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Jerodes den Ktore
i.

I lniiincnö alle m det stycket i Vibel», soin handlar om
„ludarne, under ägnptier och fyrer", att en fnrisk forning nrib
uamn Sliiliofnö Epifanes, rneb mäld och makt wille pätwinga
jnbavnc, icfc allenllst grekista feder och bruk, ulan äfwen den

rcligioncn, ty „liela Hans rike", unskade han,
„skulle wara ett folk," (1 Makk, 1 Kp. w. 43) Men da fram-
trädde prilsten Mattatias och saxilade alla, „so>n moro intiske
för lage,i och mille halla fördundet", till en helig kamp för fäd-
rfttfi land och fädrens tro. Hans flägt, de fäkallade Vtakkabe-
cinO/ hwilka i onikring hnndra är regerade öswer ludee», fort-
satte kampen och segrade flere gangcr öftoer de syriske krigshöf-
dingame. Men da synrne ftändigt fortsatte rneb att snnda n«a
härar in i landet, fago jndarne sig oin efter en bundsförwandt,
och da de inycket hade hört talas oin ronmrnes krig och inan-

haftighet, fanit b«as gryinhet emot siender, men ftora trofasthet
emot manner och dnndsfönoandter, fä fände de nägra mä» till
Rom för att bedja om wtlnfkap och hjälp. Nomarene togo wäl
emot de jndifka fändelmden, och ett furlmnd afflöts einellan de
dada follm. Efter den tidens fed och brnk blef alt, hmad nian

deslöt och ömsesidigt lofmade hwarandra, ingrameradt pa koppar-
taflov, hmilla stulle förmaras i Nom; en afskrift deraf blef sänd
l>» Jerusalem.

Under tidenias loun hade jndarne dock ringa glädje af
denna wänslap; tn da onikring 60 är före Mriftus' födelse strid
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om troncit utorutit mellan tiuå bröbcv af dm makkabeiska släg-
tm, och man hade kallat ronmraie till ftiljebonwre, frägade de
icke efter rätt och skäl, utan sägo här, liksoin öfweralt dit de
lommo, endast pä egen fördel och winst. ©n romerst fältherre
rykte in i landet, trängbc flam till leiusalein och stormade
Tempelbärget, nedref därpä stadens mnrar, gjorde den heliga
staden skattskyldig och bortförde flere tusen judar son, krigsfän-
gar. Kort därpä lät en annan romersk fältherre nedrifma flere
jndiska fäftningar och förändrade landets gamla fdrfattning. En
tredje plundrade templet; wärdet af de penningar och dyrbarheter
hlln bortförde har man ansiagit till mlgeför 10 miljoner silf-
wer daler.

Wänfkapen för romarne blef fä fmäningom förwandlad till
hat, och fnart kom det därhän att hwarje judifl konung eller
statsman, fom anflöt fig till romarene, alltid hade ett stort och
inäktigt parti emot sig. Vland de statsmän, fom siöto fig till
romarene och wifade dem stora tjänster, war den tappre och
listige Nntipater, och ehuru han bland annat, genom fitt infly-
tande utwärkade att lernfalems mnrar äter upprestes, fanit att
landets gamla forfattnina äter infördes, glömde Hans motstän-
dare dock aldrig, att han war män med folkets fiender. De
glömde det fä mi)cket mindre, fom romarne wäl tilläto, att en
man af Hlatkabeernas flägt blef regerande öfwerstepräst, fanit
tillochmed fkänkte honom fnrstlig rang, men tillika utnämde Anti-
pater till öfwerftätbällare och gaf honom tillständ att infätta
fina föner till understäthällare. Det kränkte jndarnes fjälfkänsla,
att Antivater, fom ej hörde till deras egen stam, utan endast
war „halfjllde", fknlle herfka öfwer dem. Hans siägt härstani-
made nämligen frän Idumea eller Edoin, det will fäga frän det
land där Efan i tiden hade bofatt fig, föder om Dödahafwet.
Edomeerne eller Efans efterkommande, woro altfä flägt med
judarne, men i länga tider hade de twä folken legat i strid och
oenighet; ti) judarne fom härstammade frän Jakob, hade bewa-
rat tron pä lehowa, medan edomeerne woro afgudadyrkare.
Ofta hade edomeerne blifwit nnderknfwade, men ständigt hade de
äter afkastat oket, till defs de omkring hundra 5r före Kristus'
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föbclfc blcfroo helt införlifwade mcb ben jubista state», samt
tnnntfliic att lata mnssära sig och följa alla jubarnes bruk, Frän
be» iibrn räknabes wal ebomcente till jubar men kallabcs bock
pä |'pc „l)alfjubar".

Ebomeeu Antipater, roinarnes förtrogne wän, blef röbb
ur nrnge» incbelö gift. De» mest fcrnbe af Hans föner war
Herobes ben Store, fomina, i lubce», pä ben tib bä lesuZ
Miiftuö blef föbb.

I weleu att Herobes fick tillnai»»et ben Store, och att
ha», af frukta» fiir lef»sbar»et, lät >»örba alla bar» pa twä
är och bär»»dcr, i Vetlehei» och befs o»i»äjb. (Ätatt. Ew.
,«p. 2 ro. 10,) Det stolta tillnmnnet tijbcr pä att en wifs
glimä war litbrebb öfwer Hans regcring och öfwcr ha»s företag,
hwarei»ot be» ewallgeliska berättelsen oin bar»auiorbet i Vetle-
hei», röjer ett misstänlfmnt och cynjiitf si»»e. Till en börja»
stall jng halla niig till bet fiirsta och förklara hwarfur Herobes
blef lallab be» Store; bärefter fkall jag färftilbt bruja wib Hans
■onbci och bcfpotifka karaktär.

Herobes barnboi» tä»na wi icke till, Wi träffa honom
förfta gingen fo»> e» tapper och raft krigare. Han war annu
icke '2O nr gannnal, bä ha»s faber fänbe honoui foin miberstät-
bällare till Galilee», be» »orbligaste belen af lubeen. Han
habc icke längc uppebällit sig i prowinfe», innan ha» brog ut
al! sörfölia ett af be niangn röfioarbnnbc», forn ströfwnde tring
i be norbliga trakterna till fträck för alla, fo>» bobbe pä grä»-
se» niellä» lubce» och Eyrie». Ha» upphann rofwarene, fast-
log siere af bcrn och lät afrätta en stor bel. Roniarne bcrörnbe
lumoin bärför och i»wn»ar»c wib ben sylistä gränsen sjöngo
stnger till ha»o äva och knnbe icke nog prisll Hans tapperhet;
Hans namn och ha»s bermn woro här pn allas läppar, Ätcn i
Zenlfalem bbnibe mängen a»»orln»ba om ben»n sak. De stränge
iubariic, f ohi Hollo sig tili häfdwunnll seber och ofwerc»stoi»»iel-
ftr, fanit till lllgen, f»»»o att Herodes hnde hanblat cgenmäk-
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tigt, bå han lätit afrotta röftvarena, litan alt förft inhiimtl»
SynedrietS, ettet det högsta rådets tillåtelse, ti; endast delta
hade maft öfroet lif och böb. Till deSfe lagens niliske
aitflöto sig nier äii gärna a\la de manaa, font missUnnade den
unge edomeen Hans beriim och lycka; Hans lalrika siender aeiwm-

drefwa slnlligen alt han blef instamd för alt inföi rådet aflägaa
räkenskap för sitl egenmäktiga handlingssätt. Han framträdde
dock icke soin en anklagad, den där ödmjuk och rädd, nied hän-
gande hår och ikladd sorgdräal, wantar att röra domarene till
medlidande litan i en fnrstlig klädnad och oinaifwen af sin lif-
wakt, 3ls>)iien af foldaler, ulöfwade på fimedriets niebleinmar
en fådail fkräck, alt ingen tordes saga ett ord, icke ens de, soin
förut hade lalal allra ifrigast einol hoitoni, lika litet soin de
wiste, hwad de sklille göra. Ändlligen reste sig eii, soin war
inindre radd an de andre. Han påininle siiia nieddomare uin,
alt Herodes war den förste, soin hade tillålit sig att framträda
för landels högsta doinstol, följd af en skara krigare, alldeleK
soin oin där sklille öfwas wåld emot lageil, och rätten få wika
för makten. Hail bad denl också betänka, att deil som de rat
mille skona och frikänna, möjligen engång sknlle belöna dem alla
med döden, Hans manliga ord gjorde starkl intryck och ingåfwo
de förskräkle rådsherrarne mod, Serafi hal mol Herodes roafc
nade äter, fä att de touru i beråd att döma honom till döden.
Men fä sirnrt öfwerste prästen märkte dems förbittriiig, uppfköt
han sakens afgörande till påföljande dag, ti; ha il hade fätt bref
frän romarne, som gjorde honom ansiuarig för Herodes lif. Han
gaf därför Herodes det tästä rad han för ögonblickel kunde
gifwa, iiäiiiligeii alt fä snart som möjligt begifwa sig bort frän
Jerusalem. I skydd af nallen flydde Herodes också och styn-
dade till fin prowins; itien snart wcinde han åter tillbaka i spet-
fen för en stor krigshiir, ly han mille taga hämd på siiia fien-
der i lerllsalem, Hans fader Antipater och Hans äldre bröder
gingo emot honom »tanför stadens mnrar och bådo honom npp-
gifwa sitt wndliga företag; ti; aldrig kuiide l;tm wänla seger och
lycka, dä han bar mcrpen mut landets högsta öfwerhel. De lyk-
lades också få Herodes omstämd; han drog bort utlln blodsnt-
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gjntelse, tröstande sig med att han i hwarje fall hade wisat fol-
ket fin makt, och de medel, fom stodo till Hans föifogande.

Sam ling war Herodes altfä icke afhallen af judarne, utan
lwärtoni illa fcbb, och det blef ej bättre med aren, dä man fäg
att han, liksoin fadern, i alt rättade sig efter romarnes önst-
ningar. Han hade en underbar förmäga att winna de olika
roinerska herskare, som efterhand hade makten i Österlanden, men
han war häller icke noga i walet af de medel, han degagnade.
Tidtals wann han deras ynnest genom sin klokhet och tapperhet
och genom ett wisst furstligt uppträdande, wid andra tillfällen
köpte han deras wänstap med guld och silfwer, eller genom att
ftabt utprässa de skatter, som romarene utskrefwo i Indeen.
Dock, den furslagne mannen wiste, hwad han gjorde, Dag för
dag steg han i makt och inflntande, och det dntade judarne eiidast
föga, att de npprepade gänger sände sinä förnämste och mest
wnltalige män, för att hos romarene klaga öfwer edomeens
öfwerinod och herstliistnad. Följden blef endast att deras utsände
straffadeö med fängelse och död, och att Herodes hedrades med
nya ärebetygelser.

Det war ocksä med romarenes hjälp, soin Herodes nadde
sitt höga mäl, att dlifwa jlidarnes konung. Stnthnllar-ämbetet
knnde icke tillfredsställa hanö äregirighet. Äten mägen till tronen
blef för honom läng och befwärlig. En prins af den inakkabei-
ska slägten >uid Nllmn Antigonus, som för öfrigt hwarken war
statsman eller härförare, men nog hade lust att wara konung,
försötte göra edunieen tronan stridig, och dä Herodes hade sintit
sig till ruinarene, kallade Antigoiills parterne, fom bodde i det
numarande Persien och woro Roms oförsonlige siender i Asien,
till hjälp, sanit lofwade dem i ersättning 500 sudista juiigfrur
och twä niiljoner i penningar.

Dä Antigonus med parterne r>)kte fretin, ansiöto sig alla
inissnöida jndar till dein, och dä deras antal ej war ringa,
wäxte hiiren för hwart steg den tog. Den trängde fram till
lewfalem, twang Herodes och Hans siägt till flykl, plundrade
dävpä staden, saint ntropade Antigoims till konung.

