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FÖRETÄL.

En del af dessa små berättelser och anteckningar,
som mi under den gemensamma titeln på studieresor
öfverlemnas åt allmänlieten, hafva redan förut publice-
rats i Helsingfors Dagblad och Finsk Tidskrift. De
äro, Jwilket läsaren snart nog torde märkä, skrifna un-
der loppet af vidt skilda tider åren 1874—77; för det
mesta i brefform tili liemmavarande vänner. Vid en
omredaktion af dessa bref har forfattaren ansett sig
göra bäst i att, så mycket som möjligt bevara den fon//,

i hvilken deförst blifvit nedskrifna. I reseskildringarne
finner läsaren föga nytt, och intet som j/i icke af for-
skare och vetenskapsmän beskrifvits både med mera
sakkännedom, grundligare och bättre; de äro nedskrifna
under lediga timmar, då passaren och blyertspennan
hvilat.

Om man begär att en bok nödvändigt skall vara
skrifven i ett visst syfte, i en viss teudens, så må det
medges, att dessa bref och anteckningar publicerats med
den auspråkslösa önskan, att i sin ringa mån göra den
konstart åt hvilken forfattaren egnat sig, arkitekturen,
mera populär och mera värderad i vårt /and, an hvad
den tyvärr ännu är.



Här må tilläggas, att de källor forfattaren liade
att tillgå öfver Turkiet voro, Moritz Busch: Turkiet
och T. Gauthier: Constantinopel. Öfver Grekland
var forfattaren i tillfälle att i Athen studera, ■ Abel
Blonets: expedition i Morea och E. Abouts: Grek-
land.

Hvad illustrationerna beträffa må det riåmnas, det
de flesta äro afforfattaren techiade på träd efter eskis-
ser och aqvarellstudier gjorda på ort och ställe.

Helsingfors 1 Dee. 1878.
FORFATTAREN.



NORMANDIET.





Rouen och dess omnejder^

Amis, c'est donc Rouen, la ville anx vieilles rues,
Aux -vieilles tours, debris des races disparues,
La ville aux cent clochers carillonnant dans Pair
Le Rouen des chateaux, des hotels, des bastilles,
Dont le front herisse de fleclies et d'aiguilles
Dechire incessamment les brumes de la mer.

m man från Paris reser med
snälltåget tili Rouen, så skall
mau inom loppet af endast en
och en half timme firma sig
förflyttad i en helt och hållet
ny verld. Krokiga gator, sne-
da htis, gamla herrliga kyrkor,
täeka öar och grönskande vår,
se der hvad det gamla Rouen

har att erbjuda, då raan, som jag, en solig vårdag
anländer tili de gamle Velocassernas stad, det äre-
vördiga Rothomagus. När nian lemnat verldssta-
den, dess ändlösa tröttande facader, dess raka ga-
tor ooh dess faderligt styrande, ordnande och put-
sande polis, som har sitt fmger med öfver alit, från
Operan tili Notre Dame, från Boulognerskogen tili
Joinville och litet tili, httra glad känner man sig



ej tili sinnes, huru lätt andas man icke här, der
alit är fritt från reglementerande polisvälde, der
sjelfva husen satt sig på tvären mot någon som
helst ordning, der Haussmans och Napoleons ord-
nande hand icke kunnat åstadkomma mer än en
liten tillstymmelse tili boulevard. Med ett ord,
man kommer från 19:de århundradets stad tili en
fransk småstad med hundratusen innevånare, men
denna småstad, också den, har engång värit en af
brännpunkterna i den menskliga odlingens historia;
ty i konstens blad intager JSTormandiet och dess
hufvudstad ett ram, så vigtigt, som knappast nå-
gon annan ort på denna sidan Alperna.

Det är med gothiken som med den Lionardiska
skolans leende qvixmofigtirer. Hos mästarens ma-
donnor, hos hans la belle ferroniere och några an-
dra porträtt, är leendet hänförande; det rycker oss
med sig, detta goda, intelligenta, om sig sjelf knap-
past medvetna löje. Hos hans elev Luini är leendet
ännu älskligt, om också stundom intetsägande, och
sedän hos Salario och Beltrafio är det conventionelt,
tråkigt och tillgjordt. I Saint Denis, i Sainte Cha-
pelle, i Rouens gamla kathedraler huru förtju-
sande är icke det 13 århundradets gothik. I Köl-
ner-dömen och i flere andra af de tyska templen
verkar den redan kyligare, och under flamboyant-
stilens tid (gothikens sista utvecklings stadium)
skänka de flesta af dess skapelser oss endast orna-
ments- och dekorationsstycken. En hvar, som viii
lära kanna denna stil, hvilken så orätt kallas go-
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thik, bör besöka Normandiet, ty det var här, i norra,
nordöstra Frankrike och vid Seinens stränder, som
denna underbara byggnadsstil uppväxte, här är dess
vagga och först här ser man den i dess fulla prakt.
Kölner-domen är endast en yngre, osjelfständig sy-
ster tili den kraftiga arkitektur, som blomstrat vid
Seinens stränder och Normandiets kuster. Är 1260
arbetade arkitekter från Amiens på dömen i Köln,
men redan 1144 blef den första gothiska kyrka i
Saint Denis invigd.

När man från köpenskap, affärer, från skriket,
ropet och bullret på de trånga gatorna och grän-
derna träder in i Rouens katedral, vandrar un-
der dess svala hvalf och i en mystisk belysning
af rosa och violett går öfver de tysta grafvarne,
under pelarstammar, sirliga som paimen och fasta
som furan, då tyckes det, som hade man hnnnit en
förtrollad ö, mot hvars stränder lifvet der utanför
stormar ooh brusar; hvarje gång ceremonimästa-
ren der nere öppnar de tunga dörrarne, tycker
man, att icke allenast bullret utan äfven sjelfva det
obrutna, hvita ljuset oskärar dessa tysta och my-
stiskt belysta fristäder för tron, för saknaden och
minnet. Höga och allvarliga, med ögonen slutna i
den sista hvilan, ligga de stela bilderna af mäktiga
baroner, af käcka abboter, som i sin tid vetat att
svänga andra vapen än andans, på sinä sarkofager
och predika högt om „vanitas vanitatum", säger den
unga mnnk, som följer med mig. Jag är icke af
hans dystra tro; ingen länk är efter mitt förme-
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nande fåfänglig i den långa kedja af mensklig ut-
veckling, som vi kalla historia.

Den kyrkan är en härlig bok,
I guld och marmor skuren,
Der finnes skönhet underbar
Och visdom, himlaburen.

På gyllne grund du ser dem der,
De helga språk ur skriften.
De sanningar, som evigt stått
I alla tiders skiften.

I enkla och i stränga drag
Du ser dem återgifna,
De män som engång för sin tro
Martyrer äro hlifna.

Längst bort uti det skumma hvalf,
Ali verldens herre tronar,
Och vid hans sida sitter han,
Som synderna försonar.

När sangen Mingar i dess hvalf,
När Hosianna ljuder
Om protestant, om katholik,
Tili andakt den dig bjuder.

Det yttre af katedralen erbjuder flere förtju-
sande partier för målarens pensel, t. ex. gården på
norra sidan om kyrkan, mellan den samma och det
fordna jesuiter kollegiet, hvars röda tak och spet-
siga vindskupor smugit sig tätt tili kyrkans skyd-
dande väggar ooh sträfpelare. Några höga förfallna
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murar och tvinande klängväxter, mellan rosettfen-
ster, fialer och. vidundeiiiga stuprännor, aro af en
ypperlig effect. Grenom den s. k. bibliotheks por-
ten, ett praktstycke af byggnadskonst i spetsbågs-
stil, kommer man in i en liten gård der de gamla
franska byggmästarne visat, att de lika så väl som
de grekiska och romerska artisterna förstått att
pryda och ordna en gård. Hela norra Frankrike
eger ingenting jemförligt med denna lilla plats,
rikt ntstyrd med de skönaste statyer och vackra
naturalistiskt nppfattade ornamenter. Grenom en
vacker spetsbågsportal mellan tvenne afstympade
torn kommer man in i kyrkans tvärskepp och har
tili höger om sig en smal vindeltrappa af sten, mä-
sterlig, så väl hvad konstruktion som dekoration be-
träffar. Hufvudentreen tili dömen, som vetter åt
ett mycket litet, men mycket pittoreskt torg med
svartnade hus, branta tegeltak, trefliga vindskupor,
fulla med blommor och barn, är illa tilltygad af re-
volutionsmännen från 1793. Af de begge tornen vid
framfacaden kallas det ena, det större, Smörtornet.
Det befanns nemligen, att, sedän grunden blifvit
lagd tili tornet, inga medel funnos för vidare bygg-
nadsföretag; presterna hittade då på, att mot en
hög betalning tillåta sinä församlingsbor att äta
smör under fastan. Och se normanden lefde krä-
seliga under fastdagarne, betalte sinä dryga afgif-
ter tili kyrkokassan och tornet bygdes högre och
högre; när det så ändtligen blifvit färdigt,.(så när

som på spiran, som än i dag saknas), fick det tili
minne af denna feta och läckra tid namnet Tour
de Beurre och heter så än i dag. Eevolutionsmän-
nen nedhöggo de bjelkar, som buro den oerhördt
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stora klockan. Klockan rasade ned ock ryckte med
sig alla mellantak ock alla trappor. När man nti
står i bottnen af tornet ock blickar uppåt, gör det
kela intryck af en kolossal tub. Det är märkvär-
digt att se kuru under medeltiden alit lif, alit ve-
tande ock ali konst trängde sig tili ock kakade sig
fast vid kyrkan. Samma böjelse fmner man också
kos byggnadskonsten under denna tid, äfven i det
afseendet, att „såsom könan församlar sinä kycklin-
gar under sinä vingar", så samlas boningskusen i
Rouen kring den gamla dömens väldiga, mörka mas-
sor; deraf kommer det sig, att man af kela den stora
kyrkans yttre icke kan se stort mera än portar ock
torn.

Bland kyrkorna i Rouen är väl ingen pittoresk
tili den grad som Saint Maclou. Här har spets-
bågsstilen afkastat en stor del af de lagar som kyr-
kans pian, som den enkla, naturliga konstruktionen
föreskrifver den samma. Dess ornamentik är vilclt
sväfvande, en sammansättning af klassiska reminis-
censer, spetsbågsstilens växt- ock djurdekorationer,
samt den gryende renässansens lekfulla, bekag-
liga ornamenter; rosettfönstren ka förlorat sin ka-
rakter ock bilda besynnerliga, oredigt i kvarandra
ingående ngurer af fiskblåsans form. Det arkitek-
toniska, det rena, stränga ock lagbundna kar blif-
vit öfverändakastadt ock endast effekten, det pitto-
reska kar af artisten tagits tili rättesnöre för denna
byggnad. Den akademiska rättrogna arkitekten ry-
ser för ett sådant ofog, men målaren tackar kimlen
att dylika bizarrerier förekomma i verlden. G-enom
fenstren i en kupolartad byggnad (midt öfver det
ställe i kyrkan der lång- ock tvärskeppen skära
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hvarandra) strömmar ljnset in, rikt och mångfär-
gadt, tittar nyfiket in i de skumma sidokapellen
och lemnar här en topasgnl, der en rubinröd eller
lazurblå fläck, midt inne i det luftiga mörkret.
Gamla vapen, förgyllda ramar, lampor och votiv-
sköldar af silfver skymta fram i de mörka hvalfven.
Det är en fantastisk belysning, besynnerliga ovän-
tade effekter, skuggor, ljus och halfdagrar, sådana
att Rembrandt icke kunnat arrangera dem bättre i
sin gamla, dammiga mjölnareatelier. Luften är
mättad genom rökelser och lampos, så att man li-
kasom genom ett svagt blåfärgadt spektrum ser upp
tili hvalfven med dess i stjernform gående arreter
(hvalfstommar) och brokiga pendantiver.

När man vandrar i Rouens kyrkor och ser dessa
hundrade sinom hundrade bildstoder af heliga, mar-
tyrer, tänkare, furstar och konungar, så tränger sig
sjelfmant på åskådaren en jemförelse mellan 13:de
århundradets blomstringstid och den grekiska kon-
stens glansperiod under Perikles' dagar. I sjelfva
verket erbjuda dessa tvenne perioder, så vidt skilda
i tid och ort, mer än en jemförelsepunkt. Hos båda
finner man i det konstnärliga skaparearbetet denna
upphöjda sinnesstämning, som, ensamt den, gör men-
niskan mäktig tili skapelser af den högsta, den re-
naste idealitet. Båda skolorna mötas af en sedän
hundrade år tillbaka genom traditionen, genom saga
och sång bearbetad skatt af heliga sägner; derige-
nom ega de tili sitt förfogande en krets af typiska
gestalter, som konstnären med sitt finare natursinne,
sin djupare uppfattning, kan kalla fram tili det lef-
vande lifvet från fantasiens om också rosenhöljda,
dock ständigt dimmiga verldar. Nu, liksom då, be-
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gärde man intet nytt, endast det gamla; konstnären
återgaf endast dessa sägnernas gamla förtroliga ge-
stalter, som redan länge lefvat ock kaft sin varelse
i folkmedvetandet; derigenom kunde konsten, stän-
digt återkommande tili samma ämnen, samma upp-
gifter, bilda sig först sin egen stil, sedän ntveckla
sig ock vinna denna falländning, detta underbara
bekag, som karakteriserar dessa båda tidekvarf. Der-
till kom ytterligare denna för båda gemensamma
innerliga förening med arkitekturen.

Att den kristna konsten oaktadt sitt djupare
inre lif, sin rena köga idealism, icke uppnådde sin
äldre systers formfulländning, var en naturlig följd
af de olika folkens åskådningssätt. Kroppens skön-
het var en nödvändigket hos den senare. Den kade
dessutom modeller i det verkliga lifvet daglig dags
för ögonen, medan den mera mysticerande medel-
tidskonsten, i framställningen af rent andliga moti-
ver, icke så noga aktade kroppsformen, ja tili ock
med nastan alltid köljde det, som var den antika
konstens triumf det nakna. Och medgifvas må-
ste, att apostlarnes allvar ock brinnande nit, profe-
ternas ock martyrernas inspiration, englarnes ljuf-
het, madonnans mii(\ het ock frälsarens kögket al-
drig ka blifvit framställda af plastiken kerrligare,
än under denna period. Den öfverlägsenket i kom-
positionens, i teckningens klarket, som än i dag är

fransmannen egen, är kelt visst en arfvedel från
den stora period i deras konstkistoria, då slöjd ock
konst, kand i kand, „Grud tili ära ock menniskorna
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tili tippbyggelse och tröst", utförde dessa tempel
och ntsmyckade dem med en prakt, som, hvad ri-
kedom och oerhörda kostnader och arbete beträffar,
bäst jemföras med Egyptens konungagrafvar. Räkna
ut gissningsvis huru många hundratusen statyer och
kapitäler endast normandiska stenhuggare, trädskä-
rare och ciselerare modellerat för de 20 förnämsta
templen i Nordfrankrike, och medgif, att ett så väl-
digt arbete i andens tjenst skall bära frukt än i
dag och i århundraden ännu.

Några huxidra år framåt och Jean Groujons namn
skall mer an en gång förekomma i den normandi-
ska konstens historia. När den italienska plastiken
under 1600 talet, genom att förgäta naturen och
antiken och endast beundra Michael Angelo (utan
att förstå honom), sjunkit så djupt som den kunde
sjunka, då hade konsten norr om Alperna ännu lifs-
kraft att skjuta nya och friska skott. Det var i
Frankrike, som man egnade den största omvårdna-
den om denna den högsta bland de bildande kon-
sterna. Under 1300 talet stod plastiken uteskitande
i kyrkans tjenst; nu hade tiderna förändrats, den
hierarkiska byggnaden hade fått stora remnor och
konstens genie vände sig från det bofälliga huset
för att i hofvets salar hos Frans den förste och
hans efterträdare finna det skydd hon behöfde, och
nu bildade sig i Frankrike en talrik skola skulp-
törer, som länge med makt höllo vägen stängd för
den från södern inträngande förderrliga riktningen.
Den bästa bland alla dessamästare var ovilkorligen
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Jean Groujon. Också han hade studerat i Itaben;
men den omständigheten, att han var en dugtig
arkitekt, hade räddat honom från det perspektivi-
ska mischmasch, bvaraf alla den tidens italienska
skulptörer ledo.

Liksom alla arbeten med verklig stil och ka-
rakter aro J. Groujons bra nog lätt igenkända: kans
figurer äro smidiga, mau kunde nastan säga väl
långa, något som han med stor fyndighet förstår
att dölja genom ett präktigt veckfall. Hans figurer
få derigenom en smidigbet, som är alldeles ovanlig
för skapelser från denna tid. Det verk af bans mä-
stareband, som mest slagit an på mig, är en sta-
tyett, nngefär 1y2 fot bög, ocb finnes bär i Rouens
katbedral i det så kallade Maria kapellet ocb pry-
der bertig de Brezes graf. Den lilla statyn före-
ställer boppet; det är en qvinnofigur med ett an-
lete, ljuft och vemodigt leende, en den ädlaste bild
af resignation ocb allvar; den är utförd med en mä-
sterlig finbet ocb elegans. När man sett bertigen
(också af G-.) der nere, i ali dödens gräsligbet med
spända muskler och sammanbitna tänder, då skådar
man med än mer glädje Lipp tili den ljufva mar-
morqvinnan, som bildar det försonande elementet i
den dram i marmor, som kallas Duc de Brezes graf.
Groujon dog 1562, och tili bans beröm må sägas
ännu, att han bättre än de fiesta andra franska
skulptörer bevarat sig för ett vanligt fel bos hans
fäderneslands bildhuggare, en elegans, som slår öf-
ver i koketteri och en viss maniererad teatralisk
hållning.
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Men låt oss lemna den skumma kyrkan. Der nte
lyser varsoi klart och kallar oss tili Ronens idylliska
omnejder, tili Oissel,
Bonsecour, Dametal.
Tili Darnetal genom
krokiga gränder, förbi
palatser, kyrkor och rui-
ner; der ka vi rådhuset,
ett praktverk af gotkisk
profanbyggnadskonst (i
synnerketportalernatill
de begge flyglame äro af
en utomordentlig prakt
och skönhet); der helt
närä en gammal kyrka,
numera stall för kor ock
mulor på kapiteler-
nas voluter känga spa-
dar, grepar ock körred-
skap, vid altarskranket
idisla två feta röda kor
midt i ett fång doftan-
de väpling, medan en
kär af kaniner springa
omkring dem. Nu pas-
sera vi Grosskoiioge,
en bizarr byggnad från
Henrik II:s tid. Der
borta synes S:t Onens
tornspiror ock Maclans
flamboyant decoration;

Portal tili KMhuaet i Eoucn,

kär se vi prof på gammaldags träkonstruktion: pa-
latser, kyrkor ock åter kyrkor aflösa hvarandra (icke
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mindre än 37 herrans hus egde Rouen före den
stora revoltitionens tid). Ocli nu äro vi ute på lan-

G-ata i Rouen.

det, mellan frukt- och blomstergårdar och inandas
hyacmternas dofter med hvart andetag.

14 EOUEN OCH DESS



„Öfver ängar, genom dalar
Sjunga, jubla bäckar små.
Blott om hopp och glädje talar
Lärkeskaran i det blå.

En har i mitt hjerta flugit,
Sjunger der sin glädjesång.
Lärka, har du dit dig smugit,
My ej derifrån en gång."

Det var lördags qväll. På det lilla torget i
Darnetal var det en. alldeles ovanlig rörelse. En
doktor, en riktig underdoktor, hade kömmit och
lyckliggjort oss med sitt besök; han hade osvikliga
medel mot sjtikdomar af alla slag. Utan diagnos,
utan vidlyftigheter delade kan ut medioin åt en ooh
hvar, som artigt anhöll derom naturligtvis mot
en liten kontant erkänsla. Kring hans gulmålade
ekipage stodo bondjäntor och pojkar undrande och
beundrande hans granna guldpaljetterade drägt, hans
flaskor, hans svada och hans musik, ty vår doktor
var ingen vanlig doktor, han hade sin egen orke-
ster med sig. Den bestod visserligen endast af
trnmma, gongong och tamtam, men i alla fall knnde
den åstadkomma buller nog för att döfva skriket
hos en stackars patient, som mi just höll på att bli
qvitt en värkande tand. Som sagt, det var ingen
ringa tilldragelse i Darnetals hvardagshistoria; för
mig hade den särskildt betydelse, emedan jag just
denna dag gjorde bekantskap med en varelse, som
sedän dess delat med mig både ljuft och ledt i närä
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tvenne veckors tid, det var „Lolotte noire", åsninnan.
Bäst jag stod och såg på doktorns operationer, hörde
jag bakom mig ett högljudt yah och svarta Lolottes
fuktiga nos sänktes i min ficka, derifrån hon tili
mängdens stora gamman och fröjd drog fram en
brun välgräddad pepparkaka, egentligen ämnad för
bygdens småttingar. På sådant sätt slöts min be-
kantskap med Lolotte noire. Sedän dess har hon
värit mig en trogen ledsagarinna under minä van-
dringar i Ronen och dess omnejder. Hon kände
alla värdshus på 3 mils omkrets och så snart skug-
gorna blefvo långa och nattvinden började snsa i
popplarnes kronor, piggade hon alltid upp sig, och
huru lat hon än värit under dagens lopp, nu traf-
vade hon, och hur hon trafvade, alltid fann hon en
kärfve för sig och ett nattqvarter för sin herre.

Påföljande morgon stod Lolotte i söndagsmun-
dering utanför min port; i dag skola vi besöka Bon-
secours höjder och åhöra messan i dess kyrka. Det
bar af i muntert traf. Morgonvinden kom frisk och
sval ned för bergen; att hans flyktighet kysst de
blommande äppelträden, smekt mandelbuskens ro-
senröda blommor och. stulit guldlackans finaste dof-
ter, det kunde man nogsamt märkä. Nu steg hari
ned i Darnetals krokiga gränder och skröt för en
och hvar om sinä eröfringar. Morgonvind, solljus
och vårliga dofter, herrliga flyktiga tid.

Se derföre jag våren har
Så inneiiigen kär,
Att sjungande den från oss far,
Just då den skönast är.
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Don första kärlek, blyg ocli blid,
Just derför kär jag har,
Att blomstrcn lik i yårens tid
Så snabt den från oss far.

Ah hvilken utsigt! Glittrande i morgonsolens
sken flöt Seinen förbi djupt nedanom oss; dess blåa
böljor famnade ett tjugotal af grönskande öar, län-
gre bort stego Rouens tornspiror upp mot horison-
ten och på andra sidan Seinen bredde sig ut en
vidsträckt slätt, lysande i vårens första fägring, så
långt ögat nådde. På den grönskande mattan syn-
tes här och der en hvit fläck; det såg ut, som om
vårsolen glömt att smälta bort en och annan drifva.
Det var äppelgårdarne (i detta ciderns fbrlofvade
land), som nu stodo i sin skönaste fägring. Efter
en timmes färd var jag vid Bonsecours kyrkogård,
derifrån man har en vacker utsigt. Farväl, du lilla
vackra kyrkogård, i dag har jag icketid att stu-
dera vårdarne på dina grafvar.

Du törne, skynda att dölja
I blom din taggiga gren,
O vår, o skynda att hölja
Med murgrön grafvarnes sten.

Tids nog skall din famn mig gömma,
Tids nog blir jag också stoft,
Tili dess viii jag grafvarne glömma
För vår och för blomsterdoft.

Hvilken prakt, hvilken rikedom derixme i detta
lilla kapell. O du protestantiska enkeihet med dina

2
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hvitmenade väggar och dina fönsterglas af prima
qyalite, huru tarflig förefaller du mig icke nu, se-
dän jag sett Bonsecours kyrka; huru väl minnes
jag icke eder, I hvitrappade väggflackor och hvalf
der hemma i norden! Tröstlösa och öde ha'n I nu
i många herrans år ropat, gif oss litet färg, men
bort det, färg i Guds hus, det är hädelse. På sin
höjd en altartafla och bleckpipor i orgeln, men hvad
derutöfver är, det är af ondo. Ett är säkert, hade
vi icke i protestantisk ifver föraktat färgen och
bannlyst konsten ur vara kyrkor, då skulle vår
konst stått på en helt annan ståndpunkt än nu.

Den konstnärliga utvecklingen i norden stod
under medeltiden i visst afseende, så underligt det
låter, på en vida högre ståndpnnkt än nu, ty den
var på god väg att bli nationel, att omfattas af hela
folket; konst och slöjd hade icke skiljt sig från
deras moder arkitekturen. Det visa alla vara me-
deltidsminnesmärken.

Huru fattigt än torpet och pörtet var, huru
svarta och nedrökta än dess väggar och tak voro,
på de talrika festdagarne fick dock tili och med den
fattigaste i kyrkan se' färg och form; taflor, om
också icke mästerverk, en omamentik i färg, i sten
och jern, voro ändå bättre, än hvad man nu för ti-
den har att erbjuda. I kyrkan fans både Sankte
Per och Pål sknrna i träd eller sten, der fans un-
derstundom en predikstol med i ek sknlpterade bas-
reliefer, med ett ord, kyrkan var den tiden hvad
ett museum är nu, men naturligtvis också i den
bemärkelsen ofantligt mycket vigtigare, ty det fanns
en kyrka i hvarje socken och den var öppen vec-
kan om. Men vi ha låtit vara skulpterade bikt- och
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chorstolar multna på kyrkornas vindar, Sankte Per
och hela hans anhang, dopfunt och vigvattenskäril
ha vi krossat i helig ifver; vi ha skaffat oss hvita
snygga fensterglas och vi ha omsider i vår luther-
dom lyckats komma så långt, att vi i ali stillhet
anse det för opassande att pryda ett tempel med
konstens skatter, med ett ord, vi ha ryckt upp kon-
stens tvinande blomma ut den enda jordmån, der
den kunde slå rot och trifvas hos oss.

Det katolska presterskapet hade lärt folket kon-
stens abc, begäret och behofvet att i templen finna
det högsta och skönaste som menniskohanden kirnde
frambringa, så i musik och målning som i skulp-
tnr och arkitektur; nu ha vi förlorat den förmed-
lande länken mellan folket och konstnären.

Farväl Bonsecours förtjusande liöjder, min väg
går nedåt igen, tili Seinen, öfver ängar och genom
skog, förbi afgrunder, vid hvilkas yttersta rand det
djur, som hos oss icke är kändt för någon öfver-
drifven vighet i vändningarne, betar det frodiga
gräset och långsamt och lungt, som en ko egnar
och anstår, vandrar midt framför den resande, som
färdas vägen fram. Nere i en liten däld flöt en
munter bäck scherzo i vårens stora symphonie, hon
hoppade och dansade sin väg framåt, än störtade
hon ned för en klippbrant, kastande gnistrande per-
lor och skum omkring sig, än bredde hon ut sig i
en liten grund puss med mossa, ödlor och grodor
i sitt sköte, och ändock speglade hon i sig ali him-
melens skönhet. Der nedanför oss skimrar Seinen,
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vi färja oss öfver floden och komma tili en välod-
lad fruktbar slätt; denna slätt har sin egen lilla hi-
storia. Under Dagobert I:s tider hade en drake, ett
ohyggligt vilddjur valt slätten, som då ännu var ett
dyigt kärr, tili sin bostad, och en hvar, som vågade
sig ntom stadens murar, blef ett rof för det grymma
odjuret. Förgäfves sändes den ena skaran af tappra
män efter den andra för att nedgöra draken; de
skarpaste pilar återstudsade från dess fjällbepans-
rade kropp. Den helige Romanus, biskop i Rouen,
beslöt då att efter ifrig bön och åkallan med kor-
set i hand kampa mot odjuret. Han fick tili sin
medhjelpare en tili döden dömd fånge, åt hvilken
man lofvat lifvet och friheten i fall den farliga
striden ändades lyckligt för de begge kämparne.
De drogo ut ur staden under klockringning och
chorsång, funno snart draken, dräpte honom och
brände den giftiga kroppen på bål, just der hvarest
ännu i dag den helige Romani torn eller kapell
står vid hallarne i Rouen. Tili minne af bisko-
pens och den lifdömdes välförhållande under stri-
den gaf Dagobert I åt domkapitlet i Rouen den
rättigheten att hvarje år Christihimmelsfärdsdag be-
nåda en tili döden dömd fånge. Huru mycket af
denna berättelse bör hänföras tili legenden är icke
svårt att sluta tili; tili historien hör, att denna fri-
gifningsakt under namn af Levee de la Fierte oför-
ändrad bibehölls ända tili år 1789. Det nuvarande
St. Romanus kapellet är från medlet af 15 århun-
dradet; det äldsta blef förstördt genom vådeld. Ge-
nom förstaden St. Yon rida vi åter ned tili Seinen
och följa floden åt under dess många krökningar.
Landskapet är utomordentligt rikt, den ena träd-
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gården anöser den andra, åkrar och ängar stå i sin
skönaste fägring. Här finnes föga för målarens
pensel, men landtluft och vårgrönska kan ju än-
dock ha sitt värde för sig. Mot aftonen kom jag
tili Moulinaux.

Vid Moulinaux äro Seinens stränder temligen
höga; landskapet är riktigt idealet för ett så kal-
ladt akademiskt landskap: mjuka linier, symetri i
anordningen och här och der på höjderna placerad
en ruin och en väderqyarn, just så, att en akade-
misk landskapsmålare skulle klappa i händerna af
förtjusning. Jag hade, mödosamt sträfvande uppför
en af kullarne, hunnit ruinerna af en gammal borg.
En herde låg i det friska gräset, det hette att han
vallade kor, men i sjelfva verket hade han tagit sig
tjenstledighet och sysselsatte sig nu med statens
angelägenheter han läste Rappel, Grambettas or-
gan.

Kan du säga mig hvad de här ruinerna heta,
började jag mitt samtal. Han gjorde stora ögon af
förvåning öfver min okunnighet. Kors lierre, det
är ju Robert le Diables gamla borg, vet jag; ocb
nu började han med en äkta normandisk munvig-
het att rada upp för mig hela sitt historiska och
topografiska vetande; det märktes tydligt, att han
uppträdt som ciceron mer än en gång. Vi satte
oss i en nischartad fördjupning i en af murarne;
rundtomkring oss hade murgrönan fästat sinä ele-
ganta draperier, nedanom oss låg Moulinaux och län-
gre bort Seinen, belyst af den nedgående solens
rosenfärgade ljus.
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Robert le Diable, du sagornas älskling, dina
brott och dina bragder, din sjelfförsakelse och din
fromhet, ha i århundraden utgjort sångarens och
skaldens tacksammaste ämne. Från Skottlands dim-
miga dalar tili Siciliens orangelundar har din lef-
nads tragedi väckt männernas uppmärksamhet, qvin-
nornas tårar och ungdomens hänförelse. Anda från
de dagar, då jonglören och trubadureu qvad ditt
drapa för lyssnande furstar och deras hof, ända in
i vår tid har du kunnat intressera och röra.

Hvem är då du, romantikens hjelte, du medel-
tidens tragiska heros, som, så olik dina klassiska
mönster, skuldlös begår brott, lider och försonar
fel, som icke voro sjelfförvållade. Tillåt, att också
jag hembär ditt minne några rader och här efter en
af de tusende variationerna tecknar upp dih lef-
nadssaga.

Det var engång, så börja ju alla sannsagor,
en mäktig hertig i Normandiet. Han hade två

de fagraste döttrar, men ingen enda arfvinge tili
sin liertigliga krona, som med blanka vapen ooh
stark hand kunde försvara, förstora och i sin tur i
arf lemna det fäderneärfda riket. Hans gemål, som
fruktade att bli förskjuten af sin mäktige herre och
make, vände sig då, när helgonen icke bönhört
henne, tili den lede frestaren. Och se, tili herti-
gens stora glädje skänkte hon sin make en son,
som i dopet kallades Robert.

Men redan vid några dagars ålder visade lian,
att aan stammade från afgrundens makter, ty på
inga vilkor ville han nnderkasta sig det lieliga dopet.
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När ban vnxit tili yngling, sökte han sällskap
endast bland vilda, förderfvade sällar; med dem
vandrade han genom sin faders länder, skändade
kloster och kyrkor, plundrade byar och köpingar,
och då han för sinä dåd blef fördrifven från fä-
demehemmet, begaf han sig hit tili Monlinanx,
bygde just denna borg, befästade den, och här-
ifrån förklarade han krig mot det samhälle och den
familj, som sett sig tvungna att utstöta honom.

Normandiets hertig hade en dag begifvit sig tit
på jagt. Robert passar då på att öfverfalla sin fa-
ders borg; när han trängt in i dess präktiga salar,
träffar han der sin moder ocb i ett anfall af raseri
drager ban sitt svärd för att döda benne. I sin
ångest yppar bertiginnan då den gräsliga hemlig-
heten om hans födelse. Ifrån den dagen var Ro-
bert le Diable likasom förändrad; ban bytte ut svär-
det mot vandringsstafven, hjelm ocb harnesk mot
pilgrimkåpan ocb begaf sig bort från skådeplatsen
för alla sinä brott, tili Roni, tili den beliga staden,
för att der med påfvens ocb belgonens bistånd
bryta det osalla band, sorn höll hans eviga själ
fjettrad vid afgrnndens makter. Ocb påfven, för
att tygla denna bejdlösa ande, befaller bonom att
tiga under två års tid ocb att lefva tillsammans
med den ringaste ocb mest föraktade bland alla;
och se, den stolta ocb vackre prinsen, ban kommer
okänd tili Italia-konungens slott, ban sätter sig
nere vid dörren bredvid konnngens bnnd ocb delar
sin föda ocb sitt nattläger med denne, den ringa-
ste vid bofvet. Grästernas, pagernas ocb bofnarrens
skämt ocb bån, intet kan förmå honom att bryta
tystnaden ocb npptäcka bemligbeten af sin .börd;
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midt emot det ställe, der han fått sin sjelfvalda bo-
stad, är den undersköna prinsessans jungfrubur.
Hon var den vackraste qvinna i alla konungens
länder, meri. alit sedän födelsen stum. Den stac-
kars flickan förälskade sig naturligtvis i sin vackre
olycksbroder. En dag kommer der bud, att Nor-
manderna tågat in i Sicilien och inom kort hotade
konungens borg. Robert le Diable, som i hundko-
jan dolt sin silfverhvita rustning, letar fram den
under nattens tystnad, drager tit med konungens
män såsom den „okände riddaren", gör under af
tapperhet: och konungen har den okände i främsta.
rummet att tacka för sin räddade krona; men den
hvite riddaren var försvunnen, okänd af alla, hade
han åter dragit sig undan i sin anspråkslösa bostad.
Då lät konungen utgå ett bud, att den silfverklädde
riddaren, som så oförskräckt tagit del i striden mot
Normanderna, skulle, om han infann sig vid hofvet
och uppgaf, hvem han var, få konungens dotter tili
äkta och halfva hans rike. En konungens seneschal,
förälskad i prinsessan, lät då i tysthet förfardiga
sig en silfverrustning, lik den okändes, och iklädd
denna trädde han fram och fordrade belöningen för
sinä föregifna bragder. Ingen kunde jäfva hans
påstående; men se, när prinsessan mot sin vilja ge-
nom kyrkans band skall förenas med senechalen,
då iipplösas hennes tungas band och tili allas un-
dran och häpnad berättar hon, att hon sett den
stumme, som bodde i hundkojan, iklädd en silfver-
rustning, som han nu hade dolt derinne. Man le-
tar i kojan och den rätta rustningen finnes der.
Såsom en „Deus ex machina" kommer påfven i och
med detsamma tili hofvet, igenkänner den botgö-

24 BOUEN OCH DESS



rande Robert, löser honom från hans tysthetslöfte
och de nnga tti få hvarandra. Enligt en annan va-
riation drager Robert tit i härnad tili det heliga
landet, strider der nnder korsets baner och går se-
dän i kloster, der han dör såsom den frommaste
och heligaste bland munkarne.

Sadan är i största korthet sagan om Robert le
Diable; låt oss nu se hurtidan verkligheten ter sig.

Normandiets hertig Richard 11, den gode kal-
lad, hade tvänne söner, Richard och Robert. Ri-
chard 111 ärfde den hertigliga kronan, men när han
inom årets lopp afled och blef jordad i Eecamps ka-
tedral, tillföll riket odeladt den yngre bland sö-
nerne, Robert.

Man säger, att Robert, för att komma tili mak-
ten, låtit i hemlighet aflifva sin broder, men hvar-
ken har man några bevis derpå, ej heller lemnar
Roberts karakter den ringaste anledning tili ett dy-
likt förmodande. Denne Robert I, hertig af Norman-
diet, var ingen annan än Robert den präktige eller,
som kronikan senare kallar honom, Robert le Diable.

Han var en modell, en föregångare för en af
Normandiets senare liertigar, Englands konung,
Richard Lejonhjerta. Praktälskande, tapper, rikt
begåfvad, född ädling i ordets rätta bemärkelse,
voro svärdsklang, sång och harpolek hans käraste
tidsfördrif.

Hans hof var en samlingsplats för alla fördrifna
fnrstar och grefvar, åt alla skänkte hans starka arm
säkerhet och hans gästfrihet skydd. Vacker, älskad
af folket ocli isynnerhet af qvinnorna, fans der

25OMNEJDEE.



mycket hos honom, som påminde om den TY Hen-
rik. Hans sånger ocb bans krigarrykte spridde sig
vida omkring, sedän bans segersälla vapen satt ko-
nung Henrik på Frankrikes tron; men han nöjdes
icke med lagrar, skurna bland Normandiets dalar
ocb berg, ban längtade bort tili de beliga striderna
vid Jordans stränder, ban ville se Jerusalem, gästa
söderns fnrstar ocb länder. Hans afsked från folket
var bland det mest rörande i bans lefnadshistoria
ocb ett bevis på den kärlek, med bvilken han om-
fattades af sinä trogna Normander. Hvem känner
icke medeltidsberrskaren i de sista orden af hans
afskedstal: „Det är icke min mening att lemna eder
titan berre ocb berrskare; jag bar en son "Wilhelm
(eröfraren), som med Gnds nåd en dag skall för-
svara eder, herska öfver eder och halla eder i sin
lydnad, tili dess skolen I vara lydaktige vår kusin,
hertigen af Bourgogne; jag ville ännu länge
stanna hos eder, men jag måste lemna eder, ty Gud
viii det." Detta medeltidens slagord höll emellertid
på att så elektrisera hans trogna Normander, att de
man ur huset ville följa sin älskade hertig. Under
tvenne mansåldrar hade de glömt sitt språk och
sin religion, ty de voro kristne, men sjöröf-
varblodet satt uti dem.

Samme äfventyrslusta, som för tre generationer
sedän gripit deras fäder, betog nn äfven sonsönema.
Robert le Diable valde nt ett par tusende män, ut-
rustade dem på det präktigaste ocb tog farväl af
sitt älskade Normandie; qvinnor ocb män, klerker
ocb trubadurer följde bonom tili landets gräns, ocb
när de försvnnno, de glänsande stålrustningarne,
för sista gången vid vägens krökning, vände en
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hvar åter tili sitt och suckade i tysthet: „Gud viii
det". Robert återsåg aldrig mera sitt fädernesland.
Så kom han med sin lysande skara tili Rom; der
fäste påfven med egen hand pilgrimskorset på hans
kappa och med den helige fadrens välsignelse drog
han från Scipionernas och Csesarernas grafvar bort
tili Constantinopel för att gästa grekiske kejsa-
rens hof.

När hans män tågade in i kejsarstaden, strödde
de guld och perlor bland den undrande mängden.
Om någon af de guldskodda hästarne tappade sinä
dyrbara skor eller spikar, fick ingen Normand böja
sig ned för att taga upp dem, slikt hörde grekerna
tili. Det var vid hofvet i Constantinopel sed, att
den, som besökte kejsaren, lemnade sin mantel nere
vid salens dörr. När tjenaren efter besöket ville
återlemna Robert le Diable hans kappa, svarade den-
ne, att en drägt, som legat i stoftet, icke var värd att
beröra en fri Normands skuldror. Han tog farväl af
hofvets fröjder, dess svala trädgårdar, dess bägare,
fylda med perlande vin; och. genom ökensand im-

der en brännande soi, plågade af törst och sjukdo-
mar, drogo Normanderna genom Mindre Asiens stä-
der ock öknar. Så kom han sjnk och uttröttad tili
Nicsea i Bithynien; här dukade ban under för en här-
jande feber 1035, och säger historien, att han vän-
ligt leende och glad tog afsked af sin sörjande om-
gifning, tröstande dem tili det sista och sändande
sitt farväl och sin belsning tili det älskade Nor-
mandiet. Sadan är historien om Robert le Diable
eller, som han också kallas, den präktige, strmdom
Robert courte Heuze. Det hemska tillnamnet bör
icke här tagas annorlunda än som „c'est un diable
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d'homme", ett uttryck, som än i dag begagnas i
Frankrike och hos oss. De många skändliga dåd
åter, som tillskrifvas honom, kunna med säkerhet
hänföras tili flere af hans efter- och företrädare.
Att senare en hei mängd hemska sagor och öfver-
naturliga berättelser blifvit sammanknippade med
hans namn, är ju icke underligt, när man vet, att
han under ett vidskepligt ock okunnigt tidehvarf
lefde under namnet le Diable.

Det på sånger ooh trubadurer rika Provence
har redan för länge sedän värit tvunget att afstå
sitt sångarrykte åt Normandiet. Här, om någon-
städes, lefver man i ett sagoland. De herrligaste
episka sånger, ballader, legender ooh. muntra dryc-
kesvisor från förgångna tider möta dig vid hvarje
steg. Hvarje namn du nämner, Montfort, Bayeux,
Vire (vaux de vire), Argentan, St. Michel m. fl.,
alla följer en sång, en saga, än vek, än tyrteisk,
an glad ooh uppsluppen, ända bort från den tid,
då Arthur och hans man fördrefvo sinä dagar med
dryckjom och kämpalekar, tili Meriin den vilde, tili
Bernart de Ventadour och den förskräcklige, men
storlagne Bertran de Born, besjungen i Uhlands
präktiga dikt:

Bertran de Born,

Autaforts ruiner ryka,
Sköflad är dess fordna prakt,
Borgherm sjelf i bojor slagen
Fängslad står bland kungens vakt.



„Har jag dig du oförvägne,
Du som strid och örlig väckt,
Som tili uppror mot mitt välde
Retat har min egen slägt,"

„Har jag dig du djupt förmätne,
Du som fordom skrutit har,
Att blott hälften var tillräcklig
Af dcn själ dig gifven var;
Men vid Gud den bälften skall ej
Bräcka dina bojor tu,
Kalla du den andra hälften,
Att den rädda må dig nu."

„Ja jag är Bertran de Born

Jag som blott med sångens makt
Pcrigord och Ventadorn
Har tili strid och uppror bragt,
Jag, som för att hämnas alla
Oförrätter du begått,
Ut tili strid emot ditt välde
Dina egna barn förmått."

„Festligt satt din dotter smyckad,
Brölloppsklädd i jungfrubur,
Se då träder in i borgen,
Sand från mig, en trubadur;
Och han sjunger hvad jag diktat,
Det som hennes kärlek väckt,
Sjunger så att sorgens tårar
Falla tungt på brölloppsdrägt."

„Se, din bästa son tili örlig
Mot ditt välde rustar sig,
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När jag minä vilda sånger
Sjöng om vapengny och krig.
Hans baner jag bar i striden,
Närmast honom sjelf jag red,
När vid Montforts port han sårad
Dignar ifrån hästen ncd."

„Ej det skarpa kalla stålet,
Din förbannelse det var,
Som i döden honom qvalde,
Som åt honom plågor bar.
Om förlåtelse han bad dig
När sin sista suck han drog,
Men du var i fjerran, derför
Tryckte han min hand och dog."

„Se då bryts den fordna kraften,
Alit mitt vilda mod förgår;
Vapenlös, i bojor slagen,
Fängslad inför dig jag står;
Och den harpa vid hvars toner
Jag har segrat mången gång,
Skall jag krossa, sen jag sjungit
Har för dig min svanesång."

Kungen qvad: „med dina sånger
Du min bästa son förfört,
Har min dotters hjerta vunnit,
Också mitt du nu har rört.
Tag min hand, som van jag bjuder,
Glömmer hvad du mot mig gjort,
Bort med bojor! Af din ande
Jag i dag en fläkt har sport."
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I trakten af Montfort (en i kronikan vida be-
römd köping) kan man ämm i dag få höra under-
bart herrliga sagor om Robert le Diable och den
vilde Meriin.

loke långt från Montfort (jernvägsstationen) kan
man i en klippa i skogen temligen tydligt se in-
tryckt ett spår af en menniskofot. Om detta fot-
spår säger den tragiska sagan, att Meriin den vilde
genom sinä våldsbragder retat nejdens baroner emot
sig, så att

De ädla baroner alla,
De svurit vid altarets rand,
Att strida, kampa, ja falla
Mot Meriin med vapen i hand.

Nere i dalen stod striden, der Merliiis öde skulle
afgöras. Sjelf kade kan stigit kit upp på klippan
för att leda ock öfverse drabbningen. Lange blef
striden oafgjord, tili slut veko kans män för öfver-
makten.

Då har han sitt ödc förbannat,
I klippan stampat han har
Så häftigt, att spåret har stannat
Och finnes i dag ännu qvar.

Och helgonen har han lastat
Och smädat Guds holiga namu,
Se'n har han i floden sig kastat
Och drunknat i vågornas famn.

Bäoken Rille, der lian drunknade och som nu
ligger ett godt stycke kärifråri, skall den tiden ka
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värit en bred flod, och denna klippa sköljdes då af
dess vågor.

