måste länge ha tänkt på saken, ty
hän dikterade för mig stante pede de fem akternas
innehåll. Jag har än i dag hans diktamen kvar,
men saken kom aldrig längre. Lifvet är sä kort,
plikterna äro många, de dramatiska svärigheterna
så stora, att jag afstått från försöket. Vili man
skrifva ett drama, måste man ha mera tid tili
sin disposition än de korta hei- och halftimmar,
som om morgonen och sent på kvällen stå mig
tili buds, och äfven detta efter långa intervaller.

Från denna tid hade vi det godt och frid-
fullt oss emellan. Hän bjöd mig tili sin nya
stätliga och vackra teater, där jag flere gånger
besökte honom i hans foaje. Hän hade äldrats
starkt under de sistförflutna ären. Det storverk
hän genomfört bar hän med ödmjukt sinne.
Hän var då redan, hvad Maeterlinck kallar, en
„averti“, en, som döden märkt och kallat och
som bar tanken på skilsmässan från denna värld
med mod och resignation inom sig. En konst-
närsnatur, ursprungligen vekt och innerligt an-
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lagd, hade hän hårdnat tili i våra afskyvärda
inre språk- och partistrider. Nu mot slutet af
sitt lif såg hän öfverailt detta smäaktiga och
tillfälliga. Hvad hän sade och talade - hän
var blifven tämligen fåordig var i ett högre
tecken och högre pian. Hän fruktade icke döden
och förintelsen. Dödsfruktan var kristendomens
slagskugga; de gamle vise gingo med lugn upp-
lösningen tili mötes. Som C. G. Estlander, som
min vördade och varmt afhållne lärare C. Seve-
rin Emeleus omfattade också hän, sävidt jag
förstått, de engelska deisternas trösterika lära.

.■j; *

*

När Kaarlo Bergbom var död, skref jag en
dödsruna öfver honom, i hvilken det bland an-
nat heter:

Och så! (1869) plötsligt! gripen af
hänförelse för den finska saken, dödar hän sin
konstnärliga genius, afsvär sig sitt svenska
modersmål, tvingar sig att tala och tanka på
finska. Erän och med denna tid är hän som
skapande konstnär död. Hän lärde sig aldrig
att tala finska så, att det klang som finska, och
hvad hän skrifvit pä detta språk, tyckes mig
som ett stramaljbroderi; genom färgorneringen
ser man den logiskt bindande stramaljen, och
den är svensk.

Ur detta oerhörda bål, där Kaarlo Bergbom
brände sitt modersmål, sin diktning, sinä ung-
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domsdrömmar som dramatisk författare, steg hän
som en fågel Fenix upp för att i föryngrad ge-
stalt taga i tu med andra frågor. Hän blef
en storstilad regissör, som tack väre sin fina
smak, sin estetiska bildning, sin beläsenhet och
sitt musikaliska gehör, sin entusiasm och sin
energi, tack väre äfven yttre gynnsamma konjunk-
turer inom mindre än tjugu år lyfte den finska
scenen tili en höjd, sådan den sedän hans tid
icke nått. Hans dröm hade värit att framkalla
en finsk lyrisk konst, en opera, i hvilken det
finska som svenska elementet utan rivalitet skul-
le sammansmälta i en allt försonande harmoni.
Den drömmen, som varade i sju är, blef honom
dyr i mera än ett afseende. Den tog, jag skulle
tro, alla hans ekonomiska krafter i anspråk och
bröt äfven hans fysiska. Hän fick emellertid se
sitt verk betryggadt i inre som yttre måtto och
fick upplefva glädjen att med sin trupp flytta in
i det nya ståtliga teaterhuset.

* *

Jag besökte tidigare den finska teatern icke
så säilän, särskildt när finska originalpjeser gåf-
vos. Numera, sedän det rent bobrikoffska för-
budet att tala och sjunga svenska å denna tea-
ter fnan får tala och sjunga alla andra språk,
således också ryska, men svenska ej utkom-
mit, sätter jag ej min fot inom dess murar. Jag
har redan pä tai om Julius Lange nämnt, att
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det tinnes ingen grundlag, som skyddar friheten
mot den nationella suveränitetens tilltag, att den
demokratiska despotismen i teorin icke har
några gränser. Denna den finska teaterdirektio-
nens ukas är af den rätta nationella ulien.