Äiotgäng tufwade dock icke Herodes, litan war endast en
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sporre för honom till lltt handlll desto raskare och icke läta tiden
förflyta onyttigt, Hans första tanke gälde Hans mors, fysters
och unga bruds räddning; därför drog han sig ät föber till fäst-
ningen Mafada i närheten af Dödahafwet, där han hoppades
finna en säker och trygg tillflyktsort. Ehuru förföljd af parter
och judar, war han fjälf tillitsfull och ingöt mod äfmen hos sin
omgifning; han ilade frän den ena till den andra och bad dem
att icke fa läta öfmerwäldiga sig af sorg och smärta, att den blef
dem hinderlig i deras flykt. Ett missöde diabbade dem emeller-
tid, fom hotade dem alla med död eller fängenfkap. Wagnen,
uti hwilken Hans mor fatt, stjälpte hwilket förorfakade ett uppe-
Hall i flykten och gaf de förföljailde fienderna tillfalle att rycka
närmare. Ögonblicket blef fa ödesdigert, att Herodes redan
drog sitt fmärd, tn hällre mille han falla för sin egen hand, an
blifwa krigsfänge. Med wäld höll man Hans arm tillbaka och
förestälde honom, att det war alt annat än högsinnadt, att rädda
sig fjalf nr faran och lamna sinna manner i sticket. Han urfkul-
dade icke sitt uppförande, troärtom blygdes han daröfwer och
wifade det äfwen i handling; ty ater war han idel wärkfamhet
och ifmer, siog de ftamträngande judarne och parterne, bragte
kwinnorim i fakerhet och drog fjälf längre föderut ät Arabien
till, fast besiuten att icke nedlägga fwärdet, innan han fatt pä
Indeens tron.

Arabiens konung, Hans fäkallade man och bundsförwandt,
nekade honom inträde till sitt land. Frnktan för parterne rjä-
nade fäfom förewändning, men den rätta grunden war, att den
fnäle araberkonungen icke mille betala ät den landsstyktige man-
nm de penningar han war honom skuldig. Stolt smarade Hero-
des, att han icke hade kömmit, för att wara nägon till befwär,
utan för att rädsiä om wigtiga ting, och for därpä bort frän
det ogästwänliga landets gränfer. Utan penningar och ledsagad
endast af nägra fä tjänare genomwandrade han öknen föder om
ludeen; men Hans mod war orubbligt, han sin
framtidsplan och sinä stolta tankar. Genom öknen uppnädde
han Ägypten, där han blef mucket wal emottagen af landets
drottning, den stöna Kleopatra, fom fökte öfmertala honom att
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ftanito hos fig och blifroa anförare för hennes här. Men Hero-
des afwisade anbubct, bå icke en ägyptist fältheriestaf, utan
Dawids coiiimgaEcona utgjorde Hans önstningars mäl. Han
mille komma till Nam; ti; där i den mäktiga märldsstaden,
wiste han, att man skänkte och bortgaf kungakronor. Det strämde
Ijoiiom icke, att han fick underrattelse om att hela Italien war
i uppror och jasning, att de roinerske stormännen hade rakat i
«enighet och att ett medborgerligt krig stod fbr dörren; Hans själ
hyste endast en tanke och för den voide han strida och kampa sig
fram, Han brydde sig icke om att man warnade honom för
alla de faror han utsatte sig för nnder en sjöresa midt i min-
tern. Han litade pa sin lycka och gick ombord.

Öfwerfarten blef beswarlig och wädlig nog, tn en sä mäld-
sain storm uppstod att fartugets besättning mäste kasta all last
öfwer bord. Dock uppnädde de en hamn i södra Italien, där-
iftän Herodes och Hans följeslagar reste widare norrut landwä-
gcn till Rom, Ögonblicket war lyckligt, tn fred och enighet hade
åter inträdt, efter det de twä romerske beherstarene, Oktaiuianus
(sedermera kejsar Augnstus) och Antonius, äter hade sintit för-
souing och wänskap, Till desse twä män wände Herodes sig
med sinä angelägenheter. Han skildrade för dem sin egen flykt
«ch den fara hwari Hans siägt i hemmet swäfwade, äfwen för-
stod han att mycket kiokt och med slnghet framhälla, att det war
parterne, romarenaö gamla fiender, som hade insatt Antigonus
till knnnng i Indeen. Rär han därpä lofwade Antonius myk-
let penni,igar. om han mille hjälpa honom pä tronen, och da
Oktawianns för ögonblicket önskade foga sig efter Antonius, lof-
made hononl bngge biständ och understöd. Det romerska rädet
blef därpä fammankalladt och Herodes förestäld för detsamma.
Knapt hade rädsherrarne hört att den tappre edomeen, som de
kiinde genom de mänga tjänster han själf och Hans fader hade
wifat den romerska staten, nu lofwade blifwa deras buudsför-
wandt emot parterne, förrän alla enstämmigt famtnkte till att
unuäljll honom till konung. Romarne trodde nämligeil pä en
urgammal spädom, „att endast en konn,ig knnde besegra par-
lerne."
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Efter slutadt rädslag giitgo de alla i kjögtibligt täg upp
till stadens heligaste plats, för att där hälsa Herodes som konung,
faintibigt som de offrade at gudarne och i en af stadens bygg-
nadcr nedlade den topparplät eller marmortafla, hwarpä lädets
beslut hade blifwit sliifwet.

Vian kan tanka sig, hurn Herodes hjarta swälde af stolt-
het under hela denna procession, dä han gick fram mellan dä-
tidens twä sturste män, Oktawianus och Antonius, samt följd af
de stolte rädsherrarne och höga öfwerhetspersonerne for att själf
iklädas purpurn och emottaga konnngakronan. Här war alt, fom
kunde tillfredsställa Hans ärelystna sjal, alt som kunde framtrolla
för honom ett lif rikt pa lncka och ara. Och dock fans här
äfwen det fom bort förmörka Hans glädje och kasta en skugga
öfwer Hans ljusa framtid, oin han blott hade haft tankar för
annat än sinä egna äregiriga planer. Ti) det war icke i Rom,
i hediungarncs hufwudstad, under offer ät de hedniske gudarne,
där den nian borde utkoras till konung, som skulle herska öfwer
judafoltet det folk, hwars hela historie hade warit en oaf-
bmten strid och kamp, för att bcwara tron pa den ende sanne
Gnden.

Kröningsdagcn flutade med ett glänfande gastabud, som
Antonius gaf till ära för fin tunglige män. Flere fester woro
truligen att förioänta, men Herodes hade icke kömmit till Nom.
för att deltaga i festligheter och gastabud; fä dagar därefter
siuna wi honom pa hemwägen till ludeen. Med fwärdet skulle
hau nu wiuna det rike, som Rom hade skankt honom. Pä den
ort där hau landsteg, började han genast wärfwa trupper; hau
frägade ej efter oin det war judar eller främliugar, utan endast
om de kunde bära mapen. Penningar fick han af Syriens rika-
Ne jude, Men huru wärksam och ifrig han än själf war, drog
kriget dock länge ut, dä han till en början endast sick swagt
uilderstöd af de romerste härförarene i Asien, hwilka dels hade
fullt upp att göra med parterue, dels mera tänkte pä att
famla peuuiugar ät sig själf, än att h jaloa Herodes pä tronen..
Kriget, som warade i mera än twä är, fördes ä bägge sidor
med omänsklig grmnhet. Det berättas att dä Antigonus engäncr.
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[jabe wunnit en ftger, blcfwo Hans wänner i ©niiteen sll öfwer-
modigc, att de anstälde jagt pä Herodes anhängare och dräickte
alla, soin de fiiigo tag iiii, i Gewsaretö ijö. Kort därpä eröf-
mde Herodes fem byar, lade dem i aska och nedsablade alla
iiiimiimve, 2,000 till antalet.

Uiider kriaets tredje är rykte Herodes fraiu eniut Jeru-
salem och blef de»»a cjnng kraftigt iinderstödd af roinarene, soin
hade sändt honom 00,000 »ia» fotfolk och 0,000 ryttare för-
ufoin flere syriske hjälptrupper. Till Jerusalem hade emellertid
strömuiat folk fran alla delar af landet, för att göra Herodes
nlt det inotsländ de knnde, Förgäfwes rädde twä af fariseerna
lill att öppna stadens portar; ti) förr eller senare, sade de, inäste
dock judarne böja sia, för cdonicen, dä Ichowa hade sändt honom
lill elt ftraff för folkets fynder. Wid dylikt tal fäste jndarne
borf ingen wigt, de wille icke tro annat än att fegren stulle tHl-
falla dem, soin förswarade templet och den helige staden, de för-
IröNade pä Gub och wäntade ett nndcnvärk frän hiinmeln, Där-
fll Hollo de nt och käinpade i niänader emot den öfwerlägsna
[ioiibeii, och ehuni de ledo brist pä lifsmedel, tänkte dock ingen
pii alt öfwcrgifwa staden.

Pä en sadbatsdag, dä lernsalenis krigare icke luäntade
»ägot anyrepp, lyckades det oinsider Hcrodcs och roinarene att
Intoga staden. Segrarene lande ej lill nägon förskoning; de
nisade genoin de tränga gatorna in i hnsen, plundrade och röf-
nrnbe, inisehandlade och mördade gnbbar, kwinnor och Bernt. En
stor stara stormade frani einot teinplct; dock knnde Herodes,
mcd goda ord, dels ined hotelser och makt, förhindra att hälge-
domen bltf ständad. Hai! befalde därpä soldaterne att upphöra
med att mörda och röfwa och lät fröga den romerske öfwerfält-
henen, oin det war meningen alt helt och hnllet ulblotta staden
I,'ä folk och penningar och göra honom till konung öfwer en öde
|)latß. Det war nn engäng soldaternes rätt, ljöd romarens
kalla swar, att iitolundra hwarje stad, soin de togo ined storm.
Först seda» Herodes hade loliuat att af egna incdel ntdela pm-
nitniav blllnll soldalerne, ifall de upphörde nied att plnndra och
lllfwll, alerintiädde lugn och ro. Han höll, hwad hau lofwat
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och ingen gick tomljäitöt bort. Soldaterne fingo rikliga gäfwoi
anförarene likasä i förhallaude till deras raug, och öfwerfält-
herru dessutom kungliga skänker.

Ailtigoiuls, soin ömkligt bad om lifmet, fördes bort i ked-
jor. ftort därpä lato romarene honom, soin en ringa inissdä-
dare, bindas wib en päle och halshuggas. Tillochmed hedniske
författare tnckas tadla denna räa grumhet mot en afsatt stirste.

Herodes hade nu nätt sinä önskningars :näl; han wai
Indeens konung och herre öfwer Jerusalem. Alen sinä uiider-
sätars kärlek ägde han ej och koin aldrig att äga den, ty fans
där an bland dem nägra, soin med beundran sago upo till den
stolte, käcke mannen och woro honom uppriktigt tillgifna, sä fort-
foro dock de fleste af judarne att hata denna edome, denne
„halfjude", som först i Noin hade lätit malja sig till konung
och därpä med hjälp af främmandc härar hade intagit den hellaa
staden och stött inakkabeen frän tronen.

Under hela sin trettiofyra äriga regering, fortfor Herodes
att soka de romerske stormännens wänskap; säwäl egen lust och
böjelse, som judarnes hat och de förhällandena i Asien,
drefmo honom därtill. Men tillochmed för en sa statsklok mau
som Herodes, kunde det ofta wara wailskligt nog att widmakt-
halla godt förständ med de olika romerske makthafwande, som
aflöste hwarandra i Österlanden. Ar 31 f. Kristus' födelse utbröt
slutligen ett medborgerligt krig, mellan wärldsherskarene Anto-
nius och Qktawianus. De östcrländske furstarne slöto sig till
Antonius. Ocksa Herodes understödde honom med penningar och
Wlptrupper; perfonligen kunde han ej deltaga i striden, da han
war inwecklad i krig med arabcrne. Antonius förlorade emel-
lertid ett afgurande sjiislag, fludde själf med skam och wanara
fran striden och dödade sig själf kort därpä. Segrareil Okta-
wianus, eller soin han numera kallades, kejsar Augustus, blef
da enwäldsherskare ufwer det stora Romerska riket, det will
säga, öfwer alla land oinkring Ätedelhafwet.

llnderrättelsen oin Auglistlls' feger war ett glädjebudssap
för Herodes mäuga fiender i ludeen. De twiflade intet ögon=
blick pa, att kejsaren luille kräfwa haind af honom, för att han
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hade hallit meb Antonius; de hoppades säkert pä ett tronoinfmte
och gladde sig därät i all stillhet Han insäg nog själf, hwilken
sara hotade honom, men längtifrän att fly för den, walde han
hallre att gä den till mötes, i det han sjnlf infann sig hos kej-
saren.