Bland sångare må vi icke glömma att nämna
här ett namn, Oliver Basselin, den glade klädesval-
karen i Vai de Vire, hvarest mau ännu visar en
qvarn, som skall kafva tillkört honom. Om han
också icke, såsom allmänt uppges är fader tili vå-
devillen i dess moderna form, så kan dock sjelfva
namnet väl härledas från kans ckansons „Vaux de
Vire". I en senare tid fördes Normandiets sångar-
runor med ära af Corneille, Malesherbe och Boil-
dieu, åt hvilka alla statyer blifvit resta af deras
tacksamma landsmän.

Här må ännu nämnas några ord om det nor-
mandiska folkspråket, sådant det nu talas. I vissa
delar af landet vitnar det än i dag oin innebyggar-
nes skandinaviska ursprung. Först ock främst mär-
ker mau det i ortnamnen, såsom tili exempel nam-
net Holgate (fordom Houlegatte, det är Hålgatan),
en by, byggd mellan en massa framskjutande klip-
por, vidare i Dieppe, d. ä. djup, Dunkirque, kyrkan
på dynerna, och i de talrika namnen, der kirk ge-
nom omkastning blir crique; i namn som slutas
med bec d. ä. bäck, Caudebec; tai, Darnetal, for-
dom Dannetal d. ä. Danskarnes dal, ock i en massa
namn på öar i engelska kanalen, de der slutas med
holm eller ey det är ö, såsåm Gernsey. Bland per-
sonnamn träffas ofta sådana som Ckarles le Nor-
mand, Danois, Aumond, Amund, men äfven i ver-
balformen kan mau se flere märkeliga spår från nor-
den, t. ex. håter, hasta prononceras på flera ställen
haster. Sitta blir lika med sista, „la belle se siste an
pied de la tour" keter det uti en normandisk sång.
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Cale är köl, Cagoille är kagge, Napin, knapi,
knape är gosse, tillochmecl le goss förekommer.
Att miolle, miolette icke är annaat än det gamla
svenska mjöd, bevisas redan deraf, att denna dryck
tillredes endast för julfesterna. De flesta af dessa
ord och deras härledningar äro lånade nr ett regi-
ster öfver skandinaviska ord (närmare 300), före-
kommande i normandiska dialekter, ntgifven af en
normandisk ädling, hvars nami tyvärr undfallit mig.
Dessa ord äro tili det mesta samlade söder om Cher-
bourg i några större byar. I dessa byar var språ-
ket så olikt den vanliga franskan, att det var det
mig omöjligt att utan tolk förstå äfven korta och
alldagliga meningar.

Men äfven sederna och lynnet bära i många
afseenden vittnesbörd om, att detta folk fordonrfcima
bott och bygt under forornas skydd högt uppe i
norden, innan de drogo öfver bafvet tili Seine infe-
rieures äppelgårdar, tili Calvados bördiga fält och
Manches fiskrika kuster, de tre departement, i hvilka
det moderna Normandiet är deladt.

3

33OMNEJDBE.



Werr Leon, den gamle målaren

Ett minne från Normandiet.

alvados, ett af de tre departemeiit,
i hvilka Normandiet indelas, hör
tili Frankrikes rikaste ocb. rnest
befolkade delar. Dess spanska,
grant klingande namu har sin
egen lilla Historia. Då nemligen
departementsindelniiigen infördes
i Frankrike var det bestämdt, att
denna nejd skulle kallas öme in-
feriear, men ett äldre poetiskt frun-
timmer i Caen tyckte att namnet
var alldeles för alldagligt ocli

intetsägande; genom en sin slägtinge, anstäld vid
då varande ministeren, fick bon i sista stimden, tili
allmän förvåning, namnet förändradt tili Calvados,
dervid stödjande sig på den legend, att ett af den
oöfvervinneliga Armadans stoltaste fartyg, bärande
detta namn, föflist vid dessa kuster. Af tacksamma
medborgare kallas den numera åldriga damen än i
dag mademoiselle Calvados.



Calvados är en enda grönskande slätt, der byar-
ne, omgifna af rika och vårdade åkerfält, gömmas
i doftande äppelskogar. Landet höjer sig långsamt
mot kusten, för att sedän brant stupa ned mot den
så kallade falaisen, en strandremsa af cirka en half
versts bredd, mellan hafvet och den tvärstupande
branten. Denna falaise är tummelplatsen för de ef-
ter vinterns nöjen trötta parisarne; här samlas alit
hvad den franska hnfvudstaden bar ryktbart och
lysande inom alla dess mångskiftande lager. Flere
af dem ha på stränderna af Honfleur, Trouville,
Etretat, Houlgate, Lion sur mer, Lac sur mer mf.
mf. sinä egna små täcka „chalets" eller villor. Och
det är vid en af dessa talrikt besökta badorter,
Lion s. m., som hjelten i vår lilla berättelse upp-
träder.

o
Ar ut och år in hade den gamle målaren sut-

tit derborta på klippan, i sin slokiga hatt och sin
urblekta rock, med sinä penslar ocb färger, sin lilla
målarestol ocb sitt stora, trasiga paraply. De nnga
lefnadsfriska iiskarene ocb deras burtiga hustrur
bade sett honom der redan då de som små larfvade
omkring på dynerna, bygde bus i sanelen ocb fån-
gade musslor, snäckor ocb räkor. Den yngsta ge-
nerationon i Lion sur mer visste genom farfar ocb
farmor, att den gamle barnavännen redan långa ti-
der suttit der nere vid klippan, der stormfåglarne
bygga och bo. Den tiden de först sågo honom, var
hans hår icke hvitt som måsarnes vinge; nej, bran-
lockigt var det, hans ögon skimrade blå som haf-
vet ocb hans tai var käckt som stormens. Der gingo

35heek IeON, DEN Gamle målaken.



många legender om den gamle bland pratsjukt folk,
men endast ett visste man säkert: att när sommar-
vinden, mättad med äppelblommornas dofter drog
uppåt från Calvados slätter ock vattrade kafvets
spegel, när strandsvalan taite om för alla, som ville
köra derpå, att nu var våren kär, då kröp den gamle
ur sitt vinteride, den der kvita stugan på strand-
branten, satte sig ned vid klippan derborta ock den
ena lilla taflan efter den andra sålde kan åt de
glada badgästerna, der de i tusende tai vandrade
på den solbelysta sanden.

Innan vågen lägger sig i ro vid kusten, har
clen farit vida omkring på hafven; så var det ock
med kerr Leon; så kette den gamle målaren. Innan
kan stelnat vid klippan derborta på stranden, kade
också kan värit med om lifvet i den stora verlden.
Den tiden var kan känd i alla Paris atelierer, kos
alla dess konstkandlare ock kos publiken, då kette
det: kerr Leon den unga, talangfulla marinmålaren,
den rikt begåfvade kerr Leon, som en dag med ära
skulle föra den franska konstens runor. Men en
dag försvann kerr Leon från sin umgängeskrets ock
sin publik, kan syntes icke mera inom konstnärs-
verlden ock blef glömd, så glömd, så förgäten, att
när en dag kans forna kamrater, deltagarne i alla
kans ungdomsupptåg, den ryktbare Gi-udin, den po-
puläre Felix Ziekm ock kejsarens gunstling Eugen
Isabey, sågo konom målande der nere på stranden,
kände ingen af dem igen den gamle kamraten.
Men Gudin säges kafva sagt: den derbymålaren
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har mera af natur och sanning i sinä taflor an vi
alla tillsammans. Hur klappade icke den gamle
målarens hjerta, när han såg dem der, hans gamla
kamrater, ärade och uppburna af sitt folk och hela
den bildade verlden. I ett ögonblick såg han hela
sitt brokiga, löftesrika ungdomslif, med dess blom-
strande förhoppningar om framtida storhet och ära,
åter draga förbi hans öga och nu satt han här
och målade taflor för 100 francs stycket. Mann tro
han ångrade sig, den gamle Leon? Det hade en-
gång, menskligt att tala, stått i hans fria vai, att
bestämma sitt öde; han tog sin framtidslott tir ur-
nan, utan tvekan och utan fruktan. Se här histo-
rien om hvarför han, Leon, icke blef hvad verlden
hade väntat af honom.

Ni må tro att der var lif på strandbrädden, hög-
ljudd glädje och glam, musik och prat, promene-
rande skaror i bizarra toiletter, sammet och kattun,
siden och. bomullstyger. Hela det rörliga Paris hade
iiyttat ut tili Lion sur mers sandiga stränder, för
att med hafsbad och. hafsluft stärka sig för den
kommande vintersäsongen. Arm i arm vandrade de
unga herrame och damerna i tunna ylle simkläder
ned mot stranden, lato sig sköljas af de saita vå-
gorna och satte sig sedän ned i den varma sanden
för att torka sig. Tjocka matronor och gubbar med
simbyxor och ombreller luftade sin lekamen i den
friska brisen, glada små barn sprungo omkring,
tryckte sinä små hvita fötter i sanden och sågo
med undran och löje på, huru floden långsamt men
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säkert sopade bort de sista svaga konturerna af en
liten stortå ocb en häl, rund som ett äppel. Öfver
larmet, pratet, glammet ocb skrattet bördes orche-
sterns glada toner. Det var icke af dessa tyska
musikaliska idyller, som mana åböraren tili veka
drömmerier; nej, sirliga franska menuetter ocb ga-
votter, glada dramatiska melodier vexlade om med
bvarandra ocb böllo samtalen, löjet ocb skämtet vid
lif. När aftonen föll på ocb lamporna täncles längs
dynerna, raketernas eldgnistor täflade med stjern-
fältet i prakt ocb glans ocb bela den brokiga pari-
serverlden visade sig i ali sin lyx, då blef sjelfva
bafvet nyfiket. Ser du den stora vågen der långt
borta, burn den lyftar sitt skummande hufvud öf-
ver de andra böljorna; den skyndar sig mot stran-
den, för att se bvad det är för ett lif, som rör sig
derborta; nu, se nu kommer den, brusande ocb skum-
mande fram öfver klipprefvet akta dig; akta
dig! Ab, dess tid är redan förbi. Den är nu en-
dast skum.

Ingen kun.de neka tili att lion ju var en vac-
ker llicka, livarken dandyn från London eller „pe-
tit creve" från boulevard des Italiens, der de sorg-
löst rökande på sinä cigarretter vandrade af och an
på stranden, betraktande den promenerande vackra
verlden. Det rika guldröda håret, den sienabruna
mättade hyn och. de varma ögonen voro icke det
enda vackra bos benne; en kraftig, starkt bygd
kropp, som det egnar ocb anstår en ättling af skan-
dinaviska förfäder, lätt ocb spänstig gång, kraftiga
ocb ändock mjuka rörelser, något stora. bänder, nå-
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got stora fötter men det kar ju sjelfva tien Ca-
pitolinska Venus. Ock när kon kurtig, glad ock
lefnadsfrisk, klädd i sin täcka normandiska drägt
vandrade fram på falaisen, bland mängden af mer
ock mindre oklädda pariser skönketer, bjudande ut
sinä friska ostron ock räkor, så fick kon mer än en
afundsam ock beundrande blick från den granna
skaran. Boulevardlejonen tryckte in sköldpadds-
lorgnetten fastare ock oförskämdare i ögonvrån;
„pas mal, pas mal" ljöd det kvar kon gick fram.

„Pas mal"; det samma tyckte ock Pierre, ken-
nes kusin ock trogna riddare, der hau klädd i röd
toppmössa ock blå blus, klappande i ett par väldiga
träskor följde henne tätt i kälarne ock arg som en
bandkund fnyste åt de „fördömda Parisarne" ock
deras lättfärdiga tai. Stackars Pierre! kela somma-
ren om led kan alla skärseldens qval, ock då vin-
tern kom, såg kan icke sin Marie mer än en gång
i veckan, då kan for in tili Caen med ostron ock
fisk ock bragte i gengäld enorma massor af äpplen
tili den oumbärliga ciderbrygden. Också tyckte
kan att det lilla kvita kuset deruppe på stranden
var mer än ödsligt, då inte kusin Marie bodde der
kos kans gamla döfva moder ock tog emot konom
med ett vänligt välkommen, när kan sent på afto-
nen kom tillbaka från sinä mödosamma fiskarefär-
der. Var det väl underligt då, att kan ständigt
tänkte på giftermål, men ännu kade de bruna ögo-
nen icke blickat nådigt ned mot konom, aldrig kade
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kan ännu vågat säga kenne det, som kan trodde
vara förborgadt djnpast i kans kjerta.

Yisst voro Parisame i gemen en styggelse för
den stackars Pierre, men värre än alla de andra var
en skara unge män, som, så säkert som oväder på
vestanvind, liöllo tili vid klippan derborta, der må-
sarne plägade hvila sig efter sinä långväga resor
tili den engelska kusten; värst af alit var att klip-
pan låg så tili, att kans „la belle", så kallade den
kederlige gossen henne, nödvändigt måste gå der
förbi. Nå, hvad gjorde de der unga gloparne då,
eftersom de voro malörten i hans fröjdebägare?
Ak! redan på långt kåll körde kan deras: Lions
neckros! Lions vattenlilja! dess soi! dess stjerna!
dess alit! Det varsta var, att alit kvad de oför-
skämde sällarne yttrade kögt ock ogeneradt, det
kade den stackars Pierre tusende gånger på tun-
gan, min ros, min lilja, mitt alit, men att säga det
kögt, nej, nej. Om man bjudit konom alla kana-
lens torskar ock alla Calvados ostronbankar, kade
kan icke förmått bryta det band, som köli kans
tunga fjättrad, ock derföre grämde det konom, att
de der pojkarne ritade af „la belle" i sinä långa
smala böcker ock skrefvo derunder Lions ros, dess
lilja, dess Ghid vet kvad, att de så käckt vågade
säga nt kvad kan icke ens vågade kviska. Ock än-
dock visste kan, att kan icke var någon kruka; kan
kade ju trotsat många stormar, kämpät mången kård
kamp mot stormflod ock vind.

40 HBEB LEON,



En gång hade en af de der Pariserpojkarne
den oförskämdheten att bedja henne stanna ett
ögonblick, han ville rita af hennes näpna ansigte
och länge grämde det Pierre, att hon med ett vac-
kert löje gjorde som han bad. Men desto mer fröj-
dade det honom, när han kom ihåg huru kalit hon
blickade, huru hon rodnade af vrede, när en af dem
fräckt tog henne under den runda hakan och frå-
gade: hvad heter du, Lions ros? Och så grämde
det honom desto mera åter, när han tänkte på, att
då kom han, den der vackre Parisermålaren, herr
Leon, och sade att om någon understode sig att
säga ett ord tili hiekan, som kunde sara och plåga
henne, så skulle denne få att göra med hans värja,
och se det var den andra akten i Pierres tragedi;
ty från den dagen såg han aldrig hennes öga lugnt
och leende, utom då när det hvilade på den vackre
målaren. Från den dagen var herr Leon en flitig
gäst i Pierres hus. Han målade af Pierre och
Marie med ostronkorgen, stugan, spiseln, gamla mor
och svarta Miau, kätten, han pratade och skrat-
tade som sjelfva glädjen, men ju gladare parisaren
blef, desto mera bedröfvad blef den stackars Pierre,
han fann stugan odräglig, verlden svart och lifvet
tungt.

En timma tidigare gick han ut ock en timma
senare kom han hem, men ändå var hans korg
mindre full än förr.

En vacker dag säger Pierre åt Leon: koni med
ut på fiske, vi fara icke långt, tili sandbankarne
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hä-r utanföre; det skall alit roa eder att berätta i
edra fina Pariser sällskaper, huili ni vadade med
den stackars Pierre derborta på Calvados sandrenar
ock bankar. Herr Leon tog sinä penslar, sinä fär-
ger ocli sin palett, stufvade in dem i båten; han
tänkte, blir det långtrådigt atfc plumsa efter de
dumma ostronen, så målar jag af stranden. Det
bar af för dem, Pierre taite om sjöjungfrur, hafs-
troll ock monster som med våld ock list drogo de
fattiga fiskarena tili sig. När ett sådant kafstroll
vunnit tolf döpta själar, får det sjelf menniskoge-
stalt; då stiger det upp i land, vandrar omkring i
bygden som tomte, skrämmer hästar, skjuter troll-
skott ock skaffar sjukdomar på menniskorna. Den
som fått en sadan ond ande uti sig, han är i stånd
tili att göra hvad som helst. Men herr Leon en-
dast log och gjorde spe af hans vidskepelse. Så
kommo de tili banken, fästade korgarne på sinä
ryggar, togo sinä långa stafvar, stego ut ur båten
och började att vada omkring i vattnet, som steg
dem nastan ända tili knäna. Timme efter timme
vandrade de omkring på banken, det var lnngt och
stilla ute på hafvet, en svag bris krusade den skim-
rande ytan. I fjerran sågo de stranden skiftande,
än i metallblått, än i violett. Solen började att
sjunka. Halla! Pierre, Pierre halla! låt oss gå tili
båten, jag dignar af trötthet, det lider mot aftonen,
flocltiden är inne.

Men hvar är båten, Pierre, hvar är båten? Du
Evige; långt borta på hafvet, lialfvägs tili stranden
gungade den lilla farkosten, en kastboll för vågor-
nas lek.

42 HBEE LEON,



Leon och Pierre stodo tysta och bleka, betrak-
tande ömsom båten, ömsom hvarandra.

Till slut bröt Leon tystnaden. Huru högt sti-
ger vattnet här på banken? En tum öfver mitt
hufvnd, herr Leon, och ni, sade Pierre nastan hvi-
skande, ni är ett halft hufvnd kortare än jag.
Denna enda hviskning och der rann upp ett ljus
för den stackars Leon. Eländige, du har låtit bå-
ten nyta ifrån oss, du viii min död, du en häf-
tig frossa skakade hans lemmar, vattnet nådde ho-
nom tili midjan. Han bad, han grät, han besvor
Pierre att rädda honom och dem, men Pierre var
som hans namn säger, en klippa, han hörde intet,
han svarade ej, han rörde sig ej.

Leons böner och förbannelser föllo som dagg
på ett hälleberg, intet kuncle framkalla ett ljud öf-
ver hans förseglade läppar. Men floden stiger, sti-
ger ständigt, den når dem tili axlarne; hafvet går
i långa mjuka vågor, som långsamt draga förbi dem
mot stranden, nattvinden andas tyst och. lungt som
den slumrande i natten, månen stiger upp och. slår
en skimrande silfverbro öfver hafvet, dit bort mot
stranden, der de brokiga lamporna spegla sinä skim-
rande färger i vattnet. Vinden för orkesterns sprit-
tande toner tili de tvenne männen, som tigande och
stilla gå sitt öde tili mötes. Leon tog sin långa
staf och stötte den fast i hafsbottnen. Pierre vände
sig emot honom. Herr Leon, gör som jag, tag
farväl af lifvet, förläng icke onödigtvis edra qyal,
böj eder ned under vattnet och bit eder fast i ai-.
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gen, som frodas under edra fötter, i morgon för
floden oss med sig tili stranden ocb de förolyckade
bli gömda i kyrkans vigda jord. Ocb Pierre för-
svann i de tysta bemligbetsfulla djupen. Der
stod han nu ensam kämpande i den svallande vat-
tenöknen. Emellanåt lyfte vågorna honom upp
under kampen, han stödde sig på sin, på Pierres
långa staf, vågorna sköljde bans beta kinder, det
bittra bafsvattnet fuktade bans brännande läppar,
ett ögonblick var ban frestad att följa Pierres råd,
men

„ Skiljas, se der det svåra,
Sen jag har älskat dig"

ljödo de milda, smäktande tonerna derborta från fa-
laisen. 0, om jag kunde likt elfvorna på den strå-
lande väg, som månens skimmer tecknar på kafvet,
nå stranden, nå landet, landet. Nu koni en våg,
större än de andra; ban tog fastare om sin staf,
men den rycktes upp af vågen, han trefvade efter
fotfäste, men bvad är det? Han kände under sinä
fötter ett uppböjdt rörligt föremål; ban steg upp
derpå, ban andades åter fritt, ban böll sitt bufvud
öfver vågorna det skälfde, det rörde sig under
honom, bubblor skimrande i månens sken stiga upp
ur det mörka djupet; af fasa böll han på att mistä
sansen, men med det svaga boppet, att möjligen än
en stund bålla sig uppe öfver bafsytan, kom åter
kärleken tili lifvet.

Marie stod på stranden, timme efter timme, oaf-
vändt blickande mot strandbankarne; ingen Leon,
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ingen Pierre var änxm synlig; men med floden dref
deras toma båt mot stranden. Utan att förlora ett
ögonblick sprang hon ut i vattnet och lioppade i
båten; med hvilken ångest, hvilken förtviflan hon
rodde den tunga båten, hon kramade årorna, så att
blodet hotade att spränga fram mellan naglarne.
Svetten perlade ned från hennes blossande anlete,
flämtande och andtruten lyfte och sänkte hon de
enformigt plaskande årorna och mätte då och då
med ögat det ständigt minskade, men ändock långa
afståndet. Helgonen väre tack, att det dock är
kingt! Skall jag väl komma tids nog, skall jag
väl finna dem båda? eller hvilken af de två, honom
den gamle barndomsvännen, eller den andre? Hon
slöt tili sinä ögon, hjertat sltitade att slå vid tan-
ken på ett vai emellan dem båda. Hvilken skulle
hon önska i lifvet, om hon måste väljä! Nej! nej,
jag viii icke väljä. Och båten for pilsnabt fram
i det klara månskenet, skummet yrde kring stäfven
och svallvågorna krossade det silfverskir, som må-
nen gjöt öfver hafvet. Hon nalkades sandbankarna;
grymma ovisshet! hvartåt skulle hon vända sig?
Hon blickade omkring, hon ropade Leon, Pierre!
Pierre, Leon, intet svar. Derborta såg lion nå-
gra mörka ptinkter höja och sanka sig med vå-
gorna; förskräckt styrde hon dit; skriande nögo
några sjöfåglar upp. Längre bort såg hon åter nå-
got, som fäste hennes uppmärksamhet. Hon styrde
dit, det var en mössa, Pierres mössa. Hon föll ned
på bottnet af båten, hon vred sinä händer i för-
tviflan, hon grät, hon bad: du heliga jungfru, haf
barmhertighet med minä qyal. Då hör hon tydligt
i sin närhet ett sakta qyidande: Maria hjelp. Hon
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lyssnade med återkållen andedrägt, kon köli kan-
den öfver ögonen ock spejade som en kafsörn öf-
ver den omätliga vattenöknen. Nu stannar båten
med ens, ett par armar klänga sig fast vid kanten
af farkosten ock dödsblek, med kalfslutna ögon blic-
kar Leon mot kenne.

En minut derefter kåller kon den afsvimnade
målaren i sinä armar, kon kysser kans kinder, kans
panna, kon gråter, kon skrattar, kon tackar kelgo-
nen ock jungfrun, ock kon glömmer den andra,
som om kan aldrig fmmits.

Men båten nalkas åter tili stranden. Byktet
om den toma farkosten, som redlös drifvit omkring'
på hafvet, har fört ned tili falaisen kela Lions be-
folkning, dess fiskare, deras kiistrur ock barn ock
alla Parisarne. Pierres gamla mor satt på en klippa
vid stranden. Hon skakar sitt grå ktifvud ock mum-
lar då ock då: kan var den sista, kafvet kar tagit
alla de andra, kan var den sista. Grannarna trösta
den gamla, kan skall nog komma igen, eder Pierre,
den kederliga gossen. JNu synes båten, den kom-
mer närmare ock närmare. På kraftiga armar lyftas
den sanslöse Parisaren ur båten. Pierre, Pierre,
skrek den gamla. Herr Leon vaknar upp ur sin
långa dvala, ser sig förvirrad omkring, ock när kan
märker den gamla, säger kan med låg men fast
röst: Mor Martka, Leon är död, Pierre det är jag,
jag är eder son, ock se kär Marie eder sonkustru.

Aren gingo ock kommo, mor Martka bars tili
grafven af sinä barn, herr Leon ock hans Marie.



Sedän dess ha många år förgått, men aldrig liar
lierr Leon med någon menuista taiat om sinä stolta
ungdomsdrömmar. Han tyckes för evigt ha tagit
afsked af den tid som värit, han är ooh han blir
herr Leon, den gamle målaren.
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Caen.

alla stigar föra tili
Eom, så är det ock-
så med Caen; den

kortaste vägenfrån Rouen
är icke lång, men om man
gör en liten krok och re-
ser genom Evreux, så får
man se en hei mängd små
obetydliga köpingar med

stora namn, stora minnen ocli pittoreska vyer, så-
som t. ex. Montes, der Wilhelm eröfraren blef död-
ligt sårad, Evreux med sinä åldriga fackverkshus,
sin gamla besynnerliga domkyrka och det lilla tor-
get derutanför. Yidare kommer man genom tätä
skogsdungar ocli ett vackert småkulligt landskap
tili det i balladerna omtalade Beaumont. Så pas-
serar man en tunnel och kommer in på en slätt,
hvilken nn i vårens första fägring ser ut som en
ofantlig biljard, så grön, så jemn är den. Frodiga
fält och ängar, så långt ögat når; längst borta vid
horisonten synes hufvudstaden i departementet Cal-
vados. I Caen tog jag in i hotel St. Pierre och



i

recomenderar det åt alla resande. Tout compris 5
francs och dertill ett ytterst älskvärdt bemötande.

Domkyrkan i Evroux.

Dagen derpå anemnade jag minä recomendations-
bref.
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0 du heliga tålamod, stå mig bi! suckade jag
undergifvet, då jag en vacker vårafton promenerade
omkring med en guide i den gamla goda staden
Caen. Jag hade försökt alit för att rycka mig lös
från hans tyranni o cli alit förgäfves. Gud nåde
den stackars resande som råkar ut för en guide
sadan som min, Mr Pierre 8..., Professeur etc.
etc, tili hvilken jag kade recommendationsbref från
Rouen. Det var en riktig gåpåare af den rätta ul-
ien. Från morgon tili qväll gaf han mig tili lifs
Guillaume conquerant, den store Guillaume conque-
rant, som byggt den här kyrkan och den der kyr-
kan, som gifvit namn åt den här gatan, det der
slottet, det här liotellet och det der hospitalet, som
ledt Ornes vatten hit och dit, försatt berg och gått
öfver hafvet, som otvifvelaktigt skulle ha eröfrat
hela verlden, om icke vår Herre i sin allvishet låtit
den bålde hjelten falla ned från hästryggen och dö,
för att icke sjelf tili slut komma i delo med Guil-
laume conquerant om herraväldet på jorden. Uff!
när jag i minnet återkallar minä lidanden och åter
hör den högtidliga ton, det declamatoriska föredrag
och påminner mig den pedantiska orubbligt trofa-
sta envishet, med hvilken han radade upp för mig
Guillaume conquerants görande och låtande, då
känner jag än i dag likasom en ljuf uppfriskande
fläkt vid minnet af dessa hans sista ord: Och nu,
min herre, tackar jag eder för edert angenäma sam-
tal (jag hade tegat hela dagen), i afton ännu är jag
tvungen att resa tili Bayeux. Icke sant, Ni reser
tili Bayeux, i sådant fall au revoir.

Jag reste aldrig tili Bayeux. I tolf timmar
hade hans svada runnit, jemt, lungt utan störande
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afbrott, som ett stilla vattenflöd. Jag kände tyd-
ligt att jag skulle ka kunnat bli idiot om Gruil-
laume conquerant kade knserat några timmar tili,
ock nu var jag fri, fri med ens. Jag störtade tili
kaffeet, drack cider ock päronlikör med bondgub-
banie, jublade med en nyförvärfvad van, en stu-
dent, ock besvor konom att icke mera, åtminstone
icke mer i afton, nämna det fördömda namnet. Han
köli ord ock jag sof lungt hela natten. Dagen derpå
började jag minä studier på egen hand.

Caen, liufvndstad i departementet Calvados, är
en gammal stad. Redan under Carl den stores tid
kade den hunnit en icke ringa grad af välmåga ock
ansågs redan då för en gammal stad. Medeltidens
fritt fantiserande historiker påstå, att gamla testa-
mentets Kain skulle vara dess gmndläggare, andra
åter nämna en viss Cains, Romare, som sedän skrefs
Kajus ock gjordes tili Senechal kos riddar Artknr.
Ett är säkert: att "Wilhelm eröfraren är den som
staden egenteligen kar att tacka för sin uppkomst
och välmåga. Han befästade staden, bygde vallar
ock torn, dem de många striderna mellan norman-
der, fransmän ock engelsmän sedermera jemnat med
jorden.

Caen eger ovanligt många arkitektoniska min-
nesmärken, nastan alla dess kyrkor intaga en fram-
stående plats i den franska konsthistorien. Den ståt-
ligaste bland dem alla är otvifvelaktigt St. Etienne,

51CAEN,



också kallad abbaye anx Hommes, kanske den
vackraste bland alla Romaniska kyrkor i hela Nor-
mandiet. Den är uppförd i form af ett latinskt
kors och mäter omkring 500 fot i längd. Den mäk-
tige vasallen Guillaume, Normandiets hertig och
Englands konung hade, för att hämnas på sin läns-
herre Filip I af Frankrike, som skämtat öfver hans
ständigt tilltagande fetma, dragit ut i härnad mot
sin herre, och hade redan under sin härjande fram-
fart hunnit tili närheten af sjelfva Paris, då han
vid Montes genom ett fall från hästen blef dödligt
sårad. Sedän han i St. Gervais i Rouen betalat sin
gärd åt naturen, blef han begrafven här i Caen i
den af honom för detta ändamål år 1066 grnnd-
lagda kyrka. Få af denna verldens väldige ha väl
fått en präktigare grafvård än Wilhelm eröfraren.
Enkel och allvarlig likasom de ilesta Romani ska
kyrkor, verkar den genom sin renhet i stil, genom
sinä väldiga och vackra proportioner.

Den andra kyrkan på St. Gilles höjden i samma
stil och grundlagd sanrma år af Mathilda, eröfrarens
gemål, ger icke den förra efter i skönhet och en-
kelhet.

Sedän den lyckligt genomgått Engelmännens
och Fransmännens plimdringar, de under medelti-
den ofta återkommande eldsvådorna och tidens alit
förliärjande tand, råkade den ut för roccoco-tidens
olyckliga restaureringsförsök, som i lika enfaldig
som förmäten förbättringsifver, utan att det rin-
gaste förstå ellei' akta en förgången tid, fästade
här och. der på facaden sinä snirklar, sinä intet bä-
rande consoler, i sten huggna rosor ock annat misch
masch, som i och för sig är fult och intetsägande,

52 CAEN.



men när det klistras på den allvarligaste och ända
i detalj mest conseqyenta bland alla stilar, blir
rentaf onaturligt och vedervärdigt. Oaktadt faca-
den således bär spår af roccocons och det inre af
spetsbågsstilens förbättringar, är dock kyrkan i sinä
proportioner och sin pian bland den normandiskt-ro-
maniska stilens vackraste arbeten. Med denna kyrka
är ett vida beryktat nunnekloster förenadt. Vi näm-
na som ett kuriosum, att bland nunnorna finnes en
finska, enda dottern tili en fmsk baron. Så stort
var detta nunneklosters anseende, att sjelfva drott-
ningarna i Frankrike buro titeln Madame de Caen.
Jag hade nöjet att genom ett galler se nunnorna
samlade tili gudstjensten och viii för de nyfikna
tala om att systrarna voro mycket f ula. Sjelfva
ceremonien påminte mycket om „fria viii Simon i
Satte".

Under 11 och 12 seklet belierskade kyrkan verl-
den mer än under något annat tidekvarf. Det var
kyrkan som uteslutande uppbar bildningen ooh med
kristendomen utbredde genom sinä klosteranlägg-
ningar vetande, hyfsning och andligt lif öfverallt.
Det var kyrkan som göt det förmildrande ljus öf-
ver riddareväsendet, som det ju verkligen egde.
Detta presterliga herravälde tryckte äfven sin prä-
gel på konsten, främst på arkitekturen, som under
hela medeltiden går i spetsen för alla de bildande
konsterna. Alit detta gaf den romaniska stilen en
aristokratiskt hierarkisk karakter. Arkitekturen var
den herrskarinna som höll sinä medsyskon, skulp-
tur och målning, helt och hållet under sig. Hon

53CAEN.



gaf dem sinä lagar, hon tvang dem att söka syme-
trien, underordnade dem det stora hela, inpassade
dem i bestämda ramar, uppfostrade dem strängt,
och just derigenom skulle de lära att röra sig fritt.
Ty „det är en lag för ali titveckling, att när den
sjelfständiga kraften är vunnen, springa de häm-
mande banden af sig sjelfva".

Ehuru normanden var krigisk, företagsam och
äfventyrsälskande, egde han det oaktadt i hög grad
ett klokt och praktiskt sinne. Han älskade ordning
och lagbundenhet, ty eljes hade icke dessa vidtfa-
rande sjöröfvare kunnat inom loppet af tre genera-
tioner bilda en stat, som väckte skräck och aktning
hos grannarne. Denna kärlek tili lagbunden skön-
het skönjes tydligt äfven i alla hans konstnärliga
förehafvanden. Derom vittnar det sätt, på hvilket
han vidare utvecklat den romerska basilikans pian i
alla sinä rundbågskyrkor. Orneringen i dessa tem-
pel är enkel, nastan kärf. Facaderna, ehuru enkla äf-
ven de, blifva likväl aldrig tröttande, emedan de ge-
nom arkader aro indelade i behagliga proportioner.
Tornen, starka och kraftigt utvecklade, bilda likasom
fästen för hela byggnaden. Hvad sjelfva utföran-
det, arbetet och materialet beträffar, så är det bland
det utmärktaste, man kan se.

Också den tidigare medeltidens profanarkitek-
tur kan man studera i Caen. Isynnerhet den mili-
tära har en värdig representant, den gamla bor-
gen i Oaen.

Det var Johan utan lands sista fästning i Nor-
mandiet. Här var det som den eländige och fege
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hertigen ställde tili sinä fester och i nattliga orgier
försökte att dränka sinä samvetsqval och sin oro,
medan hans tappra soldater kämpade för hans krona.
Och när der kom budskap om att fransmännen er-
öfrat den ena orten efter den andra, har han kastat
sin bägare i golfvet och öfvermodigt svarat, att han
på en dag sknlle återtaga, hvad fransmännen eröf-

Borgen i Caen.

rat under ett år; dagen derpå flydde han förklädd
ur borgen med sinä närmaste; och vardt han Nor-
mandiets siste hertig.

I mångt ooh mycket kan denna borg anses som
en modell för borgbyggnaderna under det 11 o cli
12 seklet; vi skola derföre göra ett litet besök i
denna åldriga fästning, kring hvars vallar så myc-
ket blod nutit, så många bittra strider utkämpats.
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Likasom den första förebilden tili medeltidens tidi-
gare kyrkobyggnader står att finna hos romaren
(basilikan), likaså bör den första förebilden tili de-
ras fästningar sökas i det romerka krigslägret.

En så kallad Donjon (Dominium), ett slags ci-
tadell, uppfördt i flere våningar af väldiga qvader-
stenar, utgjorde hnfvuclbyggnaden. I den reside-
rade utom castellarius (komendanten) de fyra högre
befälkafvarene, de s. k. custos, asinarius, portarius
och. vigil. Denna donjon antingen omgafs af en
mnr, cingulum minns (som på vissa afstånd afbröts
af torn), eller ock, som i Caen, sluta sig nrurarne tili
donjonen, då denne på samma gång utgör fästnin-
gens hufvudport. Yttermuren kallas cingulum ma-
jus och för att lia rättigket att bo inom den beta-
lades en afgift, som kallades salvamentum. Den zon
inom kvilken salvamentum erlades keter bourg,
bourgum, ock utgör nastan alltid kärnan i de
gamla medeltidsstäderna (cite).

Tili donjonen kommer man ofta in endast ge-
nom fenstret medels en stege eller stumdom me-
dels en korg, som kissades upp af enkom derför
anstälda personer. Ofta saknas också trappan de
skilda våningar emellan, så att man fick lof att
lijelpa sig fram på samma primitiva sätt inomlras.
Så är ioke fallet med borgen i Caen, der, såsom äf-
ven nämndes, donjonen ntgör sjelfva infarten. Se-
dän man passerat ett i fordna tider af tvänne torn
skyddadt brohufvud, kommer man på en vindbrygga
öfver den breda vallgrafven tili den stora porten,
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som flankeras af tvänne torn, mellan hvilka nastan
alltid en Mouscheraby är uppförd, d. v. s. ett slags
fritt hängande balkong, stödd på consoler, mellan
hvilka stenar och hett vatten kunde kastas på
fienden.

Ofvanom porten står fästningens belgon i en
nisch (ett otäckt fult arbete från 17 hundra talet).

Sjelfva ingången stängdes, titom af jernbeslagna
portar, af en nerse, ett tungt galler, som fäldes ned
när fienden nalkades. Under sjelfva donjonen i
grnndmuren finnes i de flesta fall en konisk bygg-
nad, i nvilken man inträder endast genom en smal
springa, bvilket rum har det betecknande namnet
in pace eller oubliette, det var fängelset, der mån-
gen i glömskans frid slutat sinä dagar. I förbigåen-
de må här nämnas, att vid den stora revolutionens
tid omkring hundratascn sådana oublietter funnos
i Frankrike. Om en dylik oubliette finnes under
donjonen i Oaen kan jag ej med säkerbet upp-
gifva.

Innanför donjonen finnes en mindre kyrka och
en mängd rymliga kaserner.

Hvad det estetiska värdet af deima det ll:te
och 12:te århundradets profanarkitektur beträffar,
så kan den icke frånkännas en egendomlig skön-
het. Den verkar naturligtvis främst genom sinä
väldiga massor och de här ock der uppstigande tor-
nen (som t. ex. borgen i Wiborg och Nyslott).
Några få men kraftiga listverk fördela den stora
döda massan i behagliga partier och det hela är af
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en särdeles pittoresk verkan. Om dessa byggnader
icke mera förtjena militärens studier, så äro de i
dess ställe de tacksammaste platser för artistens
pensel.

Den yttre dekorationen är under denna period
särdeles enkel; tinnarne (creneaux), hvad vi skulle
kalla en consol-list (maschicouli), de så kallade gi-
rouetterna (spiror), som likväl icke hvem som helst
hade rättighet att uppresa på donjonens gaflar, och
några andra sparsamma ornamenter, är nastan alit,
som under denna tidiga period anbringas för bygg-
nadernas förskönande.

Det var en vacker söndagsmorgon, jag hade
just fått mitt staffli i ordning för att taga en vy
af donjonen, då en korpral kom tili stället och ar-
tigt helsande från herr kaptenen förbjöd att teckna
af slottet. Jag gissade genast hvar skon klämde,
bad korpralen gå tili sin förman och säga att herr
artisten icke är någon tysk utan en finne. Om en
stund kom kaptenen ut i sällskap med sin kor-
pral, han helsade vänligt och frågade om jag kände
tili Bomarsund i Finland. Han hade värit sjelf som
soldat med vid Bomarsunds bombardement och nu
intresserade det honom ofantligt att göra bekant-
skap med en representant af sinä gamla fiender,
som han uttryckte sig. Jag har ofta träffat på Frans-
män som värit fullkomligt okunniga om vårt kara
fädernesland, men om man nämner Bomarsund, upp-
fatta de genast situationen.
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Läsaren ser att der hvilar öfver Gaen en ande
af moyen age, utan att medeltidens spindelväf och
mögel göra luften qvaf och tung, endast tillräckligt
för att förtaga den fabriksstads luft som hvilar öf-
ver Elboeuf och. Cherbourg, och den affärsoro som i
Rouen besmittar tili och med främlingen. Caen är
en lärd stad, som med värdighet och ära för sinä
och Normandiets rnnor; det har skolor, kollegier,
ett ansedt universitet och ett i hela verlden kändt
bibliothek. Opinionens vindkast i Paris betyda här
föga. Caen vårdar sinä traditioner, det har i alla
tider ansetts som ett särdeles liberalt samhälle. En
promenad i den gamla stadsdelen är ytterst intres-
sant. Ornefloden, som här och der skymtar fram
mellan gamla svartnade hns och torn, förlänar åt
vyerna ett särdeles behag. Den stora revolutionen
har med omild hand gått öfver gudshnsen i Caen.
I en af kyrkorna är nu stadens våg och dess spann-
målshandel. I högchoret sitter vågmästaren och mäk-
laren, mäklar och lefver som på börsen i Paris. Sa-
pristi och andra kraftuttryck höras nti der fordom
munkarne mumlade fram sinä ave och pater. En
svärm af koleriska gråsparfvar ha bygt sinä bon i
kapitelens löfverk; och i korsgångarne, der presterna
disputerade och tvistade i theologiska och tionde-
frågor, utkämpas nu vilda strider mellan feta, rag-
giga magasinsråttor (på fyra ben) och långhåriga,
gråhvita kattor. Borta på St. Gilles höjden finnes
en annan helgedom, som ännu sprider ljus och upp-
lysning bland folket, det är numera stadens gas-
verk. Men jag har ännu intet nämnt om Norman-
diets stolthet, kyrkan Saint Pierre, med det kanske
skönaste torn i hela verlden tornet i spetsbågs-
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stil ooh choret i fransk renaissance. Caen är en af
de få platser der man kan stndera den rena, äkta
franska renaissancen. Den föddes samtidigt med
den italienska, men qväfdes, så att säga, redan i
födseln af den sedare, hvilken (baserad på en större
kännedom af antiken) redan vunnit insteg i sitt fä-
dernesland och derifrån med en oerhörd hastighet
spred sig öfver hela Europa, som redan var utled-
sen på den utblommade spetsbågsstilen. Ide ar-
beten som Fransmännen kalla „Henri deux" kan
man se en flägt af denna ursprungliga, franska re-
naissance, som i rikedom, prydlighet och smak icke
står efter sin italienska syster. Det yttre af choret
i Saint Pierre är så olikt tornet och framfacaden,
som natten är olik dagen; der är mera än ett sekel
mellan dessa delar af samma byggnad. Det är en
sadan prakt af guirlander, salamandra, slingor, snäc-
kor, genier, kandelabrar, pilastrar och kolonner, att
vore icke de vackra ädla proportionerna och den lyc-
kade anordningen af det hela, så skulle ögat alldeles
förvirras. När ali denna härlighet speglade sig i
den lilla floden der nedanför, då var det en vy som
sökte sin like i verlden. Nti har floden tyvärr blif-
vit öfverbyggd. En gata och en plantering fmnes
numera der hvarest fordom barn och ankor vadade,
der Caens tvätterskor, i den pittoreska hvita mös-
san, sköljde sitt byke, drucko kaffe och sqyallrade,
der St. Pierre såg sin skönhet och rikedom för-
dubblad i flodens spegel.

Här i dessa gator och gränder kommer mau att
tanka på Janins vackra ord: „Med tillhjelp af nam-
net på en stads fornlemningar kan man åter upp-
lifva dess fordna fröjder och sorger, minnet af dess
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ogerningsmän och dess store. Historien är öfverallt,
endast att man förstår att söka henne med hängif-
venhet och respekt, hon lånar åt hvarje sak sin
charm, sitt behag och sin gripande vältalighet.
Alit behagar der hon är med. Lycklig den, som
är född tili medborgare i en stad med ett ärofullt,
ett vackert förgånget, det är ett arf, väl värdt att
skattas högt och att tagas vara på."

Och nti låtom oss säga farväl åt den vackra
staden och dess fula befolkning, ty alldeles ovan-
ligt fula aro de, i syrmerhet qvinnorna. Vi stiga om-
bord på Guillaume Conquerants (det första soni det
sista namn mau hör i Caen) svarta smutsiga däck
och åse huru fördäcks passagerare, grisarne, embar-
cera under ett infernaliskt skrik och grymtaude.
Hvilken himmelsvid skilnad mellan vara finska
kustångare, snygga ocb smakfulla som i intet annat
land, ocb dessa franska paddlande platta pråmar.
Guillaume borde ha hetat lungsoten, ty ett sådant
jemrande, flåsande och stönande har jag aldrig hört,
riktiga Dante fantasier kommo öfver mig; jagkunde
icke annat än hysa ett innerligt medlidande med
den arma, plågade maskinen, som hvart ögonblick
hotade att ge upp sin anda. Men var ångbåten
sämre än vara sämsta sumpskutor, så var haf-
vet desto skönare; hvilka herrliga fräsande vågor,
höga, branta, skumhöljda, och stranden med de
svarta klipporna skulpterade i djerfva, fantastiska
former, bebodda af hvita måsar ocb gråa stormfog-
lar. Ingenstädes i hela Finland finner man tack-
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sammare motiver för marinmålarens pensel än på
den lilla sträckan mellan Caen och Havre. Hvilka
herrliga bränningar, som vildt lekande lefde om
mellan de svarta stenarne, än pndrande in dem i
sitt hvitaste vackra skum, än åter girigt slickande
från dem hvarenda liten mussla som vågat fästa sig
vid deras glatta väggar; de många båtarne och skep-
pen; falaisen, denna varma gtila strandbrädd, det
är alit annat än Finska vikens kullriga, rullande
böljor utan teckning och utan form, dess låga, platta
granithällar, mera liknande limpebröd än klippor.
Också ha vara marinmålare, herrar Kleineh och
Wennerberg, här funnit motivema tili sinä vack-
raste tailor.
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pULDSMEDEN I CäEN

ika som naturforskaren af ett frag-
ment af en fordom lefvande va-
relse återkonstruerar den form,
i kvilken denna varelse för kan-
ske årtnsenden tillbaka lefvat
och rört sig, får äfven roman-
författaren ofta gå tili väga. Han
ger kött och blod åt krönikans
stela figurer, ingjnter lif, form
och färg i dess doknment-artade
korta beskrifningar. Begagnande
oss af denna romancierens rät-
tighet vilja vi försöka att åter-
väcka tili lif gestalterna i en epi-
sod ur Caens hvardagshistoria för
fernhiindra år sedän, intressant
redan derför, att den karakteri-

serar tidehvarfvet i dess realistiska uppfattning af
konsten och religionen. Alexander Dnmas skall
hafva sagt om samma episod: ~jag har i den fått
uppslag tili en förtjusande roman"; under väntan



på hans bok torde denna lilla skizz hinna ge-
nomgås.