Med en fint belefvad fennomansk vän talade
jag kort efter ukasens emanerande om den etiska
innebörden i detta afskyvärda påbud. Hän hade
Inga andra skäl att anföra tili dess försvar än
dem geheimerädet Deutrich i tiden lade ut för
mig för att förklara och försvara ryska språkets
införande i Finland. Jag hedrar Kaarlo Berg-
boms minne med att icke vilja'tro, att hän skulle
ha värit med om ett dåd sådant som detta.
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G. Falkman. Fanny Churberg. F. W. Scholander. H. de
Bonnechose.

Tredje samlingen: Lena Lautiainen. A. Edelfelt. Ch.
Qarnier. Z. Topelius. R. Lagerborg.

Pjärde samlingen: O. W. Segersvärd. F. L. Heiden.
H. N. Zettervali. C. O. Montelius. V. Procope. „Generalskari“.
F. Pacius.

Femte samlingen: Anders Ramsay. Julius Lange.
Pietro Krohn. Henriette Jacobsson. C. G. Estlander. Furst
Obolenski. Kaarlo Bergbom.

Ur pressens omdöme om föregäende fyra delar af arbe-
tet meddelas:

Författarens tillgång pä hägkomster är alltjämt outtöm-
lig, och hans förmäga att ställa dem tillrätta med
kryddan af sitt eget spiritueila äskädnings och uppfattnings-
sätt, stär fortfarande sä högt som någonsin

Äfven denna samling bjuder pä de förträff-
liga egenskaper man lärt sig uppskatta 1 de föregäende.

R. F. v. Willebrand.
Finsk Tidskrift.

För alla dem, som fängslats af minnenas mängfald och
författarens lifliga och fina berättarkonst i de tidigare pub-
licerade banden, ligger tvifvelsutan den nya bokens bästa egen-
skap i likheten med dess föregängare, som ju sammanfört
ett helt bildergalleri af i hög grad olikartade och intressanta
typer, uppfattade och ätergifna pä ett sällsynt lefvande sätt.

Hufvudstadsbladet.
Ahrenbergs böcker fängsla genom det lifliga författare-

temperamentet, som framträder i dem, genom den smidiga
formen, det klingande språket och den stora lifserfarenhet,
som komraer tili uttryck i dem författarens berät-
taretalang besitter samma ungdomliga lifskraft som förr.

Nya Pressen.
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I vär tid dä det psykologiska och personhistoriska allt
raer och mer intresserar, laser man med osedvanligt nöje
Ahrenbergs liffulla skildring »Människor som jag känt"

Ahrenberg berättar bra, ibland ypperligt. Hän har
bland annat den angenäma egenskapen att förstä sig pä olik-
artade människor. Den i god mening kosmopobtiska uppfatt-
ningen borttager hvarje spär af kråkvinkelsdrag i
dessa skildringar.

C. Laurin.
(Stockholms Dagblad.)

Människor som jag känt är som, helhet en antecknings-
samling af myeket fängslande art. Framtida forskare komma
helt säkert att studera den med samma intresse, som vi ägnat
den gustavianska tidens och 1800-talcts memoarlitteratur.

Georg Nordensvan.
Dagens Nyheter.

Hela denna art af skildring är hittills sä godt som för-
fattarens uteslutande egendom. Och det är egentligen skada.
Dgnna följd af personliga intryck, alldeles fria frän den van-
liga biografiens tyngd och anhopning af data, mäla sä mye-
ket mera lefvande än den; och kemiskt fri frän subjektiv syn
är ändå ingen biografi, är intet af människotanke fram-
bragt. Det vore att önska att flera af dem som stätt i be-
röring med tidens märkligare män och kvinnor, sökte pä detta
sätt samla sinä minnes- och synbilder ät eflervärlden äfven
om ingen af dem kan gå tili verket med samma eminenta
förmäga som Jac. Ahrenberg.

Annie Åkerhielm...
' : 1 Hän är pä en gäng ett styeke vidtfamnande

kosmopolit och en klok och skarpsynt fostedands-
vän. Det är öfver hufvudtaget en af de intressantaste me-
moarsamlingar man kan läsa.

Karl Warburg.

Tredje delen af Människor som jag känt, med Topelius
ocli Edelfelt som hufvudfigurer, bör icke saknas i nägot hem,
där dessa mäns lifsverk äras och beundras.

Wasabladet.

„I ett nu stär Edelfelt lifslefvande där. Jag har ju ocksä
känt den store konstnären.

Det. är dock en konst, som jag beundrar, att kunna upp-
väeka de döda.“

Elsa Lindberg-Dovlette.
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