Teräs inöte ägde runi pä Rodlls, en ii wid Mindre
Äsiens knst. Dä Herodes steg i land, tog han det kungliga
[rnncfet af sitt hufwnd, men förändrade eljes intet i fin drägt.
Med wärdighet trädde han frain till wcirldsherskaren; han tigde
icfc oin näd, utan afgaf en öppen bekännelse om alt. Han fökte
icke att dölja den wänflap, soin hade rädt inellan honom och
Axtonius, icke häller att han hade försträkt honom penniiigar
och lifsmedel och gjort alt sitt till, för att han ined seger stulle
hinnat gä ur denna strid. Han berömde sig af att icke hafwa
öfwergifwit Antonius i olyckan, utan gifwit honom rad, som,
om han följt dem, hade warit honom nyttiga. „Nu", sä unge-
fiir slutade han, „är jag öfwerwunnen med Antonius, och har
därför med Hans Intfa nedlagt mitt kungliga smucke. Om du af
wrede till din medtäflare will fördöma mig, sä nekar jag inga-
luoda till hwad jag har gjort. Äten om du ser pä saken själf
och icke pä personen, sä kan du af min hängifwenhet för Anto-
»ius lära, huru trogen jag är i min wänstap och däraf sintit
till huru du stall finna mig, om du upptager mig bland diua
wänner."

Talet som andades stolthet och själfkänsla, förfelade icke
fin markan. Kejsaren satte äter kronan pä Herodes hufwud och
lrnd honom öfioerföra de mäuliga käilslor han tidigare hade uärt
for Antonius, pä sig.

Det nppade sig snart ett tillfälle för Herodes, att wisa sin
lunnsfau i handling. Dä kejsar Angustus kort därefter drog
igeuoiu ludeen, tog Herodes emot honom med all kunglig prakt,
ssaf för houom och Hans wänner ett gläusande gästabud och för-
!«g hela Hans krigshär med lifsmedel, ja gästfriheten sträkte
sig sä längt, att han dä romerska hären tägade igenom den wat-
tmltlfa lrakt, som ätskiljer ludeen frnn Ägypten, hade sörjt för,
ntt den midt i öknen fann öfwerflöd pä watten och min. Och

13Herodes den Store.



för att romerffa fejfaren icfe ffuHe siiga att han toinhändt fjabe
bragit bort ifråit bet lilla lubeen, siänkte Herobes l)onom flen
iiiiljoiier i penningar. Seban sick Herobes stor ara och fördel
af sin gifnnlbhet. Ty icke alleuast be romeiska solbaterne pri=
sabe Ijonom och höjbe honom till skyarue, utan ocksä Augnstm
fattabe höga tankar om honom och tykte att riket war för litel
för en sä storslagen utan och rn sä gästfri konung. hmarför ha»
skänkte honom stora lanbsträckor pä anbra fiban oin lorbaii,
famt flerc fjöstäber, fom tioigare habe tillhött lubeen.

När faror hotabe riket, eller olyckor stormabe in öfwei
landet, war Herobes albrig räbmill, utan stäbfe modig och oföc-
fagb. Dä han en gäng war i krig meb araberne och reban
trobbe fig wara fäker pä fegern, emeban han habe öfwerwnnnit
dem i twä brabbningar, blanbabe fig ägyptierna plötsligt i stri-
ben, föllo öfwer ben jubifka hären, nebfablabe en stor bel af be»
och twungo Herobes till ett haftigt ätertäg. Samtibigt, hem-
föktes lanbet af en stor jorbbafrnng, hwarwib ftere tnfen männin
stor och bjnr omkommo. Folket fäg hari ett förebub till
cn ftor olycka och blef gripet af fkräck och angest. Herud«
fänbe bärför härolber till araberne för att underhanbla om freb;
ficnberna inbillabe fig emellertid att hela Ilibeen war öbelagbt,
och att be stefte af inbyggarene woro böde, fä att nastan ingcn
nnmera äterstob, fom klinbe göra bem motstänb. De afwifadc
bärför icke allenast frcbsförflagct, utan stogo äfwen, emot ali
folkrätt, ihjäl härolbernc. Kort bärefter inföll ben arabiste
krigshären i lubeen, bär alla woro moblöfa och bar ingen, utom
Herodes, anfäg bet för möjligt att bjnda fienben fpetfen, Färst
fatte han mob i anförarne och uopmuntrabe bem till tapperhet,
feban lät han fanunankalla hären och bab folbaterna att inga-
lnnda mera tro att jordbäfningen war ett förebub till en annal-
kanbe stor olycka; tn man habe intet att frukta nnmera, bä be»
cngäng upphört, „Det ar", fabe han, „en stor skam för oss att
frukta för bet, fom gör wära sienber sä bristige; tn be lita icke sä
mijeket pä sinä wapen och sin styrka, som pä wär nöb och mot-
gäng, nien bet är enbast ett bebrägligt hopp, som är grnnbadt
pä anbras olncka, och icke pä egen kraft." Han stutabe med
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att päminna bern om att be här stulle kampa, icfe som eljes,
för hustw» dain och fabcrneslanb, utan för att hämnas härol-
deriia, hwilkas uppgift bet war, att bringa frebens dubstap man
och man emcllan. Därpa lät hau offra efter lagens förefkrift,
rykte ut meb krigshären, som nu habe fätt nytt mob, flog ara-
berne och gjorbe bem fa öbmjllka att be togo honom till sin
fkydbsherre.

Tillochineb folket i Jerusalem, som ingalunda älstabe honom,
mottog honom, bä han äterwiinbe frän betta fälttäg, meb stora
högtibligheter och ärebetygelser.

Qcksä wib elt annat tillfälle lärbe jubiska folket att war-
bera Herobcs. I Hans rcgerings trettonbe är intraffabe en
ihällanbe torka, hwarvä följbe mifswäxt och byr tib. SKöbeit
dlef si mnctet mera kannbar, som lanbet war tätt befoltabt. I
Palästina som enbast war 450 kwabratmil ftort, sälebes knapt
mera än twä gänger större iin Nyland, bodde twä och en half
miljontt människor, Pä hwarje kwabratmil i lubeen bobbe
altsä wib benna tib 5,500 människor. I Finland räknar man
enbast omkring 330 personer pä kwabratmilen, dock mucket ojämt
förbelabe; sällinba finnas i 3iylanbs län, som är tätast l,efol-
kabt 900, men i Ulcälwrgs län enbast omkring 60 personer, pä
kwabratmilen.

Wi kuuna bärnf wäl förstn, att bristen pä lifwets oum-
bllrligaste fbrnöbenheter, stulle i bet starkt befolkabe lubeen,
framlalla, icke allcuast stor uöb, utan ocksä mycken sjuklighet.
Folket kastabe sknlden för all benna olycka pä Herobes, och fabe
att bet war för Hans srmder, som Gub straffade landet. Där-
för hade lian ocl till cu böljan ingen lnst att hjälpa. Men da
nöben tilltog, träbbe han bock fram, och dä han cngäng hade
lagit saken om hand, war han som alltib driftig och wärksam
och försnmmabe intet för att siima hjälp emot olyckan. Dä
slllttlammllvni war uttömb, förwaublabe han alla sinä byrbar-
liotcv och lonstmärl, sinä gulb och silfwerkäril i penningar, och
lät bärför upplöpa säb i Ugyptm, och bä be rika lasterna kommo
tili lanbet, blef lngen glömd; ät de unga och ardetsföra lät hau
ntbela spaumäl, ät be aarnia och swaga blef bröbet färbigt
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bakadt. Wid rointernS inträdl köpte ljcm kläder ät de fllttiga, ty
dä fären hade dött, war det stor bnst och följllktligen högt priå
pä ullen. Tillochmed de angränsande syriska städerna föisäg
hän med utsäde, och hmar och en, som kom till honom, hjcilpte
hnn efter omständigheternas fordnngar.

Häpet öfwer den omsorg konungen wisade, glömde folket
för ett ögonblick sitt gamla hat till edomeen, och böjde sig för
deil furstc, fom hade befriat landet frän ett fa stort elände och
fadan nöd.

Herodes' driftighet och warksamhet, Hans feger öfwer lan-
dets nttre fiender och Hans wänstapliga förhällande till den mäk-
tiga romersta staten, bragte ordning och fäkerhet i mänga för-
hällanden. Darunder tillmärte det allmänna wälständet, Händel
och fjufart dlomstrade, och med undantag af det mifswaxtär, jag
nyft omtalat, gaf joiden i regeln rik afkastning. Själfma kiip-
porna hade de gamle inwänarena uthuggit i terasfer och burit
nuill uppä dem, fä att ockfa de buro fäd och frukter i öfwer-
flöd. Mm det wälodlade och fruktbara landet, mäste äter betala
stora fkatter at fin konung. Lyckliga krig och de nna tillkomna
prowinferna förde mera penningar till den knngliga kassan, men
lättade ej därför folkets stattebörda, tn Herodes öfwerdrifna
gifinildhet einot manner, Hans siösaktighet och framför alt Hans
byggnlldslnst. siukade stora fummor. Genom fin gifmildhet hop-
pades han winna romanics nnnest, genom fina bnggnadsföretag
ett odödligt namn hos efterwärlden, och hwardera fmickrade
Hans fäfänga och äregirighet. Än war det genoin att uppföra
palatfer, än genom att anlägga helt rnja siäder, fom han fökte
förewiga sitt namn. Ett par af Hans byggnadsföretag fkall jag
omnämnll litet nogare.

I flere ar arbetade han pa att ombygga Samaria en
gamnml och mycket oanfenlig stad, fom lag ett par dagsrefor
norr om Jerusalem. Den högt liggande staden lät han omgifma
med en mur, fom war en half mil i omkrets, och gjorde den
darigcnom till en af rikets wigtigaste fastningar. Sex tllfen
borgare fände Herodes dit och gaf dem goda fruktdärande land-
strackor att lefwa af. Till stadens förfkönande dygde han
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wackra hus, och pä en öppen plats midt i staden reste sig ett
stort och präktigt ternpel. Men judarna i Jerusalem sägo meb
miföitöje att samaritanernes stad blef utwidgad och förskönad;
ly litsom de ringaktade galileerne, hatade de samaritanerne, sä-
som ett blaudadt folk af judar och hedningar och säsom kättare,
dedär affallit ifrän den reua laran och tron. Annu en ursak
lill missnöje singo de, da staden icke langre fick behälla sitt gainla
namu; efter Augustus'grekiska namn „Sebastos". ftulle Samana
härefter kallas Sebaste.