I nådens år 1300 bodde i staden Caen vid den
gata, som änmi åtminstone för några år sedän hette
rue au fromage (efter en rik borgare med detta egen-
domliga namn), en fattig enkä, som i hela granska-
pet kallades La Rouenne, emedan hon var hemma
från staden Rouen. Enkan hade en son Marc, en
ståtlig gosse om tjuguåtta eller trettio år med blida
blå ögon, ljust tili axlarne hängande hår och något
saktmodigt, mikit och englagodt i hela sin vackra
figur, så att grannarna förespått honom redan som
barn en lysande framtid inom det presterliga stån-
det, något för hvilket enkan Rouenne emellertid
hade en panisk förskräckelse. „Tala icke om klo-
ster och prester", hade hon sagt, „jag är en from
och god kristen, men jag skall aldrig uthärda den
dag, då min Marc säger sig vilja blifva prest."

Denna den gamla qyinnans ovilja mot prester-
skapet, så ovanlig på denna tid och inom hennes
stånd, väckte grannarnes förundran och gaf ämne
tili mycket prat och lösa rykten, som tyvärr tid
efter annan mer och mer tycktes besanna sig, än
på det ena, än på det andra viset; natmiigtvis voro
enkan och Marc, hennes son, som det alltid plägar
vara, de som sist fingo veta hvad sqyallret sade om
henne. Det hviskades nemligen att La Rouenne
icke alltid värit den fromma qvinna hon nu var,
att hon för många år sedän rymt från Rouen med
en man, som sedän öfvergifvit henne och hennes
späda son. På ett oförklarligt sätt hade hon, oak-
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tadt sin synbara brist på tillgångar, gifvit sin Marc
en utmärkt uppfostran, han läste, skref, sjöng tili
luta och handterade sin värja som en adelsman,
ehuru han endast var en guldsmed, visserligen den
bäste i hela Normandiet, men dock endast en guld-
smed och ciselör, som lefde af sinä händers arbete.

Att sqvallret fick ändock mera näring var ju
naturligt, då det blef bekant att den unge Marc
skulle vandra ned tili Italiens land, för att hos de
ryktbare mästarne i Florens lära sig metallgjute-
riet. Och Marc reste, hans gamla mor blef qyar i
Caen, hon lefde som förr tyst och stilla, omhuldad
af alla för sin fromhets och sin godhets skuld. Är
förgingo, långa år för den stackars gamla, då hon
icke oftare än kanske en gång om året genom hem-
åt vändande pilgrimer fick underrättelser om sin
son.

Hvem kan väl beskrifva hennes glädje, när ef-
ter fyra års bortavaro den länge saknade, den städse
efterlängtade änteligen återkom? Hon kunde aldrig
se nog på sin Marc, huru stor, hurn manlig han
hade blifvit, hon kunde aldrig höra nog, när han
taite om de många fremmande länder och folk
han sett.

Och Marc skrefs in i guldsmeclernas skrå, han
öppnade sin egen verkstad, och Normandiets baro-
ner och mägtige herrar uppsökte hans bostad, ty
den tiden funnos inga banker, och dyrbara käril

5
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voro kvad räntebärande papper äro nu. Han srnidde
åt dem gyllne kedjor ock präktiga silfverbägare
med jagt- ock kärleks-scener, åt kyrkorna dref kan
patener, armstakar, krucifix ock praktfulla kostia-
käril, åt stadens unga flickor srnidde kan gyllne
bojor för deras små kvita fmgrar. Men alit medan
kan lät silfret smälta i deglarne, göt det i sinä for-
mar, ciselerade ock srnidde de gyllne kedjorna, smalt
hans eget kjerta för ett par blå ögons värme, blef
mjukt som vax ock smiddes tili slut oemotståndligt
i kärlekens bojor; det var den vackra Martkas ögon.
Midt öfver gatan satt kon i sitt fönster, sömmande
eller läsande i någon kelgonlegend. De sköna blå
ögonon, de ädelt tecknade ögonbrynen, den sam-
metslena kyn ock den näpna spetsmössan, som om-
slöt kennes fagra anlete, alit kos det kulda barnet
var som skapt för att fånga den konstförfarne man-
nen i kärlekens nät. Satt kon så i fönstret fromt
läsande ock med fingret följande raderna i sin mis-
sal, kände sig, när kon blickade upp ock såg kans
ögon fästade på sig, att kon rodnade blygt, steg
upp ock gick tili sin moder.

Men det var också en annan, som icke heller
var blind för den sköna borgarflickans bekag ock
Lennes kemgift. Det var Rene Brien, kallad riddar
Yaut-rien, ty i månader kade kan nu vistats i sta-
den, ständigt sysselsatt med utrustningar för sin
resa tili det keliga landet, utan att någon menni-
ska visste när kan ämnade bli färdig dermed. Dag-
ligen gick kan förbi den vackra Martkas fön-
ster, tittade in kos Marc ock förargade konom med
sitt skryt, sinä ständiga penningelån ock sin oför-
skämdket.
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Så stodo sakerna för den vackre guldsmeden
Marc, då påskhelgen inbröt. Det var en vacker
påskmorgon; hela natten hade det regnat starkt,
men nu i soluppgången bröt ljnset igenom de mörka
skyarne, som af en lätt vind drefvos från det ljns-
nande fästet. Marc stängde sin verkstad, gömde
sinä dyrbara guld- och silfver-pjeser i väggens pa-
nel och tog på sig sin helgdagsdrägt; i dag
skulle han ut för att efter veckans trägna arbete
se på våren, kanna syrenen dofta och höra huru
bien surrade i de hvita, blommande päron- och körs-
bärs-lunderna.

Han tog vägen från konungens stad så kal-
lades den stadsdel, der han bodde följde en stund
med Orne och såg hur dess böljor brusande af lef-
nadslust drogo mot hafvet, såg ock iiyktigt på
svärdsliljorna vid stranden, der de af idel styfhet
ej ens brydde sig om att spegla sig i vattnet, samt
vände dem ryggen då de icke påminte honom om
den bans tanke sökte. Kommen förbi kyrkan S:t
Pierre var ban inne i abbotens stad, der den He-
liga Trefaldigbets kyrkan är belägen, ocb drog der-
ifrån vidare genom tullen, som för tili G-uillanme
Conquerants gamla borg. Marc giek, men bans
tankar flögo; lärkorna sjöngo, solen sken, från lun-
derna ångade vårliga dofter bonom tili möte, dagg-
perlorna gnistrade i violernas kronor, ocb nn voro
Marcs tankar borta hos Martha i en annan vår,
som i hans inre blommade lika herrligt som den,
han såg och kände omkring sig; han drömde om
kommande dagars lycka och fröjd, då i detsamma
hästtramp hördes på vägen bakom. Han vände sig
om och igenkände på långt håll Rene Brien, som
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i starkt traf kom uppför kulien. Med ens voro
Marcs vårdrömmar bortblåsta, kan ville icke bli
sedd af den förkatlige rivalen, ock med ett språng
var kan öfver diket i en löfdunge. Rene red förbi
i skarpt traf, ock när Marc kom åter upp på vägen,
såg kan ryttaren rida nedför kulien ock försvinna
i en mörk hålväg. En stund syntes kans vajande
plymer ock kans rustning skimrande mot den mörka
molnväggen i vester; i nasta ögonblick var kan
borta.

—■ „Ja, farväl du, Rene Yaut-rien, vara vägar
gå åt skilda håll, din genom den mörka kålvägen
dit, der de svarta moinen synas, ock min"

..., trium-
ferande vände kan sig åt staden tili, der han såg
torn och tak lysa i solljuset. Tätt vid kans fötter
naddrade tvenne fjärilar kling en ranunkel o cli
nere vid kullens fot syntes Martka ock kennes mo-
der, vandrande rakt mot konom. Han skyndade
sig ned för kulien ock bjöd dem köfviskt sitt be-
skydd, något som i dessa oroliga tider var godt att
kafva också i Caens närket. Nu gingo de alla tre
samspråkande mot slottet, der mor Lyon, Martkas
moder, skulle aflägga ett besök kos slottsfogden för
att betala några utskylder, kvarefter de genast ville
återvända tili staden. Medan mor Lyon gick in att
uträtta sitt ärende i slottet, stannade de unga tu
utanför i den lilla angränsande slottsträdgården.
Der stodo de nu i skuggan af en ung platan,
deras samtal blef mer ock mer kviskande, men kvad
de sade kvarandra, är öfverflödigt att berätta; men
när mor Lyon kom ut från slottet, fann kon sin
dotter glädjestrålande ock lycklig i guldsmedens
armar, kvarvid den listiga gumman dock allde-
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les icke syntes förvånad; redan länge hade hon
väntat hvad hon nu fick se, och alla tre begåfvo
sig lyckliga och glada mot hemmet, den vackra
Martha stödjande sig mot Marcs arm.

Vid stadsporten var stor trängsel. En massa
folk hade samlats tili staden för att bivista de he-
liga skådespel, som nnder påskveckan uppfördes på
den öppna platsen utanför Trefaldighetskyrkan, och
vårt lilla sällskap fick vänta en god stnnd. Den
öfverlycklige Marc gjorde sitt bästa att värna sin
vackra fästmö i folkträngseln.

Medan de så stodo väntande att få komma
fram, liörde Marc Rene Briens röst bakom sig.
Svärjande ock otålig red han in på folket: „Rmn
för en adelsman och korsets riddare, tindan bön-
cler!" och utan någon hänsyn slog han kring sig
med flatsidan af värjan, hvem helst hans slag träf-
fade. Derunder kom han äfven att tilldela ett slag
åt Martha. Förskräckt smog sig niekan tili guld-
smedens sida. Hennes rop: „Marc, Marc, rädda mig!"
jagade blodet den stackars Marc åt hufvudet, och
vredgad tillropade han den oförskämde ryttaren:
„Vid alla helgon, håll inne eder häst, eller ni skall
dyrt betala edert öfvermod".

Nu först märkte Brien qyinnorna och sin rival,
hans vanda öga uppfattade lätteligen situationen,
o cli anblickeii af Martha vid guldsmedens arm steg-
rade tili ursinne den förbittring, Marcs hotande ocli
förolämpande tilltal väckt lios honom. Han kastade
sig af hästen med de orden: „eländige vanbörding,
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son af en förlupen prest, vet du icke att tilltala rid-
dare! dock icke med värjan, nej rned pisken skall
jag lära dig det", störtade han mot guldsmeden.
Skrikande sprungo qvinnor och barn åt sidan, ett
kort, men vildt slagsmål uppstod och slutade icke

Vy af Caen.

förr än Rene blödande och sanslös bars bort af
några munkar. När Marc åter sansat sig, voro
Martha ooh. hennes mor försvunna. Långsamt van-
drade lian in tili staden, men hade ännu icke hun-
nit hem, innan han häktades af knektar, som förde
honom inför Eckiquier'ns ledamöter. Sedän riddar

70 GULDSMEDEN



Briens död var konstaterad, lät Marcs dom icke
länge vänta på sig, ty hans bekännelse var fuli-
ständig.

Biddaren bade slagit Martha, hans trolofvade;
under förolämpningar mot hans mor hade han först
hotat honom med pisken och sedän med dolken
traktat efter hans lif; en strid hade uppstått, och
med Briens egen dolk hade Marc värnat sitt lif.
Detta var alit tydligt och klart, inga vitnen beböf-
des, och inga tillkallades. Domen var likaså tyd-
lig: för dråp på en adelsman och korsfarare döm-
des guldsmeden Marc Bouen tili döden ... och Marc
fördes tili det fängelse, hvaraf ett förfallet torn än
i dag badar sig i Ornes vatten.

Hvem beskrifver den gamla enkans sorg och
förtviiian vid budskapet att hennes egen Marc var
dömd tili döden ocb, hvad som värre var, skyldig
tili det brott, hvars följder han bar. Hon vred sinä
liänder af förtviflan, men icke en tår kom ur hen-
nes beta ögon: det kändes som om vid underrättel-
sen tårarnes kalla bade förtorkat. Hela dagen ooh
bela natten, balft vanmägtig af sorg ocb förtviflan,
låg bon på sin bönpall vid krucifixet. Der hade
hon bört alla nattens långa timmar ljudeligen för-
kunnas, der fann henne den nyväckta dagen ännu...
„Är jag ännu icke nog tuktad, Herre, finnes ingen
räddning rner för mitt ofyckliga, mitt enda barn?"...
Då ljödo i detsamma klockoma ur Trefaldighets-
kyrkans torn, hon lyssnade uppmärksamt tili dem.
Många klockslag hade under nattens tystnad obörda
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klingat bennes öra förbi, nu följde kon ljuden, först
med oro ocb ängslan, sedän med en stilla glädje,
ocb alit som de mägtiga tonerna sväfvade ned från
tornet, vek hennes förtviflan ock bon brast ut i
gråt. Tårarne syntes lindra bennes smärta, likasom
daggen friskar upp den af torka tvinande marken.
„Jag är bönbörd", bviskade bon sakta, „i klockor-
nas ljud bar Du svarat: ännu detta offer, ocb ban
är räddad!" Det var ringningen tili de beliga
skådespel, som munkarne gåfvo under påskveckan.

Hon klädde på sig i kast, drog ett liuckle öf-
ver bufvudet, dolde ansigtet, ocb med sin rosen-
krans i banden gick lion ut, skyndsamt vandrande
kem samma väg, som bennes Marc gått dagen förut.
Kommen förbi kyrkan S:t Pierre tili abbotens stad,
följde bon folkmassan åt tili den öppna platsen utan-
för Trefaldighetskyrkan. Der var mycket folk för-
samladt, ock kon trängde sig fram med möda tili
den stora estraden, der just nu abboten sjelf gaf
de sista befallningarna åt munkar ock korpojkar,
ty snart skulle skådespelet begynna. Beslutsamt
steg hon uppför trappan.

„Vördige herr abbot, en, nådeaiisökan af en
gammal fattig enkä" .. .

„Jag bar icke tid med nådeansökniiigar, gå
direkte tili biskopen", snäste abboten.

Med tunga steg ook ändook tyngre lijerta fiok
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kon vandra om igen den väg, kon nyss gått. Om-
sider kann lion biskopens palats.

„Hans keligbet emottager ingen", var det tröst-
lösa svar kon fick. Hon var åter närä att förtvifla,
men klockorna ljödo alit fortfarande, ock kon tyck-
te att de med sinä väldiga malmtnngor sjöngo för
kenne: vänta ock koppas! Hon satte sig ned vid
den stora spiseln i vaktrummet, der en munter brasa
flammade, det enda muntra i denna ödsliga ock
mörka sai med sin svarta köga panel ock sinä fön-
ster kögt uppe under taket. Hon väntade en timme
ock åter en, tills kon tröttnade att räkna sin vän-
tans långa timmar. Det tycktes kenne som om ti-
den stannat i sin gång, der ute skymde det redan,
glöden i spiseln kade falnat, ock alit väntade kon
ännn. Då ändtligen slog timmen för kennes kopp;
en munk bad kenne stiga in, kans keligket bi-
skopen satt vid sitt middagsbord ock ville nu lyssna
tili kennes ankållan.

Himken förde henne genom flere tomma präk-
tiga rum tili biskopens matsal. Vaxljusen i kande-
labrerne ock den nammande elden i kaminen bely-
ste det stora rummet tillräckligt för att låta de
förgylda utskärningarna i taket, de franska liljorna
på väggarne ock den dyrbara servisen glänsa ock
skimra i balfdmiklet. Biskopen, en äldre man, satt
själaförnöjd ock belåten i en ofantligt stor karmstol;
kan körde någon komma, ock utan att vända sig
om, köjde kan sin bägare, köli den mot ljuset ock
betraktade genom kristallen den gnistrande diycken.
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„Na, min goda fru", började kan med en
välvillig ock snörflande stämma, „kvad är det ni kar
på kjertat? Tala om det för oss" ock kans kropps-
liga välbfinnande gaf sig ytterligare luft i dessa
uppmuntrande ord: „kanske kunna vi kjelpa eder."

„Ack, kögvördige fader, jag kar en bön tili
eder", började enkan; „i dag bittida på morgonen,
då jag låg på min bönpall, körde jag klockornas
ljud förkunna att det keliga skådespelet skulle be-
gyrmn. i „g .. . Jag nar en s011) Marc, guldsmed
kär i staden, i går på morgonen blef kan för-
olämpad af en riddare, Rene Brien, just utanför
stadsporten, der uppstod en vild strid mellan de
unga männen ock" enkan kunde knappast fort-
sätta för snyftningar „min Marc kar dödat rid-
daren."

„Det var en sorglig kistoria; visserligen var
Brien en dålig sälle men i alla fall, det kvi-
lar ett strängt ansvar på er, kuru kar ni upp-
fostrat er son, då kan kunnat begå en sadan oger-
ning?"

„Nu vore min ödmjuka bön att, då ni, ke-
lige fader, bland de tili döden dömde väljer den,
som i det heliga skådespelet skall korsfästas som
Kristus, ni af barmkertigket emot den unge brotts-
lingen ock mig, kans gamla moder, ville falla med
edert vai på konom, min stackars, olyckliga Marc",

ock kon föll bittert snyftande ned på knä för
biskopen.

Denne, som under tiden ltignt «kalat på ett
äple, vände sig nu om. „Stig upp, min kara fru,
stig npp ocli sansa er. Jag vet icke kuru jag skall
göra i denna sak ... G-erna för min del, men ni vet
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kanske att kyrkans kämpe i alla de envig, som dom-
stolen kan ålägga oss ocb som vi sjelfva för vårt
embetes skuld icke ktinna utkämpa, den käcke
Hilarius är i samma belägenbet som eder Marc, ocb
vi måste väl först rädda bonom, som i så många
blodiga envigen försvarat kyrkans heliga sak ocb
dess egodelar; således, ni förstår, min fru" ...

„Och ni skulle låta min olycklige Marc dö
för att rädda Hilarius, en i bela Normandiet känd
röfvare ocb ogerningsman! Nej, belige fader, det
kan icke vara edert alvar att likställa de två."

„Men, min goda qvinna, bvad kan jag göra?
Ni bör, Hilarins är kyrkans stridsman i vara en-
vig."

„Helige fader" . . . ooh qyinnankröp närmare,
alit närmare tili biskopen som, plågad och orolig,
vred sig i sin stol; det pinade hans goda hjerta att
se ett elände, som lian dertill var ban fast be-
sluten icke ville hjelpa, ty först måste kyrkans
man räddas, om det ock var en röfvare.

Nu låg hon vid bans fötter, lion bad, hon be-
svor bonom, tinder det bon kysste fållen på bans
mantel, men biskopen satte en overksam medkänsla
mot alla bennes böner.

Då reste kon sig upprätt, kastade sitt huckle
tillbaka ocb yttrade. med en genom.trangan.de blick
på den gamle: „Herr biskop Pierre, fordom G-uil-
laume Chandon, ni dömmer er son Marc tili döden."

Biskopen sprang upp, stötte omkull sin dyr-
bara servis ocli askgrå i ansigtet hviskade lian: „vid
alla lielgon, livad är det ni säger! Bevis, bevis!"

Hon gick ett steg närmare. „Beviset, det är
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jag. Känner ni ej igen mig, Maria, guldsmedens
dotter från Rouen, hvilken ni lockade att ny med
eder, hvilken ni sedän öfvergaf just då hon mer än
någonsin behöft ert beskydd, tili hvilken ni låtit
klostret betala en ringa nödhjelp, utan att någonsin
fråga efter den försmådda, och hvars son ni nu
obarmhertigt vägrar det enda, ni nu kan göra för
honom, att låta martera honom för att rädda ho-
nom från döden?"

Blygsel, ånger, förtviflan hade i ett ögonblick
förjagat det fryntliga, sjelfbelåtna drag, som eljest
hvilade öfver biskopens anlete. „För himlens skuld
tala sakta, Mar ... min goda fru, tala sakta! ni skall
få er bön beviljad, om Hilarius, den gamle skur-
ken, skulle dö tio gånger, ja om domkapitlet man-
grant satte sig mot mitt beslut. Den stackars Marc!

kimlen straffar mig kvem hade trott, hvem
hade tänkt?".. .

Hvad der sedän sades under den timme, La
Rouenne dröjde hos kans helighet, liör icke hit;
alltnog, Marc var räddad! om kan kunde öfver-
lefva sin tortyr.

Skådespelen fortforo på torget utanför Trefal-
dighetskyrkan, och alit närmare nalkades den dag,
som skulle afgöra Marcs öde. Hvem räknar de tå-
rar der fäldes af hans moder, lians fästmö och den
gamle, på ett dygn grånade biskopen? Det var ti-
digfc på morgonen den dag straffet skulle gå i verk-
ställighet. I en lång procession fördes den stackars
Marc i botgöraredrägt tili skådeplatsen, han öfver-
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tog munkens roll, som tili dess förestält Kristus —■och genomgick ord för ord, timme för timme, det
grymma lidande som trettonhundra år förut verl-
dens frälsare utstått. Hans sköna hufvud, hans
milda ögon rörde tili tårar den åskådande mäng-
den, och när qvällen, den qvalfullt efterlängtade
qvällen ändtligen kom, då ville en hvar hjelpa tili
att bära den sanslöse hem tili enkans bostad.

Der hade Martha och hans moder timme efter
timme, i brinnande böner och åkallan, väntat på
den älskade. De kände i sitt inre hur hans plågor
vexte, men sktille han väl härda ut tili sltitet, det
frågade de i ovitsäglig ångest. Och nu ändtligen
följd af Caens borgare bars han in tili henne.

„Han lefver, han lefver!" ljöd det tröstande
ropet från folkhopen.

Hau lefde, den starke, unge mannen, hau vår-
dades af sin moder och. sin fästmö, dag från dag
vek febern från hans sjukbädd, och. förr än tvenne
månhvarf gått om, började rosorna att åter blom-
stra på hans kind. Annu en månad, och han förde
tili altaret den sköna Martha. Deras bröllopsdag
firades nastan som en folkfest af hela staden. Bi-
skopen sjelf förrättade vigseln i den stora katedra-
len, den härliga mausole, som Guillaume Conque-
rant uppbygt åt sig. Och när kyrkosången alvar-
ligj kysk och högstämd klingade under dessa väl-
diga hvalf, då böjde de ödmjukt sinä knän och ur
djupet af sinå hjertan tackade de den Evige, som
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fört dem genom så många bittra pröfningar ocli
smärtor tili denna lyckosamma dag. Aldrig hafva
trenne hjertan i innerligare endrägt instämt med
korsången i dess Grloria in excelso, Hosianna ex-
celsior!
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li

DIPLOMAT I 24 TIMMAR,

Orvieto-vinet.

ldrig i mitt lif hade jag trott hvarken
på troll eller kärleksdrycker, innan jag
kom tili Italien, men nu har jag ändrat
åsigter, åtminstone hvad trolldrycker
beträffar. I sällskap med en mig en-
gelsman, sora reste tili Egypten, för
att hjelpa tili att reda ttpp den trass-
liga härfva, som kallas khedivens fi-
nanser, kade vi slntligen, efter att hela
dagen ha vandrat omkring på piazet-
tan och i Venedigs gränder, hamnat
på kafe G-enova, betydligt trötta och
an mera törstiga. Vi hade nemligen
gymnasticerat starkt med vara talap-

parater, för att på en miserabel franska förklara
huru glada vi voro att träffa hvarandra. Mr Grlou-
ster var förtjust att göra bekantskap med Master
J. A—g, och Mr J. A—g glad öfver att i Mr
Grlouster finna ett så angenämt ooh miderhållande
sällskap. Skada blott att vi så snart skulle åtskil-
jas; han. skulle tili Cairo och jag tili Ancona.



De ömsesidiga försäkringarna hade torkat ut
hela vårt samtalsämne, vara kunskaper i franskan
och vår strupe. „Vino Vostrano" ropade engelsman-
nen. Kyparen såg förbluffad ut, venetianskt vin,
att vinrankan skulle vara en vattenväxt, något så-
dant hade han visserligen hört talas om af resande
från Norden, men här nere har vinet intet att göra
med vatten. Han hemtade sig dock snart från sin
förvåning och hemtade åt oss en den mest ättiksura
lank man kan tanka sig, i det han artigt tillade:
„Signor, Antico Malamocco"! (en af de låga sand-
reflarne utanför Venedig).

Yi protesterade energiskt mot den afskyvärda
drycken; och efter att ha profvat flere sorter, den
ena sämre äii den andra, pekade John Bulls lands-
man tili sist på en liten kringflätad flaska, som
stod på en hylla närä disken. Flaskan bars fraiii;
med ett litet rör sög värden upp den olja, som man
hade hait i mynningen af flaskan för att bevara vi-
net. Vi hällde i, med ett „Ah" och ett välbehag-
ligt grin vände vi oss mot hvarandra.

„Very fine, mr."
„Yes, mr."
„Vmo di Orvieto" tillade kyparen.

Ah livilket viii, den guldgula drycken var kryd-
dad med doften från tusende blomster, med sötman
af de ljunigaste drufvor; små skimrande perlor ste-
go upp ur bottnen af glaset ock när de kunno tili
randen brusto de, spridande omkring sig en rusande
doft. „01i, very fine, Sir."

I hvarenda perla fans en ande, en gnom, ett
väsende, som, så snart glaset var tömdt kilade upp
under hjessans hvalf, ocli innan vi visste ordet af
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började Orvieto-vinets andar drifva sitt spel med
oss. Hvad äro de drömmar, som haschisch och
opium skänka oss emot Orvieto-vinets rosenfärgade
vyer, som nu i ett skimrande panorama rullades
upp för oss!

Den första verkan märktes inom kort: alit hvad
som nyss var oss förborgadt blef nu uppenbart. Med
stolt öfverraskning märkte jag mig begripa ocb äf-
ven tala engelska, jag fann att italienskan var det
lättaste språk i verlden ocb att min franska pro-
nonciation var oklanderlig. Min älskvärda reskam-
rat bade glömt engelskan, men talade svenska och
italienska med en för en engelsman berömvärd energi
och klarhet. När den tredje flaskan bars in, kände
jag en obegriplig klåda i minä fmgrar, jag kände
mig ungefär som fru Pythia på trefoten, i extas, d.
v. s. på modern svenska så „lifvad", så lifvad. Jag
kände mig mäktig af något, jag vet icke hvad, fick
tag i en blyertspenna och besjöng i följande sköna
poem den guldgula vätskan:

Det skälfver, det spritter
Bland blommor och snår,
Hör lärkornas qvitter
I Umbriens vår!
Från blommanclo linden, vinden

Så doftande går,
Af svällande safter, krafter,

Du vet det är vår.

Se vårvindar väraia
Den vaknande verld,
Ocb fjärlarne svärma
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I skimrande färd,
Nu åter blef gifvet lifvet

At rankan igen,
De safterna alla svalla,

Som lifva oss än.

Hvad vårvindar hviska
Bland bloramor ocli blad,
Hvad lärka ocli siska
At vinrankan qvad,
Det får du nu veta, leta

I botten hari;
Den vårliga saga draga.

Du ser då förbi.

Förflygande perla,
O stanna din gång!
Båd' arla ocli serla
T skämt ocli i sång
Jag ville dig tömma, glömma

Ali verldens besvär,
Du ensamt kan döfva, söfva

Den oro mig tär.

Horatius Flaccus, du skalcl så god, den gången
tyckte jag alit att mitt qväde slagit dina oden på
fingrarne. Emellertid flögo timmarne inter pocula:
det började att bli sent. Jag märkte att min kam-
rat med en min af häpenhet och förskräckelse
bligade på uret midt emot oss, på ett sätt, soni

nogsamt utvisade att han icke riktigt trodde på sinä
sinnens intyg. Jag stirrade ocli kisade, jag med.
ocli „vox faucibus haesit" kl. var tjugutre! Jag räk-
nade och räknade, men den var ocli blef 23.
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„Tycker ni inte, min herre", frågade engels-
mannen, „att det är något befängdt med den der
klo ekan?"

„TJtan tvifvel, min herre, hon borde vara
ungefär 11 och mig tyckes att denna är minst dub-
belt så mycket."

Jag vågade icke säga hvad jag såg.
„Kl. är elfva" underrättade oss en kypare,

med ett elakt leende, „vår klocka är ett kuriosum,
den visar på italienakt vis alla dygnets timmar.''
Dc italienska uren visa i allmänbet två gånger 12
timmar, detta deremot från 1 tili 24.

Vi drogo ett andetag af lättnad, betalte vår
billiga räkning ocb störtade ut i det fria. Komna
tili piazzan, tyckte jag att kampanilen bjöd Markus-
kyrkan upp tili en dans, de svängde om i tarantel-
lana vildaste takt. Markus-lejonet slog i kop sin
lieliga bok, satte sig på bakhasarne ock tittade ned
på oss från sin uppböjda plats; den kelige Theo-
dorus med sin krokodil köli sig fast med mycken
möda på sin vacklande pelare. Varsamt kilade vi
mellan de begge kolonnerna, kommo ned tili gondo-
lerna, togo ett ömt ock rörande farväl af kvarandra
för att aldrig mera träffas. På den skimrande kanalen
for jag tili båten, som skulle föra mig vidare. Trött,
af dagens vandringar ock litet tili, smog jag mig
genast tili bäddens iden och somnade bort i en
liten, trång kabys, rikeligen bebodd af Italiens
landsplåga, de små svarta kusarerna, ock drömde om
en Orvieto-flaska stor som Campanilen.

Morgonen derpå, sedän jag, som mau brukar
på ångbåtar, slagit kufvudet i taket af den låga
hytten, började jag att göra tydligt för mig kuru
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ooh. när jag kömmit på det våta: Att det var på
den våta vägen hade jag något så när klart för mig,
men detaljerna voro förgätna. Jag kände mig be-
tydligt dufven,

Men är jag mörk i hågen,
Lodsen i min själ
Far jag ut på vågen,
Der blir alting väl.
Der de vindar hviska
Och de vågor gå,
Der finns tankar friska
Der skall glädje rå.
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Ombord.

■Ti -.Turu var JaS eJ förgrymmad på mig sjelf att
komma så sent upp i den undersköna morgon-

stunden! Det var lif må ni tro på Anconas breda,
blanka däck. Först hade vi en liten armee serbier, som
reste för att taga del i det kerzegowinska upproret,
ståtliga Fra-Diavolo-figurer, med långt blåsvart hår,
svarta ögon ooh en brokig drägt. Sedän kade vi
en arabisk besättning, den mest pittoreska man kan
tanka sig, röda fezzer och hvita kostymer; somliga
kade endast fez, skjorta ocb ringar på stortårna:
andra åter endast pantalonger, alit efter omständig-
keterna. Bredvid deras bronzerade, vackra kroppar
sågo de kinesiska kockspojkarne, som tassade om-
kring i kjortlar, med tefat på kufvudet, sneda ögon
ook gul ky, förskräckligt fula ut. Sist ock slutli-
gen funnos der åtta svarta Darfur negrer, de der
tjenstgjorde såsom eldare. De svarta fulingarne,
med sinä rynkade anleten ock en ständigt kögst be-
kymrad min, stito i det varsta solbaddet ä la turque
på en i eldrödt målad ångpanna ock sömmade på
långa kvita skjortor (det var riktigt färger för en
fransk valör målare); de sågo ut som skinntorra
biffstekar på glöd. Jag satte mig ned för att
teckna af den pittoreska gruppen; knappt kade den
ena bland svartingarne märkt mitt förekafvande,
innan kan rusar emot mig i sällskap med sinä kam-
rater; först tigger ock ber kan, sedän annekterar
kan kelt enkelt mitt konstverk, slänger det öfver
bord ock försvinner i sitt svarta Hades; det var
den mest kotande ock skarpa konstkritik jag värit
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utsatt för. Då rann det mig i sinnet, att jag någon-
städes hos Livingstone läst om vissa negerstammars
afsky för ali bildlik framställning af dem sjelfva.
Bäst jag så smog mig undan för besättningens och
kaptenens löje, fick jag i kajutdörren se ett ansigte
som väckte min häpnad och förskräckelse.

„Det fördömda Orvieto-vinet", mumlade jag.
„Mr Grlouster, ni här?"

Mr Grlouster for tillbaka som om han fått en
elektrisk stöt.

„Ni här, ni reser tili Cairo?"
„Nej min bäste herre", svarade jag med en öf-

verlägsen min, „jag ämnar mig tili Ancona".
„Men detta fartyg är icke destineradt tili An-

cona, vi gå på Cairo".
Nu var det min tur att kanna den elektriska

stöten. Tili Cairo, tili Cairo med åtta lire i italien-
ska papper! Jag rusade bort tili kaptenen.

„Herr kapten reser ni tili Ancona?
Han ruskade på hufvudet; den fördömde en-

gelsmannen hade i tjugusju år fört en italiensk båt
på linien Venedig—Cairo och begrep icke ett enda
ord af landets språk. Om jag blott kunnat slå i
honom två ilaskor Orvieto-vin för att dymedelst
lära honom fransk, italiensk eller tysk grammatik,
men vi kade tyvärr endast en afskyvärd old port-
wine och Scottish ale. Också mr Grlouster hade
totalt glömt bort den svenska han lärt sig aftonen
förut. Jag rusade ned i aktersalongen; der stod
med stora bokstäfver „ångaren Ancona, linien Bom-
bay—Cairo—Venedig". Jag sjönk ned förkrossad.
Åtta lire tili Cairo, kanske Bombay!

Grondolieren hade icke förstått mig när jag sade

88 DIPLOMAT i



att han skulle föra mig tili Aucoua-bätcn; han förde
mig tili båten Ancona.

Jag hade satt mig midt i en hög af gamla tra-
siga tidningar, annonskalendrar etc. etc. Minä tan-
kar voro naturligtvis af det mest bedröfliga slag
och slutades alla med: „kvad skulle min son på
galejan att göra? Lange ocli vai kade jag stirrat
på det enda ordet Ancona, som tryckt med fetstil,
kallgrinade mot alla minä förkoppningar. I min
bedröfvelse roade jag mig med att läsa namnet bak-
fram ock tyckte, att det var rigtigt lustigt. Så
tänkte jag på de egyptiske köttgrytorna, på kkedi-
ven ock kans mamma, som nyligen kade erkållit
"Wasa ordens band; med ett ord tankarna defilerade
förbi mig utan att jag var mäktig att bli kerre öf-
ver dem, de kommo ock gingo som automater; som-
liga af dem pekade fmger åt mig ock sade: „Min
gosse lilla, du kar bara åtta lire i italienska papper".
I kytten bredvid gormade ock svor kaptenen, ock
nämnde derunder alit emellanåt namnet Sara. Sara
lät det, nej, det är icke Sara, det är Zara! Jag for
upp som en raket. Jag är räddad, kär står det i
bladet: linien „Venedig—Zara—Brindisi—Corfu" etc.

„Biljetten kerre!" skrek andre styrmannen otå-
ligt i mitt öra. Jag kade icke märkt konom. Jag
blef så lång i synen som stormasten, minä luftslott
föllo tili föga. Biljetten, kvar skulle jag taga den
ifrån med åtta lire?

Men här var ingen tid att föiiora. Obeveklig
som Charon på sin färja stod den oförskämde kar-
ien qyar; beslutsamt tog jag min. plånbok, letade
fram min biljett tili Ancona, som jag köpt dagen
förut. „Santa Maria, du får ett vaxljus om styr^
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man inte kan läsa skrifvet", mumlade jag för mig
sjelf.

Huru följde jag icke hans minspel; lian tyckes
nappa på kroken, nej, jo min själ, gör icke den
dmnma styrmansmaten det! Han stack biljetten i
sin läderväska, drog fram ett mexikanskt mynt och.
en silfver rupie och lade dem framför mig. „Det
här utgör skilnaden emellan biljetten tili Zara och
den tili Ancona". Fyra francs, för tusan! Och
nu sken solen in från alla luckor igen, tolf francs
och biljetten betalad, Dalmatiens kust i sigte! På
däck serverades ett herrligt mocca-kaffe, vackra ladies
i svala luftiga sommardrägter vandra af och an;
der pratades och talades alla verldens språk. Byron
i guldsnitt och röd rygg, Bradshaws guide i får-
skinnsband voro lagda ad acta; med ett ord glädjen
stod högt i tak och vädret var vackert. Jag var så
glittrande glad att jag knappt hölls i skinnet.

Jag gick i verkligheten, men dansade i tankarna
med en ung miss, som reste tili Australien på en
liten visit tili en faster eller moster, drack kaffe,
kåserade och tyckte att lifvet var en rosengård.
Vi mötte en österrikisk monitor. Tvi tockna fula
skepp! Tacka viii jag när Bucentauren plöjde Adrias
böljor, när Bagusas, Zaras och. Venedigs högstam-
miga skepp här gjorde sinä manövrer!

Det var andra tider
Jag er lofva viii,
Då fans uti hafvet
Mer än nors och sill.

Inga fula fiskar
Funnos ännu då,



Blott tritoner redo
Uppå bölja blå.

Nynifer och najader
Drefvo då sitt spel
Uti fader Neptuns
Våta arfvcdel.

Skönketens gudinna,
Venus, sjelf också
Fostrades i vågen,
Föddcs ur det blå.

Hennes far var vindcn,
Skum var hennes mor.
Att hon brås på båda
Jag förvisso tror.

Ja, i forna tider,
Jag er lofva viii,
Då fans uti hafvet
Mer än nors och sill.

Der ha vi Pola med sinä vackra ruiner (se titel-
bladet). Längst bort i nordost vid Golfo di Qvarneia
hade vi Fiume, som eburu beläget i Kroatien är Un-
gerns enda sjöhamn. Staden beter på kroatiskt sla-
viskt språk Beka, på tyska S:t Veit am Flaume, i
dagligt tai S:t Veit, ocb i geografierna Fiume. Vi
foro förbi Lussin (en flitigt besökt bamn på en af de
många öarna), Seine ocb Melada, kommo så in uti en
skärgård, som alit närmare ocb fastare slöt oss i sin
blomsterfamn; vågoma slogo upp mot rödgula klip-
por, kysste rosorna, som bängde så sirligt ned öfver
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afgrunden, speglade sig i kafvet ock rodnade än mer
af glädje öfver sin skönket. Du milda kimmel,
kvilken skönket ock kvilken rikedom!

Så seglade vi sakta in i en förtjusande skär-
gård med bergiga öar, ock mellan klipporna den saf-
tigaste grönska, då ock då afbruten af olivens blek-
gröna blad. Här ock der på afsatserna kängde en
ilskarboning, kvars egare trots det idylliska namnet
fiskare äro de varsta lurendrejare på Gruls gröna
jord. I storm ock oväder sätta de ofta sitt eget bf
på spel, men i nappatag med rättvisans tjenare akta
de icke keller andras. Sjöröfvarblodet sitter ännu
nti dem; man plägar kär säga att en getkud är värd
fem ock en menskoknd femton lire.

I patriotisk stoltket hade jag trott, att Leppä-
virtas ock Saimens skärgårcl vore det skönaste på
jorden, men I, Dalmatiens öar ock kolmar, I ären
icke för mindre. Ock så kommo vi tili Zara i
solnedgången ock lade tili vid dess redd. Som kela
mitt bagage bestod af en full portfölj ock en nastan
tom portemonnaie, beköfde jag icke slåss med fräcka
åkare ock dito bärare.
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fara, Dalmatiens vackra hufvudstad, eger en så
italiensk prägel, att jag alls icke förmidrar

mig öfver den lustiga geografi (officielt antagen), som
jag såg bos en florentinsk skolgosse. Der beskrefs
nemligen under rubriken „konungariket Italien", hela
Tunis, Dalmatien, Kroatien, halfva Scliweiz, Corsika
ocb Baleariska öarna; med ett ord, alla länder, der
det italienska idiomet är det förherrskande. För
öfrigt var hela Europa affärdadt på några sidor; tolf
rader får Frankrike och tolf rader får Finlandia!

I den öppna dörren tili ett litet italienskt värds-
Ims stod värden sjelf, med en grekisk fez dragen
ned mot orat, rökte en dålig cigarr ocli bligade snus-
förnuftigt på en positivspelare, som med en mar-
katta ocli några murmeldjur idkade sitt legaliserade
djurplågeri.

Jag anliöll artigt om ett ram för natten. Mäkta
förlägen såg lian ut, men tog emot mig under tusen
ursäkter ooh förde mig tili ett mm ofvanom hans
åsnestall och anvisade mig der en miserabel bädd.
Sedän jag skrifvit in mitt namn, anliöll lian för-
bindligast om mitt pass. (Passet bar jag alltid på
mig.) Han tittade betänksamt på de ryskä typerna,
menande att det var nödvändigt för mig att gå med
passet tili borgmästaren eller poliscliefen. Otålig
att få se Zaras berömda döme, gaf jag honom i ett
olyckligt ögonbliok i uppdrag att framlemna passet
åt stadens honoratiores, ocli så bar det af tit i den
vackra staden.

Fästiiingsverken, byggda under dogen Clrhnanis
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tid, ha nu ombytt sitt krigiska skick tili den ljuf-
vaste och älskligaste idyll.

Här hvarest man fordom endast hörde vapen-
skrammel och härskri, vandra nu Dalmatiens tärnor:
rosor och nejlikor, eldiga ögonkast och tjnsande
leenden äro deras projektiler. I vallgrafvarna sola
sig qyicka gröna ödlor, stolta svanor och paddlande
ankor. Barn i vackra brokiga kostymer, lif och
rörelse, lust och gamman.

Knappast en timme kade jag värit i staden och
likväl kunde jag märkä att det var någonting sär-
deles på färde, något som på det lifligaste intres-
serade alla. Kommen tili domkyrkan flck jag veta
orsaken tili den nastan festliga, högtidliga stämnin-
gen: ett telegram var uppspikadt på kyrkans vägg.
Upproret i Herzegowina hade nyligen ntbrutit, in-
surgenterne hade vunnit en lysande seger, en massa
dalmatier slogos i deras leder; serhiska frivilliga,
som aldrig saknas der det gäller att tukta de hatade
turkarna, hade i mängd tågat genom Zara. Alit
detta hade gjort att den patriotiska hänförelsen
flammade högt. I kyrkorna höllos förböner för de
stridande och insamlingar försiggingo på torg och
gator för anskaffande af vapen.

Enhvar som sett det turkiska regementet på
närä håll måste ovilkorligen gripas af samina häf-
tiga hat tili dessa asiatiska vildar, som slaverna.
Hvarje framgång i striden mot tnrkarna kommer
deras hjertan att klappa af stoltliet ooh hopp, ooh
vid Morawas, och. Narentas sti'änder känner man då,
att man är en stam, ett folk, som har en gemensam
fiende, gemensamma lidanden att liämnas.

Den kiigiska stämningen hade icke undgått
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styrelsens ögon; garnisonen sades vara ökad, dubbla
poster, nppmaningar tili lugn, plakater i alla gat-
hörn påminte om, att en landsfaderlig regering äm-
nade halla de exalterade slaverna i spatsergången.

Jag gick in i den herrliga domen, byggd af den
store dogen Enrico Dandalo 1237 i en mäktig enkel
och alvarlig romanisk stil. Det är en basilika med
trenne skepp utan tvärskepp. Facaden, prydd med
blindarkader på pisanskt vis, utvisar klart och tyd-
ligt inredningen. På lombardiskt sätt afskiljes absis
af ett vackert, sirligt galleri. Dalmatiens talrika
lemningar från Romartiden ha uppfostrat deras ar-
kitekter, tyglat den vilda romaniska fantasin och
gjutit öfver det hela en klarhet och en matta, som
man icke alltid fiimer i den romaniska stilen. San
Donato, stadens äldsta kyrka, hör tili de märkli-
gaste byggnader af gammalkristen konst; den på-
minner något om dömen i Ravenna och Aachen.
Af lemningar från Romartiden finnes numera endast
föga qvar, Porta maritima är den betydligaste bland
dem. Den ntmärkt vackra Porta terra ferma är af
Sanmichele, en af renaissance tidens rikast begåf-
vade andar. Utom Veronas vackraste palatser och
portar, Palazzo Grimani i Venedig, den ofvannämnda
Porta terra ferma och flere präktiga kyrkor, byggde
han fästningar i Corfn, Dalmatien, på de Joniska
öama och Candia, och göra dessa epok i befästnings-
konsten, ithy att han lär vara uppfinnare af de än
i dag begagnade bastionerna, byggda i vinkel.

Vid Porta terra ferma möttes jag af ett par
soldater, som förde emellan sig en ung vaeker fängs-
lad qyinna. På landets vis hade hon silfverpen-
ningar innätade i håret; en sliten snäf sidenkjortel
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köljde knappast de små nakna fötterna. Hon köli
känderna för ansigtet af blygsel ock gret bittert.
Hon kade dyrkat Prija, sade man mig, det är sla-
vernas kärleksgud. Stackars Margaretka!

Kommen utom staden var den italienska prä-
geln i ett nu borta. I täit ock baracker bodde der
qyinnor, gubbar ocli barn, anna flyktingar från
Herzegowinas område. De unge männen voro alla
i kriget. Det stackars folket kade bergat sinä
dyrbarketer, bestående af några granna drägter,
smutsiga ock trasiga men guklbroderade, samt nå-
gra getter. Af österrikiska regeringen fingo de
i nnderkåll tmgefär 50 penni per dag. Der var
bland dem en gammal prest, som talade en yp-
perlig italienska. Med bitterket yttrade kan sig om
Europa, som utan att skynda tili kjelp kunde åse
tnrkarnes nedrigketer. „Europas folk", sade kan,
„ka blifvit gamla, öfverciviliserade, de kunnä icke
numera entkusiasmeras, såsom fordom, t. ex. under
korstågens tider. Upprörande afskyvärda grymke-
ter begås två dagars väg från Paris ock London.
Man gör intet för att förkindra dem, man tillock-
med förnekar dem".