Imuid Medelhafwets kust anlade han den praktiga staden
Läsarea. Han uppbygde den af marmur och utsmnckade den
med stätliga palattz och sköna hus, och hwad fom war det wig-
ligaste och dyrbaraste, han lat bygga en rnmlig och fäker hain»,
där fteppen knnde ligga i la för sydwäststormeu. Detta war
i»gen lätt sat, dä mncket, som därtill skulle anwändas, mäste häm-
tas längtifrnn, men han öfwerwanil alla fwärighetcr och bngbe
hninnen, icke allenast sä stark att den kunde motstä hafwcts an-
fall, utan tillika sä wacker som om dar alls intet hinder hade
warit att öfweriuinna. Längt ut i hafwet lat han uppföra däm-
iiiitaar, hwilkas uuderbiiggnad bestod af stora sten- ellcr snarare
klippblock. De flcsta af dem woro nämligeu umkring fcmtio fut
Imuja, 18 fot dreda och 9 fut tjucka; nägra kunde wal wara
miudre, men audra ätcr större, Ofiuaupa stcndämningarna flin-
»us ruigmurnr med mäuga toru, af hwllka det största och ftö-
»aste ficE namu efter e» af kejsareus stufsöuer; tu romersta ri-
keto herstare sknlle smickras iuid hwarje tillfälle. Wid detta stora
fiiretag hade man tänkt pä alt, pä det uyttiga säwäl som det
behagliga, man hade sörjt för hiualf, där sjöfolket luude uppe-
halla sig oå) upplägaa siua wnror, för spatsergäugar, hwilka
inbjöd» stadeus inwäuare att komina ned och se pä det brokiga
lifiuet nrid harnueu, där skepp lommo och giugo, waror iilstep-
padeö och loösades, och där mau lrässade mäuuistor frän alla
tll »'ärldsdelarne, fanit hörde Nyheter fräu alla land. Hufen i
tlärhetell af hamneu nioro alla af hwit marmor, och samtliga
stabenö gator ulmyuuade här. Äieu Herodes war ej uöjd med
att fä en prällig hamn och en wacker stad, han wille att den

■j
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odfå, sä roibt möjligt, stulle wara en stad utstnrd pä romerstt
nriö. Därför lät hcrn uppföra bäde en teater, där sängare och
ffädespelare uppträdde, samt en amfiteater, där folket roade sig
med att se på blodiga fäktningar. Och för att intet stullefelas,
uppbygde han ett hednistt tempel, Augustus till ära, det in-
rymde twä bildstoder, hwaraf den ena forestälde kejsaren, den
andra staden Noms gudinna. Det strälade af guld och marmor
och war uppfördt pä en höjd just ftamför inloppet till hamnen,
sa att de förbiseglande kunde se det längt ut pa hafwet. Dä
templet war bygdt Cäsar, det will saga kejsaren till ära, kalla-
des ocksä staden Läsarea,

3 tolf år arbetabeö bät på t)amnen od) ftaben. 2)kb ftot
pgtibligl)et od) praft ägbe inroigningen rum i fonung £erobes'
28:be regeringäår, oå) för att alt roib betta tiQfäHe ffuHe roara
fom i 9tom, förffref l)an bärifrån båbe fonftnärer oå) fäftare.
nrilba bjur odj fapplöpningsljäftar, för att nppträba nrib be offent=
Itga ftabefpel od; lefar t)an ämnabe gifroa. grån alla I)åE

ftrömmabc folf tili för att fe benna I;ärligt;et od; ftåt, fähbe*
bub, fom framburo fina bäfta Incfönfrmngar, infunno fig äfroen,
od; fcjfarinnau fjälf faube bnrbara föräringar od; gåfioor tili
ett fammanlagbt roärbe af en miljon i rcna penningar, tt; fjon

önffabe att fcfteit ffulle bliftua få glänfanbe od; praftfnll fom
möjligt. Cd; bet blef ben i fanning, ti; bagame förftöto tncb
ftabefpel od; nätterna meb gäftabub, få att tnan i bet affeenbet
gäma tnnbe tro att man roar i 9tom eHer någon annan fjeb;

niff ftab. 3Ren bet är ej att unbra öfroer om be många jnbarnc,

fom ännu fafir)öllo gamla feber od; brnf, meb tnngt finne fago
bort tili Gäfarea ott; bet m;a l;alftl;ebniffa lifroet bär. ©ennä ftab
fcragte l;äller albrig Subeen Incfa; fom befant blef ben fenare
fäte för be romerffe ftåtl;åHarena, af tjnrilfa flere förtnjfte odj
ntfögo lanbet. STräffanbe I;ar eit t)iftorieffrifroare från fenare
tiber fagt, att l)roar gång man jubtabe t Snfarea, få gret mau
i Qerufalem.

©et roaricfe allenaft I;emma i eget lanb, fom £erobes lät bt;g=
ga ftäber, f äftningar od; flott; men ocffå mångenftabeå i nttaitbet,
bar l;an brog fram odifåg, att man af brift på penningar l)abe afbru=
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tit ett byggnadsföretag, hjälpte han, säsom det berättas, sä rund-
ligt, att det kunde fullbordas. I en af dessa utländska städer.
lät han sienlägga en af hufwudgatorna med marinoi och lät
uppföra hwalfda gängar pä öinfe sidor oiit den, sä att man dar
kunde siika skydd för den brännande solen och för regnet, i en
annan stad bygde han en teater, i en tredje en wattenledning i
en fjärde ett tempel eller en pelargäng. Roinarne och grekerne
,Prisade honoin för alt detta, meri judarne hade sinä egna tan-
kar öfwer att edomeen förskönade de fräinmande, hedniske stä-
derne.

Det öfwerensstämde häller icke med jndarnes önskan att
flere af de Nya bnggnader, som uppfördes i Jerusalem fingo romer-
sta namn, det war, tnkte de, ett stort hän bäde mot dem och
mot lehowa. 2)icit genom ett af sinä buggnadsföretag lnckades
Herodes doek, oin än endast för kort tid winna folkets ynnest
och tacksamhet. T>ä judarne, nägot öfwer 500 är f. stristus'
födelse, äterwändt frän Babylonien, hade de under Serubabels
ledning äteruppbygt tcmplet lippe pä Moriabärg, pä samma
sialle där Salomons tempel hade stätt. Men detta tempel war
litet och oansenligt; det erdjöd icke mera tillräckligt utrymme,
isynnerhet under päskhögtiden da talrika främlingar strönnnade
tili; icke häller öfwerensstämde det mera med hufwndstadens i
öfrigt praktfulla utseeude, Herodes föresatte sig därför att om-
bna.rt.rt det, sä att det blefwe säwäl större som wackrare. Först
tijtte judarne icke om planen, tn de fruktade att uär det gamla
templet wäl war uedrifwet, det inöjligen kunde hända atl
konungenö inkomster och penningetillgängar, icke skulle räcka till
<ttt uppföra ett nytt. Herodes stälde dem dock snart tillfreds,
dä han lofwade, att icke röra wid det gamla templet, innan alt
war samladt hwnraf det unet skulle dnggas. Äted wanlig kraft
satte hau uu alt i gäug; 1,000 waguar bragte marmorblock och
mäktiga trästammar till byggnadsplatsen, och 10,000 handtwär-
kare höggo till timret och steuarna, under prästernas ledning.
Först dä all b>)ggnad2material war samlad och i ordning, började
man med det cgeutliga arbetet; det war omkriug 20 är före
war tidräkning. Arbetet gick raskt uudan. Sjalfwa teinpelbngg-
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naden fnllbordades unber ett och ett halft år, och uudet hela
denna tib, säges det, regnade det aldrig om dagen; uattregn föll
misst, men med solens uppgäng klarimde himmelen, sä att arbe-
tet kunde fortsättas. Efter ätta ärs förlopp rooro till största
delen alla de olika förgärdarne, pelargangarna och murarne, fom
umgäfwo teinplet, färdiga, men fulländade blefmo templets om-
gifiungar först lanat efter konung Herodes' död.

Tempelbuggnadens olika delar lägo tevassformiat öfwer
hwarandra pä bargets topp. Itterst och lagst ned pä bärgets
fluttning läg hedningarnes förgard, där det bedrefs all
siags Händel och mandel, där det köptes och prutades, och där
penningewäxlarene utbytte utländskt nnmt mot judiskt och större
penningar mot smämynt; här war det som Kristus omkullstötte
wiixlarmes bord och dufwosäljarenes stolar. Till denna förgard
stod inqängen öppen för alla, men latinska och grekiska inskrifter
fördjödo enhwar icke-jude att gä widare. Folkets eller ju-
darnes förgard stod öppen endast för Israels bam; en fär-
fkild dcl af hen war twinnorna förbehällen. I de hallar och
pelargängar, fom hörde till denna föryärd, rörde sig ett egen-
domligt jndifkt lif: där förfökte jndarne hämta md och hjälp hos
prästerne; där församlade synedriet sig, och där fatt ungdomen
och lnssnade till de fkriftlärdes tal. Det mar wäl ockfä här, i

folkets förgard, fom Maria och Josef funno lesus, dä han roib
tolf ärs alder genom sinä frägor och swar wäkle förundran hos
de skriftlärde och alla soin hörde honom. Närmaft tempelbygg-
ningen läg prästernas förgard med sitt branneofferaltare,
där det offrades pä de stora hälgdagarne, och dessutom hwar
morgon wid solens nppgäng och hwar afton wid natlens inbrott,

fanit sä ofta nägon enskild man, efter Moses' lags förestrifter,
war förpliktigad att frarnbära ett offer. lnnanför och högre
än alla dessa förgärdar läg det koppartälta Gndshus, som i
inskränktare bemärkelse kallades templct. Det reste sig högt
öfwer förgärdarne och pelargängarnc med sinä hwita niarmor-

MlUal och sitt starkt förgylda tak, hwars spetsiga gyllene spira
glittrade i solens strälar. Den sköna hundratals aln höga lmgg-
naden syirtes längt bort och förknniurde de annalkande att här
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iuar „Herrens hus". £emuelbi;ggiiabenS inre roar betabt i tre
delar. Genom den öppna fbrhallen, till hwilken mau steg upp
för flere trapufteg, sag man en rikt stuyckab wägg, för hwais
dbrrbppning hängbe en praktfull, konstigt wäfd matta. Bakom
denna matta mar bet heliga, bäi skäbebriibsborbet, ben sju-
armabe ljusstaken och rökofferaltaret stubo. Innerst, atskilbt frän
det heliga meb ett förhänge, lag det allra heligaste, ettfull-
komligt tomt ruin. Tomheten mar en sinnebild af den osynlige
<>mden. Ingen tordes fe in i det allra heligaste, och ingen fick
träda in bar, med undantag af öfwersteprästen, da han en gang
arligen wid den stora föisoningsfesten offrade för folkets fiinder.

Sptantcrfmng tiftutr 3cntfar«m<3 temper.
«. scbningavneB förg&rb; 6. Stummet fom ictc fitf fcclviibaö af anbra ön
jubav; c. ÄwtnnotnftS fövinlrb; 6. JDlättnenft fßvgilvb: iunnnför benne ät
prKfletnafi f&tgAtb meb bränneofferattatet; o. SEetnpetbgggnaben,

Med ftov högtidlighet blef tempelbyggnaden inwigd, och fest-
ligheterna dlefwo sä m»cket mera glänsande fom inwigmngen
inföll uä den dag af aret da Herodes hade tillträdt regeringen.
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Äomtngen själf lät offra 300 oxar, och Hans unberfdtat offrade
efter rad och lägenhet. Folket gladde sig, tackade Gud och pri-
sade sin konung. Men gläbjeii blef endast kort. Öfwer temp-
letö största port lät Herodes fenare uppsätta den gyllene örnetv
romarnes fanmärke. Pä den heliga tempelgrunden roat det för
judarne en förargelse att se nägon afbildning ware sig af
inänniskur eller djur. De ansägo att Guds ära blef kränkt däraf.
Att det war det romerska fanmärket, som Herodes lätit sätta of-
wer tenipelporten, gjorde dem ännu mera förbittrade. Det roctr

icke under 3ioms förmynderskap, de önskade sialla hälgedomen.
Efter alt som hiftorien upptecknat om Herodes' statsklokhet

och tapperhet, Hans gifmildhet, Hans knngliga uppträdande och
Hans storartade byggnadsföretag, förstä mi yoixl, att folk, sädancr
som romare och greker, hwilka endast kände honom pä afstand,
klinde se upp till honom som en stor furste. Ty nekas kan ejf
att Hans regering hade en glänsande yttersida. Landets fiender
höllos i tukt och Nya prowinser lommo till; Händel och äkerbruk
dlomstrade, nua städer uppstodo smyctade med alt hwad grekist
konst och stönhetssinne fordrade; hufwudstaden war förskönad och
pä Äioriabärg war det nya templet uppfördt mcd en prakt och
glans, som päminte om konung SalomonS dagar.

Men judarne, som sägo Herodes pä närä häll, dömde an-
norlunda an romare och greker. De kllnde icke älsta och akta en

furste, som tänkte först pä sig själf och sin egen ära, och sist pä

sitt folk och lehowas ära. Hade de än kunnat glömma att

Herodes war en edome, att hait med utlandets hjälp hade
ränat den konungakrona han bar, fä fkulle dock Hans tänkesätt,

Hans hersklnstnad, Hans misstänksamhet och grymhet, hafwa aflägs-
nat deras hjärtan från honom.

En tonung efter judarnes sinne blef Herodes aldrig; att

han lika litet hade warit en konung efter wårt sinne, hoppas
jag stall framgä af hwad jag widare stall förtälja.
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11.

Komina, Herodes' flösaktighet uch byggnadslust uttömde orn=
sider stalltaniinareii, sä att han stiitligen icke hade nägra peilnin-
gar. Pä folket tordes han ej lägga större afgifter, tn skatte-
boxhan tnjttc det redan härdt nog. Men penningnr tili fma
stora utgifter rnäNe hau hafwa, likgiltigt pä hwad satt de an-
[faffäbeS. Dä han hörde talas om alt konung Dawids graf
gömbc stora skatter, fmög han sig, endast ledsagad af nägra fä,
snin en tjuf oin natten, nt till den ganila konnngagrafwen. Han
lät uppna den och gick in. I det fiirsta grafhwalfwet fann han
ingci penningar, men wäl gnlb och dyrbarheter. Icke nöjd här-
mcd, befalde han twä af sinä tjänare att tränga fram till det
grafhwalf, där Dawids och Salomons likkistor stodo. Men
under den längil tid hwalfwet warit tillstangdt, hade där inne
bildat sig Mm och dä Herodes' folk nännade sig med facklor,
tiindcö ögcmblicfligcn den lnännbarn luften, och lägorna siogo
cinot de inträdnnde. Twä af tjänarena dödades, och gripen af
migeFt och siirifiiicfclie, flydde Herodes rned de ofrige. För att
förfom» sitt brott. lät kannngen bygga ett dyrbart monnment af
liwit inarinur n>id imningcii till grafwe,!. Men folkets doni öfwer
den,ia brottsli» och wanhälgande hnndling war orubdlig. Ide
olntfor, soin hllrefter öfioergingo Herodes, war man biijd för att
se ©uttß rättwisa straffouin.

Pa niänga sätt särade Herodes sitt folks känslor. Qtaliga
af Imno ri-gcviijgsliaiibliugar nwro en kränkning af de jndifka
sederna och lagarna. Ehurn lagen uttryckligen ftltbjöd att fälja
llflgon inde at utlänningar, befalde han att hwarje inbrottstjuf
Hiille ffofcfl uunit riket och säljas som slaf. Grekistt-roinersta
sedet lnttllngde iner och nier. I lernfalein, „den heliga staden".
lät han hugga dnde en teater och en anifiteater saint anlägga
cu stov lapplopningsbana, tn linnut fentte är stnlle här hällas
prältiga letot lill den ronierste tejfarens ära. Till dessa sta-
despel lndjllbo» alla grannar, ja en gäng tillochmed foltstag
frin orter; stora delöningar nlsalles för de bästa fäk-
hm uch simgare, fanit för 'den,, foni fegrade i kapnkörning och
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kappridt. Ocksä gäfwos där blodiga sklldespel, dä lejon och tig-
rar dels hetsades pa hwarandra, dels pä till döden dömda för-
brytare. De främmaude sunno stor glädje i alt detta, men lan-
dets egnci barn sägo med stigande missiiöje, att de hedniske se-
derne fingo inträde i landet, och med rätta ansägo de det som
en stor rnhet, att en männistä skulle kastas för milda djur, för
att de andra skulle hafma nöje af att se darpä. När Herodes
wille nrsklilda sig med att det ej war af egen drift, utan efter
kejsarens önskan, som han gjurde förandringar i landets seder
och brnt, sä trodde man honom icte; ty det war ingcn hemlig-
het att han gentemot kejsaren och romarne hade lätit förstä, att
han mera hade deras ära än sitt eget lands lagar för ögonen.
Förbittrinssen steg dacz för dag, och mängen tykte, att han, som
skulle wara landets fader, i sitt bandlingssätt misade sig som
dess märsta siende. Tio män fnmmausmuro sig därför mot
tonungen, bland dem äfwen en blind, som mäl miste, att han
själf intet kunde göra, men dock trodde att de andres mod skulle
stärkas, dä de sägo honom willig, att dela faror och lidanden
med dem. I teatern sklille de mörda konungeu, och om, emot
förmodan, deras plan misslyckades, skulle det dock alltid wara
dem eu tröst, att de hade gifwit tonungen tillfälle att eftertänka
huru hatad han war.

En af Herodes' mänge fpäjare kom dock sammanswärjnin-
gen pä spären och meddelade honom den, just dä han skulle ga
in till teatern. I stället för att se skadesuelet, äterwände tonungen
hem och böd wakten, att gripa de sammanswurne och föra dem
till honom. Med lugn och fattning framträdde de iuför sin
stränge domare. De tillstodo hwad de hade haft i sinnet och
ftamwisade doltar, som de buro pä sig. De päftodo att de hade
sammanswurit sig i en god och from afsigt; ti) icke personligt
hat eller egen fördel hade drifwit dem, utan allenast tärlek till
deras gamla lag. Sä snart de afgifwit denna bekannelse, af-
rättades de, undcr swära plägor. Men folkct blef sä förbittradt
pä angifwaren, att det kort därpa öfwerföll honom pä öppen
gata, mördade honom, högg Hans kropp i smä stycken och kastade
dem för hundarne.
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Prästerne och de striftlärde delade den allmänna äsigteu om
Herodes; ocksä de hade fätt erfara huiu han missbiukade mak-
ten. Hans första regeringshandling, da han hade intagit leru-
salem och störtat Antigoiius, war att lata afrätta snnedriets
inedlemmar. Af sjuttio rädsherrar skunade han endajt troå, det
war de troå, som under stadens belägring hade rädt till att öppna
portarnc för honom. Äied ufwersteprästaämbetet handlade och
wandlade han efter behag; twa öfwerstepräster lät han döda och
fyra afsatte han. Men i en stat där alt wände sig omkring
det religiösa lifwet, hade präfternc och de striftlärde stort inssytande
och kunde blifwa farliga niotständare. Fariseerna underlato häller
icke att begagna sig af tillfället. I sinä hörsalar upphetsade de
ungdomeil emot den hatade konungen; när de nttydde de gamle
profeterne, förstodo de att med alla möjliga sinä häntydningar
omtala för sinä ähörare, att de hotelser profeterne i tiden hade
utstött emot edomeerne, Esaus flägt, roäl kunde anwändas emot
Herodes och Hans romerske wänner.

Dä Herodes själf icke war i okunnighet oin huru illa fedd
han war, höll han en mängd späjare, hwilka dag och natt skulle
passa pä hwad som blef sagdt och gjordt, och den som kouun-
gen fattade misstankar till, blef strax gripen och plägsamt förhörd,
Han misstänkte siutligcn sä godt som alla, däde Kem som alltid
woro hos honom, och dem hwilka aldrig kounno till honom. Och
da foltet lärde kanna Hans mifstänksamhet och lattrogenhet, de-
gagnade mängen sig däraf, för att störta sinä personliga fiender.
Lösa och falfka angifwelfer blefwo, i dessa tider, mangen mans
död, tn ingen lögn war sä stor ntt den icke strax fann tilltro.
För att wara iständ till att tufwa hwarje uppror, bygde He-
rodes fästningar och dorgar öfweralt i landet, och för att lättare
halla folket i tukt, fördjöd han alla gillen och fammankomster.
Mcd stor onijorg wakade han öfwer att detta bud efterlefdes,
«ch euhniar, som blöt häremot, lät han oä det strängaste straffa.
Oftast luisade han sig omgifwen af soldater och ryttare, dock pä-
stod man äfwcn, att man hade sett honom förklädd smyga omkring
bland mäilgdcn, för att höra hwad fom sadcs, och själf utse
sinä offer. Genom plägsamma förhör och ofta äterkommande
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llfrättninglll, inbillade han sig att bringa foltet till lydnad; en-
dast undantllgswis försökte han roimia det genom mildhet, som
dä hail, ett enda är, efterstänkte en tiedjedel af skatte».

Den makkabeiska familj, som hade den närmaste rätten tili
ludeens konungakrona, och roid hwilken folket ännu fasthdll
med qammal kärlek, wäkte särskildt Herodes misstankar och
swartsjuka. De twä nicin, som ännu äterstodo af denna
önftade han bödeii; och den som har makten och icke fasier af-
seende wid de medel han brukar, kan ofta lätt fä fin önstan
uppfyld. Den ene, en gammat smag man, lat han anklaga för
förraderi, dömma och afrätta, mot den andre, den unge öfwer-
stepiästen Aristobulus, fann han det klokast att anmända nor
försigtighet och lift, tn den unge mannen hade mänga manner i
utlandet och war mycket älskad och afhalleu af hela det sudista
folket. Dä Aristobulus en dag under lufhnddohögtiden gick itpp
till hälgedomen för att offra, förwanade sig alla, som mötte ho-
nom, öfwer Hans owanliga stönhet och Hans resligll mäxt, och
wid afynen af den wackre unge mannen kommo de owilkorligen
att tänta pä Hans stolte förfäder, hwilka hade bringnt sä myt-
ken lycka och heder öfwer landet; dä glädjen sä smäningom tog
öfwerhand, sjöngo de sänger till Aristobulus' ara och talade out
den guda tiden dä nwkkllbeeme hade warit landetS herrar. Vien
i Herodes' öron ljöd folkets jlibel öfwer den unge mannen sonr
en hotelse, mörta planer gnindlades och mognade dä inom ho-
nom. Icke längt darefter deltogo de bada i en fest i Jeriko.
Herodes wisade sig utomordentligt wunlig mot Aristobulus, pra-
tade och fkrattade med honom, och da dagen war trnckande het
och kwalmig, föreslog han att gä ned till de stora fistdammarna,
i narheten af slottet, Här funno de nägra af Herodes' manner
fnsfelfatta med att bada sig, och dä Aristobulus hade sinunat ut
till dem, började de att trncka ned honom, liksom pä lek, men
da mörkret kort därpä inföll, höllo de honom sä länge under watt-
net tils han Jionungen, pä hwars befallning detta
nidingswärk hade utförts, gaf sig sten af att wara mycket be-
dröfwad, fäldc mänga tarar och gaf den aftidne en präktig be-
grafning. Vien huru wäl han iin förstälde sig, sä trodde dock
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ingen honom. Hela lenifalem wiste att Herodes war Aiisto-
lutluö' mördare.