Det började att skymma. Jag tog farväl af
presten och de stackars fLygktingarne samt skyn-
dade tili staden för att livila mig efter resans stra-
patser. Kommen tili mitt usla liötel möttes jag af
eljen-, zivio-, evviva- ocli hurrarop. Allas ögon voro
fästade på mig, man kelsade mig välkommen, bjöd
mig på vin ocli frukt. Jag begrep icke ett tecken
af derma oväntade kyllning. Då kom bud från
ordningsmannen eller polismästaren att jag skulle
infinna mig kos konom. Det var sent på qyällen
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och som jag var trött och sömnig svarade jag bndet,
att hans herre hade precist lika långt tili mig, som
jag tili honom och att han kände vägen bättre än
jag. Vid detta morska svar steg det allmänna jub-
let ändå högre, man talade och skrek om hvartan-
nat. Byssland nämndes alit emellanåt, man pekadc
på mig alit utvisade, att jag var aftonens hjel-
te. G-enerad ville jag gå för att krypa tili kojs, men
värden sade att jag gjorde bäst i att vänta på po-
lismannen, som säkerligen skulle infinna sig.
Riktigt, der kom en grannt ntstyrd herre med sin
sekreterare och en konstapel. Han höll mitt pass
i handen och började, arg som en bandhnnd sitt
förhör.

„Ni är rysse min herre".
„Jag är finne". Det var en nation som han

alclrig hört talas om. „Så sök då efter i Almanack
de G-otha"; en dylik fanns icke tili hands. „Meh
ser ni då icke herre af den tyska texten hvad jag
är för en passagerare".

Också detta argument svek mig. Endast i den
ryskä texten voro namn ooh karaktär i fylida.

„Det blir der vid, ert pass ärryskt; ui är mistänkt
för att vara utskickad tili krigsteatern, ui har något
otaldt med insurgenterne. Ni har kömmit hit i dag,
genast begifvit er tili torget, för att se på telegraf-
depescherna och derefter besökt flyktingarnes läger,
taiat med deras clief ooh. delat tit peningar. Man
har vittnen derpå. Jag hade gifvit 25 centimes
åt en gammal qvinna. Ni bar blifvit emottagen med
revolutionära hedersbetygelser, det tjenar icke tili
att neka, jag vet alit".

Jag kunde icke halla mig för skratt, förklarade
7
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saken så godt jag kunde, bad dem telegrafera tili
Venedig, tili svenska konsuln, han kände mig, be-
garde att få mitt pass och tog godnatt. Rättvisans
tjenare drogo snopna hädän, och lofvade att noga
halla vakt på mig.

Värdshuset, der jag logerade, finnes bestämt
icke upptaget i någon resehandbok. Det var ett
tillhåll för åsnedrifvare, fiskare, akrobater och an-
nat löst folk. Man lefde der „tutto compresso" för
en lire per dag, men så var ock alit derefter. Midtom
natten vaknade jag af, att någon kittlade mig under
fötterna. Vid skenet från en helgona lampa såg
jag tili min förskräckelse ett litet fult svart ansigte,
som bligade illparigt emot mig och glippade med
ögonen.

„Maladetto låt mig vara i fred!" ropade jag.
Hu, det var nattmaran, som satt nere vid minä föt-
ter och lekte med minä stortår! Jag drog mig till-
sammans för att ha alla minä ledamöter i min när-
maste närhet, men han följde med. Det började
bli knsligt. Yah! skrek i detsamma en åsna nnder
oss alla. I ett mi hoppade maran tipp och satte
sig på en stol, det var positivspelarens markatta,
som hade valt minä ben tili sin lägerplats. Den
fördömda kanaljen hade öppnat dörren på sin bur,
släppt nt alla marsvinen och murmeldjiiren, och
der satt han nu framför madoniiabilden med hän-
derna hopknäppta och gjorde sin afton-tack-sägelse
efter välslutadt arbete. Saperlipompet! snörflade
hans herre i sömnen när de små kultingarna oge-
neradt marscherade öfver honom och beclrefvo ofog
i hans svarta lugg. Hu, sådana otrefliga säng-
kamrater!
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Otåligt väntade jag på morgonens gryning, steg
upp med första glimten af soi, gick ned tili liamnen
ock ackorderade med en fiskare, soin skulle föra
mig öfver kafvet tili Ancona. Det var den enda
utväg jag kade för att komma ur min kinkiga be-
lägenket. Nino (det är G-iovanni) var en rask pojke.
Tre gånger kade kan i sommar besökt Ancona ock
ock kans båt var nytimrad. Framontanan blåste
friskt ock jemnt. I Angnsti månad kemsökes Adria
aldrig af stormar. Ingen fara beköfde man frukta.
G-odt ock väl; för tjugufem lire åtog kan sig att
bli min skeppare, ock efter ännu en angenäm dag
i det gamla Zara, noga bevakad af den Österri-
kiska pölisen, steg jag i ali kemligket ombord i en
öppen fiskarbåt af präktig konstruktion. Båten
kade brandgult segel, i kvilket var insydt ett rödt
kors ofvanom en kalfmåne, den var nastan lika
rikt begåfvad med namn som brasilianske kejsaren,
ty den kette: „Santa Maria ock Santa Eufemia kjel-
pen oss." Vi rodde ut ur bugten, kissade upp vårt
segel ock nu bar det af på det blå. Skummet fräste
i fören, ock när natten koni öfver oss glänste köl-
vattnet, som en enda silfverstrimma, täfLaiide i prakt
med vintergatans miljoner verldar. Öfver ock un-
der oss sågo vi kimlen. Nino skötte om styret ock
kompassen, Mickele, kans besättning, sjöng ock ta-
lade om delfiner, kafstroll ock undersköna qvinnor,
som bodde i korallpalatser der nere i djupet. Vå-
gorna sjöngo så entonigt, att jag, innan jag visste
ordet af, somnade från alltikop ock icke vaknade
förrän en brännande soi stack mig i ögonen.
Klockan var tolf. Anconas dom ock molo syntes
tydligt ock inom två timmar var jag i land, gick
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upp tili bankiren med minä vexlar, betalade min
hedeiiige Nino, och mera sprang än gick tili sta-
dens förnämsta restauration. När jag så mätt ocli
belåten satt vid mitt kaffe och läste krigstelegram-
men i Anconabladet, tänkte på den del jag ta-
git i npproret, taiat med en chef ocli „delat ut"
tjugufem centimes åt en gammal käring, kände jag
mig riktigt som om jag värit en diploruatisk per-
sonligbet ock nöjd med mitt äfventyr. Men oss
emellan sagt, gjorde jag mig det löftet, att icke
liädanefter för mycket smaka på Italiens troll-
drycker.
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SINTA.

regnade, nattvinden pinade sig
pustande och flämtande genom våg-
gongens glesa fenster och kylde ut
vara stelnade lemmar, der vi tvära,
vresiga och. tråkiga, sutto hopkläm-
da i vår fuktiga kupe. Vi ilade
fram med ångans kraft; Ponte San
Giovanni, Chiascio, den ena orten

fe> efter den andra ropades ut för oss,
och. halfsofvande fröjdade vi oss
åt hvarje förbifaren station; de voro
vara miltsolpar under den tråkiga
nattresan. Assisi! ändtligen,
det är vår ort.

Från stationen har mau ungefär
en timmes väg i diligens tili staden. Knappast hade
det enorma fordonet börjat, skramlande ocli hop-
pande, motvilligt skumpa fram på stadens dåliga
stenläggning, innan liksom en elektrisk stöt genom-
for de halfslumrande trötte resenäreme. Alla be-



svärligheter voro öfverståndna, alit såg gladare och
mera förhoppningsfullt ut, och när vår kusk der-
till blåste några djupa wagnerianska toner på sitt
spruckna valdthorn, så tyckte vi att himlen sjelf
ljusnade för ett ögonblick och att lifvet åter bör-
jade få värde för oss. Den närmaste framtiden hä-
gracle för oss skön, med halstrad biff, stufvad blomkål
och gammalt vin; och att den hägrande bilden icke
svek oss, det erforo vi tio minuter derefter, då vi
framför en sprakande vinträdsbrasa torkade vår yttre
menniska, fuktande vår inre med florentinskt vin;
ty läsare, ho du &r, se icke tili assisi-vinet, att det
så dejeligt är under ögonen, ty att dricka är det
afskyvärdt, här och i hela trakten rundt omkring,
ända långt bort om Perugia.

Den vackra Sinta i dopet kallad Giacinta, sprang
af ooh an i rummet, dukade bordet, pratade och
skrattade, alldeles som man gör, när man viii dölja
sinä tankar bakom en massa ord.

Låt se, det är nu två månader, sedän vi sist
träffades. Hvar bar ni värit, signor Giacomo? ocb
ui, signor Pietro, bar ni malat många vackra ma-
donnor i Perugia? dröjer ni länge bär bos oss?

Ett par veckor, Sinta lilla, ett par veckor;
bar inte mera tid.

Ocb vi bafva baft så mycket folk bär tmder
Santa Cbiaras fest förliden vecka. I gröna rummet,
der signor Pietro bodde, är nu en tjock tysk poet,
sorn har skrifvit så bär långa verser i antecknings-
boken,... ocb Sinta böll upp den stora brödknifven.

O cli medge Sinta att der står en hei hop
vackra saker om dina bruna ögou, dina persiko
kinder och ditt nattsvarta hår!
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Jo det kan signor Giacomo lita på!
Nå patern, går lian här lika ofta som förr?
Åk nej kan endast tittar in ibland, ock då

kar kan alltid något styggt att säga . . .

Om engelsmannen; jojo, det kan jag tro . . .

Den evige engelsmannen! bor kan kär alit ännu?
Ock Sinta blef röd i ansigtet som en granat

kärna, kon fick ännu mer att berätta om ock att
skratta åt; Santa Ckiaras fest kade värit så inner-
ligen rolig, med karusell, fyrverkeri midt på ljusa
dagen, ock sedän en så lustig policinell, ock så
slutade kon sin långa tirad med ett kort godnatt.

Så voro vi då åter i vårt gamla, kärblifna Assisi,
berömdt för sinä helgon, sitt sura vin, sinä vackra
qyinnor och sinä rosor utan törnen. Varma, torra
och matta sträckte vi oss ut i vara för italienska
förliållanden ovanligt snygga bäddar. Men så bodde
vi ioke heller i hotel. Sintas fader var en träsni-
dare, mången med mindre talang och konstfärdig-
het kallas för både professor och riddare der uppe
i norden. G-übben höll rum för resande, helst ar-
tister, som tili tecken på sitt välbefinnande tecknade
fullt af gubbar på hans väggar och dörrar och
skrefvo fullt af dumma verser i hans antecknings-
oeh räkenskaps-böcker. Det var ien af dessa klad-
dar jag lärde kanna historien om Assisis törnefria
rosor, och legenden kan vara så god som mången
annan, hvilken med buller och bång framdras ur
gamla handskrifter. Medan Sinta hängde med sin
oklassiskt vackra näsa öfver bladen, nyfiken att få
se sitt namn i versstumpame, hvilket ock säilän
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slog felt, då lion mestadels var den inspirerande
skönheten i alit detta klotter, upptecknade jag föl-
jande:

På sömnlös bädd den helige Frans
Blir plågad af frestarens snaror,
Der hjelpcr ej böner, ej rosenkrans
Mot drömmarnes luftiga skaror.

En leendc dröm lian nyss bar drömt
Om lyckans sköna gudinna,
Hon sväfvar så lätt, hon lockar så ömt:
Koin med, du lyckan kan finna!

Tå sitt rullande hjul med sin lagerkrans
Hon vinkar, bon ber och lion kallar.
Alit svårare blir det den belige Frans,
Alit betarc blodet svallar.

Ej livila lian kan, ej ro han får,
Från qvafva cellen lian hastar;
Att späka sin kropp i ett törnesnår
Förtviflad lian sedän sig kastar.

Men se, hvar tagg från törnet föll af,
Dc ville ej helgonet stinga.
Sen dess bar törnet uppå bans graf
Blott rosor, men taggar inga.

Emellertid falnade glöden i kaminen mer ooh
mer. Vännen Pietro sof för längesedan, ooh
småningom fördes äfven jag i drömmarnes verld.
Halfslnmrande tyckte jag mig se än San Fran-
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ciscus, än Santa Chiaras torra magra anlete, än åter
Sintas hulda drag: så tycktes mig att jag var i Pa-
lazzo Farnesina och betraktade Rafaels odöliga Psy-
che saga; det föreföll mig som om alla de små kär-
leksgudarne löste sig varsamt ur murens rappning,
vinkade åt mig, gåfvo mig ett par vingar, hvarefter
det bar af för oss upp, högt upp öfver moinen.
Pysarne voro just som Rafael malat dem, klädde i
varmaste solsken och vårluft, jag flaxade fram i
min våta kostym, regnrock och gummigaloscher.
Vi foro fram öfver Lombardiet och Venetia, öfver
hela det välsignade land, alit tili iEtna och Santa
Bosalias udde. Pojkarna lekte med undersköna
trollgåfvor, tappande då och då en och annan, stun-
dom hela bundtar af sinä leksaker; öfver Assisi föll
der ett rigtigt regn af deras undergåfvor. Jagtyckte
jag nu förstod hvarför de äro så nyckfullt förde-
lade, de sköna qvinnorna i Italien. Kärleksgudens
gåfvor ha fallit blindvis. Som bäst såg jag vid si-
dan af en underskön palermitanska ett lombardiskt
skråpuksansigte, bligande och pekande finger åt mig,
då i detsamma elden i kaminen flammade tili ännu
en gång och upplyste hvarje vrå i rummet; skrå-
puksansigtet förvandlades tili Pio Nonos porträtt
med dess eviga leende och ständigt uppåt sträckta
fmgrar; den sköna palermitanskan var vår egen lilla
Sinta, som med iingret på sin vackra mun, förgrå-
ten och hjertebedröfvad, stod invid min bädd.

Signor, signor, min gode signor! ni som rest
verlden omkring och sett alla kätterska land, säg
mig, är det långt tili England? Har ni värit der,
och är det sant att solen aldrig skiner der, att man
har lyktorna tända midt på ljusa dagen? Är det
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sant att det regnar alltid, utom när dimman är så
tjock att regnet icke kan falla igenom?

Men kara barn, hvem har satt sådana dum-
heter i ditt lilla hufvud?

Aak jo patern!
Sedän minä kanske något öfverdrifna föreläs-

ningar om Londons solskensdagar lugnat henne, frå-
gade jag hvad lion just nu midt i natten hade att
göra i London och hvad dess dimmor kunde angå
henne här i Assisis börjande vår.

Du har väl icke låtit din engelsman prata
öronen fulia? tag dig i akt, lady Sinta.

Sinta tog min hand, kysste den och utan att
säga ett ord försvann hon, lätt som en ärla, ur rum-
met. Just i detsamma kilade John Blund in, släckte
de sista matt ilämtande kolen, tryckte tili minä ögon-
lock och hviskade i mitt öra: „du är en gammal
narr, hvad angår dig Polens affärer?"

O du heliga morgonstund! Dagens äflan och
hetta, aftonens skymning, nattens mörker och stjerne-
liär, hvad ären väl I mot den tjusande morgon, mot
hoppet om en ny, en fröjdefull dag! Kali och. klar-
gul stod himmelen i Öster, hvita, blekröda strimmor
skrefvo med sin sirliga teckenskrift att dagens ko-
nung ernade börja sin glänsande färd. Bergens top-
par skimrade, blåa dimmor dansade luftiga och lätta
i dalarne, vårens första kalla grönska, så löftesrik,
så ungdomsfrisk, gömde Apenninernas gråa väggar
i sin doftande skrud. Det gamla Assisi tittade ny-
fiket öfver förfalina svartnade murar ned i den
blomstrande dal, som omger det åt alla håll. Aldrig
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i mitt lif hade jag trott att naken gammal gråsten
kunde vara så upplyftande, så poetisk och liffull,
aldrig blef jag så som denna morgon förvissad om att
stenarna kunna tala, dessa kringslungade klipp-
block, dessa taggiga och vågiga konturer, denna
höga bergkam, bakom hvilken morgoneus soi som
bäst höjde sig i underbar prakt, tycktes säga mig ...,

„Sinta har rymt, Sinta har rymt!" hördes i det sam-
ina ett förtviilans skri genom huset. Den gamle
Griovanni, blek och förstörd, vacklade som en druc-
ken fram tili loggian, der jag befann mig i det sam-
språk med naturandarne, som jag just ämnade an-
föra. De tystnade och den praktfulla morgonen tyck-
tes mig kali, grå och färglös.

Stackars Griovanni! Stackars lady Sinta! Sta-
den vaknade tili nyfödt lif, ock vattenbäraren, kol-
bäraren, slagtaren och grönsakshandlaren, alla förde
de ut på sqvallrets lätta tunga historien om Sintas
öde och Giovannis olycka.

Jag, lyckans gunstling, hade af ödet fått mig
beskärdt att åter trampa Italiens jord, åter drog jag
fram de kända vägarne, skakade hand med de gamle
vännerne, ock så kom jagåter tili Assisi, som hängde
på sluttningen af sin bergkam, grå och underfull
som förr. Det var en vårmorgon alldeles lik den,
som par år förut hade ändats så bedröfligt med Sin-
tas flykt. Vi voro flere pilgrimmer, som vandrade
upp tili staden, denna heliga stad, dit fordom den.
troende verklen drog upp tili den nådutdelande Fran-
cisci graf, dit nu ali verlden vandrar för att se den
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toskanska konstens vagga, ögna på dess äldsta ur-
kunder.

Santa Chiara ocli San Franciscus aro syster och
bror, hon ligger balsameracl soin brud i sin nya
krypta i kyrkan, som bär hennes namn, han bar tili
sin grafstad den märkvärdigaste af kristenhetens
alla kyrkor. Det fattades icke mycket att medel-
tiden skulle gjort af lionom en annan Kristus ocb
gifvit benne madonnans plats. Han blef ju också
korsfäst i andanom, och hans under äro många ocb
otroliga. Annu i dag tror fölket honom vara lef-
vande, försänkt i bön ocb förbön för de fattige djupt
inne i berget under den trefaldiga kyrka, som rest
sig på bans graf. Den nedersta kyrkan är kryptan,
som omsluter sjelfva grafven, mörk ocb dyster, upp-
lyst endast af evigt brinnande lampor, så att om man
blott är aldrig så litet fallen för saken, kan man lätt
se syner i denna hemlighetsfulla skymning. Något
bättre känner man sig i kyrkan derofvan. Den är

låg ocb rundbågig, ett sparsamt ljus intränger genom
små färgade fönsterrutor, bryter sig än en gång mot
brokigt målade ocb förgylda ornament, letar sig upp
i de djupa, azurfärgade ocb stjernbeströdda bvalfven,
lyser in i grafkapellen på de underbart utarbetade
monumenten, sveper sig kring väldiga massiva pe-
lare ocb fina sirliga kolonner, leker på belgonbilder
med skimrande gyllne glorior, korstolar och mo-
saiker, ocb frambringar så en mystik full af dju-
paste allvar. Det förefaller mig som om de gamle
munkbyggmästarne ville säga att vårt jordiska lif är
just lika mörkt och töckenhöljdt som kryptan der
nere, och att vårt skumma vetande och vår svaga tro
föra oss in i ett fantasmagoriskt halfdunkel likt det i
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kyrkan ofvanom, men att man clerifrån kan stiga
tili ljusare rymder, hvarför de ock på den romani-
ska bygde ännu en tredje kyrka. Här stiga smärta
spetsbågar med jublande fröjd mot höjden, här är
alit öppet och ljust liksom vore tanken och känslan
frigjorda från sinä jordiska bojor.

Med denna stigning är ock den florentiska koli-
sten uppstånden. I denna öfversta kyrka är det
som Cimabue och Giotto ha lösgjort henne från
de trängsta af byzantismens lindor. Hvarje skol-
pojke kan nu visserligen påvisa origtigheterna i
teckningen och oskicklighetema i kompositionen hos
de stora freskobilder, med hvilka dessa väldiga snil-
len betäckt väggarne från golf tili tak i denna kyrka.
Men hvilken fond af observations förmåga, hvilken
rikedom på tankar, hvilka studier af naturen i alla
dess förhållanden ha icke desse banbrytare lagt i
dagen, och framför alit hvilken högstämd och man-
lig känsiä lefver icke i deras verk! Man har senare
gått mycket längre i att framställa det jordiska,men
det himmelska lifvet hos memiiskan har knapt fram-
stått kraftigare än i dessa Cimabnes och Giottos
mystiska visioner. Dessa heliga englar och qvinnor
i långa fotsida drägter, desse kyrkans fäder och
marfcyrer, inspirerade och hängifne ända i döden,
verka på oss likasom folkvisan, hvilken också har
sinä formfel, sinä bizarrerier, sinä föråldrade och
naiva liknelser; men hafva vi blott vant oss vid
deras „gångar sig ned" och „gyllene skrin", så ha
vi endast öra för deras innerlighet, deras skönhet
och enheten mellan melodin och orden. Så är det
ock med de gamla förbleknade och tili en del för-
störda freskerna i Assisi. Iden, formen och stället,



der vi se dem, alit liarmonierar, det ena med det
andra, ock ett lielt tidehvarf, trosfriskt ooh hand-
lingskraftigt, kommer nti dem oss tili möte. Lik-
soin Franciscus tog sin mission på fullt allvar, så
togo de ock kans historia på fullt allvar. I deras
verk äro inga fraser, intet fåfängt tai eller verlds-
ligt prål; de äro mycket fattiga i jämförelse med
senare tiders, men det andliga lifvets rikedom hafva
de liksom han och kanske tili stor del från konom.

Portik från San Franciscus kyrkan i Assisi.

Men det finnes i gråmunkebrödernes gamla mo-
derkyrka andra taflor, som också äro på sätt ooh
vis inspirerade af denna fattigdomens apostel. I
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den sirliga portik från medlet af 14:de århundradet,
som leder in i den nedra kyrkan, står en rar sam-
ling af haita, lama, blinda och lytta, som dragit sig
in i hvalfvet, för att söka skydd mot vårsolens strå-
lar. När vi komma dem närmare, ljuder ett en-
stämmigt: fa charita signor! fa charita!, de visa sinä
vämjeliga sår och sträcka fram sinä skrnmpnade
lemmar. Endast en bland dem, der längst bort i
hvalfvet, står tyst och orörligmed ett barn på annen.

Du evige, det är Sinta!
Hon har känt igen mig och glider tyst som en

skugga in i den skumma kyrkan. Vid porfyr mo-
numentet, som säges gömma Hecubas af Lusignan
ben, fann jag henne åter.

Sinta, mitt stackars barn, säg, livar är han?
Sinta böjde sitt hufvixd ned och hviskade sakta:

borta!
Och fader Giovanni, hvar är han?

Än djupare böjdes hennes hufvud ned, än mer
förtviflad ljöd hennes röst, då hon hviskade åter
sitt: borta.

Men huset, trädgården,... hvarför står du
här bland Assisis tiggare?

Han, som nti är död, gaf alit åt kyrkan!
Utan att tanka derpå tömde jag min börs i hen-

nes fanin, men hastigt som stungen for hon upp,
penningarne ströddes kring kyrkans golf, och häf-
tigt ocli hviskande sade hon: Signor, för mig
sken solen aldrig i England, för mig var niinien
ständigt mulen, ocli dermed försvaim hon lång-
samt innerst i den skumma kyrkan.

Men tiggarene, både de laine ocli de blinde, ru-
sade tili som en trupp rattb.tm.dar, för att plocka
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tipp penningarne. Vid kyrkodörren mötte jag pa-
tern och märkte på hans tvetydiga löje att han ob-
serverat oss.

Signor, sade han med gäckande förbindlig-
het, ni kan lära er en sak i Assisi.

—■ Hvad då!
Jo, en lögn på sm rätta plats är bättre än

tio sanningar.
Jesuit!
Nej, franciskaner broder i ali ödmjtikliet.
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•Ett äfventyr i diligensen

jTgNet var en gräslig hetta. Diligensen som
dfe; gi°k emellan Tivoli o cli Eom var alldeles
fullpackad. Jag satt längst inne; midtemot mig
kade jag en af Grhettos kroknäsor ocli bredvid mig
satt en tjock romersk matrona, med svällande behag,
ännn mera remarkabla genom det åtsittande röda
lifstycke, som omslöt hennes runda personligliet,
Den låga, breda pannan, ögonen långt skilda från
hvarandra, näsryggen bred ooh rakskuren, ett par
ögon, som kunde både varma ocli ljunga, ntvisade
att kon var ett äkta romarbarn, kvars anor, om kon
kade hallit på dem, lätteligen kunnat bevisas gå
längre tillbaka än vara äldsta adelsmäns. Alla voro
vi otåliga att komma i väg; vi sågo på klookan, som
visade långt öfver den bestämda tiden, kostade åt
kusken, som ioke tycktes märkä någonting, ntan
ogeneradt roade sig med att klatscka med piskan.
Ändtligen steg kan då upp i sitt högsäte. En väl-
dig ryckning på vagnen, som så när kade begrafvit
mig i Eomarinnans öfvernödigt runda figur, till-
kännagaf, att kan fått vagnen flott.



En gendarm, en prest, ett par vackra Tivoli-
flickor, några kampagnarder i getskinnsbyxor, så
styfva (byxerna nämligen), att de ktmde stå för sig
sjelfva, och tili sist natnrligtvis en engelsman ocb
hans dotter; se der den besättning, som nu tappert
gaf sig i väg ut midt i middagsbettan för att öfver
Campagnans öde verld hinna fram tili Laurentii
porten. Tili först passerade vi förbi villa Este, mi-

mera tillbörande påfvens stor-allmose-utdelare kai*-
dinal Hobenlobe. Villan är som prinsessan i den
förtrollade skogen. Ide öde trädgårdarne stå mörka
sörjande cypresser; vilda rosor och snårväxter ha
stigit ivppför de väldiga marmortrapporna, slingrat
sig kring balnstradens pelare, kransat karyatider
ocb hermes-stodernas faunanleten, de der i århundra-
den blickat ned ocb skrattat åt bopen, som kommer
hit för att se Pirro Ligorios romantiska anläggnin-
gar. Vattennymfer ocb tritoner sitta sörjande i sinä
väldiga toma marmorkar, engång bräddfulla med
kristallklart vatten. Alit bar slnmrat in i sekellång
hvila ocb väntar på prinsen, som med en kyss skall
lösa den förtrollning, som bvilar öfver den sköna
trädgården. Eranz Liszt, den berömde tonsättaren,
bodde ett år bär i detta romantiska, öde slott. Der
borta mider den balft förfallna arkaden, som tyckes
bållas tillsammans endast af slingerväxternas seniga
grenar, plägade han stå länge för att se solen gå
ned, bortom Campagnan och St. Peters väldiga
knpol, i det „vinfärgade" hafvet. Af alit hvad verl-
den eger skönt och storartadt finnes intet jemförligt
med denna vy, en solnedgång sedd från villa Estes
veranda.

Så foro vi genom Tivolis berömda oliveskog,
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hvars åldriga trän med sinä sirliga, blekgröna kro-
nor, sinä ihåliga fårade stamrnar ha sett kejsar
Augustus och Msecenas draga förbi tili Tivoli, deras
älsklingstillhåll, ha sett Campagnans fält vissna
för många somrars hetta och grönska vid många
vintrars regn. Romare, göther, vandaler, alla ha
de vandrat här förbi denna skog, som med samma
skäl som Rom förtjenar binamnet „den eviga". Det
är visst med tanken på dessa klufna, delade stam-
rnar, dessa knotiga grenar och spöklika konturer,
som Dante beskrifver några af de dömda, de der
likt träd voro fastvuxna vid marken.

Och så kommo vi tili Campagnan. Solen brände
förskräckligt, dammet stod omkring oss, så att vi
måste ha sett ut som englar i moln och skyar.
Luften var odrägligt qyaf och tryckande, När vi
så kommo i närheten af de i fordomtima beryktade
Aquse Albulae och den numera uttorkade Tartariska
iiisjön blef den svafvelblandade luften alltmer och
mer svår att inandas. Att hettan var i stigande
kunde jag dessutom se på min feta granne, ty den
ena häktan efter den andra på hennes lifstycke
gick upp, och tili sist när den sista märlan brast,
trillade der ut ur barmen en hei massa små korf-
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var. Ogeneradt plockade kon dem upp, placerade
dem åter på sitt ställe ock med en stor knappnål
fästade kon lifstycket om sig igen, kvarefter kon
kelt öppet tillade, att kennes dotter var gift i Eom
ock att kon nu ämnade smuggla in tili kenne of-
vannämnda korfvar, att kon derföre gömt dem på
detta ställe, der kon ansåg dem säkrast, tätt invid
sitt kjerta. Der blef ett allmänt löje, missen ryn-
kade på näsan ock konduktören log förstulet; siika
affärer kade kan mer än en gång fått vara med
om. Vid porten tili kvarje italiensk stad betalar
man tuli för alla lifsförnödenketer, som införas. I
somliga städer räknas äfven tobak under denna ru-
brik. De italienska kusmödrarna besitta en ogene-
rad fyndigket i att lurendreja in läckerketer. De
mest omöjliga ställen begagnas tili gömslen; tour-
nuren ock ckignon'en, ingenting kalla de keligt.

Denna matronans smuggleri-affär tycktes sär-
deles intressera juden, som satt der med två kog-
naksflaskor framför sig. Hans magra fingrar voro
öfversållade med ringar af alls icke tvifvelaktigt
värde, sex styfver på sin köjd. Dessa ringar kade
genast i början fäst matronans synnerliga uppmärk-
samket. Hennes bliokar följde girigt alla den ring-
prydda kandens rörelser. Mer än engång tycktes
kon ka ltist, att tala med kandens kerre, men väre

sig att kans fullkomliga liknöjdket för kennes väl-
taliga bickar, eller kans jndiska exträktion kom
emellan, tills nu kade kon endast lyssnat på de
vanliga röfvarkistorier, som man alltid får köra i
en italiensk kliligens. Nu öppnade kon dock sin
språklåda ock menade tro på, att det var en rar
samling ringar kerrn egde.
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„Jo, jo men", sade juden, „värda sinä tvåkundra
lire tillsammans".

Lång paus.
„Skulle ni icke vilja sälja den der, den med

den blå stenen?" frågade matronan.
„Äkja för tjugufem lire".
Nej, det fann kon för myoket men sju skulle

kon kanske vilja betala; så jemkades tills det blef
en skilnad i priset på tjugufem centimes, som juden
ieke ville ge efter ock matronan icke ville betala.

„Men", inföll den förre, „ni får ringen för åtta
lire, jag ger efter centimerna om ni smugglar in
dessa kognaksflaskor tili staden."

Frun ref sig bak orat, tog sig en funderare,
kände på sin kårkorg; ja, der kade kon en lång
nål med en liten silfverkand. Denna kand bäres
som en amulett ock skall skydda egarinnan mot
det onda ögas makt. Innan kon gick in på öfver-
enskommelsen ville kon derför först försäkra sig om,
att lion kade sin goda kand med sig, som sknlle
ställa alit tillrätta.

„Nå, må gå!" hon kunde icke motstå ringens
förföriska glans. Men.hvar skulle hon gömma dem?
det intresserade oss alla på det liögsta. Först vi-
sade hon oss ett par bastanta ben, som hon frigjorde
från strumpeband ocli strumpor, stack en butelj i
livar sin strumpa, „för att de icke skulle skramla",

förklarade lion, och så
des, något som hon bestämt icke gjorde ocli
köli handeina för ögonen. Men man måste ju se
genom fingrarna med sin nasta. Strmnpebanden
fästes på något besynnerligt sätt under kjolarna och
im dinglade de båda sprit-fodralen emellan gum-
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mans fötter. Bingen var vunnen, betalningen skulle
erläggas i staden. —■ Så gick timme efter timme.
Ju närmare porten vi kommo, dess värre svettades
gumman, ekuru kettan började aftaga. Hennes
ängslan nådde en sadan köjd, att den icke kunde
undgå en van tullsnoks öga. Biktigt! vi stannade
vid porten. Otillfrågad afvisade gumman på det
energiska sätt misstanken om ett så nedrigt dåd
som lurendrejeri. Hennes ifver kade motsatt verkan.
Hon måste fram. Huru rättvisans tjenare nu vände
om gumman vet jag ej, men „ploiskis!" lät det, ock
en våt näck ock några glasskärfvor voro alit, som
var qyar af fröjdernas kalla; tillräckligt dock för
att bevisa kennes brottsligket.

„Flaskan är judens, den fördömde judgubbens!"
skrek frnn.

„Ja, men korfvarna, som dn har gömda i barmen
äro dina!" skrek juden och sanningen koni fram i
ali sin nakenhet.

Så skrefs fruns och judens namn, bostad och
signalement upp i en stor bok, hvarefter de båda
gråtande kontrahenterna åter fingo stiga i dili-
gensen.

„Eoco", sade matronan med ett triumferande
leende och letade fram ur sitt mystiska gömsle en
hei butelj, förstås sedän ali vidare fara var öfvei».
„Bingen har jag, den ena naskan har jag liel ocli
de åtta liren får du alit vänta på".

Juden var kuggad. Matronans segerfröjd varade
dook icke länge, ty det var synbarligen en klen
tröst för lienne att ha lurat juden, när hon tänkte
på de 50 lire hon skulle betala som plikt för sin
förbrytelse.
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Huru det gick med lienne vid kemkomsten,
vet jag ej. Men lion sade sig icke liysa några
illusioner alls öfver det emottagande kon skulle
röna.
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Sanct Giovannis underyerk.

fid paletten och ritbrädet hade dagar och vec-
kor ilat tmdan; innan jag visste ordet af

voro fjorton dagar förgångna, och det blef tid att
lemna Certosas präktiga klostergårdar, dess mo-
numenter, dess grönskandc trädgårdar och vanliga
munkar.

Det var sista dagen af min vistelse derstädes,
I sällskap med herr pastorn, tade jag ännu engång
lustvandrat i detta nord Italiens präktigaste tempel,
beundrat dess marmorfacad af Borgognone, freskerna
af Trocaccini, Crespi, Bianchi och Luini, marmor-
mosaikerna ooh Griangaleazzo Viscontis grafvård,
med ett ord hela den rikedom, den smak och ele-
gans, som Mailands hertigar för århundraden sedän
slösat på Certosas (Chartreuse's) praktfulla kloster-
byggnad. Nu på aftonen hade vårt lilla kotteri
samlats tätt ntanför klostrets murar, i fader Gio-
vannis albergo, vår vanliga mötesplats.

Der talades om Lappland och Sicilien, om hve-
teskörden och hottentotteina, om litteratur och konst,
om jordbruk, vin och väderlek, med ett ord om alit,
som ett sällskap, så talrikt och blandadt, som vårt



ktinde finna intresse nti. Först var der natnrligtvis
Griovanni vår värd, f. d. soldat; vidare Giulio, kans
broder, som var vår tippassare, stalldräng, kock ock
dertill skötte om det lilla jordbrnket; samt slutli-
gen två lärda bröder från klostret, en syndicus, en
ung godsegare en mäkta beläst ock lärd kerre

kans vackra fru, kerr pastorn ock jag.
Herr pastorn var nattirligtvis kögsta könset i

korgen, också satte kan aldrig sitt ljus under ena
skeppo. Han talade med lika tvärsäkerket om Gtids
transcendentala egenskaper, som om eskimån ock
lappen, men jag fruktar, att om kans kännedom om
Guds rike icke var större än kans bekantskap med
denna jemmerdal, så står det illa tili med den hjord,
som kan skall sköta ock vårda. Hans lilla välfödda
figur, kans kala kufvud, leende fryntliga min, ock
kans pratsamket gjorde konom tili ett ständigt ock
tacksamt föremål för den mera tystlåtne ock lärde
possessionatens qvickket. Hans högvördighet fat-
tade emellanåt eld öfver den senares infall, men
med ett glas Asti sptimanti sköljde kan ned förtre-
ten ock innan kort log kans runda anlete lika vän-
ligt som förr.

Vårt lilla sällskap så när som lierr pastorn
som denna qyäll lät vänta på sig kade redan
en god stimd värit tillsammans, men väre sig herr
pastorns frånvaro, aftonens skönket, ock tili en del
också det förestående afskedet, alit nog munterke-
ten ville ioke bli liemmastadd ekuru Giovanni kade
tagit fram sitt bästa vin.

Tyst steg månen upp öfver den grönskande,
rika Lombardiska slätten ock såg sin skönket för-
dubblad i kanaler tili kundratal, i bäckarna ook
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risfälten, hvilka denna tid på året stå iinder vat-
ten. Eldnngorna flögo omkring oss likt skimrande
gnistor i natten, grodor och syrsor sjöngo, och
högt öfver oss i den hvitblommiga accacians kro-
nor qvad näktergalen sinä ljufvaste och vemodigaste
toner.

Ändtligen sågo vi derborta i månskenet herr
pastorns lilla figur; fjeskande och varm kom han i
ett slags sakta traf. Bnona sera, buona sera, (god
afton) ropade han redan på långt håll. Han tor-
kade svetten från sitt runda anlete, pustade, suc-
kade, och, liksom för att taga skadan igen af sin
långa frånvaro från sällskapet, öppnade han genast
sin vältalighets slussar och lät flöda öfver mitt
kätterska htifvud en flod af katolska välsignelser,
slntande med att anbefalla den resande i Marias,
englarnes och alla milda helgons hägn.

Vår vän possessionaten, som längesedan glömt
englarne och afsvurit helgonen, invände, att ifall
olyckan ville vara framme, så vore kelgonens skydd
af föga värde, och önskade han i stället säkra ma-
skiner, goda vägar ock en bra reskassa samt påstod
helt hädiskt, att skyddsenglarne numera aro klädda
som poliser. Pastorn knäppte händerna ihop öfver
magen ock med en medlidsam och öfverlägsen min
började han: „Unge mau, ni tror hvarken på hel-
gon eller englar, och ni herr främling likaså. Låt
mig denna sista afton berätta er en historia ur mitt
långa på erfarenheter r.ika lif, om helgonet sanct
Giovannis ivnderverk, som jag sjelf bevittnat och
hvilket en hvar af er, som känt och känner Giu-
seppe der borta vid Ticino, kan intyga."

Hans anhållan mötte opposition af de flesta i
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sällskapet, men ban var envis, och slutligen fäldes
ett vänligt domslut: berr pastorns historia måste
vara slut, innan vårt vin var utdrucket.

Han satte sig beqvämt, tog en klunk, slöt ögo-
nen tili hälften, och hela tiden viftande med näs-
duken, började han med en snörflande och predi-
kande ton, följande sannfärdiga historia:

„I den gamla goda tiden, när munkar och pre-
ster ännu höllos i helgd och ära bland menige man,
när klostret egde hela nejden här omkring en
lieu åt alla håll då bodde här en bonde, som
hette Guiseppe, med sin hustru Maria. Han var på
det hela taget en hedersman, en from ocb god liri-
sten, han egde blott en svaghet: han tog sig gerna
ett rus".

„Troligtvis af klostrets chartreuselikör", in-
vände possessionaten.

„Tyst, tyst! Vidare! Som sagdt, lian drack
gerna. I följd af de lättade kommunikationerna nu
för tiden" (en sidoblick åt interlokutören „kom
lian alltför ofta tili Pavis, der han bland lustiga
bröder glömde hustru ock barn ocb minä förma-
ningar; ja, minä vänner, följden blef den vanliga:
bans kanaler uttorkade, hans fördämningar ruttnade,
fälten stodo vanskötta, bans hus förföll, bans btistru
gret bort sinä vackra ögon ocb öfver drinkarens
hus kom armodet som en förbannelse.— Så inträf-
fade den hårda pröfningstiden för vår beliga kyrka,
Viktor Emantiel —"

„Hans majestät!" skrek ex-soldaten.
„Hans majestät, ja, ban skickade öfver oss en

svärm af soldater, notarier, ocb auktionsförrättare.
Alit, bvad klostret egde, alit som Napoleon, den
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store kyrkoröfvaren lemnat oss qvar, skulle säljas.
Klostret blef undertryckt; af dess hundrade munkar
finnas nu endast 8 qvar; dess egodelar äro sking-
rade ooh Herrans hus har blifvit ett museum! Alit
nog, der var auktion dagligen; bönderna skulle få
så småningom lösa in de lotter hvilka de hittills
skött på arende. Med ett ord, alit var i upplös-
ningstillstånd, alit var på fall".

„Också Guiseppe kom upp tili auktiouen. Hans
hustru hade anmodat honom att köpa ett får eller
ett lam, ifall lian kunnat få det för billigt pris.
Naturligtvis hade han tagit sig ett glas vid affär-
den, ett par under vägen och några tili vid ankom-
sten. Följden blef, att hans ögon började att skym-
ma, och se, när han kom fram tili auktionen, tyckte
hans skumma ögon, att det var ett litet, det aldra
näpnaste, lam, som just skulle gå under klubban!"

„Första, andra, tredje gången!"
„Fåret är mitt!" skrek Guiseppe.

Det gick vid hans ord ett det bredaste löje öf-
ver allas anleten, ooh Guiseppe vandrade osäkert
ut för att dricka med sinä vänner ett glas på det
lyckliga köpet. Det rnåtte ha värit mer än ett glas,
ty senare på dagen blef hau lyftad af vännerna i
kärran; hvad han köpt lades bredvid honom. Pasqva-
lina, hans åsninna, fick en släng på länden ooh så
bar det af.

Försänkt i den djupaste slummer kom hau, tack
väre kräket, hem. Der möttes lian af sin hustru
Maria, som genast såg, huru det stod tili med hennes
stackars Guiseppe.

När hari. ändtligen var blefven vaken, blef det
fråga om fåret.
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„La-la-lammet, ja det ligger i kärran."
„I det här stora paketet?"
„Jaha, just der!"

Paketet öppnades, ocli se, en präktig, gammal
något svartnad tafla, föreställande en underskön
gosse, med en spira i den ena handen, ock den an-
dra annen lindad kring kalsen på ett litet snö-
hvitt lam.

„Hexeri!" skrek Guiseppe ock svor på, att
kräket kade bräkt mer än en gång under vägen,
att, när han köpte djuret, var det en svartskäggig
vaktmästare, som höll i lammet ock icke den der
förbannade rosenkindade tjufpojken.

„Håll inne med ditt tai!" ropade Maria häf-
tigt, „ser du inte, att det är den keliga Giovanni
med lammet!"

G-uiseppe öppnade ögonen, kisade ock såg, skra-
pade sig bakom orat ock slutade med att säga: „0
dio corn' e bello!"

Ja, nu ägde kan kelgonet oek för att icke bli
utsatt för gäckeri öfver sin kandel, lick han lof att
behålla det ock låtsa som om alit var som sig borde.
Det återstod intet annat än att hänga upp den vackra
målningen i det lilla livardagsrummet.

Ocli mi, minä herrar, nu börjar underverket!
Maria, kon var en from qvinna, lion låg dagli-
gen mer än en gåug på knä framför det vackra
helgonet. Men det var mer än tillbörligt mörkt i
rummet.

„Hör du", sade lion åt sin G-uiseppe, „om
du ändock ville ändra fönstret der och. göra det
par rutor högre, så kunde man bättre se vårt nya
helgon".
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Efter många om och men och för den kara hus-
fredens och helgonets skull gjordes fönstret större,
och sommarens soi sken in genom de nya rena ru-
torna, och Maria, hon skämdes för sinä smutsiga
golf och dammiga väggar. Der blef ett fejande och
städande dagen om! Så kommo Guiseppes vänner;
de sågo förlägna ut i det snygga rummet; der skulle
spelas och drickas, men midt framför det vackra hel-
gonet det ville icke gå riktigt. De plumpa qvick-
heterna gingo icke som förr öfver deras läppar, och
tidigare än eljest skiljdes sällskapet åt.

Dagen clerpå sade en af dessa vänner: „Nej,
tili Guiseppe går jag aldrig mera, der är så fördömt
fint, att man inte kan vända sig och den der pojk-
vaskern sedän, som tittar en rakt i synet, och liknar
så ackurat min Euriko, som dödde i höstas. Och
inte får man spilla en droppe vin, alit för hustruns
blanka golf!"

Och det blef intet gille hållet mer i Guisep-
pes hus.

Men Maria, hon prydde rummet med grönt och
hängde upp hvita gardiner för fönstret tili skydd
mot flugor och mygg; ja der blef svalt och godt hos
dem midt i sommarhettan.

„Vet du, Guiseppe, du måste alit lappa ta-
ket, det läker, och sanot Giovanni kan fara illa*i
fukt."

„Lappa? nej, det duger ej, dertill är det för
gammalt, det måste byggas om!"

Och så fick liuset nytt tak. Nytt tak och nya
fönster, det såg så rasande fint ut, riktigfc som en
liten villa.
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Så gingo månader och år, med helgonet hade
välsignelsen kömmit in i Guiseppes hus. Ljus, snygg-
het och trefnad gjorde, att han icke mer besökte
de mörka, smutsiga krogarna.

Lockad åf dess vänliga yttre, dess blanka rutor
och hvita gardiner, kom der en dag en resande en-
gelsman in. Det första han såg var taflan.

■ „Men ni äger ju ett mästerverk! Det är en
talla af en gammal venetiansk mästare, af Giorgione,
jag ger er 100 pund för den".

Guiseppe hade stor lust tili de 100 pmiden,
men Maria ville inte höra talas derom. „Sälja vårt
belgon åt en kättare, nej aldrig! Ocli livilket liel-
gon sedän! Huru såg liär nt, innan den gudsen-
geln kom in i Iniset! Mörkt och smntsigt, fat-
tigt och eländigt hade vi omkring oss, det säm-

sta folket i trakten giok ut och in hos oss, men
nu ser du, sedän Giovanni, den lielige, koni in
tili oss ooh tog oss mider sitt hägn, sedän dess
har alit gått oss väl, och nn ega vi hela arrendet:
Det är alit Giovannis verk. Efter honom ha alla
vara gossar fått sinä namn, nej, honom sälja vi
aldrig!" och dervid blef det.