Den »llge makkabeen, som blef mordad i badet, war en
bror till Herodes' hustru Viarianuie. Koininge» hade wifst flere
(\ånc\iT warit gift, men Mariamne war den enda, han nägonsin
hade nlsknt, Sifförtl brodern, utinärkte hon sig genom sin skön-
het och wackra roiirt; de ansägos för det wackraste syskonpar i
hela ludeen, tillochnied utlänningar prisade deras moder lycklig,
ntt hafwa sa skiina bar». Si)icvrinii»ie iuar en högsinnnd och nio-

dig kromiin; hon war knsk och foiuiiigcn tiogcn, men nlska ho-
noin knnde hon ej. Hade hon nngonsin hnst öinhet för honom,
mnstc kärleken förswinna nnder ärens lopp, dä hon såg den ena
cfter den andra af sinä slägtingar rödjas ur wäaen. Det blef
för henne omöjligt att älska den man, som tagit lifwet af hen-
»es sjuttioärige morfar och henncs unge uskyldige broder, hwil-
kens hnfwndfcl j» bestod däri, att han tillhörde fammci, af
folket älstade slägt, soin hon själf. Och dä hon hioarlen kände
till förställning eller snifhrn, talade hon bristigt ti!l konungen
och förelirädde honom Hans iiiifsgiiniiiin,. Hon wille ej hyckla
en kärlek, som hon icke kände, och nnsade sig därför kall och
fränstötandc emot sin herre och ma». Stolt, som ho» war, slu-
tade ho» nied ntt förotta ho»o»l Herodes därc»iut älskade Äia-
nanMe lidelsefullt, »ie» linns tärlek war alt a»»at ä» ren och.
ocgainDttig. Att det ftnickrade Hans fäfänga att laiwets stönaste
tivinna blef Hans Imstni, och att han geiiom att ättn de» u»ga
fmstinnän af niattabcmiaö hus, knnske hopondeo minttu fulkets
«imeft, ka» ju icke räkaas ho»oni till last. Men sträng oå)-
sko,ungslös inäste donie» falla ufwer himoin, därför att han icke
älflade sin Irögsintix hnstrn a»»orlu»da, ii» mängen trigint äl-
slcn sin häst och lncinaen jägare sin h»nd. Säsoni e» krigare
llnflat att ha»s häst och en jägare att Irnns h»»d mätte lilifwa.
fkjutM cfter Hans böb, för alt icke komma i iiögo» an»a»s hän-
der, sä mille Helodes häller icke att Maria>»»c sknlle öfwerlefivn
luumut och niöjligeii dlifwa c» ammus hnstrn. 3iär han därför
ifnlle llfmevgiftvtl henne och fara dort i en eller annail angelä-
gaibd, gaf hllN e» sä fallab wän i hemlighet defallning att döda.
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henne, ifall han ej själf skulle äterwändll. Twä gänger utfär-
dade han denna tyrannista befallning, n»en bäda gangerne yp-
päde den förtrogne planen för Mariamne, Da han, efter att
första gänssen hafwa gifwit denna blodiga bcfallning, ätermände
hein, och utan att ana att Hans hemlighet war förrädd, började

försäkra Mariainne cnn stn stora kärlek, cnn att han älskade henne
högre än alt annat i lifwet, kunde den stolta kwinnan icke lang-
n lägga band pä fin Innaa, utan frägade honom öppet, om
det kanste war ett bewis pä Hans stora kärlek, att hon skulle
hafwa ljutit döden, ifall det hade händt honmn nägot ondt pa
den resa, frän hwilken hau nu äterwändt. Konungen blef som
rasande öfwer denna frimodiga fräga, ref sig i häret och ropade,
att han blifwit bedragen. Wännen, som hade förrädt hemlighe-
ten, lät han ögonblickligen mörda- ti) swartsjuk och misstänksam,
som han war, tänkte han, att det dock kunde warit ett otillät-
ligt förhällande inellai, honorn och Mariamne.

Flere är förgingo nu; konungen kallades ater bort till nya
-faror och utfärdade äter den famma grymma befallningen, att
drottningen icke skulle öfwerlefwa honom. Men äfwen denna
gäNg kom han ostadd och frälst tillliaka, samt ilade stolt och glad
till Mariamne för att meddela henne sin lycka och framgäng.
Men det war för henne omöjligt att dela Hans glädje. Med
sorg i hjärtat tog hon emot honoin; utan deltagande hörde hon
honom tala och med afssn och ringaktning wände hon sig ifrän
honom. Hennes köld och förakt upprörde konungen, sä att Hans
tankar kastades hit och dit af de mest motsägande kanslor: tn
än tykte han sig hata sin hnstru, än äter älska henne; i det
ena ögonblicket tänkte han pä att läta afrätta henne, i det nasta
föll det honom in att han egentligen straffade sig själf mest, om
han skilde sig frän henne. Emellertid aftog Hans kärlek dag för
dag och förwandlades stutligeu till bitterhet och wrede. Elaka
människor dläste mer än gärna pä elden. Hans egen fuster,
den ondskefnlla Salome, sökte wid hwarje tillfälle att wäcka Hans
misstankar emot den olyckliga drottningen; ty hon bar af gammalt
agg till den stolta makkabcistan, som ofta förebrätt henne hennes
låga edomeiska härkomst och därigenoin högeligen kränkt henne.
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Slutlige» mntade Salome Herodes' mmiskänk att ljuga pä N!a-
riaiiiiie, det ho» försökt öfwertala honom att gifwa Eoiuingeii en
kärlcksdrl)ck blandad nied gift, Herodes, foni trodde hwarje
«mimista i stäxd till de lägsta förbri)telser, tyktes ocksä fasta af-
see»de ivid de»»a lög». Han nedsatte ett rad af sinä fortrog-
naste manner, för hwilka drottningen fkulle inställa fin. och för-
swara sig fäsmn dendar war anklngad för gistblandning. Do-
marene nndersökte icke faken nogare, utan da de märkte, hwad
tnrannen mille, dömde de heniie alla frä» lifmet. Dock tnnkte
Herodes uppfkjuta med doinens wärtftällande och förmara henne
i nägyn fäjttiiiig, nnder sträng bemakning. Mm Salome, soin
war rädd att gä miste om siil hämd, fick snart sin bror omslämd,
da ho» förestälde hunom, att sä snart folket hörde att drott-
ningen satt i fängelset, sknlle det ögonblickligen uppresa sig för
att öefria henne.

Sa fördes da de» stöna furstinna», itnnu icke 26 är gam-
mal, till afrättsplatsen. och uta» att blekna gick ho»
c>»ot döden och misade i det sista den högsinthet, sm» war hen-
»es och hennes förfäders stönaste fmycke.

Da man ainnälte för Herodes, att afrättningen war full-
dordad, malnade äter Hans gamla tnrlek. M föll ha» i grät,
»» ajef han och ropade Älariamnes nam», Tidtals woro Hans
»unen sä sörmirrade, att han glömde hmnd som hade hnndt,
lallade pH sinä tjänare od) bnd dem hämta drottningen; me» of-
tast pinades och plägades ha» af sammetskmal. Förgäfmes sötte
han med niin och gästadnd dlifma de gnngande tanHnne totit;
me» det o»da samwlltel söljde honom öfweralt, bnde till sällstaps-
rnmmet och dryckesbordet. Da pesten hemsökte landet och folket
sade, att det mar (Miids straff för det begangna mordet, dlef pa-
latset honom för trängt, sä att han fli)dde bort ifrän sin hus-
wndstad »t till öde och folttonia tratter, för att där jaga och
gliimma sin siälsängest, Sioxt därnä insjuknade han i e» häftig
feder, som b«lgt« lnmom närä döden. Dä han nppsteg ifrän det
längmuliga siullägret, war Hans sinne ämin härdare och grym-
mare ä» tönit.

Äiariamne hade efterlämnat twä söner, Alexander och Air-
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stobulus. Wid unga är sändes bäda till Nom, för lltt Ulldermi-
fas i bokliga kunskaper och wetenskaper. Herodes, fum önskade
att en af dem skulle efterfölja hoiwm pa trotien, säg därför
gärna att de reda» i tid rouirno den mäktige kejsarens gunst och
näd, Augustlls burjade ocksa snart att ti)cka om de unge begäf-
wade konungafönerne; han erbjöd dem rum i sitt eget palats
,och gaf deras fader den önskade friheten att själf malja hwem
af dem han mille hafwa till fin efterträdare. Men efter hand, dä
de blefwo äldre och förständigare och började att tanka öfwer
sin moders öde, fnnno de, att fadern hade handlat brottsligt emot
henne. Redan medan de uppehöllo sig i Rom, fälde de yttran-
den, som röjde en miss omilja mot fadern, och efter aterkomsten
till ludeen, bkef deras dom ej mildare. Det war fä mycket
farligare för de unge niminen att ej dölja sinä tankar, som Sa-
lome bar samina hat till dem som till deras mor. Hon miss-
unnade dem den karlek och ynnest, som hela folket misade dem,
och hon fruktade, liksoin alle de som hade warit delaktige i Ma-
riamnes fall, för den dag dä en af dem ssulle blifwa Herodes'
efterträdare och dä hämnas moderns död. Hon wakade därför
öfwer att hmarje oförsigtigt yttrande, som undslapp dem, blef
anmäldt för Herodes, och för att yttennera hetfa fadern mot
sönerne, uppdiktade hon beskyllningar, som hade en miss likhet
med sanning. Hon war klok nog, att icke själf gä till komin-
gen och omtala de osanna historierna, men hon lät utsprida dem
bland folket, för att de, liksom tillfälligtwis, fkulle komina för
Hans öron.

Längfamt, men fäkert förstod hon att wäcka Herodes' miss-
tankar mot Hans egna söner. Dock war han till en början icke
oöjd för att straffa dem, han mille endast förödmjuka dem, för
att därigenom göra dem fogligare. Därför fann han för godt
att öfmeralt wifa dem, att han föredrog en fon af sitt första
äktenskap wid namu Antipater; ty han tänkte att de fkulle bättra
sig och förändra uppförande, när de sägo, att det just icke mar
,en fa afgjord sak, att en af dem skulle ärfwa kronan. Men
hari misstog sig Herodes. Hans och Marianmes söner kunde
kanste böjas med mildhet och godhet, me» aldrig genom att till-
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liakasättas och förödnijukas -, därtill hade de ärft för mycket af
sin moders stolthet och sin faders fafcinga. Det kränkte dem,
att de, fom pa mödernet härstammade frän det makkabeiska Hu-
set, stulle äsidosättas för Antiuater, hwars moder, en kwinna af
lag liörb, Herodes hade förskjutit och förwifat ur land och rike,
dä han aktade Mariamne. Alexander och Aristobulus liknade
sin mor för mycket, för att dölja sin wrede; de talade twärtom
för alla o m det hän och den förödinjukelse de mäste widkännas.

Antipater, som hade all edomeisk list och lömskhet och fom
war lika falsk och hjärtlös som Hans faster Salome, förfummade
icke att draga nytta af sinä halfbröders oförsigtighet. Det war
tlart för honom, att om han lyckades rödja dem ur wagen,
tunde ingen göra honom tronen stridig. Pä de mest olika sätt
förstod han att baktala och swärta dem för fadern; hwarje öf-
meriladt och obetanksamt ord blef framburet, och oftast blef myk-
ket mera tillagdt. Alltid wiste han att gifwa det utseende af,
att det war kärlel och ömhet till fadern, och icke hat och afund-
sjuka mot bröderna, som lcdde haus steg. Förgäfwes medlade
kejsar Augustns mellan Herodes od) Hans söner, förgäfwes för-
mauade hau dem att föräudra sinnelag emot hwaraudra och att
härefter lefwa i större euighet. Wisserligen följde nu en förso-
nlng, me» det n>ar för Antipater en lätt fak, att äter smida nya
viiiiker och uäuutt wäcka faderns mtfttanlar och hat. Herodes,
som slutligeu säg faror och sammanswärjniugar öfweralt, trodde
ocksä att haus cgua söuer wille beröfwa honom krouau och lifwet.
©ertOM Autipaterä mäuga löguer och falska beskylluiugar hade
hau lilifwit sä swag, att ha» osta uuder fedcru tykte sig se eu
af Äiariamues söiter kannua emot sig med draget swärd.

För att möjligen sä bewis emot den:, lnt han gripa deras
«annet och trognaste tjänare oä) lägga dem uä piiwänken. Mäuga
dogu uuder det plägsamma sörhöret, utau att mau fick ett ord
af den>, dä de ej wille snga uägot emot sitt samwete; audra
lillstodo wäl hwad ofördelaktigt de hade hört de uuge priusarue
säga om fin fader, mm tillochmed Herodes mäste inse, att det
icke war auuat ä» bar»sliga yttra»de». Det war dock icke »ä-
---go» »lajestätsförbrytelfe, dä en af dem hade sagt, att det icke
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gagnade Herodes mticfet, om han froärtabe sitt gråa här, dä ju
alla wiste, att han war en gammal man; icke häller mar det
någon lifsfarlig sak, dä den ena af dem stamtande beklagat sig,
öfwer, att dä han gick med sin far, mäste han gä böjd för att
ej se längre ut an han, och att när de woro tillsammans pä
jagt, mäste han osta med flit skjuta bom, tn Hans faders fä-
fänga tillät icke att man öfwerträffade honom i nägot. Men
bland dem, som sattes pä pinbänken, funnos ocksä naara, som
för att undgä plägorna salskt uupanfroo, att prinsarne kömmit
öfiucrens om att skjuta sin far under jagten. Denna och hwarje
annan bekännelse om sunernas fönncnta brottslighet, den mä
hafmn warit friwillig eller troungen, fann eller falsk, txjfie&
glädja Herodes; det gjorde honom icke längre ondt, hwad man
än sade om dem, snarare uppmuntrade han folket att komma
frain med sä mänga beskullningar som möjligt, för att hafwa en

nrsäkt för silt handlingssätt, ett slags fjälfförswar, när han gaf
efter för sin misstänksamhct. Cd) wid ett sä fördärfwadt hof,
som dct judiska dä för tiden war, sakimdes det icke männifkor,
som mille tala konungen i lag. Man taflade om, hwem som
tunde utfundera och säga det wärsta, om de twä unge männen,
för att fälnnda giftua sig sken af att man älskade konlingen och
wakade öfwer Hans lif. Den alste af fönerne, Alexander, blef
beskyld för att hafwa melat förgifta sin far. Det sades afwen
att giftet redan war tillblandadt och ett ställe nämdes ocksä, där
det förwarades, men sinna det knnde man icke, huru flitigt man
än sökte; in det hela war en nppdiktad elakhet. Man underlät
häller icke att frammisa ett bref, fom en dålig männissä, hwil-
ken knnde efterhärma folks handstil, hade ssrifwit. Detta bref,
hwari upvsyningsmannen wid en af landets fästningar uppma-
nades att emottaga de twä prinsarne, sä snart det lyckades dem
att mörda \\\\ far, blef nu falsseligen päbördadt Alexander.

Stödjande sig pä dessa lösa och falssa uppgifter och pä hwad
pinbänken tnnnat ntprässa af de fä, som rnggade tillbaka för
kroppslig fmärta, lät Herodes, efter att först hafwa inhämtat
kejsarens saintycke, ställa sinä söner inför en rätt, fom bestod af
150 högt uppsatte ,nan, till stor del Hans egna wänner. Han
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uppträdde själf som anklagare och talade sä häftigt och lidelse-
sulit, att ha» knappast kuiioc fä fiam orden, Han uppläste bref,
hwarur det frmugick, att sönerne bcgagnat hänande uttryck om
honom, och att de hade haft för assigt att flvj hemifian; men
för hllfwlldantlllgelsen, att de nägonsin skulle hafwa sträfwat ef-
ter Hans lif eller krona, blef han fkyldig bewis. Det ohällbara
i anklagelferna kände Herodes noq själf. Han lät icke sinä sä-
ner installa sig för rätten, för att förswara sig mot de orattansa
bcskMningarna och gaf ej engäng domarene tid att underföka och
öfwerwäga saken. Da konungen hade talat, sntto alla rättens
mcdlcnimar tnsta, men da han därpa häftigt och otäligt befalde
alla att säga sin mening, dömde flertalet sönerne styldige till
böden, ehunl ingen af dem troode, att de förtjänat ett sä härdt
straff. Det war niälnuskufruktan, som föranleddc dem att för-
nela sin öfwertygelse; de hade förstätt den wink, tyrannen gif-
wit dem: „han hoppades," hade han sagt, „att de moro komna,
icke sä mucket för att dömma, dä Hans föners brott war uppen-
bart, som för att samtycka till, att dnUfa sörseelser icke blefwo
ostraffade. Sedän domen war fallen, twekade han wisserligen
för att läta fnllborda den, men dä kort därpä nya lösa angif-
niciscr äter wäkte hanö gamla wrede och lidelse, lät han föra
de twä prinsarne till Samarien och där strypas i fängelfet.

Herodes war n>id dcnna tid 07 är, altfä längt förbi den älder,
da man brnkar handla i öfwerilning. Älcn det gär med miss-
tänksamheten som med hwarjc annan last eller böjelse; antingen
dlir människan dcss herre eller dess slaf; det beror pä om man
strioer emot, eller gifwer efter för denna last.

Efter Alexanders och Aristolmlns' död hade Herodes bestämt
Alitipllttt till sin eftl'rträdare, Denne war dock i en ständig
ilttaest för att Hans far pä ett eller annat fätt fknlle fä kanne-
dom om Hans ondska och nedrighet och dä straffa honom genom
att läta kronan gä öfioer till en emiirin. Han kände sig osäker,
sä länge fadern lcfde; han tykte därför att han lefde altför
lilnge och rädslog mcd illasinnade människor att taga honom
af daga. Emellertid fortfor han att stiga i faderns nimest och
gnnst och fick äfwen taga del i regeringen. Tillochmed dä He-
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rodes hörde att Antipater plägade umgange med Hans fiender,
wägrade l)cm att tro, att den fon, [orn han wifat fä irnjcfen god-
het och förtroende, ftulle belöna honom med förräden. Han nöjde
sig med att förbjuda honom detta läga och owärdiga sällskap;
men detta hade endast till följd, att man i all hemliczhet holl
sammanlomster om natten, Antipater insäg nog snait, att Hans
nlänga owänner noga gäfwo akt pa alt hwad han företog sig,
och han tankte därför att det war bäst för honoin att lamna
hemmet; ty om fadern blef mördad undei Hans fränwara, stulle
det icke falla nägon in att anse honom skyldig däitill. Han öf-
wertalade därför sinä manner i Italien att skrifwa till Herodes,
„att det war nödwändigt att fanda Antipater till Rom, fa att
han nägon tid finge upoehalla sig wid kejfarens hof". Herodes
gick oltfä in pä förflaget och stickade honom kort darpä till Rom,
wäl förfedd med penningar. Defsutom stickade han med honom
det testamente, däri han hade ntnamt honom till tronföljare,
för att han fjalf stulle öfmerlamna det at kejfaren och fä det
beträftadt af honom.

Sä reste Antipater nu ned till Läfarea, blef följd ombord
med mänga hedersbetugelfer och feglade till Italien. Viedan han
nppehöll sig dar, blef det genom en händelfe bekant i Hans hem,
att han arbetade pä att fä fin far afdagatagen ined gift. Dä
fämäl wittnesförhören fom mncket annat, hiuilket koin i dagen,
bestnrkte Hans brottsliga nppsät, kunde Herodes icke langre twifla
darpä. Det war ett härdt flag för honoin, Han hade aldrig
kunnat tro, att den fon, för hwilken han hade gjort fä oändligt
mycket, kunde blifwa Hans wärste siende, att denne, hwilken han
i sitt testamente hade förklarat fäfom fin efterträdare pä tronen

och ät hwilken han, anirn mcdan han fjälf lefde, hade gifwit
del i fin kungliga makt och myndighet, stulle förja öfwer att

ha» blef för gamma!. Huru matte icke Antipater wara full af
lögn och falsthet! Det war han, fom upprepade gänger hade bedt
fin far att akta sig för Marianmes föner, det war han, fom fä
ofta hade följt fadern in i Hans fofrum för att se, om där war
nägon, fom lurade pä Hans lif, det war han, fom utaliga gän-
ger hade fagt, att han wille waka wid Hans lager, befria honom
fräu hwarje oro, trösta honom i hwarje forg.
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Huru förbittrad Herodes än blef, tjabe Ijait beima gårtg
sjalfbeherskning nog för att inse, att det war af största wigt, att
Antipater blef hallen i okunnighet om, att Hans brottsliga pla-
ner woro uppdagade, ty fick han en aning därom, skulle han sä-
kert icke öterwända. Det wakades därför strängt öfwer, att ät
en hwar, som man hade skäl att misstro, wagrades tillätelse att
rcsa tili Noin, och talrika wakter sörjde öfweralt pä wägarne
för, att konnngens lnid blef atlndt, Under de fju mänader. An-
tipater war i Nom, fick han icke den nnnsta aning om, hwadsom hade passerat där heinma, och dä han pä äterwägen erhöll
bref ifran fadern, som bad Ijonorn skynda sig hem, följde han
ocksä uppmaningcn, ehuru naara af Hans manner, som curnde
oråd, försökte kwarhålla hcrnom. Da han landsteg i Cäsarea,
kom ingen, som han hade lomitat, honom till möte. Man hade
följt honom ombord med mnnga lnctönskningar och hedersbety-
gelser; men nu öustade man endast olycka öfwer honom och bad
fflub straffa honom för alla Hans missgärningar. På wagen
till lernsalein tordes ingen säga honom hwaraf denna stora för-
ändring härledde sig, ty Herodes hade förbjudit att yppa något
för honom. Öfweralt hwart han kom, wifte man, hwilket öde
nuintade honom; han fjälf war den ende, för hwilken det blef
förhemligadt. Stnndom greps han wisst af en hemlig bäfwan,
men snart faltade han åter rnjtt mod och smickrade sig med, att
oin äfwm något hade kömmit i dagen emot honom, skulle han
nog genom sin djarfhet och förslagenhet göra alt om intet.
Med godt hopp for han in till Jerusalem och gick, iklädd sin
purpurkläduad, upp till slottet. Wakten lät honom själf fritt
gå in, men Hans följe afwisades mcd förakt wid den uttersta
porten. Vetagen af skräck och furwäning ilar han in till sin
far för att omfamua och kussa honom, men Herodes stöter ho-
nom ifran sig, kallar houom en fadermördare, befnller honom
gä bort för att tanka yä hwad han har att säga till sitt för-swar, lu redan följande dag stall det hållas riittegång öfwer honom.

Dagen kom, rälten samladcs, wittncna infunno sig och
lllntlpater fördes fram. Han war en sadan »rnstare i hyckleri
och förställniug och försiuarade sig sä kluftigt och klokt, att det
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för ett ögonblick lyckades honom att wacka ähörarenas medlidande,
ja, det säg ut som om konung Herodes själf skulle blifwit rörd,

ehuru han ej mille att det skulle märkas pä honom Men da
trädde en af koiumgens manner, en lärd och wältalig man, fram
och blottade med oblidkelig stränghet Antipaters tanga rad af
förbrytelser; klart och bestamdt bewisade han, att Antipater icke
föll offer för fiendehand eller förföljelfe, utan i följd af sinä
egna skändliga missgärningar: han hade eftertraktat fin faders
lif och rike, hade fort falstt klagomal emot sinä bröder och stiftat
oenighet och twedrägt i det kungliga huset, genom att uppägga
den ena mot den andra. Alldeles intet hade Antipater att fäga
till sitt förswar, han kallade daremot Gud till mittne, att han
war utan skuld och brott; „tn det är", tillaggcr den gamle
judiske författaren som skrifmit Herodes' historie, „nu engäng
lastbara människors mana, att aldrig tanka pa Guds allestädes
narwara, da de hafwa nägot ondt i sinnet, men daremot, sa
snart de gripas pä bar gärning och stola swara för sig, da an-
ropa de Gud till wittne pä sin oskuld, i hopp om att därmed
tillintetgöra hwarje beskyllning". Slutligen lät man hamta det
gift, hwarmed Antipater hade tänkt beröfma sin fader lifwet,
och för att pröfwa defs styrka, gaf man det ät en fänge, som
war dömd till döden. Sä snart denne hade druckit giftet, föll
han död ned pä stallet. Därpä afstutades rattegängen och An-
tipater blef, som en öfwerdewist förlrn?tare belagd ined kedjor
och förd i fängelse. Koit därpä fördes han till Jeriko. Dock
tordes Herodes icke läta afrätta honom, innan han hade inhan:-
tat den romersse kejsarens samtucke. Ett sändebud med bref af-
gick därför fä fort ske kuude till Rom.