„Basta ropades det, „vinet är slut!"
„Nej, ännu ett ord bara, sens moralen, sens

moralen", ifrade pastorn.
„Den skall jag berätta, jag skall sluta er

historia", svarade godsegaren. „Taflan är verkligen
i Guiseppes ego, den är verkligen ett arbete af
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Giorgione, men den föreställer ett Bacchusbarn, eller
en ung satyr och icke den heliga Giovanni".

„Ett Bacchusbarn! Nå du heliga Maria, slikt
har jag då aldrig hört!"

Och herr pastom tappade koncepterna.
„Meii", stammade hau, „men spiran då?"
„Det är en thyrsus-staf".
„Nå än lammet då?"
„En före detta killing, ni vet Bachns och

getterna trifdes väl i hop."
„Än salighets hornen på helgonet", ropade

pastorn triumferande.
„De äro satyrens horn, som i klostret fått

en något vidlyftig förgyllning".
Pastorn måste ge sitt försvar om sanct Gio-

vannis identitet förlorad. Han gned sin panna för
att få någon klarhet i detta qyistiga casus. Plöts-
ligt for han upp, han hade fått en ide.

„Än nnderverket, herre, underverket, för-
klara det också".

„Nej, sådana köra tili edert område, dem bör
man aldrig förklara, herr pastor, endast „tro".

„Jaha, dem bör mau endast tro mycket
rätt, men tro på ett Bacckusbarn! Nej, nu går det
alldeles för långt igen! ni går för långt min bästa
herre, jag blir dervid att underverket var ett rigtigt
underverk".

Ja, sedän blef det en lång dispyt om tro och
icke-tro, men den hör icke tili berättelsen om Gio-
vannis underverk. Ooh tallan, lion iinnes än i dag
hos Gruiseppe. Hvar lördag tänder kan ett vaxljus
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för den, ock framför den tafla, som Giorgiona
(Giorgio Barbarelli) Venedigs skönaste, gladaste ock
mest lättsinnige konstnär malat vid glas- ooh bä-
garklang, såsom en glädjens apotkeos, framför
den böja Guiseppe ock kans familj sinä knän kvarje
morgon ock afton, ty för dem är den undersköna
gossen den kelige Giovanni sjelf.

!)
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Tunis





Till Tunis.
Allons! des uiles ou des voiles
Je veux voir les autres ctoiles.

V. Hugo.

yckan kar åter beskärt mig att trampa
på en ny del af terra firma; det var
icke utan en viss barnslig fröjd jag
första gången såg Afrikas klippor
stiga upp ur det i blått och grönt
skimrande vattnet. Afrika, kuru mån-
ga minnen från vår tidigaste barn-
doms- och skoltid äro icke förknip-
pade med detta land! Jakob, som
drog ut med hela sitt hus tili landet
Gosen, Moses och Pharao, den nyk-
tande Eneas, som för Dido förtäljer
Trojas olyckliga öden; Scipio Afri-
canus ; den lärde Augustinus, kyrko-
fadren, Abencerragernas stolta ätt.

Alla dessa olika folk ooh typer drogo i hast förbi
mig, liksom morgonens dimmor och liksom dessa
skingrade de sig, ju högre solen steg, ju närmare

vi kommo det gamla sagolandets gula, klippiga strän-
der; ty ju närmare verkligketen vi äro, desto mindre



spelrum har fantasien. Ooh. det är icke utan, att ju
Mohamed es Sadok Beys smutsiga, svarta tmdersåter
kommo mig att nastan förgäta det jag befann mig
på skådeplatsen för den mest romantiska delen af
Eneidens saga. Det var tidigt på morgonen; en
strålande april-sol lyste öfver det glänsande hafvet,
som skiftade likt vattradt siden, än i djupblått, än
i grönt. Söderut syntes en gul strimma, det var
Cap Bona; längre bort Karthago. Öfver det kela
köjde sig en himmel kög ock blå, ren och klar, som
det köfves i Afrikas vår. Rundt omkring oss lekte
delfiner det gjorde dem bestämt ett synnerligt
nöje att drifva gäck med ångans kraft. An voro
de i kölvattnet, än hoppade de kögt upp emot fören,
sköto framför oss likt pilar, döko ned i de blå dju-
pen ock försvunne för en stund, för att snart åter
börja samma lek. Sjömännen döda aldrig delfiner,
ty redan sedän de gamles tid har man den sägnen
om dem, att när' ett fartyg lidit skeppsbrott föra
delfmerna de dödas kroppar i land, på det att de
må fmna en graf i den vigda jordensfamn. Så be-
rättar mig åtminstone vår styrman, en mörk väder-
biten Maltesare. Yi nalkas emellertid mer och mer
den klassiska kusten, den gula strimman börjar att
taga form, vi kunna skönja klippor, berg och uddar;
här och der på branterna hänger en liten hvit stad
eller by med moskeer och minareter. Grönskande
slätter, palm- och olivskogar blifva synliga. Fro-
diga falt, mj\ikt tecknade kullar med krithvita hus,
villor, ruiner och palatser; huru olika den Sahara-
natur, jag hade drömt om.

Så snart vi kastade ankar vid redden af Grou-
letta (goulett d. ä. strupe), Tunis hamn, blir ång-
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båten kringkvärfd af araber, mokrer, negrer ock
italienare, som erbjuda oss sinä dyrt legda tjenster.

Under mycket skrik, oväsende, rop ock larm stiga
vi ned i en liten båt, som för oss i land, der vi
väntas af ett det mest pittoreska följe araber, mokrer
ock negrer, som under ett gräsligt skränande strida
om aran, att få bära de resandes bagage tili tull-
kammaren.

Min kappsäck blef af svarta, nakna, magra ar-
mar dragen an kit, än dit, tills jag på det krafti-
gaste argumenterande med käpp ock paraply, efter
en tapper strid räddade den från att bli söndersliten,
ock anförtrodde den slutligen åt en tunesisk löjt-
nant, som mot en ersättning af några karaubie, unge-
fär 30 centimes, förde den direkt in i vaggonen, ock
så bar det af tili Tunis. Staden Tunis ligger unge-
fär en kalftimmas väg (på jernväg) från kafvet, mellan
tvenne små sjöar El Bakira ock El Sedjurni. Den
förra kar på sinä ställen sött vatten ock skiljes en-
dast genom ett smalt, numera genombrutet näs från
kafvet.

Vägen går längs stranden af denna sjö, öfver
en slätt, som ehuru talrika hjordar beta'r det fro-
diga gräset, det oaktadt bär prägeln af ödsligket
och sterilite. Också är landet, svedt ock brändt om
sommaren, omöjligt att bebo. Sedän vi åter vid
bangården med käppar ock paraplyer, med händer
ock fötter lärt ett tjog enträgna mokrer att skilja
mellan mitt ock ditt, lemnade vi som segrare val-
platsen ock efter en qvart timmes vandring genom
gropiga gator ock kalffärdiga eller nyss påbörjade
promenadanläggningar, kamnade vi ändtligen på ko-
tel Paris, der vi emottogos af en tjock ock vänlig
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fransysk värdinna, som kommenderade öfver en tal-
lös skara röd- ock kvitklädda araber, med kvilkas
tillbjelp kon gaf oss en god middag ock ett passa-
belt rum. Efter en liten stunds kvila begåfvo vi
oss ut för att bese den brokiga staden.

Förgäfves söker fremlingen kär att igenkänna
de olika typerna, att af kläder ock smycken sluta
sig tili stånd ock klasser. Han kan skilja emellan
de svarta, fula negrerna, de ljusa frankerna, de öf-
riga blifva i kans ögon araber.

Först sedän man en längre tid vandrat i baza-
rer ock bodar, gifvit akt på ansigtstyper ock dräg-
ter samt taiat med infödingarne, blir man i stånd
att skilja mellan de olika raserna i- staden. Ber-
berna, ett semitiskt folkslag, voro de ursprungliga
innebyggarne, de der redan i 9:de årkundradet förde
krig med kringboende nomadiska stammar.

I 13:cle årkundradet, när mokrerna af de nor-
mandiska furstame fördrefvos från Sicilien, flydde
de, efter det för dem olyckliga slaget vid Tolosa, i
stora skaror tili Tunis ock fördrefvo de ursprung-
liga innevånarne, kvilka i sin tur flydde tili bergen
ock derför kallades kaboils eller Jcdbyler: d. ä. bergs-
bor. Tili de sicilianska mokrerna, eller som de all-
männare kallas maurerna, sällade sig sedermera de
spanska, ock Tunis blef de berömda Abencerragernas
sista tillflyktsort ock deras graf. (Grafven är en be-
synnerlig byggnad med tak af mörkgröna glacerade
tegelplattor. Under ett stort tillopp af nyfikna tog
jag en enkel pennteckning af mausoleet, turba kallad.)
Mauren är stadsbo, berben jordbrukare, den förre är
ljus, vacker, elegant ock bildar landets aristokrati,
isynnerket de som kärstamma från Spanien. Många
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bland dem skola än i dag visa eder nyckeln tili det
bus, deras förfäder bebodde i Gordova, i Sevilla, i
Andalusiens dalar. Medan berben, starkt uppblan-
dad med negerstammar, afskyr utländingen, är mob-
ren deremot tolerant i detta afseende. Han talar

gerna med främlingen, är bemmastadd antingen i
franska, italienska eller engelska, kläder sig van-
ligtvis bvit, oeb om bans bumus stundom är fär-
gad, bar den en fin, ljus ocb delikat skiftning (sär-

Aljencerragernas mausolu.

deles anslående är en blågrön färg ocb en ljusröd
liffärg). Arabeina, i egentlig mening, hafva hvarken
mobrernas ljusa by, icke beller kabylens smutsfär-
gade bruna; det är en klar, jenin, ljus, sienabrun
teint oob i motsats mot maurens sinligt veka, ofta
fetlagda ansigte, bära deras ovala oob inagra anle-

ten ett drag af strängt allvar, ja melankoli. De

aro icke talrika, emedan deras nomadiska vanor

föga passa bland de jordbrukande ocb industriella
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maurerna och kabylerna. Hvad qyinnorna beträffar,
så må det nämnas att mauriskan går alltid beslöjad,
från sitt 11 å 12 år, så att om henne kan jagintet
annat säga, än att hon på gatan ser ut som en van-
drande varnbal. Berbens hustru deremot är, likasom
arabens obeslöjad, men så bar bon icke beller nå-
got att gömma; om man icke viii nämna den tatue-
rade bakan, de sneda ögonen ocb de enorma silfver-
ringar, som likt ett par skygglappar bänga en på
bvardera sidan om bnfvudet, och bvarifrån åter i
sin tur perlor, benbitar, koraller, slantar, amnletter
ocb dylikt dinglar i smutsiga band ned på barmen.
Om judinnorna skola vi tala längre fram. För att
få ett begrepp om en orientalisk stad bör man tili
först besöka bazaren, i Tnnis kallad Souk. Souk är
en lång gata, öfvertäckt dels med präktiga mauriska
bvalf, dels med sparrar, käppar, glas ocb trasor; den
börjar vid Marina platsen, ett litet torg vid porten af
samma namn. Om du någonsin i ditt lif tviflat på den
Darwinska tbeorin om menniskoslägtets utveckling,
så res tili Tnnis, bar skall du vid Marina porten finna
de förlorade mellanlänkarna. Idiotiskt fula, svarta,
långarmade negrer sitta der i långa rader, hop-
krumpna på ben, som sakna vador, det stora, fula
hufvudet insvept i röda ocb brandgnla trasor. De
bjuda ut sinä varor, bröd, pastejer ocb bakverk, men
jag för min del var glad att kanna mig genommätt,
när jag gick förbi dem. Ifrån torget in åt staden
tili går den egentliga Souk. Man tränger sig fram,
under larm ocb skrik, emellan folk ocb fyrfotingar,
bundar, kameler och åsnor, negrer, maurer, franker,
judar och araber; sprättar i guldbrokad och bjerta
burnuser; tiggare som tyckas dig vara ett lefvande
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konglomerat af trasor och paltor. Den ena boclan
anöser den andra; här köpslås och prutas, här be-
rättar man nyheter, dricker sitt kaffe, spelar schack,
tager sig sin lilla middagslur eller lyss på en bull-
rande musik, alit medan man väjer nndan för ås-
nor, lastade så att endast benen och de långa öro-
nen äro synliga, eller trycker sig platt mot muren,
medan en stor kamel med ett litet hufvud passe-
rar för att icke komma i alltför närä beröring med
ryttarnes smutsiga fötter. Bodarne äro intet annat
än stora hvalf; mer eller mindre djupa, på samma
gång verkstad och försäljniagslokaler. I den ena
hamrar en kopparslagare, här sitter en på sinä
skräddarben, syr och lappar, der är en guldsmed,
der stöper man ljus, väfver och färgar. Inne hos
parfymhandlaren står just nu en matirisk dam in-
höljd i Sassarin. Takretas öfver pannan och baskir'en
under ögonen, det hela påminnande om en italiensk
likbärare. Hennes judiska sällskapsdam, med ett
vackert obeslöjadt anlete, en röd sidenväst, diverse
tätt åtsittande blöjor kring höfterna, vore verkligen
vacker, om icke de fula pantalonema eller rättare
fodralen af styft guldbrokad skämde bort benen.
Damerna handia på ett pulver „Henne" kalladt, för
att dermed färga naglarne karmosinröda, ty så fodrar
modet. Bodorna eller verkstäderna äro ordnade så,
att alla de som tillverka och handia samma slags
varor befinna sig i närheten af hvarandra. De bilda
så godt som skråföreningar; hvarje slag af yrkes-
idkare lyder nemligen under sin ålderman herr
general som vår ciceron i underderdånighet
kallade honom; denne bor midt ibland dem, ski-
par rätt när tvist uppstår och hjelper dem att
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lura resande främlingar, när nppköp är i fråga.
Stenläggningen i den ytterst vidlyftiga bazaren är
obeskrifligt nsel, dertill kommer att man då ock då
snafvar öfver grafstenar, uppresta öfver de döda,
som kär tinder gator ock gränder funnit, kvad vi
kalla sitt sista kvilornm.

Den nu lefvande beyen Mohamed es Sadok kar
ifrat mycket för stadens förskönande; men det kela
kar gått planlöst tillväga, man kar byggt an kär
än der, men i alla fall kar kan ändock skaffat frisk
luft i den varsta trängseln. Utom en liten vacker
trädgård som kan anlagt titanför sitt palats, kar kan
byggt en ny bazar i maurisk stil, ett badkns ook
ett fängelse för sinä generaler, af kvilka kan äger
icke mindre än 400. De bära röd fez med en stjerna
i fronten, svart rock ock röda pantaloner, somliga
bland generalerna ock nastan alla soldater sakna
strumpor ock skor. När eder korrespondent, i säll-
skap med en fransk litteratör ock en italienare, kade
den nåden att få besöka kans kögkets lustslott Bardo,
1 timmes väg utanför staden, blefvo vi emottagna
af en general ock en öfverste. Af vår tolk iick ge-
neralen 5 franc ock en ödmjuk kandkyssning, kerr
öfversten emottog af fransmannen med mycken tack-
samket 40 centimer som drickspengar.

Af det ofvaimämiicla kan man sluta sig tili kuru
det är med krigsmagten tili lands; den tili sjös är

tills vidare utstruken ur rullorna, med undantag af
sjöministern ock amiralen. Af de fordom så fruk-
tade tunesiska sjöröfvarne iinnes intet qyar utom
minnet. I El Bahira stå dock ämiu 2 benrangel af
krigsskepp på grund. Kanonerna ka gått i botten.
Hvita lustiga Pelikaner ock röda Flamingos prome-
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nera gravitetiskt på de murkaa däcken, medan lätt-
vingade måsar äntrat upp i de origgade masterna.
Sedän beyen (den aflidne) „på kreditens falska våg"
förstört sinä finanser, återstod honom intet annat
än att ställa sig under sinä kreditorers förmynder-
skap. En kommision af 2 engelsmän, 2 fransmän
och 2 italienare förvaltar nti under presidium af en
svensk ali hans egendom, och det är denna kom-
mision som ailönar hans militära lyx så knappt, att
man försäkrat mig det 100 piaster utgör årliga lö-
nen för en kommenderande öfverste. Beyens för-
hållande tili sultanen i Konstantinopel var i fordna
tider ungefär detsamma som Donau-furstendömenas
och Egyptens. Men tili följd af den höga Portens
mer och mer tilltagande förfall har Tunis' herskare
numera nastan helt och hållet lösryckt sig från sul-
tanens öfvervälde. Sedän många år tillbaka har
beyen icke betalat någon skatt. På 1830-talet var
det redan fråga om att Tunis skulle förklara sig
för en fullkomligt oafhängig stat, men politiska
skäl (fruktan för att grannen i vester, Prankrike,
skulle finna behag i det sköna landet) har föranlåtit
den nuvarande beyen, att oficielt förnya det i alla
fall endast nominella erkännandet af Sultanens i
Constantinopel öfvervälde. Beyen, en upplyst och
välvillig man, visar europeerna mycket tillmötes-
gående, i maurernas och isynnerhet i arabernas ögon
förmycket. År ISG4 sammangaddade sig några förnä-
ma, oroliga maurer med de missnöjda, nomadiserande
arabstammarne och ett svårt uppror utbröt, hvilket
likväl, med delvis europeiskt biträde, slutligen blef
undertryckt, och den af beyen införda frisinnade
konstitutionen. som var orsaken tili de inbördes
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oroligheterna blef i det närmaste genomförd. En-
ligt denna, få europeer och judar vistas och ega
hus numera hvarsomhelst i landet, de sednare be-
höfva icke bära den dem i fordna tider påbjudna
drägten. Märkvärdigt nog ha flere af dem, i syn-
nerhet bland de äldre, bibehållit deras träldoms
märke, den svarta kalotten och den blå burnusen.

Hvad myntet beträffar, så präglas i Tunis Pia-
stern, underafdelad i karoubi. En piaster motsvarar
ungefär 05 penni. Fem piaster-stycket präglas i
guld, dock kommer man lika väl tili rätta med
franskt guld och silfver. Det franska myntet är
allmänt förekommande i handein. Efter dessa i ali
korthet gifna upplysningar om landets ekonomiska
och politiska ställning, låtom oss innan vi gå extra
muros göra ett kort besök i Kasbah, det är Tunis
citadell. Delacroix, Decamps, Gerome, Egron Lund-
gren, Hildebrand, ha gifvit oss hundrade vackra
bevis på att orienten är ett måleriskt land. Alit
bildar taflor i Tunis. Hvarje simpel gata med sinä
brokigt färgade portgångar och arkader, de pitoreska
bodorna med lifvet derutanför, kaffeerna, bazaren,
grafvarna: hvart vi vände oss, de mest tacksamma
motiv för genre- och arkitekturmålarens pensel.
Men platsen framför Kasbah, det är idealet om
orienten realiseradt. I första planet en liten lund
framför ett kafe, tili höger en arabisk pelar-gång,
rakt framför oss i andra planet höja sig Kasbahs
fästningsmurar och port —■ visserligen icke byggda
med tanken på Krupps kanoner, men desto mera
för målarens pensel, tili venster synas lemnin-
gar af saracenska, romerska och karthaginiensiska
byggnader; ett präktigt toru och en vajande palm
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skänka det hela en särdeles pittoresk afskitning.
Framför de svartnade ocli brandgula murarna af-
tecknar sig, än en praktfullt klädd maurer på en
hvit rikt utsirad och sadlad mnlåsna, eller en arab
med det mest komiska bland djuren, kamelen; half-
nakna negrer sitta och sola sig i denkrithvita sanden,
öfver det hela en himmel, om hvars klarhet och ge-
nomskinlighet en nordbo icke kan göra sig ett be-
grepp. I kasbah har beyen sitt kanongjnteri och sin
krntfabrik, men nu tinder fredstid har gjnteriet afstan-
nat, krutet är bortskjutet (det saluteras flitigt i Tunis),
komendantens kokreatnr beta på vallarne, der inne
är tyst och fridfullt, utom då någon maurer eller
turk på högvederbörlig befallning strypes; det är de-
ras företrädesrätt framför araber och kabyler, att
vandra ur verlden. Och nu tili Bardo.

Kabyler.
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Bardo.

<jT§)land alla de konsuler, som vistas i Tunis, är
ingen så anseddd som svenske, numera äfven

nordtyske konsuln, „Cavalier Tulin af Tunis", som
kan kallas. Slägten är svensk, men kar nu i öf-
ver 100 år värit bosatt bär, ocb bvarje generation
kar i sin tur innebaft konsulsplatsen vid beyens
kof. Den nuvarande konsuln kar äfvenså, efter slu-
tade studier i Sverige i många år allaredan beklädt
sin post. Med ett rekomendations-bref från bonom
aro alla portar i Tunis (med undantag af moskeernas)
öppna för eder. Försedda med ett dylikt begåfvo
vi oss en dag på väg tili Karthago, tili Bardo, för
att besöka detta beyens käraste lustslott.

I Tunis finnas inga åkare; när man här viii
färdas, måste mau ständigt anlita en för tillfället
förliyrd vagn. En sadan för fyra platser betalas med
15 francs för dagen; kusken är nastan alltid malte-
sare. I sällskap med en italiensk offioer ock en
referent för Pariser tidningen Figaro anträdde vi
vår färd, innan morgonens dagg fördnnstat, innan
kettan ännu blifvit alit för odräglig. Har ni i
Paris sett Figaros staty ofvanom ingången tili kerr
de Villemessants byrå? Just så såg referenten ut:
samma fysionomi, färdig att le, skratta, causera,
skandalisera alit ocli alla, endast att det är roligt;
litet bonapartist ocli litet legitimist, när det rende-
rar sig republikan, livad soin lielst ock när som
helst, endast att det är roligt ock inbringar nya abo-
nenter. Yår fransinan satt på framsätet, i ena kau-
den hade ban en bössa, i den andra en pistol. Medan
han taite o m ett besök i en moske, som han skulle
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beskrifva i Figaro, kastade han lystmätna blickar
på de feta vaktlar och snabba vilddufvor, som ilögo
omkring oss. „Men", invände italienaren, „ni har ju
aldrig kunnat komma in i en moske, ett dylikt be-
sök skulle kosta eder lifvet". „Bah", svarade vår
referent, „jag har frågat efter hos Ismail och hos
Abraham, „et maintenant, on arrangera un peu,
on faira une grande blague". Också vi hade frå-
gat Abraham och Ismail, de voro judar, de hade
aldrig med sin fot värit inne i en moske.

Efter att lyckligt ocb väl ba hunnit porten El
Chadra och beundrat den maltesiska kuskens fär-
dighet att veja undan för den mängd af halfnakna
barnungar och slumrande muselmän, som lågo i por-
tar och gränder, kommo vi ut på slätten. Just
utanför porten slagtades en hei mängd får och get-
ter, och nu bar det af raskt undan, på en grön-
skande väg af 50 tili 80 fots bredd, mellan frodiga
falt och ängar.

Det var icke litet lif utanför stadsporten, ri-
dande araber, med långa bössor, feta manrer på
präktigt utstyrda mulåsnor trafvade fram. och åter;
en och annan stor kabyl, sittande på länden af en
liten åsna, red tili staden med bönor och ärtskockor
i de stora korgar, som voro fästade vid sadelknap-
pen och liängde ocb dinglade kring åsnan så att
endast öron ocb bofvar syntes; tiggare ocb der-
viscber, barfota, smutsiga soldater, europeer i granna
Wienervagnar, får ocb getter, kameler ocb åsnor;
med ett ord, det var ett lefverne, ett skri ocb ovä-
sen utanför stadsporten, som man endast fimier i
en orientalisk stad.

Efter en balf timmes färd kommo vi tili Bardo.
10
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Det yttre var obetydligt, och ehuru ett enda Hus
såg det med sinä utsprång, tak och torn, portar och
verandor ut som en hei by. Vi åkte in genom en
låg ful port, kommo tili en inre gård, sedän åter
genom en port tili en lång gång med bodar och
verkstäder på båda sidorna. Vägen spärrades emel-
lanåt af obstinata åsnor, som stodo på tvären i
portgången, emellanåt af sittande, sofvande, hop-
krupna araber och kabyler, de der i ett antal af flera
hundrade fyllde gård och gångar i palatset. Så
kommo vi fram tili en större gård der ett par mu-
lor och åsnor bedröfvade tittade i en fontän utan
vatten; här gjorde vi hait och stego ur vagnen.
Abraham kysste en herre på handen och presente-
rade honom sedän som herr öfversten. Han bar den
redan beskrifha uniformen, sneda, spruckna stöflor
och inga strampor. Vi blefvo artigt emottagna och
fördes sedän tili en general, hvars ekipering befann
sig i lika bedrönigt skick. Herr generalen var
nedlåtande nog att följa oss tili det inre af slottet.
G-enom en rätt vacker mauriskt dekorerad gång
kommo vi tili slottets patio, det är den inre gården
i ett mauriskt hus, motsvarande atrium hos de gamle.
Denna gård utstyres ofta på det praktfullaste. Också
hade beyens arkitekt synbarligen bemödat sig att
åstadkomma något riktigt stilfult och vackert, och
väre det sagt genast, han har lyckats icke så illa.
De sirliga hästskohvalfven af ömsom svart, ömsom

hvit marmor, golfvet i präktig mosaik, väggarne i
pelargången tili halfva sin höjd belagda med majo-
licaplattor i praktfulla och dock milda färger, den
präktiga trappan med lejonen, som gifvit gården
sitt namu, den utsökt vackra, sirliga och fantastiska
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ornamentiken, det liiiiga rörliga staffaget, berber i
lifröda, sjögröna och hvita bnrmiser, solljuset och
reflexerna från de blanka majolica väggarna, det
bela vai- en förtjusande tafla, i färgrikedom och.
effekt öfvergående alit hvad jag hittils sett, vida
bättre an sultanens roccoco palats vid Bosphorens
stränder. När man såg detta färgspel, dessa bvalf,
pelare, ornamenter, började man ovilkorligen dröm-
ma om Cids sånger, striderna vid Grranadas murar,
Aben Hamet, donna blanca och Alhambras förgångna
prakt. Dock drömmar gå som strömmar. Vi stego
upp på lejontrappan och från österlandets poesi och
lyx kommo vi in i den vildaste barockstyl, förgyllda
roccoco-stolar, råa ornamenter och bjerta färger,
dertill storrosiga simpla brysselmattor och ett par
pendyler i form af göthiska domer. Lika smaklös
var tronsalen. Rätt kuriöst var att se en fmsk
amirals, Carl den 15:des och några andra europeiska
potentaters konterfejer bland alla dessa afmålade
paschor och beyer, som prydde salen. Der funnos äf-
ven några tanor värda att hänga i en skarprättares
bostad; bakgrunden i tallan tycktes mig först före-
ställa en skog, men befanns vid närmare påseende
vara en rad af menniskor, spetsade på hvassa
pålar. Mera i stil och bättre anordnad var beyens
domsal, en basilika, väggarna prydda med marmor-
mosaiker, midtelskeppet uppbtiret af vackra pelare,
hemtade från det gamla Karthagos ruiner. Hvarje
lördag skipar beyen sjelf i egen person rätt här7

hvem som helst får då framföra sin klagan hos
honom. Beklagligtvis fmgo vi icke tillfälle att be-
vista någon session. Men en af vara vänner, en
erigelsman, som åhört ransakningen i ett mål, be-
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rättade för oss om den otroliga snabbhet, med hvilken
lag och rätt skipades, dom afkunnades och straffet
exeqverades. Tvenne judiska qvinnor anklagade en
man, som på något vis förbrutit sig mot dem, den
anklagade framfördes af dem soin hjelpt att gripa
honom, han teg, hvarken nekade eller bekände, döm-
des i blicken tili 200 käpprapp på fotsulorne, sur-
rades genast fast och domen gick i verkställighet.
När han fått hundra rapp inträdde en paus, som

några af de närvarande begagnade för att begära
nåd för mannen, hvilket också genast beviljades;
och på sinä söndriga fotsulor fick deliqventen ge sig
.af, så godt han kunde.

Från domsalen vandrade vi genom en hei mängd
obetydliga, Ma mm och gångar, sora alla bevisade
att den europeiska fabriksindustrin inom kort skall
alldeles döda ooh tillintetgöra den industri oohkonst-
färdighet, för hvilken Maurerna engång voro kända.
Innan vi lemnade Bardo fördes vi i ett litet ram,
eller rättare en större nisch, decorerad med svärd
ocb yxor, för att göra bekantskap med Tunis' rykt-
bararaste man, Mokamed es Sadock inberäknad, det
var beyens bödel. En stor mängd araber sutto
omkring konom och betraktade den fruktade gamle
mannen. Han satt på en bred bänk, fullkomligt
tyst, vaggande htifvudet mellan händerna. Abra-
ham vidrörde honom, han lyfte upp sitt hufvud,
såg på oss med ett par själlösa ögon, ett dödt löje
for öfver hans anlete när han såg oss, ty af alla
som besöka honom får han några karoubi tili has-
chis och kognac. Det myckna blod han gjutit, (mer
än 250 personer) och smakat han drager sin blo-
diga yatagan mellan läpparne för att torka den
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ger honom ntan rusclrycker ingen ro och ingen
hvila, hvarken natt eller clag. Hans fantasier ocli
feberdrömmar ha för de vidskepliga arabema alit
det rysligas retelse och det hernskas behag. Vi
lemnade med afsky den dystra liålan, och andades
icke fritt innan vi förbi det välbevakade barem hnn-
nit tit tili slätten ntanför Bardo. Vara begrepp om
orientalisk prakt ocb lyx, konst och indnstri voro
visserligen betydligt nedstämda, men å andra sidan
hade vi kömmit verkligketen, sanningen närmare,
och det kan ju dock vara någon ersättning för fan-
tasier som ha sin rot i „tusen och en natt."
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Det gamla Karthago.

fackrare var det att färdas öfver den grönskande
slätten midt i ali vårens prakt öfver det gamla

Karthagos ruiner.
Blonimor, som högsommarens soi kallar fram

hos oss, stodo här i sin kärligaste fägring. Flere
bland dem voro gamla bekanta från norden, från
vara trädgårdar och orangerier. Ofantliga, praktfulla
tistlar med brokiga blad, Cardus Marianus. Den
ståtliga Bicinus Sangvineus, med sinä röda bloni-
mor, kvitblommande Acacier och öfverallt hvart man
såg den röda åkervallmon. Gamla oliveträd, som
sett Astartes fester firas, sett numidiska ryttare
spränga fram på slätten ock romerska legioner draga
ut i härnad, dolde sinä ärevördiga hufvuden i yfvig
Ampelopsis vinifera ock prydde sig med Caprifo-
liens doftande blommor; deras stammar voro tili den
grad illa medfarna af år, af vind och väder, att der
icke tycktes vara en tums bredd frisk ved nti dem.
De voro så splittrade, att det såg ut som om 3, 4
ja 5 stammar förenat sig om att bära en enda krona.

Anda hit ] l/2 timmes väg från staden sträckte
sig slagfältet vid Zama, der den tidens mest genia-
liske fältherre, han som svurit att evigt hata ro-
marne, Hannibal Barcas son blef slagen af Scipio
Africanus 203 f. K. Annu några minuters väg och
vi skönja på marken små temmeligen regelbundna
ojemnheter, det är ruinerna af Karthago, Didos stad.
Präktig Epilobium och Lychnis frodas på kalkgrun-
den, här och der stiga lemningar af murar och hvalf
upp ur de bördiga kornfälten. En mängd af stora,
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qvicka, gröna ödlor solade sig på de hvita stename.
Hidt i kornåkern, obekymrade om den växande grö-
dan, vandrade Araber med långa bössor på jagt efter
de feta vaktlarne. Senatens bud tili Scipio bar gått
i fullbordan, „Karthago skall förstöras, så att plo-
gen kan gå deröfver". liman konsuln skred tili
förstöringsarbetet, bjöd ban enligt Romersk sed Bal
ocb Astbarot ocb alla Kartbagos busgudar, att taga
sin bemvist i det eviga Eom; med pomp ocb ståt
fördes de från de rykande ruinerna tili verldssta-
den, samt uppstäldes der i ett tempel belgadt åt
alla gudar. Dock inga ofFer, „blidkade de vreda
makter". 500 år derefter bämnades de genom G-ense-
ricks svärd, eller som ban sjelf kallade sig „Guds
gissel", de oförrätter de lid.it. Han bade nämligen
intagit det nya Karthago som romarne anlade på
det gamlas ruiner ocb gjort det tili säte för sitt
röfvarvälde. Det romerska Kartbago var vid tiden
för Vandalernas infall, näst Rom den präktigaste
ocb största stad i bela kejsaredömet, och alla lem-
ningar som ännu skönjas bär på orten bärleda sig,
på ytterst få undantag när, från den nya stadens
glansperiod. Sedän den under folkvandringarnas tid
bört än under den ena, än under den andra berska-
ren, blef den år 699 eröfrad ocb fullständigt för-
störd af Ibn Hussein. Om man im viii söka den
glänsande stadens ruiner, måste man gå verlden
vida omkring. I Genuas ocb Pisas palatser ocb kyr-
kor, i Palermo, i normanderfurstarnes kapell, (verl-
dens vackraste bönkapell) ocb i Tunis, finnas öfver-
allt glänsande bevis på den förgångna prakten. Eui-
nerna voro en följd af år icke allenast stenbrott,
utan äfven kalkbrännerier för kringliggande folk ocb
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furstar, och mer än ett präktigt kapitäl, mer än en
berömcl staty har här blifvit krossad ocli bränd tili
kalk. Ungefär tvenne verst från hafvet höjer sig
landet, o cli kullarne bilda likasom en vall mot vå-
gorna; på dessa kullar låg den urgamla, den egent-
liga staden, det SidoniskaKarthago. Spåren af dess
hamn och handelsplats har man nn funnit, der hvar-
est Kasnadarens (premierministerns) villa är belä-
gen, just nedanför den knlle, der den helige Lud-
vigs kapell sedermera blef uppbygdt. Af detta
urgamla Karthago finnes numera intet annat cjyar,
än ungefär 17 enorma öfvertäckta vattencisterner
(åtminstone ha Beule, de la Motte, Dureau och
Maltzau enstämmigt hänfört dem tili denna tid).
Belägna tili större delen under jorden undgingo ele
den allmänna förstörelsen. De omsorgsfullt utförda
cisternerna aro än i dag fyllda med vatten, de vackra
vida hvalfven vittua om den tekniska färdighet, hvil-
ken de Karthaginensiska arkitekterna hade förvärf-
vat sig. Der uppe från cisternens ruiner har man
den herligaste utsigt öfver hafvet och G-oulettas
redd på den ena sidan, på den andra sjön El Ba-
hira med Tunis i fonden. Framför oss hade vi den
heliga Ludvigs kapell och på kulien midtemot låg
Byrsa, der man velat placera Karthagos fordna borg,
i hvilken Hasdrubals hustru dödade sinä barn och
med sinä trogna kastade sig i lågorna, för att undgå
skymfen af en Romersk fångenskap. Det ofvan-
nämnda heliga Ludvigs kapellet bygdes af Ludvig
Fhilip, på det ställe, der enligt sägnen Ludvig den
IX dog i striden mot de otrogna; kapellet, som är

uppfördt i götisk stil, omgifves af en trädgård, der
man funnit tiera värdefulla fornlemningar: ett ro-
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merskt columbarium, en jupiters staty, etc. etc., ja
tili och med tyriska lemningar (feniciska amuletter).
Under trädgårdens accaoie buskar sågo vi en grann
röd färg lysa fram, det såg ut som om en jätte
qvarglömt sitt kolossala perlband. Jag böjde undan
grenarne för att närmare skärskåda grannlåten, då
ett ilsket, bväsande ljud bördes från gömslet, det var
en väldig orm som belt lungt solade sig i trädgår-
den. Väktaren sprang genast efter en lång stör af
något bårdt träd, stören var klufven i ändan ocb
en kil inkörd i springan. I kilen fans ett långt
snöre. Nu fördes stören sakta närä ormen, så att
odjurets hals kom mellan den utkilade springan,
jag ryckte i snöret, kilen föll ut och ormen var
fångad. Den väldiga aqveducten vid byn Ariane,
som förlänar trakten ett egendomligt pittoreskt
behag, hänföres också af de ofvanämnde arkeolo-
gerna tili den tyriskt karthagiska tiden; lemnin-
garne af en stor amphitheater aro deremot af ro-
merskt-karthagiskt ursprung.

Det började att skymma, groclorna började sin
ooncert i cisternernas tysta vatten, vilddufvorna sökte
sinä bon i de halft förstörda hvalfven, det blef tid
att bryta upp, för att hinna tili staden innan natten
kom öfver oss. Vi satte oss upp i vagnen och i
raskt traf kuimo vi inom några timraar tili staden,
just när den första gaslyktan tändes, ty Tunis bar
gasbelysning; bvilket icke bindrar de konservativa
araberna och maurerna, att det oaktadt med en
lykta fästad vid en käpp lysa framför sig, precist
som i gamla testamentets tid, der det heter „du är
minä fötters lykta".
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Vi liade skyndat tili staden, emedan Abraliam
lofvat oss, att vi skulle få smaka på en paradisisk
fröjd, vi skulle nemligen dricka kaffe ooh lyssna tili
arabisk nmsik; vi begåfvo oss derför genast tili
kaffeet. Uppå en afsides obetydlig gata, stego vi
in uti ett rum, eller rättare uti Pation, ty rummet
var en öfvertäckt gård. Midt i rummet sutto fem
musikanter, med en fiol, en tambonr de basque och
trenne guitarr-artade instrumenter. Vi satte oss upp
ä la turque på några utbredda halmmattor, beställde
oss kaffe och gjorde oss i ordning att höra på con-
certen. Vår värd en gammal arab, bar in kaffet i
koppar utan bricka. Maurerna tyckas icke kanna
tili hvarken bricka eller handtag på kopparne, derför
serverades kaffet i en kopp, som, för att ej bränna
gästernas fmgrar, var placerad i en större kopp.
Kaffet var utmärkt. Ooh nu börjades concerten,
det var en hymn tili landets nu lefvand bey, som

kuru skall jag kalla det egentligen, ty sång var
det bestämt icke under ett stilla grumsande och
guturalt oljud reciterades af en sångare, accompag-
nerad af en guitarr. Sedän följde flere numror för
full orkester; några bland dem voro rätt melodi-
ska och det var i allrnänhet bekagligt att höra
dem en stund men det eviga repeterandet af
den enkla melodin blef i längden outhärdligt plåg-
sam och dref oss slutligen ut från Abrahams pa-
radis. Vi frågade hvad kaffet kostade, „zek-zek"
blef svaret, det är detsamma. Vi gåfvo vår man
„mustasch karoubi" d. ä. 15 karoubi, lian föll nastan
framstupa af glädje och kysste Abrahams hand.

Det var sent lidet på aftonen när vi genom
Bazarens labyrintiska gångar kommo hem glada och
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trötta efter alit det myokna nya ocb intressanta, effcer
alla de vexlande intryck vi erfarit i Bardos gård ooli
Karthagos ruiner. Om en half timme låg jag i
morfei armar ocli drömde om maurer och. mulor,
Scipio Africanus ocli beyens bödel, lyssnande tili
fader Aeneas, i den jungfuliga Didos bof.

„Infandum regina jubes renovare dolorem" ..-.
När morgonen grydde bar det af mot norden

igen, efter minnesvärda dagar under Africas soi.

155KABTHAGO.





Grekland





pREKLAND.
Oli! que tout ötait grand dana cette öpoque antique!
Si les ans n'avaient pas devaste* ce portique,
Nous en retrouverions encore bien des lambeaux!
Mais le temps, grand semeur de la ronce et du lierre,
Touche les monuments main familiere,
Et dechire le livre aux endroits les plus beaux!

V. Hugo.

Cerigo.

dref oss tili Cerigo, det gamla Cythere,
Yeneri egen födelseort, „en ö, dit så säilän nå-

gon länder", att tili och med de knapphändigaste upp-
lysningar om denna ryktbara ort böra ha sitt intresse.
Det var i längst förgångna tider Venus bodde här.
Då summo svanor kring Cytheres stränder och Ve-
neri foglar, dufvorna, kuttrade i dess myrtenlunder.

Wie ganz anders, anders vai* es da,
Da man deine Tempel nocli bekränzte

Venus Amathusia.

Venus har nytt, nymphema äro döda, död är
den store Pan, af antikens hela gudaverld har en-
dast en, den flyktigaste bland dem alla, Eolus



stannat qvar ock kan kar skänkt Cytkere ett nytt
namn ~vindarnes ö", vid dess stränder ka vågorna
aldrig ro, kär stormar beständigt. Hvad skulle kan
ka sagt, Vatteati, om man bedt konom måla sin
„Venus landstiger i Cytkere" med denna fond, mera
lämplig för kafsörnar ock stormfoglar, an för kär-
leksgudinnan ock kennes blomstrande lustiga följe,
sykomoren, pinien, lagerträdet, oliven ock vinran-
kan, alla frukta de stormen, alla klänga sig ängsligt
fast med rötterna i den tunna kalkmyllan, som
betäcker klippgrunden, ock våga knappast skicka
ut sinä grenar tillräckligt långt, för att bilda en
skaplig kroiia. Accacierna se rentaf komiska ut med
sinä tjocka stammar, sinä knöliga, halft synliga röt-
ter, oerkördt utvecklade på bekostnad af det torftiga
löfverket.

Rankans eldiga frtikt kar i den torra jordmonen
krampit ikop tili „Chorinter", men fast den är liten
så är den naggande god, det ka vi erfarit i Kup-
sulis enda, inrökta kaffe. Dock värre än stormen
ock den brännande solen ha vandaler, turkar,
genuesare ock grekiska pirater sköflat Afrodites
forna kem.

En kort kistorik öfver ön saknar icke sitt in-
tresse. Redan enligt Herodotus beboddes ön af
fenicier, som kär ock på den 40 stadier (ungefär
1 mii) kärifrån belägna Lakoniska kusten idkade
purpurfiskerier; också kallades den i äldsta tider
Purpurön. Tkycydides säger, „att fenicierna, innan
de lmnno Siciliens kust, plägade söka kamn i Cy-
there". Att fenicierna verkligen värit de äldsta
kolonister kär bevisas äfven deraf, att Afrodites
födelseort ock äldsta kemvist förlägges tili denna ö
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(se Movers „die Phöniziern"). Mythen säger, att hon
föddes här ur hafvets skum, Apkros, och torde denna
myth uttolkas så, att feniciske sjöfarare och kolo-
nister hitförde Astartes bildstod ock här egnade
henne terupel och gudomlig dyrkan. Att Afrodite,
den skönaste bland gudinnor, verkligen är en gre-
kisk version af „the Filisteers afskyvärda Astarte",
bevisas titom af mångt och mycket annat, af den om-
ständigheten, att Pausanias, denne de gamles Bedec-
ker uttryckligen säger: „Af alla Afrodites tempelhos
hellenerna är det i Cythere det äldsta. G-udhmans
bildstod är skuren i träd och hon föreställes beväp-
nad med spjut, sköld och hjelm på hnfvndet; några
säga, att denna bild fallit lied från himmelen, andra
åter, att den kömmit tili ön buren af vågorna." Men
just sadan, som Pausanias beskrifver Afrodite Ky-
therea, framstäldes den grymma sidoniska Astarte
såsom man ännu kan se på gamla feniciska mynt.
Efter denna lärda digression låtom oss återvända
tili Cerigo.

Efter grekema blefvo de alit uppslukande ro-
marena lierrar öfver ön: sedän de förätit sig på
Cytheres läckra ostron ocli sedän deras välde fallit
tillsanrnians, blefvo de byzantinska despoterna dess
herskare. Många år senare tvistade Venedig ooh
G-enua om herraväldet, tilldess att Marcus-lejonet
gick segrande ur striden ooh kraftfullt försvarade sin
eröfring mot öns rättmätige lierrar, de östromerska
Caesarema. Denna tid var dess glansperiod. Kors-
fararnes flottor besökte dess hamnar, dess handels-
män voro Venedigs mäklare vid handein på Orien-
ten. Men dogernas makt gick under, den ena af
raedelhafvets sköna öar efter den andra föll i de

11
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segrande osmanernas våld ock också Cerigo blef lagdt
under kalfmånens välde. Så blef den räknad tili
de joniska öarnes republik ock kom under Englands
öfverkerrskap, som slutligen skänkte bort öarne i
brölloppsgåfva åt konung Georg.

Nu för tiden finnes i Cerigo tvenne små städer.
Dess kufvudstad Kupsuli, kar en fullkomligt ita-
liensk prägel; Venedigs kerravälde kan skönjas ännu
delvis i stadens arkitektur, synnerligast i flere af
byggnadernas ädla detaljer. Utanför staden finnes
ett par åldriga medeltidsborgar, af kvilka den ena
påstås vara familjen Morosinis fädernekem. Folk-
språket är ett konglomerat af ord ock former, samlade
likt snäckor kring alla Medelkafsbassinens stränder,
tillsatta med några reminiscenser af engelska kraft-
uttryck. Föröfrigt talas italienska nastan mera än
grekiska. Folket lefver af korall- ock ostronfiske;
ön exporterar korintrussin tili den engelska plum-
pnddingen i Ostindien, imder goda år för ända tili
50,000 drackmer. En kel dag vandrade vi deruppe
bland de rika vingårdarne, förföljda af den mest
odelade tippmärksamket och nyfikenket. En kel
dag ka vi koppat i kapp med de rödbruna lång-
örade getterna uppe bland bergen, för att der möj-
ligen finna lemningar af något gammalt Venus-
tempel; förgäfves! Troligen stå pelarne från Afrodi-
tes forna tempel att finna i Marcnskyrkans pelarkall
eller under Sofiamoskens storartade kvalf.