Den sjuttioärige konungens krafter woro omsider brutna.
Tungsinthet hade plägat honom under alla de är som förflutit
efter Mariamnes död. Plägsamma minnen förföljde honom; ty
mänga hundra männissors död hade han pä sitt samwete, däri-
bland närä wanners och anhörigas, sinä egna twä söners och sin
högtälstade hustrus. Nu kom sorgen öfwer Antipaters otacksam-
het till, och äldern gjorde oösä sin rätt gällande. Han war bru-
tcn till själ och kropp och insjuknade swart. Här, som wid alla
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dylikll tillfällen, fick ryktet fart, och i hela Jerusalem talade man
suart o«i att foiunigm lag för döden. Wid denna falska ny-
het kom den lange unbertrnkta harmen till utbrott. En del
wige man, foni woro uppäggade af farifeerna, styndade till
teinplet, for att nedhugga den gyllene urnen, soin Herodes, till
folkets förargelse, hade lätit uppsätta öfwer den stora tempel-
porten. Konungens krigsöfwerste kom emellertid till stallet med
en trupp soldater, fasttog omkring 40 orostiftare och lat föra
dem till Herodes. Nu fingo de fijn för fägen, att konungen icke
war dödssjuk. Han höll själf förhör med dem; först frägade
ha», om det war de, som hade rangat lösrycka den gullene ör-
nen, hwartill de alla swarade: „ja." Sä frägade han midare,
hwem som hade befalt dem det, hraarpä de kurt och bestämdt
swarade: „Wär lag", Slutligen frägade han, huru de woro sä
glada, dä de jn wiste att de hade förwärkat sin rätt att lefma,
„Därför", war deras stolta swar, „att wi efter detta lifwet
hoppas fä del i en stor liicksalighet". Uppbragt öfwer deras
fnnwdighct, hwari ha» trodde fig fköiya folkandaus styfsinthet
och trots, lät han bränna uägra af dem lcfwande, och halshugga
andra. Wi fe att hwarken älderdomen eller sorgen hade gjort
Hans sinne nuldare, snarare hade det blifwit grymmare och härdare.

Hans fjukdom tilltog därefler dagligen. Han läg i stark
fcber och led staiwigt af inre hetta; wattenartade wätskor flöto
nr beneil, bölder, hwimlande af nmskar, betäkte Hans kropp, an-
dedragtcn luar tung och matlusten sä stor, att man hade swärt
att tillfredsställa Hans glupsthet. Det tjäuade till intet att han
lä! talla pä de ftickligaste läkare och degagnade hwarje läkemedel
de föreskrefwo; sjnkdomcn tilltog dock mcr och mer. Förgäfwes
nppsökte han alla landets hälsokällor; de ätergäfwo hoilom icke
Hans förlorade hälfa. När alt war fursökt och hwarje hom' hade(raitit, lät han bara sig till Jeriko; ty det war hanö önstan
att dö i denna slnd, hwars palmlundar och tragärdar sä ofta
hade gladt hoiwm.

Wilda tankar, sädana som endast kunna fostras af en fe-
berfiul och blodtörstig hjärna, följde honom till det sista, Han
lat cil kallclse ntgä till de förnämste inäiiiirn i landet att sam-
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las t odj bå en ftor mängb roar famlab, tn ingen tor=
be§ roara f)anå faHelfe of)ör[am, lät lian [tanga in bem alla på
fapplöpningäbanan. Särpå faHabe I;an [in fnfter (Salome od)
I;euneå man tili [ig od) [abe, bet l;an nog roifte att jubante
[fuUe gläbja [ig öfroer t)an§ böb, men om be nu [Me göra, Ijroab
f)an bab bem om, ffitHe bet ide finnas ett t;uå i l;eta lanbct, bär
bet icfe btefroe gråt od) roeftagan. §an [orbrabe af bem att be
ffulle f)äHa Ijanö böb IjemHg, til§ be tjimnit omringa fapplöp=
ningöbanan meb [olbater odj lätit neb[abla cäa, [om bär rooro
förfamlabe, ti; i [ä faE, roar i>an roifå uppå, att bubffapet om
l;anå böb ide [tulle förorfafa gläbje, utan [org od; bebröfroetfe.
2)Jeban anbre furftar pä [in böbåbäbb o[ta fjafma benåbat brott§=

tingat låg £erobe§ od; glabbe [ig åt ben bjäfroutffa tanfen, att
mörba många fjunbra offnlbige.

(Salome od; l;enneö man lofroabe mtföt att åtlnba JjanS
roilja, men efter l;an§ böb torbeå be bod ide [ullgöra ben.

(Sn enba gång fänbe ben böbsfjufe tommgen en [muta linb=
ring. ©et roar bä bet fom bref [rån D?om meb tiMtel[e att
lata afrätta Shitipater. ©täbjen öfroer att tunna tiHfrebSfläHa
[tn I;ämb milbrabe för ett ögonblicE l>anö [märtor; men [nart
återfommo be od; bet meb [äban [tnrla od; roålb[aml;et, att I;an
[jäl[ förföftc förforta fitt lif. £an bab om ett äppte od; en
fnif att [fala od; [fära bet meb, od; man gaf I;onom båba.
Strar. bärpå fåg f>an omfring [ig i rummet, om bär roar nå=
gon i närt;eten, od; bå f)an ej roar[eblef nägon, tog Ijan rnifroen
för att ftöta ben i [itt bröft; men i bet [amma ftörtabe l;ans
[i;[ter[on fram, grep tjonom i Ijanben od; förl;inbrabe l;onom från
att göra [ig någon [faba.

&äröfroer btef mndcn oro od) larm på [lottet, buUer od;
[frif nåbbe änba neb tili fängelfet, bär Slntipater [att. §an

blef mndet fömöjb, bå Ijan trobbe fabern reban roara böb od;
lofroabe roäftaren mt;det penningar, om l;an roiEe [täppa f;onom
löå. SDfeu roäftarneö öfroerman, [om roar tlot od; förfigtig, ön=
ffabe förft roeta om tungen roärlligen roar böb. £>an gid bär=
för fjälf änba in i fonungeuå fofntnt, od; bå h>n fann I;onom
lefroanbe, omtalabe f>an alt I;roab Slntipater b>be [agt. @l;unt
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Herodes läg med böben vä läpparne, blef han alldeles utotn fig
öfiucv att foiien hoppades öfwerlefwa honom, Han utstötte ett högt
stri, stog sig för hufwudet, reste sig upp i sängen och befalde
en af sinä drabanter att gä och Antipater. Vefall-
ningen dlef strar utförd.

Herodes förändrade harefter sitt testamente. Niket dela-
des mellan tre af Hans firner; sinä slägtingar skankte han stora
penningesulnmor och betydliga ärliga inkomster-, romerska kejsa-
ren fick öfwer 30 tnnnor gnld i myntade penningar, alla
Hans guld och silfmer käril samt dnrbara kläder; kejsarinnan
fick en pennuigesumma, hälften sa stor som den kejsaren ärfde.

9iågra bagar bärefter bog fecrobes. Set roar 34 år febau
Ijau bcfteg tronen od) 37 år febau Ijau i SRom btef utforab tiU
foiuiug t subeen. Unber jjcta bcnua tib Ijabe Ijau roiöfertigen
Ijcrffat meb ett fraft, fom faftat en roifå nttre gtauö öftuer laubet,
men tillifa utöftuat mndcu I)årbf>et od) grijmljct od) ofta förbi=
fett lag od) rätt. ©otit ung tuar bet Ijanö äregtrigljets mål, att
bära Subeenö fouuugafrona; för att uå bet, tog I;ait ej i be=
tänfaube att fafta fig i romarueö armar od) bärtoib fränta bet
folfs fäuslor, fjroarö ronung l)an öuffabe raara. spå tronen
tättbe l)an fig atltib ofäfer, ti) l)an uriftc att jubarnes l)järtau
Ijängbe toib tnatfabeernes flägt. sDJeb fitt folf od; fitt eget l)u8
tuar l)au i oumnffau; mifstänffaml)et od) afunbfjufa titltogo få
1)06 Ijonont, att afrattniugar, få i ftort fom i minbre ffala, flut=
ligon I)örbe tili orbningcn för bagen. Jjubiffa folfet f)ögtiblig=
IjöU odfå Ijtuarie år I)anö böbsbag fom ett gtäbjefeft.

SBegrafningeu förfiggid meb ftor praft. föauä lif btef
lagbt yå ett gulbbår, befatt meb äbelftenar; bet mar Elåbt i »ur=
piUP, Ijufunibet mar prubt ttkb gulbtronatt, i bctt Ijögra Ijaubeu
nox fpiran. Dmtnng båreu gingo l)anä fötter od) atdjöriga.
(ifter bem följbe friaoljårcii, inbelab efter be oltfa folfflagen
gallicr fiåit jjtanlrite, gevmancr fräit Snfflanb, trafer fråu bcn
gretifta batfört alia i futt ruftiting. Sagct flutabes meb 500
fiuiglige tjänare meb rötelfe od) tuäliuttaitbc örter. 3 bcnua
orbning gingo be tilö bc uuonåbbe £ierobioit, en fäftning, fom
£>erobcö Ijabe låtit bngga, od) bar Ijan tuille btiftua begraftuen.
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Hmad forn här bltfroit berättabt oin fonung Herodes, är
uppteönadt af den judiste historieskrifwaren losefus, som lefde
pä den tid, dä Jerusalem blef förstördt, altsa 70 är efter Kristus'
födelse. Fran Mattei ewangelium (kap. 2, m. 16) tanner man
berattelsen oin de wise fran Österlandet, och minnes huruledes
Herodes, „dä han fag, att han mar defwiken af dem, blef ganska
wred och sände ut och lät siä ihjal alla gossebarn i Betlehem
och i alla dess gränser, de som tmä är och däruuder woro, efter
den tid som han hade grauneliga besport af de wise män." Wi
igenkänna i denna berättelse Herodes karaktär. De wises an-
komst och spörsmäl „om den judarnes konung som mar född",
wäkte ögonblickligen Hans fruktan och mifstanke. Han sökte da
efter lefus baruet för att drapa det, och för att wara fäker pä
barnets död, walde han det grymma medlet, som han säkert trodde,
skulle föra honom till mälet. Att det bragte sorg och jämmer i
mänget hem, rörde Ijonorn es; det mar honom nog, att det be-
friade honom själf fran Hans ängest. Men Herodes' pian miss-
lyckades; lefus war da med Josef och sin moder pä roäg till
Agypten. Först efter Herodes den Stores död äterwände den
heliga familjcn till ludeen.

Efter nägra är förwisade romarene Herodes' son Ärkelaus,
lade Hans land under Suricn och lät styra det af romersta lands-
höfdingar, Tesfe fiimo makt till att straffa till liftvet, hade
öfweruppsigt öfwer hären, men skulle framföralt pasfa pä, lltt
alla afgifter till den romerfka kejsaren blefwo inbetalda i rättan
tid. Det war frukten af romarnes wanstap!

Äien ju härdare och fwärare wärkligheten war, dess mer
tröstade sig judarne med att uimala framtiden, som skulle bringa
dem den wäntade Äiessias, hwilken de i sinä drömmnr utstnnk-
kade med alla en furstes och krigares egensiaper, hwilken de hälst
tankte sig som en mäktig konung, som skulle föra det sudista

folket framät, frän feger till seger, tils de hade „ärft sinä sien-
bers portar."

Da lefus ftamtrndde, meta wi, att mänga fägo lipp till
honoin fäfom löftets fullbordan, men dä det blef uppenbart, att

Hans rike icke war af denna wärlden, afföllo de wärldsligt sin-
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nnbe jtrai:. De» ena bagen utbrebbc jubarne fino fläber på
roägen, hiiggo froiftar af träna och ftröbbe frnmför (jonoin, häl-
sanbe (jonoin soin „Dawibs fon"; ben anbra bagen icke blott
fortastabe och fbrstöto be honoin, utau följbe honom till korset
ineb be öbesbigra orben: „Hans blob komme öfwer oss och wära
barn." En konung i sanningens rike, soin kom saktmobig och
stilla, mille jubista foltet bet siägte, som war föbt nnber He-

robetz' regering, lärbt af fariseerna, uppfostrabt i falska Messias-
färestallningar och uppwnxet meb hat till roinarena icke kan-
nas wib. Det forbrabe en furste, som knnbe fränrycka romarena
herrawalbet, själf sora spiran och äteruppresa Dawibs konunga-
tron. Det enwisa folket wibblef att halla fast wib sitt hopp om
Messias, tillochmeb seban hwarje spär af ett jubiskt rike war
förstörbt, lerufalem taget meb storm och templet på Moriabärg
öbelagbt.
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