Mot aftonen vandrade vi tillbaka tili staden,
följda af en stor skara nyfikna. Det var en prakt-
full vy vi hade för oss; emellan de köga varmbruna
klipporna, öfverböljda af stela Ficus arter, blekgrön
Aloe ocb taggig Cactus, sågo vi det kvitskummande
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oroliga hafvet, en stormdiger himmel, der de mörka,
rifna skyarne jagades af en hvinande sunnanvind.
Nedanför oss Kupsulis krokiga gator, dess gamla
kyrkor och hus, inkrumpna i bergens skrefvor. Bäst
vi stodo der, beundrande den mäktiga, storartade
vyn, ropades vi an af en vingårdsman, som stod
högt uppe på en klippa, han vinkade åt oss, vi
skyndade upp, och se! långt borta, norrut, syntes en
röd flammande eld, likt en stor skimrande rubin
ute i det ändlösa hafvet. Det var Taygetes, hvars
snöhöljda topp långt borta på Moreas fasta land nu
lyste i den nedgående solens sken. Mörkret bröt
in, vi ilade ned tili hamnen, stego ombord och om
en half timme var Cerigos rundbågskontur försvun-
nen för vara blickar.

Kätten föll öfver oss. Jag liade sagt tili åt koc-
ken, att hau skulle väcka upp mig tidigt på mor-
gonen, så att jag, om också på afstånd, skulle få
se Antimelos ooh Melos, den genom Venus-statyn
ryktbar blefua ön i Cycladernas archipelag. Jag såg
de nakua sluttningarne af Elias berget och infarteu
tili Melos präktiga karan. Der i den nakna, fattiga
ön doldes i många århundraden verldens skönaste
staty, besjungen och beskrifven af vår tids ypper-
ste. Hur många herrliga skapelser slumra väl ännu
dolda under Peneus flodens gyttja, under Athens
gator, då en sadan skatt som denna Yenus blifvit
bevarad i en ö, så fattig, så obemärkt som Melos.

Melos försvinner alit mer och mer i vågornas
sköte medan Sifantlie och Serpho stiga upp ur mor-
gonens rosenfärg. Serpho eller Seriplie var under
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de romerska och byzantinska despoternas tid, hvad
Sibirien nu är för den ryskä rättvisan; men en ljuf-
ligare förvisningsort kan man väl knappast tanka
sig, åtminstone om man som vi ser ön på afstånd
och i rosenljus, det herrliga hafvet, fullt af små och
stora seglare, de käckt skulpterade klipporna, der-
uppe den gamla borgen med en praktfull utsigt
öfver hafvet och Cycladernas taggiga öar, öfver det
hela ett ljus, en luft, klar, genomskinlig, varm och
frisk.

Tili köger synes Antiparos ooh Paros, kvars
snölivita berg åt Greklands arkitekter ock skulptö-
rer gifvit det skimrande stoffet för deras idealer.
Huru ruånga herrliga statyer ka blifvit frigjorda ur
dina ryktbara marmorbrott? Ater några timmars
färd oct Syra skjuter upp ur vågen.

Om jag endast kunde beskrifva dessa klippiga
öar! deras käcka ock prägtiga former, deras skön-
het, deras praktfulla färgtoner, om morgonen ro sen
ock lilas färgade, om dagen i fjerran luftiga blå, på
närä kåll den varmaste ljusa, bruna färg; men knap-
past penseln kan återge deras skönket, än mindre
pennan. Se der Syra, Cycladernas drottning. Sol-
belysta resa sig dess varma, gulbruna berg, mot en
fond af mörka stormmoln; på de bruna bergens smala
afsatser trängas de kritkvita kusen med kvarandra
om platsen; der uppe på den kögsta punkten af
staden synes den keliga Greorgs kyrka.

Syra är en af G-reklands vigtigaste och mest
besökta hamnar. De stora ångfartygen, som gå tili
Pireus, Salonichi, Smyrna och Constantinopel stanna
vanligen här åtrninstone ett eller par timmar; också
erbjuder hamnen den lifligaste anblick med sinä
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oräkneliga fiskarbåtar, barker och ångfartyg. Sjelfva
staden, som under G-reklands frihetskrig lidit ofant-
ligt, tyckes nu likt en Phoenix stiga upp ur sin
aska. Yisserligen har den lägre belägna, den gamla
staden, aldrig riktigt återhemtat sig efter de plun-
dringar den fick utstå af Kapudan paschas vilda
hopar, men deremot har en ny stadsdel vuxit upp iden
högre delen af ön. Der ser man öfverallt snygga
och vänliga hus, nya, så att de ännu lukta murbruk;
i hvarannan byggnad iinnes en restaurant eller kafe,
öfverfullt af besökande. Så vidt jagkunde se, fans
icke ett träd, icke ett enda grönt strå i Syra och i
dess omnejd, oeh ändock tala de gamla om det sköna,
det herrliga Syra. Ha de fullkomligt saknat sinne
för „naturens gröna tankar", behöfde de aldrig, för
att se skönhet i dessa taggiga solbrända landskap,
den friska, den doftande grönskan, eller har verk-
ligen under århundraden så mycket våld öfvats mot
naturen, att dessa öar, engång fruktbara och blom-
strande, nu fullkomligt sakna ali vegetation. I sol-
nedgången lemnade vi den lifliga staden; vi passe-
rade helt närä ett fartyg, på hvars topp en blågul
ilagga svajade, vi hviftade som man det plär i Sve-
rige, med vara näsdukar, och besvarades vår hels-
ning med ett skallande „Skål gubbar!". Denna bac-
chanaliska helsning gaf oss visshet om att fartyget
var hemmahörande i Stockholm.

Efter denna påminnelse från norden styrde vi
åter ut tili hafs. De gamle lia sagt, att då Hercu-
les som liten piit i hemlighet diade gudarnes mo-
der Juno, föllo der några droppar af hennes mjölk
på himlahvalfvet och det äro de som ännu i dag
lysa i natten, denna strålande mjölkgata, med en
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glans osedd och oanad der uppe i norden. Vi foro
fram mellan tvenne afgrunder af Lapislazuli, en of-
van och en nedanom oss. Deruppe som der nere
skimrande silfver på den mörkblå grunden, stjer-
norna och. fosforljuset i fartygets kölvatten. Mellan
JZea och Tkerniia, det fordna Ceos ock Cytknas, möt-
tes vi af starka dimmor; var helsad du välsignade
dimma, du skall tvinga oss att kasta ankare tills
dagen åter gryr, så att intet af detta blånande kaf,
af dessa taggiga, ärekrönta öar, mellan kvilka vi fara
fram, skall undgå minä spanande blickar.
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Pirseus.

var tidigt på morgonen, i den beta kajutan,
bebodd af blodtörstiga, svarta hoppande djur,

var det mig oinöjligt att dröja längre; dock san-
ningen att säga, var det icke blott de små orostif-
tarne, som drefvo mig ut ur min qvafva bädd, det
var minä, vakna drömmar, som hela natten, midt
i mörkret, lato mig se, det „glansrika Kolonos",
Attikas i aolljus och svala böljor badade stränder.
Athen, Parthenon.

Jag visste att denna morgon skulle jag få se
minä drömmars land. Det var med en viss fruktan
och bäfvan jag steg upp för den branta trappan,
slog upp kajutans dörr ocb bländades ett ögonblick
af den glans ocb klarhet som derutifrån kom mig
tili mötes. Solljuset smog sig titefter Sunions tem-
pelrniner, det glänste ocb skimrade från den spet-
siga Hagias Elias klippan på Egina. Det „vinfärgade
hafvet" drog sjnngande ocb brusaude i små skum-
böljda vågor mot de klippiga stränderna, jublande
bviskade sunnanvinden kom med! kom med! dit
bort, dit bort, der guldglänsande i morgonsolens
sken Parthenon reste sinä brustna pelar-hallar på
hjessan af det vidt besjungna Akropolis. Och det
der höga berget, som enstaka likt en jättehög öfver
fallna hjeltar reser sig derborta på slätten, det måste
vara Lykobettos, der ha vi museion Pnyx, ISTjan-
phernos heliga berg och

„Der, hvar mot spetsiga klippan brusande vågorna slå,
Gönides i fäderne jord, hemligt Themistokles' lik.
Ymnigt det helgade vin gjöts på den ädles graf;
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Dock, fruktande folkets hämnd, smögo sig vännerna bort,
Långt förän dagen gryr, långt förän soi går upp.
Ej utan vård i sin grift hvilar den ädle ändock,
Se uti morgonens ljus, badad af brusande haf,
Vårdaren af hans namn, ser du i fjerran der,

Salamis klippiga strand."

Der i en bergskrefva slumrar enligt traditionen
Greklands kanske störste son, sjöhjelten Themis-
tokles; vågorna älska honom, de skölja bans graf,
de vilja tvätta bort den fläck som kvilar på hans
eljes så lysande namn. Berget tili böger är Hy-
mettos, det bomrungsrika, livars förgreningar fylla
kela den Attiska balfön. Vi passera Egina, vända
nu tvärt emot norr ocb segla in i Pirseus' präktiga
bamn. Ocb endast skriket ocb btillret af ett 20-tal
hamnbusar, som utbjuda sinä tjenster, nngefär som
man i andra länder fordrar „penningar eller lifvet",
förjagar den bögtidsstämning, som stora ocb berr-
liga minnen väckt i min själ.

Man blir riktigt som danskarne säga „skuffedu

i sinä innersta känslor vid tanken på att detta stor-
skrikiga ~Lnmpen-gesiendel" är greker, ättlingar af
Alcibiades, Pisistratus och deras geliker. Men var
lngn, de aro icke arfvingar af den berömda greki-
ska racen. Sjelfva Attika är bebodt af slaviska
folkstammar; grekerne finner man, efter en uppgift
af professor Rossopoulus, först kring trakterna af
det fordna Megara, på Peloponesus och. på öarne.
En slav ooh. en grek, det är som att jämföra den
Farnesiska Hercules med Apollo di Belvedere; båda
äro vackra, men hvilken skilnad! Den tjocka nacken,
det lilla bakhnfvudet, den köttiga gestalten, det
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borstiga håret, det är bulgaren Hercules, den starka
kroppen.

Den starka seniga gestalten, det vackert bildade
hufvudet, den breda näsryggen, det långa afståndet
mellan ögonen, de fma näsvingarne, och framförallt
ansigtsvinkeln, som närmar sig den rata, det är gre-
ken, Apollo, den rikt begåfvade anden i en skönt
formad kropp. Det må dock anmärkas än engång,
att skilnaden mellan de tvenne racerna är svår att
se i Athen, då de redan så temmeligen samman-
smtdtit, men ett är säkert: den som engång sett
den rena, äkta Helleniska typen, han glömmer den
aldrig.

Solsken, varma vindar, blåa vågor, barnskrik
och buller, skratt och sång och spel omkring mig,
just så tycker jag om det; det skall synas och hö-
ras att det är lif omkring en. Visst är kaffeet, der
jag sitter och skrifver dessa rader, litet tarfligt och
mycket inrökt, men jag byter icke bort det mot
Grande Cafe i Paris. Nej, här i Pireus, med alla
fenster öppna, alla dörrar på vidan gafvel, Salamis
framför oss, Akropolis bakom oss med dofter än af
lutfisk och tjära, än af ros och lilja, af hvilken se-
nare jag har ett praktexemplar i trädgården fram-
för mig, här vet man att lifvet lefver, här mötas
tvenne verldsdelar, Asien och Europa, Occidenten och
Orienten. En turk i brokig turban suger på sin
vattenpipa, en perser i ullmössa, några italienare,
två tyskar (profryttare, de finnas öfverallt), tala i
politik och i „geschäften", en dansk, en svensk, en
fransman, ett par sjömän af obestämd nationalitet,
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ett par miderbart fula grekinnor sitta och se allde-
les borttappade och förlägna ut, en den allra sö-
taste lilla tös tultar omkring i sin vackra grekiska
kostym; hon ser så irmerligen täck och kornisk ut
rned alit sitt dingeldangel kring det runda solskens-
anletet. Se der en profkarta på hvad man får se
i ett af Piraei kaffeer. G-enom den öppna dörren se
vi i fonden längst borta de G-eraneiska bergen; den
lilla violetta kulien, som sticker fram der bakom
Salamis, är ön Psytalleia; det var der de grekiska
tungt beväpnade under Aristides' befäl lågo i bak-
håll för Xerxes' stolta anne, och der från stranden
midt emot åsåg perserfursten från en silfvertron
sinä härars nederlag. Om vi så göra en promenad
i hamnstaden, skola vi ytterligare genomgå en re-
petitionsknrs i den gamla historien. På det stora
öppna torget med sinä nya planteringar står en
ofantligt ful marmorpump, ofvanpå pumpen står
en marmorgubbe; det är Pericles, den Pireiska ham-
nens grundläggare; han tittar helt förskräckt öfver
den krenelerade listen ned i den stora vattencister-
nen der nedanför, som, oaktadt alla hamnstyrelsens
åtgärder, ständigt står torrlagd. Ovilkorligen kom
jag att tanka på den vackra versen, som en ~Apollos
dräng" skref då Birger Jarls-statyn aftäcktes i Stock-
holm.

Här reses Birger opp
Och lyser som en propp.
Tili Stockholm la' hau grun'n,
Nu täcker han en hrunn.

Hanrnstacleii onigifves af murar, som utsträckte
sig ända tili Athen; de bygdes upp af Cimon, för-
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stördes af Spartaneme; Alexander reparerade dem,
Sulia re£ dem ned. Hadrianus återuppbyggde dem,
G-otherne jemnade dem med jorden, Otto, hertig af
Atken, reste dem åter upp, så att Mekemed Ali
kunde i långa tider försvara sig bakom dem mot
Pkilkellenernes tappra skaror. Der kar runnit myc-
ket blod, der kar många tappra kjertan brustit utan-
för dessa bröstvärn; man blir riktigt illa tili mods,
när mau så der i stora drag tecknar eller närmare
skärskådar den så kallade menskliga utveoklingeiis
kistoria; blod, mycket blod måste flyta, för att verl-
den skall gå ett tuppfjät framåt. På en del af de
gamla mnrarne är Grreklands enda jernväg uppförd,
den mellan Pirseus ock Atken.
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Det nya Athen.

dagars tid har jag som i drömmar vandrat
omkring i Athen, jag har med händerna tagit

på dess gamla minnesvårdar, högt littalat deras namn,
i minnet genomgått deras historia Athen! Athen!
så skulle det då engång bli mig beskärdt att se dig,
du urmoderstad för ali vår tids vetande och konst.
Jag har haft svårt att fatta, att jag sett de

„Urgamla fädrens Athene,
Du benndrade stad så prisad i sång,

Der det herrliga Demos regerar."

Ooh. uiidra da, om jag mi med ängslan och räd-
sla tänker på hvar och. huru jag skall börja med
beskrifningen om dessa monument, besjungna alit
från Sofokles tili Emanuel G-eibels dagar, beskrifna
af dem som egt alla de nödiga förkunskaper, tid
och tillgångar tili alla de verk, som blifvit skrifna
om dessa gamla, dessa evigt unga minnesmärken!
Men jag kan icke lemna Atken titan att i några
korta anteckningar ocb bref nedlägga minnet af de
intryck, af de tankar som tränga sig på mig vid
åsynen af ali den kerrligket, som midt igenomför-
gängelsen ock förstörelsen berättar för hvar och en,
som endast viii lyssna dertill, om ett folk, om en
tid, storslagen och helgjnten som ingen annan. Dess-
ritom kommer den vanliga orsaken tili att så många
resebeskrifningar födas i verlden; ty hvarmed skall
man på studieresor, isynnerhet i orienten, fördrifva
de långa skumma timmarne, då penseln och blyerts-
pennan måste hvila, de så ofta sömnlösa nätterna i
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obeboeliga ram, om icke brefskrifning och dagboks-
anteckningar komme i fråga. Se der minä ursäkter
och nu går jag käckt på, att utan lärda utläggnin-
gar beskrifva hvad minä ögon sett. Dock innan vi
fördjupa oss i det förgångna, låtom oss göra ett kort
besök i det moderna Athen.

Under frihetskrigets tid residerade Greklands
styrelse i Astros, en liten by söder om Nauplia. Capo
d'lstria, kommen tili väldet, nyttade styrelsens säte
tili Egina 1828; honorn följde naturligtvis en hei
mängd civila och militära embetsmän, lycksökare,
entreprenörer m. m. ooh den lilla byn i Egina blorn-
strade hastigt upp, men allaredan året derpå förla-
des regeringens säte tili Nauplia. Eginas korta
glansperiord gick nnder, medan Nauplia växte ha-
stigt tili och blef en liten snygg stad, med en nryc-
ket besökt hamn. Icke långt derefter mördades
Capo d'lstria, och nti sökte Grekland öfver alit bland
Europas furstehus en konung, tili dess att Lud-
vig af Bayern tillät sin son Otto emottaga den
grekiska kronan, och förklarade det han önskade
att Athen blefve det nya konungarikets hufvudstad;
dertill förleddes den gamle Ludvig mer af poetiska
och archeologiska, än af geografiska skäl. Corinth
eller åtminstone Pirseus hade ovilkorligen värit
lämpligare orter för den nya hufvudstaden; men
lockad af de stora rninnena blef Athen Ottos resi-
dens. Den nya staden anlades på norra sidan af
Akropolis. På denna tid, 1834, var Athen intet an-
nat än en usel by, orngifven af förtorkade slätter,
dock lika fort som Nauplia blomstrade den nya
staden upp, och har allaredan hunnit en viss grad
af välstånd och elegans ehuru det måste medges,
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att alit naturligtvis ännu ser provisionelt ut; bela
regementet, Styrelsen, vägar, trafik, alit är i bast
ihopkommet, staden är som en decoration på tea-
tern, der man skjutit fram nya sidokulisser mot en
gammal präktig fond. Det är regeringen som bål-
ler alla dessa personer samlade på ett ställe, som
mer eller mindre indirekt låtit uppföra busen, pla-
nera vägar, torg ocb trädgårdar. Staden bar så att
säga icke rot i sjelfva marken, den bar inga kom-
munikationer med omnejden, den omges ej af byar,
bar ingen landtbefolbning; trakten omkring den är
öde, sadan den var 1834. Den bar ingen produktion,
ingen export och ingen affärsförbindelse med det
öfriga grekland ocb den dag regeringen i Athen
besluter sig för att uppsöka en ny hufvudstad,
ramlar Athen tillhopa som ett korthus och återgår
tili hvad det var under medeltiden, en usel ruin 7

bebodd af febrar ocb röfvare.
Athens pian utgöres af en rektangel, diagonalt

genomskuren af Eolus och Hermes gatorna, stadens
tvenne stora pulsådror; när konung Otto, högstsahg,
enligt den här nere på jorden npprättade himmelska
rangrullan, ville försköna sin stad, träffade han i
en olycklig stund på den tyske arkitekten Grärtner.
Grärtner planterade en qvist af den ninthårda torra
Berliner arkitekturen ned i Attikas jord, den slog
rot och bar sorgliga frukter, det intygar konunga-
borgen i Athen, som med vinterpalatset i Petersburg
täflar om att vara Europas fulaste herrskareborg.
Eullkomligt renons på alit estetiskt värde, bar den
icke ens förmånen af ett väl inrättadt borgerligt
bus. Ocb detta bar i G-rekland, vid foten af Akro-
polis ! I Atben kan mau verkligen med lugnt sam-
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vete fördömma den pseudogrekiska stil Berliner
arkitekterna bjnda ut åt verlden, som den enda
saliggörande ooh sköna renaissance. Du liederliga
Schinkel med dina allvarliga ooh ntkonstruerade
projekter, dn har bättre an alla andra dina lands-
män visat, att de grekiska formerna höra Grekland
tili, dess natur, dess kiimat, dess fina material ooh
de behofver, som hos detta folk för århundraden
gjorde sig gällande ooh för hvilka alla dessa beun-
dransvärda former voro ett sant ock nödvändigt ut-
tryck. Du bar kunnat beundra dem, älska dem,
dessa produkter af ett utbildadt skönhetssinne ocb
förfinade bekof; men återväcka dem tili lif bos oss
i norden, i vara vintrar, i vara kolossala hus och
stora städer! aldrig! Helt annorlunda tager sig dan-
sken Hansens modernt grekiska arkitektur ut. I
hans universitet och hans observatorium, båda två
en skänk åt staden af greken baron Sinä i Wien,
har han på ett ganska genialiskt sätt förenat de
fordringar man har på ett modernt hus, med begag-
nande af de gamla grekiska formerna. Man måste
medge att der är en fläkt af antikens lif och ande
i den danska öfversättningen af Parthenon, propy-
leerna och Erechteion, i den tyska iinnes det endast
schema, grammatikens torra reglor och undantag.
Vid Omonia-platsen finnes ett litet intagande hus
af en ung fransk arkitekt, och ett stort italienskt
af tysken Ziller vid Eolus gatan, verkligen förtjenst-
fullt. Dansken Theofll Hansens nya akademi bred-
vid universitetet är en prydnad och heder för staden;
af hvit pentelisk marmor, med rikt målade och
förgyllda ornament, präktiga kandelabrar och statyer
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verkar den lika mycket genom materialets värde,
prakten i dess färger ocli enkel öfverskådligket.

Offentliga fristående statyer eger Atken icke
äniiu, men att skulpturen icke är den konst som
blifvit förgäten i Phidias ock Alkmenes fädernes-
land, bevisa de statyer som stå utanför universitetet
och gafvelgrupperna i den nya akademien, de första
af för mig okända mästare; de senare, af Drossis
taga sig väl ut mot den svagt förgyllda bakgrunden
isynnerliet i de små ganarne; i de stora tyckas de
något för tätt anordnade eller också är det per-
spectivet som bedrager.

Engång ville Athenienserna resa upp tvenne
statyer af Athene på höga enstaka stående pelare.
Statyerna beställdes hos Phidias och Alkmenes;
färdiga men icke ännu uppstälda på sinä platser,
gaf folket företräde åt Alkmenes staty; ett domslut
som genast förändrades tili Phidias förmon, när
statyerna intogo den för dem bestämda platsen.
Huruvida hans staty, som Tzetzes säger, hade öpp-
nade läppar, vidtutspärrade näsborrar och intryckt
bröst vet man ej, men ett är säkert, perspektivet
ställer ej så ringa fordringar också på skulptören.

En märkvärdigt stor mängd af ofullbordade
hus fmnas i den nya, och i det hela angenäma och
behagliga staden. Domkyrkan är väl nuraera i det
närmaste färdig (praktfull ooh smaklös), men med
det under konung Ottos tid redan påbegynta landt-
dagshuset har mau icke kömmit längre äu tili
grundeu. Museet på Akropolis har krampit ihop tili
en usel gipsgjutar koja. Museet vid Patissia vägen
är en ny ruin; på murarne af den af Ziller påbe-
gynta teaterbyggnaden växa redan granna gulblom-
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mande växter. Det ser ut som om staden blifvit
ursprungligen tilltagen i för stor skala, för att
kumia rymma kela det vidsträckta ram, som åt den
blifvit utmätt. Det är en liten piit som dragit på
sig sin farfars stora kläder. Mest att beklaga är
att museerna bkfvit ofullbordade, ty Atkens konst-
skatter ligga alit ännu vind för våg, kringspridda
från Attikas tili Eurotas stränder. I Atken finnas
fyra samlingar af konst ock fornsaker; alla äro
naturligtvis öppna endast mot inträdeskort, men
ingeu, icke ens väktaren vet säkert, kvar ett sådant
kan lösas; ty alla samlingar köra under skilda de-
partement. Man kan fråga, bedja, träta, förarga sig,
alit är förgäfves, kvarken Eufstratiadeir(inspektorn)
ej keller vaktmästaren kan säkert uppge, när, kos
kvem ock kuru tillåtelse att kopiera lemnas. Der
återstår blott ett sätt, ständigt ofelbart, ständigt af
en märkvärdig effekt, det är en silfver drackma.

Atken skryter med att vara en europeisk stad,
ock detta med ganska mycken rätt, men långt be-
köfver rnan icke vandra för att se, kuru det öster-
ländska, ja tili ock med det rent turkiska sticker
fram, än kär, äu der, under deu europeiska fernis-
san. Låt oss endast gå nedför Eolusgatan, derifråu
vägen tili Akropolis begynner; kär är Atkens bazar,
det är eu bit från Smyrna, Yolo, Constantinopel.
Bazaren är Atkens visst icke vackraste, men mest
besökta plats; under provisionella ock kalfförfallna
tak, i öppna, trånga gränder, ser du en stor del af
Europas ock Asiens kostymer i broderlig förening.

12
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Bulgarer, arnauter, turkar i nattrock, perser i nll-
mössa, ett mellanting af hög hatt, turban och fez,
sicilianare, tunesare och fransmän. Här spelas kort,
der domino eller schack. Der vandrar en pallikar
och en phanariot, ifrigt samspråkande om sista mi-
nisterskandalen. Röda fezer, franska frackar, fusta-
neller och fårskinspelsar. Vexlare, de der nu likasom
i Aristofanes dagar, sitta vid sinä med galler för-
sedda lådor, med den lilla vågskålen alltid tili hands,
midt ibland berg af fikon, radband, talg, franska
kandskar, ikoner (gudabilder) och de allra lustigaste
vinsäckar. Men ett saknas der i denna brokiga
mängd, det är qyinnorna. Utan att precist vara
innestängda på turkiskt maner, går atheniensiskan
dock ytterst säilän ut, derutinnan liknande sinä
mormorsmödrar i fordomtima. Hennes kostym är en
särdeles oskön förening af orientalisk och vesteuro-
peisk qvinnodrägt. En liten öppen väst, vida ärmar

och en klädning å la parisienne, om möjligt dertill en
krinolin; kring haisen och ärmarna hängade enmängd
guld och silfverslantar. Också äro nastan alla äldre
grekiska mynt d. s. k. zwanzigerna (de härstamma
nemligen ursprungligen från Osterrike) genombor-
rade, från den tid de tjente som prydnader hos
Hellas unga tärnor. Bland bazarens märkvärdig-
heter må ännn nämnas, det tir som lord Elgin *)

skänkte Athen, i ersättning för alla de konstskatter
han beröfvade det. Grå vi nedför den andra (Her-

*) Lord Elgin fick af sultanen rättigbet att borttaga en bel
mängd antika skulpturer från Erechteion och Parthenons friser
ocb metoper. Hvacl han räddade, sålde lian sedermera åt brit-
tiska regeringen för en ofantlig summa; de utgöra nu British
Museums största skatt.

178 DET NYA ATHEN.



mes-) gatan åt stationshuset tili, påminnes man likaså
om Österlandet; främst genom det gatulif der föres
och genom den brist på en stadsstyrelse, som öfver
alit gör sig märkbar. Här sei' man orenlighet i stora
hopar, här och der en död katt eller hund; der ansas
och agas barnen, lagas mat, bakas sötsaker, här sitter
man i långa banor på trottoaren, de vandrande tili
hinder och men. Icke så säilän möter man en
åsna eller get, som stält sig på tvären öfver pas-
sagen, och som icke lägger märke tili hvarken ar-
tigt tilltal eller sparkningar. På solsidan tager man
sin middagslur, i skuggan söker man svalka, sit-
tande på trottoarkanten, med benen i rännstenen.
Man har sagt mig, att folket från maj tili och med
augusti sofver på gatan. Grekerna hai alla tider lefvat
ute i fria luften. De gamle romarne älskade de of-
fentliga platserna och afskydde sinä hus; de kunde
icke afsky dem mer än grekerne, ty i Athen regnar
det tio gånger rnindre än i Eom. Ett egendomligt
intryck på nordbon gör den omständigheten att man
i Athen ofta påminnes om Skandinavien. Man fin-
ner här nemligen utom skräddare från Köpenhamn
ett hotel Danimarca, Thorwaldsens arbeten, Molins
bältespännare, skånska handskar, alit detta i de
urgamle fädrens Athen. Låtom oss begifva oss
från folklifvet på bazaren och gatorna tili den högre
societeten.

En soire hos en grekisk familj af stånd, liknar
en vanlig vesteuropeisk aftonbjudning, man kom-
mer endast litet tidigare, slutar likaså, och talar
lika många språk som i "Wiborg. På en aftonbjud-
ning hos arkitekten.... träffade jag den bekante
doktor Schliemann. Han förberedde sig nu tili nya,
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gräfningar, denna gång i Argos ocli Mykene, ock
talade om de fynd kan der skulle göra, med en till-
försigt, sora koni sällskapet att le. Mannen är föga
omtyckt kär ock beskylles för okunnigket ock ckar-
lataneri, äfven af icke-greker. Två saker finnas som
bilda en märklig olikket inom sällskapsverlden kär
ock i det öfriga Europa, frånvaron af nastan ali
ståndsskilnad ock de brokiga kostymerna: grekerne
duade kvarandra i Agamemnons ock Menelaos tider,
de göra det än; de Jia försökt att bilda sig ett till-
talsord efter italienskt mönster, men det bar ännu
icke vunnit käfd för sig. Denna omständigket skall
naturligtvis bidraga tili förtroligket de olika stån-
den ernellan. Man kan egentligen icke tala om en
grekisk aristokrati. För att bilda en aristokrati
fordras ett stamträd, förfäder, som tjenat land ock
kommg med ära, penningar ock en af lagarna en
gång i tiden tillerkänd företrädesrättigket framför
de andra stånden. Intet dylikt finnes i Grekland
ock det är väl! De förnämsta ätter räkna sinä för-
fäder från friketskrigets tid, dessförinnan lågo de
för stiltanens fötter ock käppen föll opartiskt på
den rikes, som på den fattiges rygg. På deni kunde
tillämpas kejsar Pauls ord: „endast den är enkögkerre
med kvilken jagtalar ock så länge jagtalar med ko-
nom". Kapitalet i Gi-rekland samlas endast genom kan-
dein ock den är en fiende tili ali feodalism; för lagen
äro alla greker lika, ergo en aristokrati är omöjlig.
En sorts tillstymmelse tili aristokrati kan man märkä
kos de tvenne samkällsklasserna pkanarioter ock
pallikarer. Pkanarioterne bära sitt namn efter det
kända qvarteret Pkanar i Constantinopel; man vet
att när Mukamed II eröfrade Byzanz, qvarstannade
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en del af den grekiska noblessen der. Genom sinä
kunskaper och sinä timgängesgåfvor eröfrade de åt
sig småningom en ställning vid sultanens hof. När
Grekland så åter blef fritt, flyttade en del af dessa
familjer hit och bilda mi den samhällsklass som
kallas phanarioter. Pallikarerna (d. ä. de tappre)
åter aro chefer för de guerillaband, sora före kriget
ständigt oroade turkarne och under striden bildade
kaman af den grekiska armen. Deras ättlingar bära
den röda fezzen, den rikt broderade vasten, den
hvita fustanellen, en sorts kort, veckrik kjol (så.
veckrik att femtio alnar kalikå kunna gå åt tili en
enda), och ej så säilän går den unga pallikaren klädd
i snörlif; man ser ofta gestalter så smala om lif-
vet, att de påminna om Aristofanes getingar. Pal-
likarerna aro i ständig fejd med de invandrade pha-
narioterna. Dock, snart skall den sista pallikaren,
sadan han uppträdde under och kort efter det ly-
sande frihetskriget, lyckligt nog för Greklands enig-
het, höra tili det förgångna. De behöfvas icke mera,
de voro svedjemännen som rödjade skogen, bröto
upp marken och plöjde jorden, nu kommer sånings-
mannens arbete.
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Det gamla Athen.

Huru ligger den staden så öde, som
full med folk var, hon är liksom en

enkä; den som en förstinna bland hed-
ningarna och en drottning i landen var,
lion måste tjena.

Jerem. klagov.

.JpLjvilket berg är
icke dettaAkro-

polis, det berrligaste
postament för en tem-
pelbyggnad, med dess
tvenne åt söder ocb
öster tvärbrant stu-
pande sidor, rödbruna
af tidens, af vädrets
ocb af vindens inver-
kan; Hiedan isynner-
bet den nordvestra si-
dan i en bebaglig slutt-
ning sänker sig ned
mot den attiska slät-
ten. Bergsplatån der-
uppe omgärdas af ur-

gamla, krenelerade murar, öfver livilka i 2000 år
Partbenons, propyleernas ocb Erecbteions oförgäng-
liga skönbet blickat ned öfver den i blått skimrande
olivlunden, öfver det fordom af violer bekransade
Atbene ocb det af Sofokles besjungna Kolonos.

Främling! nalkats du har ett hem
Som på jorden det skönsta är, det ljusa,
Det hästrika Kolonos, der
Näktergalen, med milda slag,
Älskar sjunga sin klagan.
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Det var en lugn, vacker affcon jag första gån-
gen vandrade upp för det lielgade berget, tili den
port på dess vestra sida, från Lvilken inträdet nu
sker. Först niötas vi af en liten trång gård, upp-
kommeii genom den mängd både gamla ock nya
murar, som kär dels löpa parallelt, dels skära kvar-
andra i alla möjliga riktningar. Garden är öfver-
fyld af marmorskärfvor, stycken af ornamenter ock
gamla vackra keramikarbeten. Genom ytterligare
en port, eller rättare endast en öppning i mnren,
beträdde vi ett stenröse, hvars make jag aldrig sett,
vi följa ett murutsprång, vika af tili liöger ock nu

kare läsare, måste jag fram med den gamla, så
ofta ock med fördel använda satsen —, orden kumia
icke förtälja ock pennan icke beskrifva den syn,
som möter oss här, vid trappan tili propyleerna.
Fastän alit kvad ögat kär kan se, bar prägel af ett
evigt, ett okjelpligt fall, så kan dock ej någon undan-
draga sig det väldiga, det gripande intryck, som
Akropolens ruiner göra på en ock kvar. Må vara,
att mycket af det vi kanna inför ruinerna af en
prakt, som aldrig mera skall lefva upp uti sin forna
glans, måste hänföras tili den känsiä af vemod, som
vi erfara vid minnet af kvad alit detta engång kar
värit. Vi älska att i fantasien återuppbygga de
störtade pelarkallarne, de skimrande marmorsalarne,
att utplåna förgängelsens spår, att frigöra den fest-
procession, som Fidias i oförgänglig skönket för-
evigat i Partkenons herrliga basrelief, ock åter låta
dess ädelt blomstrande jungfrur, dess kraftfulla yng-
lingar, kärolder ock vagnkämpar med glänsande fyr-
spann draga in genom propyleernas marmor ko-
lonnad, under ckorsång, flöjt- ock citterspel, för att
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frambära offergåfvan, den gyllene klädnad som lan-
dets ädlaste jungfrur virkat, åt den huldrika gudin-
nan Athene; vi älska att blicka ned i den violbe-
kransade staden, med sinä tinderfulla tempel och
monument, att se det rörliga, brokiga lifvet på
den sköna Agoran och Pnyx; för att sedän vid si-
dan af denna glänsande bild ställa hvad verklighe-
teten bjuder oss. Här nppe ett oehördt förfall, der
nere, den nya folktoma staden. Men det är icke
blott känslan af „att alit är förgängligt på jorden"
som väckes inom oss, nej i detta djupa förfall fin-
nes ännn något mera, icke blott för fantasien. Dessa
former, dessa baser, kolonner, profiler, kapitäler och
framförallt anordningen af det hela ega ännu i sinä
spillror ett behag, en ädelhet, en skönhet, som sekler
och barbarer icke kunnat förstöra. Vi tycka oss
ännu bland brustna och kullstörtade pelare kunna
se Mnesikles storverk de femportade Propyleerna,
med sinä herrliga doriska och joniska kolonner.

Tili liöger lia vi Pinakotheket och tili ven-
ster en minclre ilygel, framför hvilken Mke Ap-
teros, den obevingade segergudinnans lilla tempel
reser sig på sin höga måleriska grundmur. Som
motvigt tili det lilla templet höjde sig på ven-
stra sidan en ryttarestaty, hvars höga vackra posta-
ment ännu iinnes qyar. Upp tili propyleerna ledde,
på båda sidorna om en väg, bestämd för offerdjuren
ook vagnarne, tvenne breda marmortrappor, som tili
stor del ännu äro bibekållna, men portikens doriska
kolonner och gaflar äro delvis jemnade med jorden.
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Propyleerna uppfördes på 430-talet, men långt dess-
förinnan fanns här redan en portik „nioporten" kal-
lad; den ledde troligen tili de atheniensiske konun-
garnes fordna borg, som efter ali sannolikket var
belägen här på Akropolis. Vi nämnde Pinakothe-
ket, målningsgalleriet, der den grekiska målarekon-
stens fader utförde sinä heliga bilder; detta det äld-
sta kända museum är förfallet så, att det nu är
omöjligt att säga ens om och huru det engång vä-

rit öfvertäckt. Niketemplet (tili höger), som upp-
fördes af Kimon (hvilken också bygde en stor del
af de Akropolis omgifvande murarne), är ett ovan-
ligt litet tempel, det inre icke större än ett mindre
boningsrum, men af ädla, fma detaljer. Templet har
i facaden fyra joniska pelare. Lenmingarne af
detta lilla tempel, som under medeltiden delvis an-
vändts för att fylla luckorna i Akropolis yttermu-
rar, ha för ett tjugutal af år blifvit framplockade
och åter hopstälde under dansken Hansens ledning.

Vi stiga uppför Propyleernas förfallna trappor
ock träda inom dess kallar. Framför oss se vi
Partkenon.

Partkenon, denna den grekiska konstens triumf,
gifver numera inom sinä brustna murar icke skydd
ens åt ngglan, den åt Athene helgade fogeln. Se
här i korthet templets historia. Parthenon upp-
bygdes år 43S f. C. af arkitekterna Iktinos och
Kallikrates. Under de byzantinske csesarernes tid
inflyttade jungfru Maria i Atkenes helgedom, ock
ännu i dag kar regnet icke kunnat uttvätta spåren
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af engla- ocli helgonfigurerna, målade i den sche-
matiserande och andefattiga byzantinska stylen. Så
kommo turkama och reste halfmånen på kyrkans
gafvel. Ända tili år 1687 tillbads Allah och hans
profet i templet. Sagde år belägrades Athen af
venetianema; deras anförare var en f. d. svensk
krigare grefve Köningsmark. Förmodligen afmisstag
kastades en bomb i Parthenon, der turkarne för
tiilfäilet förvarade sitt krut; vid den explosion som
derigenom uppstod, förstördes teinplets tvenne lång-
sidor. Undan tnrkarnes förstöringslusta räddade
lord Elgin större delen af de herrliga skulptnrerna
i templets metoper (frisen i ett doriskt tempel be-
står af ömsom en triglyf, d. ä. tre skåror, ömsom en
metop. metopen är en vanligenrikt skulpterad qyadra-
tisk yta). Konungarne Otto och Georg ha låtit ned-
taga resterna af den turkiske minareten på Parthenon
(och af det venetianska tornet, som vanprydde propy-
leernas högra flygel); flere kolonner ha blifvit åter-
uppresta, planen utanför templet afrödjad och sådant
det nu ter sig för åskådaren erbjuder det, oaktadt ali
förstörelse, en öfverväldigande anblick. G-ailarne äro
nemligen ännu så pass bibehållna, att tili och med en
i arkitekturens lagar oinvigd fattar det helgjutna i
denna byggnad och för dess enkelhets och klarhets
skull lätt nog i fantasien kan åter uppbygga dess,
jag vore nastan färdig att säga mindre väsendtliga
bristfälligheter. Med en sadan klarhet, höghet och
skönhet kommer antikens ande oss tili mötes i denna
herrliga ruin.

Om Parthenon må ytterligare tilläggas, att dess
längd är 227 fot, bredden 101, (således en liten
byggnad) den har på gafvelsidorna 8, på långsidorna
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17 kolonner, af 34 fots böjd ocb 6 fots diameter.
Templet är alit igenom af marmor, som i brottet
visar en skimrande bvitbet. Ytan är mimera af
tiden färgad i en brandgul, brun ocb brunröd un-
derbart vacker teint, som i skuggorna visar en djup,
klar van Dyck-brmi tili ocb med mabognyröd ton.
Under kolonnaden löper bögst uppe längs väggen
den fris af Fidias, som bär ofvan blifvit omnämnd.
Af denna ursprungligen 500 fot långa komposition
finnas migefär 400 fot i bekåll, det mesta i London.
Af gafvelgrupperna finnas endast enstaka lemningar,
men på 1670 talet (således före explosionen) blefvo
begge gaflarne aftecknade af Carey, en fransk må-
lare. Hans teckningar bevaras i franska national-
biblioteket. Det inre af Parthenon var genom
tvenne koloimader deladt i tre skepp, för öfrigt be-
stod den af två ram: tempelsalen ocb en liten skatt-
kammare, den senare belägen i bvad vi skulle kalla
cboret.

Ifråii Partbenon, den doriska byggnadskonstens
trimnf, gå vi tili den lilla byggnad, hvars namn
ocb hvars ändamål gifvit uppbof tili så många och
bvarandra motsägande påståenden ocb förklarmgar.
I en sak instämnia dock alla, att den attiska joniska
stilen icke bar att tippvisa någon mera fuiländad
skapelse än Erecbteion, denna lilla byggnad, som be-
står af så många olika delar. Erecbteions kapiteler
finnas afgjutna i alla museer ocb samlingar. Dess
dörromfattning, som är det praktfullaste marmor-
arbete antiken lemuat oss i arf, är i denna dag
ämm temligen välbevarad.
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I Erechteion fans det s. k. Pandroseion, (Ke-
krops dotters helgedom), hennes faders graf, Zeus och
Athenes altare, här innanför fans vidare saltkällan
som Poseiden lät qvälla fram och oljoträdet, Athenes
lyckobringande gåfva. Lika mångtalig som htisets

Parti af Erectheion.

bestämmelse var, lika oregelbundna aro dess vackra
facader och dess pian. En af Erechteions utbygg-
nader är den berömda karyatidsalen, hvars kerrliga
qvinnofignrer, så när som på en (af lord Elgin förd
tili London och nu ersatt med en afgjntning i ce-
ment) ännn stå på sin plats.

Se der hvad som finnes qvar af Akropolens
lierrligheter. Af Athene Erganes, af Artemis tem-
pel, Athenes staty, hvars förgylda lans kunde skön-
jas milsvidt omkring staden, af alla de otaliga brons,
marmor och elfenbens statyer ooh andra konstföre-
mål, som här funnos, finnes intet qvar; icke ens
platsen der de stått kan nuniera med säkerhet an-
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gifvas. När rnan mi emellan Erechteion och Par-
thenon blickar nedåt genom propyleernas förfallna
portik, ser man irmefattad inom en ram af väldiga
marmorblook en vy, sadan profeten Jei'emias måste
ka skådat då kan satt ock klagade på sm fäderne-
stads öfvergifna nmrar. Det är en utsigt af en stor-
artad, sorgbunden ödsligket ock påminner trots olik-
keten om utsigten från den gamla romerska aque-
dnkten i Tunis der man så långt ögat når ser den
oändliga öknen. Det första vi se är den attiska
slätten (Akropolis gamla nmrar nndanskymma all-
deles den nya staden) ock den blåttskimrande oliv-
skogen, besjungen af Sofokles, längre bort Salamis

Propyleerna, vy iråu Tarthenon.

mimiesrika strand, Eginas klippor, kafvet ock vid
korisonten de geraneiska bergen. Intet segel, intet

DET GAMLA ATHEX.



hus, icke en odladteg kan du skönja ödslighet och
dödstystnad, så långt ögat och orat når. Uppe i
det klara blå ser du falkarne, som lugnt segla i luft"
hafvet; då och då slå de pilsnabbt ned i olivskogen
bland de kuttrande turturdufvorna. Ramen är vär-
dig den gripande tailan; propyleernas brunbrända,
trasiga kolonner, den anfrätta öfverliggaren och sten-
röset här nere vid dina fötter.

Af Athens öfriga miimesmärken återstå en-
dast få. Främst nämna vi det af alla grekiska
fornlemningar bäst bevarade Theseus templet,
icke långt från den nya jernvägsstationen. Man
må i sanning förvånas öfver att detta lilla tem-
pel blifvit räddadt tindan den förstörelsens storm,
som rasat öfver det olyckliga Hellas. Theseus
templet har endast 104 fots längd, 6 kolonner i gaf-
veln och 13 på långsidan, af hvilka icke en enda är
förstörd. Större delen af dess sköna plastiska ut-
smyckning har likaledes blifvit bevarad i delvis
utmärkt skick. I metoperna äro Theseus bragder
och Herakles strider framstälda i kraftig hög relief.
I frisen i opistodomen afbildas Theseus' kamp med
Lapiterna och Kentaurerna. Hvad jagmest beundrat
i dessa långa relifer är den ofantliga iderikedomen;
ingenstädes förekommer ett upprepande af former
och ställningar och dock är motivet för alla episoder
detsamma strid. Theseus templet blefredanigamla
tider förändradt tili kyrka, i dess inre slogs ett fult
tuunhvalf och dörrar öppnades på dess långsidor.
Numera är det ett museum, om man så kan kalla
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detta skumma ram med sinä pele mele kringkastade
skatter. Här förvaras den verldsberömda Eleusinska
reliefen, föreställande en yngling mellan Demeter
och Kora, hvilka tyckas gifva honom en helig in-
vigning. Basreliefen, som starkt smakar arkaism,
är af en öfverväldigande skönhet.

Vid Thesenstemplet stå,
närä den nuvarande excer-
cisplatsen, en mängd aloe-
växter, som för åtskilliga
år sedän blommat ut; de tor-
ra gamla blomsterstjelkarne
(stammarne) med sinä om pin-
jen påminnande förtorkade
kronor äro af en alldeles egen-
domlig målerisk verkan. De
nå en höjd af ända tili 20
å 30 fot. Hela växten med
sinä blåbleka blad, sin bruna
stam och sin vackra krona Aloe-växter.

bildar en ypperlig förgrund tili det panorama öfver
Athen och Akropolen, som man har härifrån.

När man från Thesetis templet går
öfver jernvägen förbi Hagia Triada,
den heliga trefaldighets lilleputs kyr-
kan, så träffar man på en mängd graf-
var och pussar fylda med vatten. Här

får man se lifliga förstads scener, här tvättas och by-
kas; vackra, nakua barn vada, plaska och leka i pns-
sarne; ankor och gäss kackla, der är lif och glädje på
den gamla grafgatan i Athen. Här hafva under se-
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naste tiden föranstaltats vidlyftiga gräfningar. Det
gäller att borttaga en jordskorpa af omkring 15 fots
mäktighet, som under århundradens lopp lagrat sigöf-
ver den gamla grafgatan ocli dess omgifningar. Un-
derbart vackra grafvårdar ba bär blifvit funna, de
ha lemnats stående på platsen ocb omgifvits med
fula, röda skåp, på framsidan försedda med galler.
Bland andra monument, var der ett utmärkt vackert
akroterion ornament. En basrelief föreställande en
gråtande moder, som tager afsked af sin son; denne,
som följer med dödens genie, en vacker yngling,
vänder sitt sorgsna ansigte mot modren ocb bjuder
benne sitt farväl. En annan relief föreställer en
ryttare, invecklad i strid med en krigare, som ban
genomborrar. Hästen är särdeles vacker ocb det
bela återger det ögonblickliga i situationen, genom
en liffnllbet som mau icke alltid finner hos anti-
kens skapelser. Vid gräfningarne bar man funnit
en mängd små vackra vaser, af det slag som under
namu af etruskiska äro kända hos alla konstband-
lare. De bästa exemplaren hafva förenats med sta-
tens samlingar. Resten ligger i en hög närä gräf-
ningsstället med en bastmatta kastad öfver hela
herrligbeten. Jag gjorde ett stort urval af vaser,
efter bebag ur allmänningen, utan att någon men-
niska anmärkte derom. Små, nätta oljokrukor
med vackra enkla bladornament; tårurnor, der de
sörjande samlade sinä tårar, för att sedän ställa
den lilla urnan på grafven; små platta vaser för
frukt ocb smycken, utsirade med meanderband. Va-
serna tyckas fordom ha tjenstgjort vid döds- och
begrafningsfester. Alla dessa vackra minnen af anför-
vandter, af kara hädangångna ha mi efter ett årtu-

192 DET GAMLA ATHEX.



sende kömmit fram i ljuset, för att hamna i en
skräphög eller ett museum. Hvilken skilnad mel-
lan den grekiska och den kristna dödsknlten: hos
oss korset, pinoträdet, benrangelsmannen, lien, döds-
skallen, hos dem dödens genie, en skön yngling,
som milclt löser själen från kroppens band,
vallmokransarne och tårvaserna.

Om vi nu vandra in i den nya stadens äldre
del, så skola vi fhina det så kallade Lysikrates monu-
mentet, eller soni folket kallar det Demosthenes lykta,
emedan den besynnerliga sägen går bland dem, att
Demosthenes stängde sig in i denna lilla byggnad
för att der lära sig vältalighetskonsten. Monu-
mentet består af en rund tornlik byggnad, på ett
fyrkantigt postament (se vignetten å första sidan),
taket utgöres af ett i fjäll uthugget marmorblock,
det hela afslutas med en ntomordentligt rik och vac-
ker bekröning af acanthusblad och delfiner mi-

mera tili största delen förstörd som fordom anses
ha burit en trefot, af Lysikrates vunnen vid en offent-
lig täfling i chorsång. Kapitälema, som höra tili
de skönaste man har, palmetter, over, bladornament
och profiler aro fulländade i utförandet; materialiet
är marmor. Detta det skönaste monument i verl-
clen har en omgifning af usla kyffen och smutsiga
gränder, och var för icke så lång tid tillbaka tili
en tredjedel begrafvet i jorden.

13
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Vi gå vidare längs Akropolis fot, förbi de tvenne
vackra brunbrända pelare, bvilka äro kända under
namn af de cboragiska monumenten, uppresta af sam-
ma orsak som Lysikrates-monumentet, tills vi på
södra sidan, just nedanför Akropolis fot träffa på
Dionysos teatern. Denna teater, som, länge gömd
under jorden, först nyligen blifvit uppgräfd, har för
oss förklarat mycket som i det grekiska teaterväsen-
det bittills värit förborgadt. Man skulle kunna säga,
att de gamlas teatrar voro icke uppbygda, utan
inbuggna i bergens sluttningar. Sjelfva åskådar-
platsen (theatron) bestod nemligen af koncentriskt
i berget inhuggna sittplatser, i en balfcirkel, trapp-
vis uppstigande från orcbestron, så att den bänk
(trappsteg), som utgjorde sittplats för den ena åskå-
daren, var fotapall åt den som satt på den näst
högre bänkraden. Sittplatserna afskiljdes genom ra-
diala gångar i 13, ursprungligen 12 triangelformiga.
delar, pbylae. Af dessa platser voro somliga anvi-
sade åt Atbens ynglingar, andra åt rådsmedlemmar.
De vackra skulpterade länstolarne nere vid orcbe-
stron voro anvisade åt de olika gudakulternas pre-
ster. De lyckliga egarene ba än i dag sinä namn
inristade på deras respektive stolar. 30,000 åskå-
dare kunde denna tbeater inrymma. Orcbestron,
som låg djupare ned än åskådareplatserna, är ovan-
ligt stor; kören uppträdde på en i orkestern upp-
förd trädställning, tbymele kallad. Scenen (skena
= täit) böjer sig icke bögt öfver orcbestron. Sadan
den nu är, saknar den fondvägg ocb sidoscener
(paraskenion).

De gamle hellenerne iirade ett slags religiös
karneval, en fest tili glädjebringaren Bachos (Dio-
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nysios) ära ursprungiigen en asiatisk sed de
plägade då förkläda sig tili satyrer (tragoi) och med
sång, dans och spel fira vårens inträde. Ur dessa
religiösa fester, med sin sång och chorsång, upp-
stod sedän det grekiska skådespelet; det var ur-
sprungiigen en religiös fest. Deraf förklaras äfven
flere i jemförelse med vara teaterförhållanden be-
synnerliga omständigheter; så voro t. ex. dess he-
dersplatser anvisade åt öfverstepresterne, ungdomen
var ålagd att besöka skådespelen, inga entreer fun-
nos; endast oförvitliga män fingo besöka teatern;
etc. etc.

Af hvad här ofvan sagts framgår, att de gam-
les teater icke var öfvertäckt; de behöfde icke lam-
por, gas, bengaliska eldar, luftvexbng och värme-
ledning; under sin egen blåa kimmel, under Ghids
klara soi, omgifven af sitt lands största minnen och
af sitt fria folk,. med luften mättad af vårliga dof-
ter och hjertat fullt af vårliga förhoppiiingar, hän-
gaf sig athenaren åt den skönaste bland alla njut-
ningar, poesins. Hela dagar å rad lyssnade de tili
Aiskylos, Sophokles och Euripides sunda, friska, gri-
pande poesi, gömde sedän ordet i sitt hjerta, begrun-
dade det, lefde med sinä älskade dramer, reciterade
dess fosterländska verser, och året gick yanligen om
innan de åter hängåfvo sig åt en njutning, en entu-
siasm, som var för hög, för religiös för att alldaglig
göras. Jag undrar huru många af vara moderna
dramer skulle tåla vid en sadan teater Och tåla vid
att tänkas på och reciteras under loppet af ett år.

Jag sökte mig en beqväm plats i f. d. Demeter
prestens länstol och hängaf mig åt dessa vakna
drömmerier, som höra de storartade, de herrliga ut-
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sigterna tili. Minä blickar sökte fältens vågiga yta,
bergens taggiga linier, hafvet ocb det oändliga blå.
På scenen nppträdde då och då en qvick ödla, som
med mycket bebag utförde sinä solodanser på de
stenar, som föreställa verlden.

Der jag satt på min öfverstepresteiiiga stol
kunde jag se uppränningen tili en tragedi, som vis-
serligen icke ntfördes på den gamla scenen, men
alldeles tätt bakom den på taket af en nsel koja.
Vestanvinden, den snabbvingade zephyr får sjunga
korsångerna, ödlan dansar kordanserna och. nu börjar
:spektaklet.

Personerna aro: Hanl ,
,

„J. turrardutvor.

En falk.

/Händelsen tilldrager sig på ett uthustak. Tiden för
par år sedän.)

Han (framkuttrar Propertius vackra sång):

„Min Hulda! skörda du med ifver
Den frukt som lifvet räckte dig,
Om endast mig, beständigt mig
Du alla, alla kyssar gifver,
Skall dock min åtrå klaga sig,
Att deras antal ringa blifver."

Ho 11 (svarar med samma författare):

„Som löfven på de stolta trä'n
Förvissna uti köstens dimma
Och på den svälda floden simma
Ocli med dess böljor föras hän,
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Så äfven vi, som längs åt tiden
Det djerfva hoppets blickar sträckt,
Kanske förrn dagen är förliden
Vi falla för en nordanfläkt."

(de kyssä livarandra.)

Båcla: Kanske förrn dagen är förliden
Vi falla för en nordanfläkt.

Falken (slår pilsnabbt ned, borrar sinä klor i liennes hjerta-
och för bort sitt rof. Tlan, som flytt, återvänder- nu och.:
klagar med Admetos i Alkestis.

Ha n: „0 skugga af hem, huru träda harin?
Huru mer dig bebo, då sig lyckan i hast
Har vändt! Ve mig! stor skilnad det är
Emot förr, då vid solgudens sken
Jag trädde harin under bröllopssång.

Oss följde en skönt mångtonande chor
Lyckönskande oss, så den döda som mig,
Att af ädlaste slägt, utaf dufvornas stani:
Vi båda förents tili ett älskande par,
Då brudsång ljöd, nu suckar och gråt."

CilOr: Vestanvindarne sucka.

Ridån, nattens slfija, faller ned.
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Romerska minnesmärken i Athen.

Js>f Athens monnment från den romerska tiden
%- finnes så godt som intet qvar. Kejsar Ha-

drianus, denne benndrare af grekisk konst och Hel-
las, skänkte sin älsklingsstad Athen, der han också
vistades en längre tid, flere ståtliga byggnader. De
voro nppförda af tegel och förmodligen reveterade
med marmorskifvor; sedän dessa blifvit borttagna,
förmultnade teglet och. på få undantag när äro alla
spår förgångna af deras prakt. Hadriani triumfport,
en besynnerlig blandning af romersk och. grekisk
stil, är temligen vai bevarad. På den ena sidan
om porten står: „detta är Thesei gamla stad Athen",
och på den motsatta sidan: „detta är Hadriani stad,
icke Thesei". För att sraickra konung Otto, hade
porten för 30 år sedän blifvit försedd med ytterli-
gare en dum inskrift: „dessa städer äro Ottos, icke
Thesei icke Hadriani". De 16 kolonner af kolossala
dimensioner, 60 fot höga, som stå i närheten af
denna port, härstamma från Hadriani väldiga Olym-
peion; deras vackra gulbruna anfrätta skaft och
kapitäler äro mera måleriska och pittoreska än pro-
portionerligt sköna. En af dessa kolonner har för
icke länge sedän blifvit omkullvräkt af stormen.
Pelaren bestod af en mängd utomordentligt väl
hopfogade marmorcylindrar. Om läsaren tänker sig
en rulle guldmynt med ett lindrigt slag kullstjelpt
på ett bord, så kan han få ett klart begrepp, hnrn
välordnade de gula marmor cylindrarne, hvaraf
pelaren består, nu ligga längs marken. Ett kaffe
är anlagdt mellan kolonnerna under det stycke af
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entablementet som ännu fmnes qvar. Här kan man
sitta ganska beqyämt vid en kopp utmärkt, svart
kaffe och beskåda den vackert kuperade slätten och
Akropolis, som isynnerhet om morgnarne ter sig i
ett utmärkt ljus. I närheten af ruinen flyter ännu
den i fordomtima beryktade Kallirhoekällan, det
bästa vattnet i Athen; vattnet rinner här i en liten
rännil ned tili Ilissos. Pelarhelgonet, omtaladt i
Victor Eydbergs roman „den siste Athenaren", bodde
här uppe på en af dessa kolonner, i hvars skugga
kaffeets gäster sitta.

Det lilla som fiimes qyar af Hadriani stad
lönar knappast mödan af ett besök. Jag har här
förbigått flere mindre väsendtliga ruiiier, såsom det
s. k. Philopappus monumentet, det skäligen väl
bibehållna Vindames torn m. m. Areopagus kulien,
der den helige Paulus höll sitt tai och blickande
på alla de många gudatemplen sade sitt „I män af
Athen, jag ser att i ären alltför vidskepliga i allting",
är nu blottad på ali sin forna herrlighet. På den
forna Agoran skall finnas en pelare med uppgift
å oljopriset; jag har icke sett den.

Athen egde ingen raedeltid. Under sekler var
staden förgäten och glömd. Tili och med under Ve-
nedigs tid öfverglänste Nauplia och Patras „det af-
undsvärda Ath.en.ai"; dess minnesmärken från den
tiden äro således icke många: några små centralkyr-
kor konstfullt hopförda af lemningar fråji antikens
och grekiska kejsartidens byggnader. De likna hvar-
andra alla och denna lilla bild af domen i Athen
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förklarar bättre än långa beskrifningar arten af bygg-
naderna. Deras dimensioner fattar läsaren om jag
nämner, att en fullvuxen kari måste böja sig starkt,
för att komina in genom dörren.

Den skönaste utsigten öfver Akropolis har men
från den kulien som fordom ansågs vara Pnyx (d.
v. s. stället der de offentliga talarene tippträdde)

Domen i Atlien.

men som im uppgifvas vara enclast en offerplan.
Pnyx var, så mycket veta vi, belägen på en kulle
med en vidsträckt ooh. ståtlig utsigt, ty under de
trettio tyrannernas regeringstid flyttades Pnyx ned
från kullens spets, på det att icke talarene skulle
kunna uppväcka den lyssnande mängdens lidelser
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genom att peka på Salamis, elettä stolta minne från
cleras äras gyllne tider. Huru mäktigt kunde icke
denna stad, skön och stor, detta Akropolis i sin
marmorprakt, detta Salamis, hvars lagrar då ännu
voro friska, röra det lifliga folket, då den som ännu
i dag vandrar här bland ruinerna går som i dröm-
mar, i en stämning af fröjd ock vemod; gläder sig
åt hvad som ännu är ock om det som farit utbrister
med profeten: Huru ligger den staden så öde som
full med folk var. Hon är liksom en enkä; den
som en förstinna bland kedningarna ock en drott-
ning i landen var, hon måste nu tjena.

201DET GAMLA ATHEX.





Resa I Peloponnesen.





Jlesa i Peloponnesen.

Från Athen tili Epidauros.

Atken gick min väg tili Constantinopel
j[/§[ längs den Macedoniska kusten ooh. åter via
Smyrna tili Greklands kufvudstad, derifrån jag öf-
ver Epidauros ock Argos via Patras begaf mig tili
Messinä. Men för att icke stycka beskrifningen
om den grekiska resan i tvenne delar, fortsätter jag
liär min färd genom den Peloponnesiska kalfön.
Läsaren bekagade derföre försätta sig en månad
framåt i tiden, ungefärligen i början af december
månad.

En resa i Peloponnesen var i forna tider, d.
v. s. för 6 ä 7 år sedän, förbunden med verkliga
faror och uinbäranden. Röfvare, brist på farbara
vägar och vattentäta härbergen gjorde, att en ocb
bvar noga besinnade sig, innan han beslutade sig
för en dylik utfiygt. Lyckligtvis bar regeringen,
sedän det sorgliga mordet i Marathon på den olyck-
lige engelske lorden, med kraft börjat att halla ef-
ter de röfvare, som alit sedän frihetskrigets tider
svärmade omkring i bergen; tack väre denna energi



ock den omständigketen, att röfvareväsendet i Grrek-
land icke är så närä ock innerligen förbundet med
agrarfrågan som i Italien, kar Styrelsen inom lop-
pet af en ovanligt kort tid kunnat åstadkomma
lugn ock tryggket inom landet. En resa i Grrek-
land saknar nu mera i detta afseende ali den ro-
mantik som fordom var dermed förbunden, men er-
bjuder också i dess ställe större friket för den re-
sande ock kar inom kort tid ofantligt ökat vallfär-
darnes antal. Hvad vägarne beträffar, så äro de
visserligen icke bättre än kvad de värit förr, men
afstånden mellan de ryktbara orterna ock städerna
äro så ovanligt korta, att en resa öfver Moreas berg
vanligen är slut just då man tycker att den egent-
ligen börjat; ock två, på sin köjd tre nätter bland
kerdarne på bergen kan man gerna stå ut med.

Jag kade gjort npp med Alexandros, en ung
jonier, som tagit mig ock min resa på entreprenad,
att i Argos invänta konom ock det sällskap, som
kan i ett skriftligt kontrakt förbimdit sig att från
Atken via Argos föra tili Corintk; ock i kvilket
kontrakt jag, enligt Alexandros påstående, fått en
paragraf insmuglad om min värda person. På för-
kand skulle Alexandros få ut 30 drackmer.

Det var den skönaste dag jag tillbragt i Grek-
land, solljus ooh varm, som en junidag i norden.
Jag lemnade Atken i sällskap med en ung fransman,
som skulle besöka Egina. Vi gingo ned tili stations-
kuset; tåget kade gått, oss återstod en kalf timme
tili nasta tågs afgång; vi gjorde en promenadi sta-
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dens utkanter. Aldrig förr såg jag Pallas stad så
underskön som denna morgon, aldrig såg jagan ett
panorama sådant som det från gamla grafgatan i
Athen, med de vackra monumenten i förgrunden,
Theseus templet i det andra planet och längst bort
Akropolis underbara silhouett, brandgul mot blåa
berg och. en klar blå himmel. Yi uppfatta natu-
rens likasom konstens skönhet icke alltid med sam-
ma styrka, det sköna kommer icke alltid öfver oss
med samma öfverväldigande magt. Nu i afskedets
stund, i denna ljufliga vårliga luft, tycktes mig alit
omgjutet af en underbar förklaring, ett något, jag
vet icke hvad; morgonens skönhet, den klargula ho-
risonten, de lätta blå dimmorna der borta på slät-
ten, den svala vinden, de stora minnena, alit för-
enade sig, att i skiljsmessans stund skänka Pallas
stad en skönhet, som aldrig skall förblekna för mitt
minne. När man ser detta landskap, då kan man
förstå storslagenheten i den grekiska konsten, ty
hvaruti består väl skönheten hos Attikas underbara
utsigter? Färgen är enkel, man kan säilän i ett
grekiskt landskap se flere färger än en blå fond,

en varm gulbrun förgrund och de skönaste, finaste
öfvergångar dem emellan; det gröna förekommer
endast höst och vår och då nastan alltid i en fin,
blekgrön skiftning. Konturen, teckningen, perspek-
tivet, se der den skönhet som i Grekland tjusar sin-
net. En käckhet, en djerfhet, en skönhet i berg och
kullar, stundom bekrönta af tempel och ruiner, som
så väl passa tili sin plats, att de tyckas liksom vuxna
fast i fjället. Det klara ljuset nere i södern, de skar-
pa sktiggorna som låta föremålet stå fritt, nastan
hårdt för ögat, skärpte grekens sinne för konturen,
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för teckningen: de djerfva linierna och perspektivet,
vande ögat för den skönhet som är svårast att för-
stå och efterbilda, liniernas, proportionernas skön-
het, arkitekturen. Men nu hvisslar lokomotivet,
det gäller att skaffa sig plats i vaggonen. Om en
half timme aro vi i Pirseus och stiga ombord på
ångaren som går tili Egina.

Färden var tjusande, hafvet krusades af en be-
haglig bris, de vackra klipporna, solljuset, de mun-
tra delfinerna ah du ljufligt lockande söder! med
fruktan tänker jag på er, I nakna, formlösa granit-
hällar på stränderna, med den dystra och sjukliga
grönskan deruppe i norden.

Hvilket muntert lif på ångaren! Präktigt vin,
vackra visor, riktigt italiensk musik den grekiska
den bevare oss himlen ifrån, ty på den Minna Al-
cuins ord tillämpas, då lian för Carl den store be-
skref den germaniska sangen „som ett rassel af
osmorda lijnl på en dålig väg"; nej, nn fingo vi
höra „Palomella sompe vole", „Santa Lucia" och
andra lijertnjupna neapolitanska melodier, tack väre

vår kringvandrande trubadur ooh positivspelare.
Hans ifrigaste åhörare var en grekisk dam, hvars
näsa ock haka voro så närä förenade att hon mel-
lan dem skulle lia kunnat halla en silfverdrachma.
Hennes dotter var en vacker flicka, men tyvärr lof-
vade hennes näsa och haka att med tiden kunna
göra samina experiment. I Egina lemnade vi ångbå-
ten och fingo strax en försmak af de umbäranden en
resa i Grekland medför. Gerna hade jag nemligen
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stannat qvar ett par dagar för att afteckna Eginas be-
römda terapel, men det var omöjligt att finna tak öf-
ver liufvudet för tvenne personer. Den enda bädd
som stod att hyra, hade fransmamien tagit i beslag.
Vi gingo upp på höjden, der templet tronar bland
spillror af altarstenar, statyer och annan förgången
herrlighet. Det är från detta tempels gaflar som Miin-
chener galleriets stolthet „Egineterna" härstamma.
Likasom dessa skulpturer är också templets arkitek-
tur att betrakta som en öfvergångsstil från den äldre
strängare, tili den stil som vi i Parthenon sett i
sin fulla glans. En viss arkaistisk stelhet och torr-
het gör sig märkbar i templets detaljer, likasom i
skulpturernas, hvilka föreställa en strid mellan tro-
janske och argiviske man om en fallen grek. Pal-
las Athene, som står midt i den kämpande grup-
pen, tyckes endast genom sitt mäktiga ocli plöts-
liga uppträdande taga den fallne i sitt skydd. Den
döde är Achilles, hvilkens lik Ajax främst tyckes
försvara mot trojanerna, bland hvilka man igenkän-
ner Paris. Den andra, den Östra gruppen, behand-
lade samma ämne, migefär på samma sätt. Dessa
grupper äro för konsthistorien bland de vigtigaste
fynd som i senare tider blifvit gjorda. Hurn många
herrliga guda- och heros-bilder gömmas icke ännu
måntro under gruset af de ofta tili oigenkännelig-
het förstörda grekiska templen. På templet i Egina
kan man ännu se spår af en fordom oerhördt bril-
jant och brokig färgdekoration. När vesperring-
ningen hördes i det lilla kapellet nedanför, vände
vi åter tili den lilla köpingen för att än en gång
höra åt, om intet nattqvarter stode att finna.
Med min grekiska parlör och den klassiska pronon-

14
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ciation gamle lektor Fabritins i tiden lärt mig, lyc-
kades det mig ändtligen att väcka en gammal greks
barmkertigket eller vinningslystnad; efter många
„den" (nej) ock „malistaa (ja) tog kan minä få ef-
fekter ock började att raskt bära dem nedåt kam-
nen. Jag protesterade ifrigt emot, men kan förstod
ej eller ville ej förstå ett ord af min fornatkenien-
siska prononciation. Nå så i guds namu, gå kvart
dii viii, jag följer dig! Uppriktigt sagdt så bör-
jade jag bli nyiiken att veta, kvart kan egentligen
ville föra mig. Han gick ned tili kamnen, steg om-
bord i en stor öppen båt ock frågade triumferande

kvartkän? Nå ja, kvad var att göra? Nattqyar-
ter kade jag icke, dessntom kade jagkört så okygg-
liga kistorier om Eginas små, svafta, koppande djur,
att vid närmare besinnande, kvarför icke så gerna
i dag som i morgon? Ater kommo parlör ock lexikon
fram. Skaffa mig ett täit öfver båten, en sjöman
tili ock låt oss resa tili Epidauros. Efter en tarflig
aftonmåltid skakade jag kand med fransmannen,
kissade min amiralsnagg på masten ock nu bar det
af på bafvet „på seger ock på segel rikt". Vinden
var frisk, nattluften sval; jag kröp under det lilla
tältet; ännu en liten stund körde jag vågorna plaska
mot båtens bugtiga sidor, körde minä greker kvi-
skande samtala med kvarandra ock så slumrade
jag in.

210 FRÅN ATHBN TILL EPIDAUROS.



Från Epidauros tili Argos.

„Ren sprang Helios, stigen utur det dejliga hafvet,
Upp på kopparhimlen, att ljus åt de odödliga bringa
Oeh åt de dödliga hvilka bebo den närande jorden,
Asklepios stad . . ."

O dy ssån.

öppnade för oss sin vackra hamn. Epi-
dauros är Asklepios födelseort och ryktbar se-

nast från grekiska frihetskrigets tid, emedan en
skara grekiska gnerillachefer kär tippsatte och be-
svoro en proklamation om Greklands oberoende.
En hei mängd pojkar erbjödo sig att mot betalning
visa huset, der den märkvärdiga händelsen tilldrog
sig, men jag föredrog att gå tili det enda värdshus
Epidaurus hade att bjnda på, der jagmot ett omått-
ligt pris serverades med en mera an måttlig frukost.

Ovilkorligen kom jag att tanka på Homeros'
„I välbestöflade greker", „Euknemides Achaioi", då
jag såg den ståtliga uppenbarelsen med roffågels-
näsa och buskiga, sammanvuxna ögonbryn, som ar-
tigt belsande nalkades mig. Mannen i fråga var
klädd i en drägt, fustanell ooh fez, värdiga den
ståtligaste pallikar, ocb tofrlorna sedän rikt gnld-
broderade och ytterligare btindna kring de grå da-
maskerna med granna messingsbeslagna remmar.
På en vacker italienska erbjöd han mig sinä tjen-
ster som guide tili Nauplia, Argos, Corinth, Sparta,
hvart ers excellens önskar. Ehuni jag hade ofant-
ligt litet förtroende för hans roffågelsnäsa ocji hans
skarpa blickar, så återstod mig intet annat än att
antaga hans tjenster. Efter en lång öfverenskom-
melse sålde jag bort min frihet. Eör 45 drachmer
skulle han skaffa mig 2 hästar och följa mig tili
Argos. Annu samma morgon foro vi i väg.
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Längs en vacker grönskande dal, som efter
några timmars färd byttes ut mot en trång berg-
stig, slingrade sig vägen högre och högre upp.
Vid hvarje steg lemnade vi den friska grönskan
bakom oss och. redo upp mot bergen, genom hem-
ska klyftor och. öfver glatta hällar. Ett ögonblick
sågo vi hafvet i fjerran bakom oss; vi kade nått
bergets kögsta punkt, det började att bära af nedåt.
Vi drefvo vara kästar in i en liten forssande ström
ock på bottnen af denna färdades vi fram ett godt
stycke, tills vi plötsligen befuuno oss ien liten
grönskande lund. Det var längesedan jag sett en
skuggig trädbevuxen plats, och nu i middagshettan
var den dubbelt välkommen; det var Esculapii he-
liga lund. I fordomtima var denna lund omgärdad
med en mur, innanför hvilket lifvet hvarken fick
börja eller sluta, här fick ingen qvinna förlossas
och ingen menniska dö. Några grushögar, bevuxna
med vackra rödblommande vexter, hvit convolvulus
och en oändligt vacker, liten blå blomma, några
marmorskärfvor, kapitäler och baser, se der alit
hvad som återstår af Esculapii fordna tempel. Bui-
ner, brustna marmorkolonner, blommor, klängväx-
ter, lager, myrten, oleanderträd och skogens små
sångare öfverallt i buskar och snår, lägg dertill att
öfver det hela sväfva miunen af förgången storhet
och prakt, och medge, att alla den romantiska sko-
lans skalder icke skola kuuna dikta i hop ett ställe
mera poetiskt än detta gamla Esculapii Hieron.
Enligt Chrysostomos påstående skall i Epidauros i
fordna tider ha funnits vida berömda helsokällor.
Esculapii lund skulle således icke ha värit annat
än en „brunnspark"; iugenting nytt finnes under
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solen, femkundra, kanske tusen år före vår tide-
räkning vandrade unga grekiska damer med sinä
tillbedjare i denna grönskande lund, medan mödrar
och fäder drucko naturligt seltersvatten, Marienba-
der och Vicky, alit medan Epidauros' stads musik-
kapel ku, ku

I Epidauros fmnes en stor teater, skyddad af
ett framskjutande berg mot middagssolens strålar.
Teatern är, som alltid kos de gamle, anlagd med
ett öga öppet för natiirens skönheter. I Taormina,
i Atken, i Pompej, öfverallt har åskådaren en lika
skön som fri och vidsträckt utsigt öfver berg ock
haf, skog ock slätter. Dess sittplatser äro amfi-
tkeatraliskt utkuggna i berget ock beklädda med
en vacker, röd marmor, som tyckes allmänt före-
komma i trakten käromkring. Teaterns pian ut-
visar mera an en kalfcirkel, orckestran är ovanligt
stort tilltagen. På den fordna scenen växa små la-
ger ock myrtenbuskar; en kanal måste vara anlagd
iinder den, ty då jag gick deröfver, kördes ett doft
ikåligt ljud ock ett plaskande, som om grodor eller
ödlor hoppat i vattnet. Här i skydd af lagrarne
dukade vi upp vår tidiga middag; Euripides sjelf
kar skrifvit matsedeln:

„Fjellskogsbetande getternas rajölk
Och af vin, och clen arbetsmöda
Gulvingade bien hopsamlat
Ur doftande blommornas kalkar."

Med saknad lemnacle jag den älskliga dalen,
dess svalka, dess grönska oeh den ståtliga teater,
der de gamle fordom tjusats af sitt lands stolta och
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tragiska minnen, lyssnande tili Euripides ock So-
pkokles kögstämda qväden.

Raskt redo vi vidare i en trång, temligen öds-
lig däld, som alit mer ooh nier utvidgade sig, vi
passerade Lessa, efter Ckrysostomos påstående det
fordna Lerne, der den grekiska sagans Sanot Göran
dräpte den lerneiska kydran. (Uppenbarligen ett
misstag. Leme bör ligga närmare stranden mellan
Tiryns ock kafvet.) Ännn en kalf tirnmes färd ook
slätten kring Argos utbredde sig för oss, kringgär-
dad af berg på trenne sidor, på den fjerde badad
af hafvet. Tili venster vid stranden se vi Nauplia
ock den pittoreska fästningen Fort Palamedes, ett
minne från den tid Marcus-lejonet kerrskade öfver
Morea. Nauplia, som vi nu lemna tili venster, är
en af det unga Greklands vigtigaste kandelsplatser,
ock under den olyckliga Capo d'lstrias tid landets
kufvndstad. Der blef också Capo d'lstria mördad
af den unge svärmaren Mauro Mickalis, som, sedän
kan stött dolken i sitt ofFer, stolt förkmmade för
en ock kvar, att kan dödat tyrannen; ock när kan
samina dag sköts utanför Nauplias port, voro kans
sista ord „Harmodios ock Aristogeiton". I ISTauplia
landsteg den unge prins Otto af Bajern, då kan
1834 koni tili Grekland för att öfvertaga rikets
krona; ock, säger den unga kronikan, af förtjusning
sprang folket ända tili bröstet i vattnet för att
draga sin kerskares farkost i land. I Nauplia är
också Ypsilanti begrafven. En stor del af landets
yngsta kistoria känför sig, som vi se, tili denna
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trakt, hvilken också är den grekiska historiens vag-
ga; ty detta är den i sangen och i sagan förherrli-
gade slätt, sora blomstrade långt förrän Homeri
lijeltar drogo ut i liärnad mot Ilions borg. Här, i
denna af det gamla Inachus nu Panzia genom-
flutna slätt, låter sagan 1500 å 1800 år före vår ti-
deräkning Danaos och Inachos iiytta in med. sinä
feniciske och egyptiske kolonister. Här herrskade
Pelopidernas att, Atreus och Agamemnon, Eurys-
theus och Diomedes, i sinä små kommgariken. Re-
dan i tidernas natt höra vi talas om kontingar i
Argos, i Tiryns, Mykene, Epidaurus, Hermione och
Troezene, ett tidskifte i Hellas historia som vi ef-
ter de gamla grekerna kalla det pelasgiska, ntan
att de lärde för den skull kunnat slita den tvist,
som nti i långa tider förts om Pelasger namnets
etymologi och pelasger folkets härkomst. Dock
tyckas alla de nyaste forskningar visa derhän, att
det folk och den konst, som kallas pelasger och pe-
lasgisk, värit vida ntbredd öfver hela Grekland,
dess öar, Italien, Sicilien, och tili och med Sardi-
nien, der de beryktade nurhagergrafvarne skulle
härstamma från denna tid. Midt öfver slätten såg
jag dig

„0 du af cykloper murade stad, o Argos, du stolta,
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I Argos.

fi Tvilka minnen af brott och straff inom denna
Pelops förbannade ätt, som nu i mer an 2000

år lemnat stoff åt verldens skönaste tragedier; Atreus,
den konungslige nidingen, Agamemnon, konungar-
nes konung, som undgick stridens dödar för att
falla ett offer för illrådsstämplaren Aigisthos och
den otrogna makan Klytemenestras skändliga an-
slag, Orestes, Eumenidernas offer och den olyckliga
liigenia. Här samlades de, den sluge Odysseus, Pe-
leiden Achilles, de båda Ajax, furstarne från de 6
små konungadömen i Argolis, när

~ dit der Simois rullar fram
silfverskummande böljor

Hellas med härsmagt vapen ocli skepp
skall nu draga hän, stormande an
Ilions borg i Trojas

Åt Plioibos helgade land.
Dit der Kassandra man sagt

sitt guldgula, lockiga liår
Smyckadt med grönskande lagerkrans

vildt kringslänger, då kelga svar
Henne att afge guden tvingar."

som chorsången säger i Euripides Iphigeneia i Au-
lis. Minnen från den tid, då sagan och historien
äniiu vandrade hand i hand, så innerligt, så skönt
förenade att om vi kunde, vi knappast skulle vilja
skilja dem åt. Vi redo in i Argos, då solen dalade,
och mottogos af en talrik och tystlåten skara af
Greklands hopp. Hvilken himmelsvid skilnad mot
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när man kommer tili någon af de små syditalienska
städerna. Alit kvad trakten kar af pojkar ock lättin-
gar från de minsta små byxlösa tili de längsta räk-
lar, medlemmar af ledigkets kommissionen, alla äro
de tili mötes under skrik ock oväsende, koppande
ock dansande som kalfvar om våren; ock kär, kvil-
ken tystnad, kvilken värdigket ock kvilket allvar,
inga nyfikna, inga tiggare, ock dock är denna väg
den stående ~Resan genom Peloponnesen", som alla
resebeskrifningar i Hellas bjuda på. Stackars folk,
kar du lidit i så många generationer, att löjet ock
glädjen vikit bort tili ock med från barnens anle-
ten, att tystnaden ock allvaret blifvit deras fäderne-
ärfda lott?

I Argos societetskus fick jag ett ram, det usla-
ste man kan tanka sig (de andra rummen voro en-
ligt kvad det påstods upptagna). Bummet måste
ka värit begagnadt som ett slags förvaringsrum för
sadlar, vagnstillbekör, reden etc. etc, som det köf-
ves det „kästar närande ock på vagnar rika Argos".
Ett par kjixl med afbrutna ekrar stodo lutande mot
väggen ock några burkar vagnssmörja parfymerade
luffcen. I ena körnet var en kyllä, det var sängen,
med något som såg ut att kafva värit en gardin,
det var madrassen. Jag var uttröttad efter ridten
(ock detta med skäl, ty jag kade i dag ridit genom
tre fordna konungadömen), bestälde fram min af-
tonvard ock medan jag väntade på den, stälde jag
mitt sofgemak i ordning, placerade en gammal sa-
del som kufvudkndde ock bredde ut min sckal öf-
ver f. d. gardinen. Det var allaredan mörkt då gar-
conen, en gammal gråkårig kerre med utseende af
en veteran, anmälde att aftonmåltiden var färdig.
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Jag gick ned, tog afsked af min Chrysostomns och
kände mitt hjerta svälla af tacksamhet för honom
vid tanken på att han icke vridit nacken af mig
under dagens lopp; en tacksamhet som gaf sig luft
i en butelj vin för hans räkning, något som han dock
enständigt nekade att emottaga; men då han tycktes
ha något på hjertat bad jag honom tala ut, och ändt-
ligen kröp det fram. Jag hade från Athen medfört
ett par gamla tidningsnumror, för att bevara dem
som ett kuriosum, dem hade Chrysostomos sett och
det var dem han nu anhöll om; gamla tidningar i
stället för en butelj vin, förunderliga menniska; det
skall vara i Grekland, nykterhetens förlofvade land,
der man gör ett sådant vai. „Ni skall ha tidnin-
garne och vinet med, men hvarhar ni lärt er att
läsa?" „Här i Argos i amerikanska skolan". I Ar-
gos fans för 50 år sedän, berättar han, en amerika-
nare som höll en talrikt besökt skola för grekiska
ynglingar. „Ni började då att läsa vid tidiga år?"
„Nej, herre, jag är 70 år". (Han såg ut att vara
fyrtio; vid 70 år hade han dels ridit, dels gått hela
vägen mellan Epidauros och Argos).

„Hör nu herre, jag stannar här tili i morgon,
kanske ni behöfver niig", voro hans sista ord då vi
skiljdes åt. Kallihemera! Jag gick in tili mitt ru-
skiga ruru, kröp i mörkret tili min hylla och möt-
tes af ett „potz tausen Donner-wetter Teufel". Stor
uppståndelse med thy åtföljande gräl. Värden ocli
kyparen kommo in med en lampa och nu kom upp-
lysning i rummet och. i saken. Medan jag superade
hade en tysk som kom från Tiryns, blifvit anvisad
att stiga in i samma ram som jag; vi skulle dela
säng och. säte, det hade man glömt att säga åt oss.
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Emellertid ville tysken annektera kela kyllan, men
då jag kotade att i sådant fall taga sadeln ock scka-
len, kapitulerade kan ock freden slöts på vilkor,
drägliga för begge parterna.

Gud välsigne det Bajerska olet! Hade icke min
tysk druckit öl ock värit så fet ock varm som kan
verkligen var, så kade jagfrusit svårliga under nat-
tens lopp.

När dagen giydde stego vi upp ock tysken be-
rättade genast, som om ingenting passerat oss emel-
lan, sitt lifs lopp och sinä öden. Han var privat
docent, kade vistats några veckor i Atken ock der
med en jonier Alexandros kömmit öfverens om att
resa i Peloponnesen. I Argos skulle kan invänta
Alexandros, som med det öfriga ressällskapet i dag
skulle anlända via Nauplia. Det kär började att
osa brändt, jag delgaf konom minä misstankar vis
ä vis Alexandros Jonierns punkligket ock att jag
likasom kan väntade på Alexandros ock det öfriga
sällskapet. Yi beslöto att invänta aftonen, för att,
om ingen Alexandros anlände, kandia efter omstän-
digketerna. Dagen skulle vi fördrifva med att be-
söka Tiryns, numera Palseo Anapli ruiner. Vi be-
stälde kaffe ock kästar. Medan vi drucko kaffet
taite värden om carozzan, den sköna carozzan, den
stora carozzan med en min af berättigad stoltket
ock beundran. Ock se, derutanför stod en liten gul
gamma! vagn med lappade fjädrar ock tillskarfvade
remtyg, malätna dynor ock sprucken suilet, detta
var carozzan, det unga Argos stoltket ock dess
glans. Vi stego upp i vagnen, men då carozzan
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på ett betänkligt sätt jemrade sig, gnisslade och
protesterade emot vår tyngd, stego vi ned igen, tili
vår hederliga Chrysostomos innerliga glädje, och
hyrde hans hästar.

I dag sprang och red 70-åringen åter mellan
Argos och Tiryns lika lätt som trots någon af oss.
Privatdocenten hade ett helt lass editioner af Ilia-
den och Sophokles sorgespel dem han ämnade stu-
dera i Tiryns Akropolis. Från Argos tili Tiryns
färdas man makligt inom loppet af tvänne timmar.
Vägen går nedåt kusten åt Nauplia tili och är den
enda ordentliga landsväg som jag sett i Hellas.

Af Tiryns, Greklands kanske äldsta stad, finnes
icke en ruin, icke en grushög som man skulle kunna
hänföra tili den stad, der Herakles föddes, men på
en liten höjd eller rättare backe ligga ruinerna af

dess Akropolis och det är
dessa murar som åt Tiryns så-
väl som åt Argos och My-
kene, der samma konstruk-
tion förekommer, skaffat till-
namnet den „Cyklopmurade
staden". Dessa Tiryns murar
höra verkligen tili det märk-
värdigaste som Peloponnesen
har att uppvisa och kunna
med skäl jämföras med Egyp-
tens pyramider, såsom den
gamle Pansanias det gjort.

Ofantliga block af ända tili 10 fots längd ooh. tili
ooh. med 6 fots liöjd ett block höll 7 fot i höjd
mot 8 i längd ha, råhuggna, oregelbundna och
månghörniga som de äro, så sorgfälligt passats till-
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hopa, att de utan något bindemedel trotsat årtusen-
den. Man häpnar då man tänker livilken kraft och
hvilka mekaiiiska kjelpmedel här blifvit aiivända,
livilken kraftfull och. högtsträfvande ande som ut-
tänkt och låtit utföra dessa murar, fasta och monu-
mentala, tydligen anlagda nied tanken på en evig-
het. Men dessa väldiga murar, som äro af en röd-
aktig färg och halla 19, på sinä ställen 22 1/ 2 fot i
tjocklek, ega ännu en sak värd uppmärksamh et och
beundran, det är gångarne, galleriema inom mu-
rarne, som uppstått derigenom att de ofantliga bloc-
ken på vissa ställen blifvit resta mot hvarandra i
sned riktning, ungefär som när barn bygga kortlms.
Uti ett af de mindre galleriema aro blocken i de
begge sidoväggame kragade nt, d. v. s. hvarje nytt
skikt skjuter öfver det underliggande ined omkring
1 fot, tilldess att sidoväggame mötas; på så vis
bildas en 7V2 fot hög gång i muren. Stundom
ser man en stor kilformig sten nedsänkt mellan
de begge lutande sidoväggame (blocken) ja på ett
ställe tili och med, hvad murare kalla tvillingar,
tvenne kilformiga stenar insänkta mellan de båda
genom utkragning åstadkomna sidoväggame. Denna
konstruktion förd tili sinä konseqvenser leder tili
hvalfkonstmktionen och underbart är det, att gre-
kerne med detta uppslag tili hvalfbyggnad fullkom-
ligt försummade denna inom bygnadskonsten ovär-
derliga konstruktion, som dessutom icke var obekant
för deras grannar hvarken i öster eller vester. Öpp-
ningar finnas anbragta i gångarne, troligen tili
skottgluggar för skyttarne, dörrarne tyckas ha värit
gjorda så att stora block vredos omkring på jern-
tappar insänkta uppe i dörromfattningen och nere
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i tröskeln. Annu fmnas hålen qvar som antyda det
en sadan konstruktion på dörrarne här blifvit an-
vänd.

Yid en af skottgluggarna satt privatdocenten,
deklamerade ocb. skref, jag misstänker vers, ty ra-
derna voro ojemna. Jag har, alit sedän jag läste
Heinrich Heines Spottgedichte öfver tyskar i all-
mänhet och tyska privatdocenter i synnerhet, ky st
ett med löje blandadt medlidande med den tyska
filosofien och dess adepter, och jagmåste verkligen
resa ända tili Argos för att försona mig med dettaför
en praktisk menniska motbjudande, abstrakta theo-
retiserande, som i G-ermanien idkas och vördas så
oändligen högt. Min trätobroder och van här O —o
var en angenäm person, han ktinde sin Iliad och sinä
klassiker utantill, han kunde med endast citater be-
skrifva hela Argos, „det törstiga, det vagnrika, det
hästar närande, det stolta, det cyklopmurade Argos",
och ehuru han med möda kunde skiljamellan joniska
och doriska pelare, mellan bas och kapitäl, så kunde
han dock sin Pausanias resa i Grekland ixtantill och
var i detta fall ett utmärkt lexikon. På eftermidda-
gen redo vi åter tili Argos och mötte den citron-
gula carozzan som jemrande for tili Nauplia för att
möta ångbåten från Athen och afhemta joniern och
vårt resesällskap.

Pausanias är ett namn som här ofvan så ofta
blifvit citeradt ooh troligtvis så ofta ännu kommer
att citeras, att ett par rader liär må egnas derma
märkvärdige författare, tili hvilken den moderna
konsthistorien står i så stor skuld. Pausanias, geo-
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graf och historieskrifvare från Csesarea i Kappado-
cien, var en lärjunge tili Herodes Atticus. Omkring
året 170 eft. Chr. reste han genom Grekland, Kalien,
Macedonien, en del af Afrika och mindre Asien.
Resultatet af sinä forskningar och iakttagelser ned-
skref han under titeln Periegesis, en bok i tio delar,
hvarje del benämnd efter det land eller landskap
boken handlar om. I detta intressanta och enstaka
stående arbete behandlar han med mycken förkärlek
återstoden af de konstalster, som ännu nnder hans
tid funnos i de länder han genomrest. Han har
således blifvit en oersättlig urkund för en och hvar,
som intresserar sig för de sköna konsternas historia
och archeologi. Pausanias var en lärd och studerad
man, hvilket han visst icke sätter nnder ena skäppo,
hans skrifter öfverfiöda af vidt sväfvande meningar
och en tillkonstlad gammaldags enkelhet. Den
första handskriften af Pausanias kom genom en
grekisk lärd från Constantinopel tili Venedig; sedän
dess finnas många npplagor och många öfversätt-
ningar af denna intressanta bok, bland andra en på
engelska med värdefulla noter. Och nti, sedän vi
angifvit källorna, låt oss besöka Argos, ty vi måste
se med Pausanias ögon för att kumia upptäcka
något af ali den herrlighet här fordom stod att fmna.
Främst ett herrligt tempel Hereon, Heros helgedom.
Pausanias säger att det låg vid vägen mellan My-
kene och Argos således utanför staden, „framför
templet finnes en otalig mängd af trofeer, bildstoder,
grafvar och minnesvårdar"; der funnos statyer af
Hera, Poseidon, Pallas, Kleobis, Biton och Zeus
Milichius. Och nu, hvad är qyar af Heres forna
tempel? Grushögar och en ruin som man antager
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vara det lysande Hereon templet. Om så är, då
ligger det gamla, det stolta Argos under den nya
byn eller köpingen af samma namii. Också påstår
Chrysostomos, att hvarhelst mau gräfver i Argos by,
träffar mau marniorblock ocb fragmenter af förgån-
gen prakt, ofta på ett djup af endast 2 fot. Argos
teater har så ofta ocli så grundligt blifvit beskrif-
ven ocb liknar, med små oväsendtliga afvikelser, tili
den grad de öfriga grekiska teatrarne, att jag här
endast omnämner denna vackra grekiska fornlem-
ning, ett ståtligt, ett lefvande bevis på Argivernas
kärlek för poesi ocb sinä fäders miimen. Må här
endast nämnas, att Argos, på sin tbeaters orcbestra
bade en grupp föreställande Otryades död, samma
ämne, som Sergei äfven behandlat. Yi nämnde
här ofven Zeus Milichius, d. ä. försonaren, bvil-
ken här bade en egen helgedom. Detta tempel
uppbygdes för att försona öfverguden. Argi-
verne, uppbragta af det förtryck de ledo af sinä
egna legoknektar, nedgjorde i ett anfall af berät-
tigad vrede den lilla krigsbären jemte dess fräcka
chef Bryas: under denna inbördes strid oskärades
den helgade tempelrunden. Tili Argos historia må
ännu nämnas, att Epiroternes Carl XII, den rid-
derliga och äfventyrälskande Pyrrhus, här slutade
sin skiftesrika lefnad, på såvis att en qvinna från
öfra våningen af ett hus fälde på honom en stor
amphora en hjelte död för en krukas skull.

På ruinerna af ett gammalt Vemistempel satt
en storrutig engelsman med Bradshaws guide i
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handen och såg sorgsen ut som Jeremias på Jeru-
salems murar*. Han hade redan ett par dagar bott
i värdshuset, ett rof för en syribar oro. Hvarenda
gång den gula carozzan for skramlande fram på
vägen, ljusnade bans anlete upp, ocb bau blickade
efter Argos stoltbet med otvetydig nyfikenhet. Nyss
bade vi bört föremålet för bans odelade intresse
skmnpande komma vägen fram ocb vi skyndade
alla ned för att böra åt om Alexandros, Joniern,
kömmit. Ur vagnen boppade ut en liten mörklätt
fransman, med bederlegionens band i knappkålet,
ocb med en artig bugning sade ban genast, att han
kom från Atben, att ban bar i Argos ämnade in-
vänta en jonier Alexandros, för att under hans
ledning ocb i säUskap med några resande Ameri-
kanare begifva sig tili Korinth. Vi blefvo alla långa
i synen, som mau säger, ocb öfveröste Alexan-
dros enbvar på sitt språk med en bel mängd af
sådana otidigbeter, som endast Homeros, Groetbe,
Scbackespeare och andra storgubbar hafva rättighet
att lägga i munnen på sinä hjeltar; för att kunna
ge min vrede och förargelse luffc ocb på samma
gång gömma mig bakom klassikerna, for jag ut med
den gudomlige Aristofanes:

..påflugen, lögnhoplimmare, fräck,
outtömlig i ord, inpiskad i knep,
lömsk limstångslöpare, stor uti mun:

vid Demeter jag svär,
för mig må de fritt
dig hacka tili korf för de vise."

När detta var gjort brusto vi alla ut i skratt. Vi
upplyste fransmannen om, att vi alla blifvit af jo-

15
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niern lurade att invänta honom här; och Chrysos-
tomos tillade, att vi gerna kunde vänta på Alexan-
dros huru länge som helst, han skulle icke komma.
Det vore större affär för honom att taga 30 drach-
mer i förskott och skicka sinä klienter tili Argos
eller Natiplia, för att vänta „på honom och det öfriga
sällskapet". Denna hans förmodan tycktes oss alla
utom fransmannen ganska trolig, isynnerhet sedän vi
konfererat med hvarandra och erfarit, att vi alla
ämnade oss tili Patras. Den slnge Alexandros hade
samlat sig klienter af hvilka ingen enda ämnade
sig igen tili Athen. Vi engagerade genast Chrysos-
tomos som guide och beslöto att afresa dagen derpå.
Endast fransmannen, som betalat en stor summa i
förskott, beslöt att qyarstanna och invänta den
otrogne gårdsfogden.

Chrysostomos började att med vidsträkta ftill-
makter göra sinä uppköp för resan; det var ett nöje
att se med hvilken raskhet han prutade, hyrde, köpte,
och hushållade med vara drachmer. Jag följde med
som en sorts revisor öfver alit i bodorna, d. v. s.
hvarhelst der han förmodade att någon ville sälja;
och när viii icke en grek sälja. Alit köptes efter vigt,
ris, mjöl, bröd, tili ooh med vin; vigtenheten en oca, ett
turkiskt mått deladt i 400 dramia. Metersystemet är
officielt infördt i Grekland, men ingen menniska bryr
sig derom, längdmåttet är i denna dag det gamla
turkiska pip, ungefärligen 2 fot. Vi hade tili vårt
förfogande draohmer som gälde 90 lepta, drachmer
som gälde 100 lepta, drachmer som gälde 120 lepta,
och drachmer som gälde ingenting alls. Man kan
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förstå lmrn en så obestämd värdemätare skulle för-
svåra kandein. Samma natt ännu for Chysostomos
tili Nauplia, för att der hyra tältsängar ooh säng-
kläder hos sin gudfar, en hotelier i staden.

Före solnedgången gingo vi npp tili Argos'
Akropol, det urgamla Larissa, klättrade npp på de
väldiga eyklopmurarne ocli njöto af den herrliga
utsigten.

..Ej höres ett ljud utaf foglarnes sång
Eller böljornas brus; icke susar engång
Någon vind öfver bugten vid Argos",

reciterade docenten i stilla beundran. Solen sjönk
bakom oss, slätten låg mörk, köljd i bergens skugga,
men liafvet, det landomfamnande hafvet glänste ännu.
Fort Palamedes stack npp' sinä pittoreska mnrar
mot dess blanka yta och längst borta simmade
Spezzias graciösa kontur, nu rosenfärgad, nn blå i
vågornas famn, för att i nasta minut försvinna i
mörkret. Stjernorna tändes förunderligt hastigt;
öfver en bergstopp, besynnerligen tillplattad, reste
sig en stjerna klarare än alla de andra.

Agamemnon (pekande åt Tiimien)
„Huru heter den stjernan som seglar der?

Gubben
Det ju Seirios är, bvilken midt i sitt lopp
Sjubaniga björnen ren närmar sig tili:"

Samma fråga gjorde jag och samraa svar fick
jag soni Agamemnon i Euripides herrliga sorgespel.
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Mykene.

Argos tili Karvati, en usel by, som ligger
i närheten af det pass, genom hvilket Argos

dalen står i förbindelse med Korinth, kan mau färdas
i vagn, ehuru det visserligen går långsamt, både för
vägens, ktiskens och vagnens skull. I Karvati in-
redde vi oss så godt vi kunde i en s. k. kalin, en
tom hydda af ytterst provisionelt utseende; vår för-
sta åtgärd var att röka ut ali möjlig oliyra som sla-
git ned sinä bopålar i det gamla, toma nästet. Det
„törstiga Argos" må jag väl utbrista med den gu-
domlige blinde landstrykaren Homeros, ty i Kar-
vati höll jag ensam på att dricka ut alit vårt vin-
förråd; det var nemligen första gången på långa
tider jag fick oförfalskadt vin. Grekeme blanda
nastan alltid kåda i vinet för att det må halla
sig bättre; vinet får derigenom en besynnerlig smak
af tjära, som man dock snart vänjer sig vid. Lika
törstig som jag, var trakten från Argos tili Karvati
och. här vida omkring. De nakna bergen voro utan
■en enda grön iläck och sannerligen jag vet hvar de
stackars magra getterna, som bräkande drogo om-
kring, fmgo sin tarfliga ntkomst. Dock, jagär orättvis
mot bergen vid Karvati, der fans verkligen vatten
och det i den besynnerligaste aqyeduct jagnågonsin
sett, helt enkelt ett dike ock dertili grundt ändå,
men med friskt, klart och kalit vatten. Detta dike
sköttes omsorgsfullt som ett barn af herdarne i om-
nejden och hölls under långa sträckor betäckt med
tumia stenflisor. Vi fingo anvisning att följa aqve-
ducten åt; Chrysostomos blef qvar för att ställa hyd-
dan i ordning, och för att bereda oss en öfverrask-
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ning, påstod engelsmaimen. Efter en besvärlig van-
dring uppför passet, sågo vi det guldrika Mykene
och dess borg, anlagda så att en geniofficer icke-
skulle ka kaft något att anmärka deremot.

Mykene! Mykene! jag kade velat göra jag som
Agamemnon, när „med osägelig fröjd han fosterjorden
beträdde, kan kysste ock famntog fädernas keliga
strand". Här ka de således lefvat ock lidit, kär

„Välplägade sig i det stora och höga palatset
Atreus' frejdade son, omgifven af grannar och vänner
Alla förnöjda: inför dem qvad den gudomlige sångaren
Slående cittran"

Men bättre än den praktfullaste kexameter kan be-
skrifva Atridernas lif i Mykene, förklaras de gamla
kjeltarnes karakter af stadens ock borgens ruiner
ock läge. Den städ, som fordom fans kär, kar med
iakttagande af alla terrängens fördelar tydligen blif-
vit anlagd i det syfte, att i första rummet kunna
försvaras ock kunna bekerska, likasom röfvarbor-
garne kring Eekn ock llere af de gamla medeltids-
städerna, med sinä fästen, vallar ock escarper. Hu-
sen, som fordom legat kopkrumpna i bergsskref-
vorna, omslöto amfitkeatraliskt Atreusborgen, som.
bekerrskade staden ock dalen vida omkring. Sadan
den var deruppe på fjellen måste den ka värit oin-
taglig. Det var gifvet att Argos, som låg närmare
den frnktbara slätten, snart skulle öfverglänsa örn-
boet kär uppe bland fjellarne, som endast, så länge
de eviga krigen ock oroligketerna mellan de små
furstarne pågick, var af betydelse.

Af det så besjungna Mykene finnes egentligen
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intet qvar, men af Akropolen finnas ännn lernnin-
gar lika väldiga som „Tiryns rnurar". Akropolens
pian bildar en oregelbunden trekant. Murarne visa
olika sorters konstruktion och tyokas ha tillkommit
nnder olika tidpunkter. På några ställen äro de
oerhörda, rätvinkliga blocken bopförda på så vis, att
en tvärfog går genom i 3 å 4 skikt; på andra stäl-
len åter äro blocken, som i Tiryns månghörniga ocb.

Lojonporten i Mykene.

oregelbundna, närmast portarne äro de reguliera och
fogarne stälda i förband. Tili Akropolen finnas
tvenne portar. Den ena porten har vertikalt stående
dörrposter ocb öfverliggaren är af ett enda ofantligt
stort block. Den andra är den berömda „lejonpor-
ten i Mykene" *). Pausanias säger att Perseus grund-

*) Det var här invid lejonporten som doktor Schliemann
sinä ryktbara fynd.
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lade staden och att miirarne troligen bygdes af
desamma cykloperna, som åt Proteus bygt Tiryns
murar. Så jättelika äro dessa murar, att cyklo-
perna af sagan göras tili deras byggmästare. L'en-
fance de l'art a beaucoup de raport avec l'art de
I'enfance, säger Abotit på tai om lejonporten, och
i sanning dessa lejon, om de föröfrigt äro lejon,
se ut att vara tecknade af barnahänder; de äro
skulpterade i temligen bög relief och föreställas
stå upprätta på hvar sin sida om en kolomi, sma-
lare vid basen än npptill. Den triangelformiga re-
liefen är anbragt öfver porten på så vis, att den
med sin tio fot breda bas hvilar på portens kolos-
sala öfverliggare. De begge lejonen hade fordom
troligtvis hufvuden af metall; ännu kan man i bas-
reliefen se bålet efter de naglar med hvilka dessa
värit fästade i stenen. Basreliefen i lejonporten i
Mykene är det äldsta kända europeiska skulptur-
arbete. Naturligtvis kan man icke ange året då det
fullbordades, men vi veta, att genom denna port har
Atreus, hans söner ocb bans slägt vandrat ut och
in, genom den porten drefs Orestes af Eumenider-
nas gissel. Många lika lärda som sinnrika anmärk-
ningar ha blifvit gjorda om betydelsen af dessa lejon-
figurer och isynnerhet om kolonnen emellan dem. Vi
lemna åt de lärde att afgöra denna sak, om den numera
kan afgöras, men månntro man icke skulle finna nå-
gon upplysning i saken i den trekantiga sten (spruc-
ken i 2 delar), som nu ligger vid porten tili Tiryns
Akropolis och som fordom haft sin plats ofvanom
portens öfverliggare (likasom lejonreliefen i My-
kene) ; kanske den relief, som troligen finnes på denna
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stens undersida skulle kuuna ge någon välbeköflig
fmgervisning i denna omtvistade sak.

Då Pausanias på det andra årkundradet af vår
tideräkning besökte Mykene var staden likasom Ti-
ryns redan utdöd ock förstörd af det alit uppslu-
kande Argos; men kan omtalar i sin bok, „att kan
sett alla de stora kjeltarnes grafvar rum under
jorden tillköriga Atreus och hans söner, kvarest de
äfven kade sinä skattkammare. Atreus graf ock de-
ras grafvar, kvilka sedän de med Agamemnon åter-
vändt från Hion mördades vid ett gästabud afAigis-
tos (i samråd med Klytemenestra)"; derefter räknar
kan upp en mängd namn på personer, begrafna kär.
Aigistos ockKlytemenestra ligga begrafna längrebort
från mnren, ty imianför den der Agamemnon sjelf
jemte de som blifvit mördade med konom, köli man
dem icke värdiga att få en graf. Sedän Pausanias
skref det ofvanstående ka mer an 1600 år förgått,
Mykenes boningskus, palatser ock grafvar, som un-
der kans tid voro mer eller mindre förfallna, ka
sedän dess störtat ikop och under sitt grus gömt
med undantag af ett par, alla dessa grafvar. Att
de icke som så många andra af G-reklands ock Mindre
Asiens minnesvårdar blifvit nedrifna af mennisko-
kand, för att afmaterialet bygga kyrkor, moskeer, ve-
netianska fästningar ock turkiska kyffen, är fullkom-
ligt säkert, ty transporten från Mykene ned tili de
omgifvande bebodda trakterna är så kostsam, ock
materialtillgången på närmare kåll så riklig, att nå-
got sådant aldrig skulle ka lönat sig. Således är
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det att förmoda det alla dessa grafvar och palatser,
om de verkligen funnits under Pausanias' tid, än i
dag måste kunna letas fram här under dessa ruiner,
och. det borde vara det unga Greklands stolthet och
dess mission att genom forskningar här sprida ljus
öfver sinä fäders grafvar *). I Mykene finnes ännu
en märkvärdig byggnad, väl bibehållen, kallad än
Agamemnons graf än Atreus' skattkammare; att det
är en af de af Pausanias omnämnda grafvarne eller
rummen är temligen säkert, men hvilken? Der torde
vi tillsvidare få stanna vid ett stort frågetecken.
Grafven, låt oss kalla den så, ser på afstånd ut
som en kulle eller grafhög, på sin sydöstra sida
har den en gång på ett betydligt djup imarken; vid
ändan af gången finnes porten, som mycket påminner
om lejonporten, undantagandes att den har en mera
konstnärligt utförd omfattning. Öfverliggaren i den-
na port, som är 31 fot lång, hör tili de största, kända
block som i byggnadskonsten blifvit använda; endast
i Baalbecks ruiner och Theodoriks graf i Ravenna
finner man stenar med lika stora och delvis större
dimensioner. När man träder in genom porten, be-
finner man sig i en cirkelrund sai, formad som en
bikupa af 48 fots diameter. Höjden mätte vi icke,
men efter ögonmått bör den vara ungefär detsamma.
Eummet är icke hvälfdt utan bildadt genom titkrag-
ning. Stenarne ha skikt efter skikt blifvit lagda
på hvarandra på så vis, att det öfra skiktet städse
öfverskjutit det nedra; då rummet är rundt blifva
skiktens ringar naturligtvis städse mindre och min-
dre, tilldess att de stöta ihop i en enda skitsten.

') Doktor Schliemanns yttrande vid ett samtal i Athen.
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De trappformiga väggarne ha sedän på insidan blif-
vit glattade och på utsidan uppkastades mull tili
en viss höjd, och på så vis kommer det sig att in-
gången tili grafven är belägen under markens niva.
Ofvanom ingångens stora öfverliggare finnes en tre-
kantig öppning som fordom antingen värit tillstängd
med en skulpterad sten, såsom den öfver lejonpor-
ten, tjenstgjort som fenster, eller också lemnats tom
för att icke belasta öfverliggaren. Tili höger om
ingången tili grafrummet finnes en låg öppning i
muren och innanför den ett i berget inhugget fyr-
kantigt rum. Annu en tili hälften uppgräfd graf,
ett kupolrum, finnes här i närheten och kallas af
herdarne än Thisbes, än Elektras graf.

Mykene har förlorat alit, sinä innevånare, sinä
hus, palatser ocli grafvar, och det sätt på hvilket
Atreus stad gick under, var värdigt dess fordna glans
och dess minnen. ISTär Xerxes vid Thermopyle ned-
högg den hjeltemodiga grekiska skaran, stupade der
sida vid sida med Leonidas' spartaner de 80 yng-
lingar, som Mykene sändt tili fäderneslandets för-
svar. Den odödliga glans Mykene vann genom sinä
söners hjeltemod, väckte tili den grad Argos' afund, att
argiverne, som förhållit sig passiva under frihetskri-
get, im sände en här tili det försvarslösa Mykene och
förstörde det i grund. Men hvad som ännu i dag
finnes qyar, hvad argiverne icke kunde förstöra, det
var utsigten härifrån örnboet. I norr och i Öster
stå tvenne ofantliga, vilda och nakna klippor vakt
vid atridernes grafvar, nere vid Mykenes fot öppnar
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sig en gapande afgrund, om vårarne genomfluten af
skummande bäckar. De väldiga murarne ock ber-
gen, som derborta torna sig öfver kvarandra, alit i
denna kemska ock storartade vy står i öfverensstäm-
melse med de tragiska minnena af Atrei brottsliga
ätt; öfver alit scenerier tili Sopkokles ock Euripides
tragedier, men mot söder, kvilken ljunig idyll, kvilka
grönskande fält, bucolicans landtliga vyer, med dess
kerdelif, biskötsel ock vinodling. Längst bort själen
ock lifvet i alla Hellas vyer det öfver alit djupt in-
trängande kafvet.

Timme efter timme stitto vi på Mykenes ber-
liga Akropol, vi sågo solen gå ned, sågo stjernorna
tända sinä bloss, sågo månen långsamt höja sig
öfver Hellas vagga, kände kuru nattvinden, sval
ock frisk, smekte vara kinder, tysta ock gripna af
de stora minnena och den storartade ödsligheten.
Här gingo för 3000 år sedän Mykenes tappra yng-
lingar på Akropolens rnurar, spejande öfver slätten
ock passet derborta, färdiga att försvara sin stad
mot livarje anfall, kär öfver murarnes bröstvärn
blickade år efter år Mykenes ttnga tärnor, mödrar
ock kustrur, om icke seglame syntes i Argos vik
ock bringade dem åter de länge efterlängtade. Ock
den bok jag köli i kanden, berättade att för 1700
år sedän förödelsens styggelse gått öfver denna be-
römda ort, att då, likasom nu, kommo främlingar
från vidt skilda länder för att bese denna stad, re-
dan då öde i sekler. Gud vet kuru länge vi dröjt
kär om icke magens kraf skulle från flydda tider
åter försatt oss i detta nu. Ock nu koni öfverrask-
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ningen, som Ckrysostomos ock engelsmannen be-
redt oss. I ställefc för att i det klara, men osäkra
månljuset trefva oss fram bland ruinerna ock ned
för den besvärliga vägen, kade de redan i Argos lä-
tit anskaffa facklor: ty, sade engelsmannen, då jag
gjort mig det löftet att se Mykene i månsken, så
måste jag ock vara beredd att nattetid kunna pro-
menera derifrån. Vi märkte sedän att det nattetid
skulle ka värit förenadt med lifsfara att klättra i
ruinstaden. Tili Karvati, vårt nattqvarter, kade vi
en promenad af ungefär 1 verst.

Hvilken taiia! De fladdrande facklorna kastade
sitt darrande ljus på de nakna mörka klipporna på
oss, som tysta vandrade framåt, ännu under in-
trycket af de stora minnen som. här öfverallt
kommo oss tili mötes. Vår lilla skara kade ökats
med 10 å 12 kerdar ooli pojkar från omnejderna,
som följde oss ned tili kaknen. Då ock då flög
eii uggla skriande mot facklorna, bländad af det
starka ljtiset. När vi nalkades vårt nattqvarter
berättade pojkarne genom sitt gälla kvisslande för
hundarne om vår snara ankomst, de kalfvilda djuren
väckte genom sitt ursinniga skall getterna ock fåren,
som åter i sin tur väckte lammen ock kiden, så att
vi nnder ett döfvande bräkande från nundrade sinom
kundrade fjellskogsbetande getter ock får gjorde
vårt intåg i det gamla bofälliga kuset, pörtet, der
alit nu var så innerligen fint ock snyggt, ljnst ock
gladt, att Mykenes dystra storket ock Atridernas an-
dar genast veko från vår själ, fördrifna vid åsynen
af denna offermåltid. Vi satte oss tili bords, gjorde
gndarne en libation ock åto „den saft gulvingade
bien samlat", mot kvilken ali annan konnung i verl-
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den är endast simpel sirap. Der är krydda och arom
från alla de tusende blommor som från deima torra
knappa jord kemta sinä safter ocli dofter. Så är ock
Greklands viii då man får det rent och oblandadt.
Yi fingo rahin- och. topasfärgad Santorin, starkt-
doftande Cyper ock Greklands fordna stoltket, det
vin som nnder medelfciden stod så högt i pris Mal-
voisie, i kvilket kertigen af Clarence nödtvnngen
lät dränka sig. Vinet pressades, ock pressas ännn
i små qvantiteter, i Monevruasia i Laconien ock kar
nu under senaste tider åter kömmit tili keders, se-
dän dess drnfva börjat att odlas på Cykladernas
öar. Mer än något vin i kela verlden eger det gre-
kiska „bouquet" en viss arom af vildt. Ehuru det
grekiska vinet kåller sig bättre än det italienska,
tåla endast få sorter längre transporter. Brist på
träkärl gör att drufvan bekandlas mindre sorgfäl-
ligt, pressningen sker i små partier, saften förvaras
i lädersäckar, gjorda på det vis, att sedän ulien på
ett dödadt får blifvit något så när afklippt ock hii-
den afnådd, vändes densamma med den ludna si-
dan inåt ock sys tili en säck, derefter ingnides
säckens inre sida med en art af kåda, kvarefter vi-
net påfylles. Om kådningsproceduren misskyckas,
smakar vinet fårpels, men lyckas den, smakar det
tjära. Säckarne se innerligen komiska nt, då man
på dem ofta kan skönja kela djurets skapnad, fram-
ben, bakben ock svans. Men återvändom tili vår
supo. Vi tömde ett glas tili minne af konungarnes
konung ock kans store skald. Engelsmannen blef
upplifvad, han reciterade för oss långa stycken på
ett språk, som vi icke kunde begripa ock länge ock
väl undrade tili kvilken språkstam hans deklama-

237MYKENE.



tioner borde hänföras; det befans tili shit vara
gamnaalgrekiska, men prononceradt som engelsmän
uttala sitt eget språk. När qvällsvarden, som gjorde
Cbrysostomos ali heder, var slutad, anmodades vi
att stiga nt xvr matsalen i fria luften, ty nu skulle
rummet anordnas tili sofgemak. Sedän jag lemnade
Atben bade jag icke sofvit så godt som i Cbrysos-
tomos' tältsäng. Kahrien var genom lakan och mat-
tor afdelad i fyra små ram; vi sofvo sött utan att
oroas af rnöss eller ohyra tills morgonen randades.

„Men då på himlen steg den klaraste stjernan som finnes
För att bebåda det ljus, den strålande Eos försprider,

hade Ckrysostomos hela vårt bagage inpackadt och
en half timme derefter voro vi på väg tili Korinth.
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Tili Korinth.
är ej egentligen mycket att berätta om va-

<3j-f~; gen från Mykene tili Korintk, ifall man icke
viii göra ströftåg inom kistoriens ock mytkologiens
område, ty i det afseendet fmnes få fiäckar på vår
jord, der inom ett så litet område så stora nnder
och bragder blifvit gjorda. Yi kade lemnat vagnen
ock redo nu en del på åsnor, en del på hästar. Vårt
bagage följde efter, lastadt på mulor, ock tili sist
kommo tvenne åsnedrifvare ock en munk, som kade
ankållit om att få slnta sig tili vårt tåg för att följa
med ett stycke af vägen. Ckrysostomos gick tili
först ock förde an den långa konvojen, som såg kelt
målerisk ut, när den aftecknade sig mot någon brant,
kvit fjällvägg, eller på de kögsta åsarne kade nim-
ien tili bakgrund. Så nalkades vi den bergskedja
som skiljer Argolis från Korintkiska landet. In-
komna i passet lato vi öken gå på bottnen af en
liten ström, den vanliga, ekuru denna tid på året
farkga vägen, ty den lilla bäcken plär stundom plöts-
ligt svälla tili ock i sin kvirflande fart föra med sig
träcl, jord ock stenar, ock ve den ryttare, som då
icke i tid nppnår stranden. Den oss omgifvande
naturen kade förändrat karakter sedän vi lemnade
Mykene, ty kär på bergen fans på sinä ställen en
frisk, saftig grönska; kär funnos accacier ockmyrten,
vid fuktigare ställen oleandrar ock en ärtgrön växt
med breda blad, som jag icke känner. Men snart
lemnade vi grönskan bakom oss; ju kögre vi redo
desto mera naken, öde ock vild blef naturen. Ra-
viner ock branter, den ena farligare ock kemskare
än den andra, aköste kvarandra. Yi kommo tili ett
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pass. Hait! kommenderade Ckrysostomos, det långa
tåget stannade. „Lyss tili mitt folks bragder, främ-
lingar; bären dess ära vida omkring!" Med dessa pa-
tketiska ord, framsagda med en viss kraft ock ett
visst behag, började han berättelsen om en af dessa
bedrifter, soin i Grekland, såväl bland bergen som
på slätterna förtäljas för kvarje främling, som en-
dast viii lyssna derpå. Just i detta pass kade en
skara greker under anförande af Demetrios Ypsi-
lanti lagt sig i bakkåll för turkiska trupper, som land-
satte i Nauplia, skulle marsckera tili Korintk. Der
bakom det der f jället väntade lian ock kans män. i
fyra dagar ock fyra nätter, i regn och i köld, utan
proviant, ntan skydd för bergvinden. Redan miss-
tröstade de om att fienden skulle komma, då ändtligen
den fjerde dagen kördes det dofva trampet af kä-
starnes kofvar, af rnarscherande män, passet fylldes
mer ock mer ock på ett gifvet tecken af Ypsilanti
öppnade grekerne en mördande eld på de katade
fieuderna; 3,000 otrogne stupade på denna dag ock
icke en enda muselman passerade defilen vid Eubea
berget. Ckrysostomos bröst käfdes, kans näsborrar
vidgades ock eld brann i kans ögon medan kan stir-
rade ned mot passet, det var som om kan sett de
katade turkarnes andar stiga upp för passetsbranter;
blott en enda troende, kviskade kan, en enda ortodox
blef den dagen af Gud tagen tili paradiset; denna enda
var min fader. Munken, åsnedrifvarene ock Ckrysos-
tomos korsade sig, ock vi blottade vara kufvuden för
minnet af de många kjertan, som brustit kär, glömda
ock förgätna, drifna af den skoningslösa nödvändig-
keten som drifver det ena folket tili kamp emot
det andra. Men, kvar ka'n i begrafvit
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de döda? frågade engelsmannen. Med ett obeskrif-
ligt hat- ock föraktfullt uttryck svarade greken:
kvad hade det blifvit af alla de vilda hundame om
icke turkar funnes.

Under samtal om frihetskriget fortsatte vi vår
väg genom det vildaste landskap jag kittills sett.

Vid Nemea rastade vi en kalf timme för att
bese det lilla som fmnes qvar af dess tempelbygg-
nader, tre doriska ko-
lonner öfverdragna
med stucc, se der alit.
Redan under Pausa-
nias' tid saknade det-
ta tempel tak och. sta-
tyer. Borta är cy-
presslunden, borta är
stadiet der de ne-
meiska spelen firades,
ödemarkens tystnad
och ödslighet hvilar
öfver den sorgliga da-
len. Marken här är
öfverallt tätt bevuxen
med en låg palmart.
Apesas berg beherr-
skar omgifningarne.
En utmärkt kalla fm-
nes i dalen: det är den ganila Adrasteskällan. Vi
bestego åter vara hästar för att tili middagen hinna
„Phlius det obetvingliga". Pausanias säger: „15 sta-
dier från templet ligger det nemeiska lejonets håla";
vi redo förbi den, det var en stor grotta i berget; vi
veko af tili liöger och stego nu ned i den gröna dal,

16
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som Asopus bevattnar. På Phlius ruiner rastade vi
åter, och medan Chrysostomos sysslade med midda-
gen, läste vi i Leakes resa i Morea Phlius' historia.
Denna lilla stad och. dalen liäromkring bildade fordom
en liten oafhängig stat, Pilliosia, som i många årkäckt
försvarade sig mot Spartas välde. Vid den Antalci-
diska freden 385 f. Kr. måste den dock tili slut an-
taga en af Sparta påtvungen författning. Medlem af
Acheerförbundet motstod den länge Macedoniens an-
språk och var den sista stat, som underkastade sig
Roms öfvervälde. Den alit besegrande tiden har sla-
git tili jorden det obetvingliga Phlius, och i glöm-
skans natt begraft dess ärorika namn. I Staphylik,
så heta ruinerna nu, finnas betydliga fornlemningar,
delvis begrafna under ett lager af slam, jord som
Asopus fört med sig från bergen. Tyvärr måste vi
i afton ännu hinna tili Korinth och Phlius måste bli
obesedt. Det lilla vi sågo, var från mycket gamla
tider tillbaka, hvilket tydligen kunde skönjas på
pelarenes proportioner och kapitelernas form. Ofver
berg och backar, i bergsströmmarnes fuktiga botten,
genom kärr och sump, hunno vi ett berg, som Chrysos-
tomos kallade Arachnos. Ingenstädes sågo vi, hvad
vi nordbor skulle kalla skog, ehuru vackra dungar
och träd icke voro så alldeles sällsynta. Vi passe-
rade några obetydliga ruiner från en nyare tid. Det
gamla Kleone fans troligen här i dessa nejder.
Åter började vägen eller stigen, eller det stycke
mark som vi färdades på, och derföre kallad väg,
ty ingenting annat berättigade den att bära detta
namn, att stiga uppåt, och efter eri ytterst besvärlig
ridt på ett afskyvärdt sluttande pian, nådde vi ber-
gets rygg. Huru orimligt litet är icke detta ko-
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nungarike Grekland; här från bergets kam kan mau
se öfver kela den korintiska slätten, öfver bugten
vid Lepanto ända tili Parnassus ock i Öster Sala-
mis och Attikas land. I allmänket älskar jag icke
dessa vyer i fågelperspektiv, de sakna förgrund ooh
mellanplan, se trasiga och sönderrifna ut ooh dnga
ej tili taflor, hvilket dook naturligtvis icke förhin-
drar dem att verka genom storhet och färgprakt.
Men här vid Lepanto i solnedgång, med det glän-
sande hafvet, Helicon och Parnassus, framför mig,
här förstummas kritiken. Dock vi raaste skynda ned
tili slätten och det enda vi kunde taga med oss från så
mycken skönhet och storhet är ett minne, ett minne
som aldrig skall förblekna. Solen dalade, —vi spor-
rade vara hästar för att hinna slätten, innan mörk-
ret förhindrade oss att stiga utför bergets sluttning,
dock försent: innan vi hunnit många mimiters väg,
bryter mörkret hastigt öfver oss, och vägen tili Ko-
rinth, som från berget såg ut att vara så kort, före-
faller oss nu som en evighet. Ljusen i Korinth
voro längesedan släckta, då vi gjorde vårt intåg i
staden. Chrysostomos hade skickat en af åsnedrif-
varene i förväg tili Korinth med anmälan om vår
ankomst. Vi funno derföre, oaktadt midnattstim-
men redan var inne, alit i ordning. Med ypperliga
stekta vaktlar och santorinvin återställde vi vara
under dagens lopp förbrukade krafter. Blott en gång
i mitt lif har jag känt mig så trött som denna af-
ton, det var då jag besteg Vesuvii öfversta askkägla.

Solen stod högt på himlen innan vi alla ryckt
oss lösa från Morfei armar. Yi vandrade omkring
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i det nya Korinth, en liten stad, anlagd 1858, (sedän
den gamla staden med sauma namu blifvit förstörd
af en jordbäfning) närä det ställe derKorinths fordna
hamn Lechasum var belägen. Här är icke mycket
att skåda, små nya hvitrappade hus och öde gator,
se der alit. Samma dag ännu redo vi tili ruinerna
af det gamla, det så ofta och så våldsamt förstörda
Korinth. O Korinth, du de gamles Paris! med ditt
så förfinade lif, dina kring hela verlden, kända lyx-
artiklar, dina keramiker, dina guldarbeten, dinabron-
ser, den rödhvit flamniiga „korinther bronsen" och
främst dina sköna qyinnor, för hvars skuld ordspråket
„non cuivis homini contingit adire Corinthum" gick i
svang tili och med i det stolta Uom, huru har du icke
sjunkit ned i bottenlöst elände? Vid hofvet i Byzanz
kallades den som hade uppsigten öfver lyx och konst-
saker Corinthiarius; så förenade voro de tvenne
begreppen Korinth och lyx, och nu är „fattig som
en korinther" blefvet ett ordstäf i Grekland. Denna
fordom herliga stad, som åt verlden gifvit den stol-
taste bland pelarordningar, de första krigsgalerer,
som anlade kolonier de der blefvo sjelfständiga ri-
ken, ger nu endast russin. Här är dvergdrufvans
hemland. Af det urgamla Korinth finnes intet qvar
med undantag af 7 doriska pelare, igenkänneliga på
sinä gammaldags formade kapiteler och kolonnernas
dimensioner. Af det romerska Korinth, som anlades
sedän Mummius släppt rödhanen lös i den grekiska
staden, finnas mindre vigtiga om ock mera vidsträckta
lemningar qvar, bland annat d. s. k. Hadriani bad.
Stackars Hadrianus, af alla dina stolta byggnader i
det af dig så högt älskade Grekland, finnes icke en
enda qvar, (med undantag af porten i Athen,) som
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icke blifvit jemnad med jorden, och hvad som är
qvar, tål icke att ses på samma dag som det rent
grekiska. Korinths Akropolis, en klippa, som med
mera än 1000 fot höjer sig lodrätt öfver slätten,
är en förfärlig ruin. En mur af ungefär 3 verst
längd, omger spetsen af det tudelade berget. In-
om muren finner dn moskeer, kristna kyrkor och
från grekernes och romarnes tider förfallna murar,

Tempelruin af Korinth.

ämiu svarta af rök och eld. Hit tili detta vilda
näste ha innevånarne från det så ofta hemsökta
Korinth tagit sin tillflykt. Utsigten härifrån är
storartad öfver ali beskrifning: Akropolis' tempel-
murar, Snnion i öster och Lepantos vik, Cythe-
rons berg der Bachus rasade; der den nyfikne jä-
garen Acteon af den vredgade gudinnan förvand-
lades tili en hjort och jagades tili döds af sinä
egna htindar, längst bort Helicon och Pamassus med
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sin snökalott. Vår första regndag i Grekland tvang
oss att afstå från en tillämnad utnygt tili Korintks
omnejder, den helige Pauli grotta ock den korintki-
ska muren. Vi vände åter tili Ny-Korintk, ock togo
afsked af vår reskamrat den tysta munken.
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Från Korinth tili Patras.

tNy-korinth kölls krigsråd. Engelsmannen ville
partout resa åter tili Atken, för att kräfva hänicl

på den oförskämde Alexandros Joniern, docenten ock
jag deremot ville ju för dess kelre resa tili Patras.
Chrysostomos, som också kade sin vilja, ville gerna
följa oss tili Patras, men endast i sådant fall att vi
följdes åt alla tre. Vi ville ogerna skiljas från
engelsmarmeri, ty förutom att kan var en ovanligt
medelsam, kygglig ook instruerad man, förde kan
med sig ett utmärkt kandbibliotkek, som särdeles
yäl conipletterade de stora luckoma i vårt vetande.
Tili vår ook Ckrysostomi stora belåtenket lät kan
sig ändtligen öfvertalas ock beslöt, att skriftligen
nnderrätta engelska konsnln i Atken om den indu-
stririddare för kvilken vi rakat ut. Morgonen derpå
gåfvo vi oss i väg. Efter en timmes ridt passerade
vi Cleontes. Flere byar syntes i omnejden; vi redo
genom ett blomstrande landskap der korintkerdruf-
van växte längs bergens sluttningar, passerade på
en vacker bro Asopus ock kommo tili det gamla
Sicyon, nn en usel by, Basilica kallad, så usel att
endast en bnlla stod att fås kos dess bagare, ock
att docenten icke kunde få ett par byxor inom kela
detta samkälle. Docenten, som var en dålig ryttare,
kade den oturen, att af sin istadiga käst skrapas af
mot en inkägnad, kvarvid kan spräckte sinä panta-
longer. Då det för konom emellertid var omöjligt
att rida vidare i detta natnrens tillstånd, återstod
intet annat än, att köpa en fustanell, ock i denna
national kostym, (för öfrigt efter pariser modet) togo
vi nn det gamla artist qyarteret i närmare skärskå-
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dande; ty Sicyon var för Grekland och Italien, hvad
Diisseldorf och Munchen i fordna tider och Paris nu är
för Finland. Eumolpus höll nemligen här en målare
skola och i Sicyonska konstföreningens ritskola gick
i tiden en förhoppningsfull elev, som hette Apelles,
som sedän lemnat ett visst rykte om sig i verl-
den. Här bearbetade Kanachos och Aristochles den
verldsberömda, rödhvita korintherbronsen. Arbeten
som under Ctesarernas tid vägdes upp med guld.
Pelasgiska murar (Cyklopmurar) intyga att Sicyon
väl kunde täfla med Argos i ålder, likasom den äf-
yen eljes räknades tili Greklands förnämsta städer.
Pausanias såg här ännu tvenne tempel Dioscurernas
och Fortunas. Nu är alit bortsopadt, och öfver det
gamla Sicyon växa Basilicas rikedomar, oljoträdet
och korintherdrufvan. Resterna af ett stadion och
en gammal teater fmnas i dess omnejd, och i dess
lilla kyrka ser man inmurade i väggen en hei mängd
fragmenter från Sicyons storhets tid. I Sicyon sågo
vi första gången det vackra könet representeradt
värdigt, både i antal och i utseende; också blefvo
vi alla som fastnaglade i marken, när vi på en usel
stig, befolkad förnämligast af svarta fyrfotingar,
mötte en skara unga qvinnor i den vackra grekiska
drägten, en ättling från den antika chiton'en: ett
mycket långt lintyg med broderier kring haisen och
ärmarne, med en bred brokig gördel underbundet
kring midjan; ett fint linne dok, guld och silfver-
slantar, perlor och koraller på hufvudet och kring
haisen; röda, guldbroderade tofflor, på fötterna och
öfver axlarne en ylle mantel. Vår förtjusning var
lika allmän som högljudd, docenten declamerade „bru-
den från Korint". Engelsmanen och jagtogo fram
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vara ritalbum, men de sköna ilydde, de ville icke bli
karikerade, och lemnade efter sig på vägen en massa
korgar fyllda med korinthrussin.

Från Sicyon gick vår vackra väg nedåt kusten,
vi behöfde inga historiska minnen för att finna ridten
angenäm, det svala hafvet skönt som Adria och der
midt framför oss den snöhöljdaParnassen. Farkoster
med varma, gula segel drogo vaggande förbi oss, och
lemnade efter sig på hafvet en mörkblå strimma.
I solnedgången redo vi förbi det vackra Egira vid
foten af den kulle på hvilken dess Akropolis ligger.
Egira hade fordom 12 tusen innevånare, tre Hiera-
och ett Zeus tempel; nu ligga de begrafna under
det gröna täcket som lätt smyger sig öfver dem och
förråder att der gömmes en forntida stad. Litet
längre bort på bergen sågo vi några gamla bekanta
från Finland, mörka, allvarliga furor, de togo sig
egendomliga ut här bland oranger, mastixträd och
oleander. Vi passerade floden Colanque Zacoli. Nu
redo vi ned tili hafsstranden, som vi hittills haft
några stenkast ifrån oss. På en udde stod en lång
enstaka byggnad, det var en kahn och stället kalla-
des Kahn efter byggnaden. Aftonen var herrlig, vi
hade ridit i skarpt galopp, ledo alla af håll och be-
slöto att stanna här öfver natten; Chrysostomos som
i Korinth lemnat nastan hela vår packning, vara
mulor och deras drifvare, kunde icke i afton bjuda
på mycket. Vi gjorde upp emellertid eld i det stora,
toma huset, som fullkomligt saknade skorsten, det
var ett riktigt rökpörte, med draghål i väggen för
röken. Vi stekte ägg och kastanier i glöden, litet
vin och bullan från Sicyon, se der vår qyällsvard.
Det är i Grekland som på gästgifverierna i Småland,
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att man äter bra kär, om mau kar med sig en mat-
säck som duger. Den stora kahnen var uppförd i
tvenne våningar, jag tyckte att någon rörde sig
deruppe ock då öfra våningen var vår blifvande
sängkammare, så gick jag välbeväpnad npp för att
fördrifva obeköriga gäster. Uppkomuien i det ofant-
ligt stora rummet, såg jag längst borta vid en liten
luoka i väggen en kerre, rned ryggen vänd emot
mig, då kan körde någon komma frågade kan, utan
att vända sig om. .

Na kar ni funnit dem?
Hvilka då min kerre?

Han vände sig om; Saore dieu c'est vous mon-
sieur! vi skakade hand med hvarandra, det var en
ganimal bekant från Paris. Ödet kade beslutat att
leka med oss, för kalftannat år sedän sågo vi hvar-
andra i kapellet i Cluny i Paris; vi träffades i Ve-
nedig ett halft år derefter, han for via Ungern, tili
Turkiet, jag via Athen. Vi träffades i Constanti-
nopel, följdes åt tili Athen och nu träffades vi i
kahnen vid Kahn. Enropa är ändock bra litet! Men
bvad i ali verlden gör ni alldeles ensam här i kah-
nen, utan hästar, utan vägvisare. Han berättade,
det han, som kom från Sparta, i Basilica hyrt sig
en ny häst, som förmodligen haft kollern, den lydde
icke tygel mer än den trojanska trädhästen och
kände icke tili något annat lopp än vild galopp
och fot för fot. För några timmar sedän hade han
kömmit hit tili Kahn, bäst hästen gick på gården
och betade, gaf den sig af i fyrsprång mot Patras,
hans vägvisare Nicolo red efter den, och se här
under tiden har jag malat af vyn öfver Lepanto.
Vi sågo nt genom den trånga luckan på det vackra
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ptanorama som der titbredde sig för vara blickar.
Den snöliöljda Parnassen glödde längst borta vid
horisonten, bafvet var önxsom djupblått, ömsom af
en sadan klarbet att ljuset tycktes stråla derur,
klippoma ocb skären derborta bade en rosa-slöja
öfver sig, de sågo ut att simma ocb gunga på vå-
gorna, så lätta, luftiga ocb sväfvande att jag kom
att tanka på Topelii dikt „blommor i vågornas
brus." Det mörknade, vi börde bästtramp, vapen-
slammer, skrik och gräl på vägen, vi gingo ned,
ocb jag beklagar de franska soldatscensmålarene att
ba gått miste om något så pittoreskt ocb ståtligt,
som att se en liten trupp grekiska ryttare ocb fot-
folk svänga om vidklippan derborta. De voro delvis
klädda i den vackra, nationella drägten, med långa
bössor, silfverbeslagna pistoler ocb yataganer; de nal-
kades kabnen ocb förde min van fransmannens hästar
ocb Nicolo emellan sig. Deras cbef berättade att
de mött bonom på vägen, jagande efter en skengalen
bäst, och i förmodan att det var en landsvägsriddare
knepo de både Nicolo ocb bästen. Yi reclamerade
båda två, den rasande Nicolo ocb bans fyrbenta vän
försattes i fribet, sedän pass ocbkontrakt blifvit före-
visade. Icke ens i Iliaden får man läsa en sadan
mängd utsökta oqvädinsord ocb gemena tilltal som
den ursinnige Nicolo öste öfver den granna skaran,
förstås sedän han engång var fri. När natten föll
på gjorde soldaterna upp en stor eld på gården ocb
begynte att tillreda sin aftonmåltid, svarta oliver;
bröd ocb fisk, sedän de ätit togo de plats kring
elden ocb började att sjunga med en underlig, obe-
baglig nasalstämma en besynnerlig, barbararisk me-
lodi, påminnande om de ryskä soldatsångerna. Eld-
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skenet som föll på deras glänsande mundering, den
pittoreska grupperingen, längre bort hafvet som
andades långsamt och lugnt likt en sofvande om
natten, det var en scen som endast Jules Breton
kunnat måla. Den ena af soldaterna tog fram en
gammal tidning, och i det han då och då läste i
den ett par rader tycktes han komentera det lasta
med en vildhet och häftighet, som synbarligen gjorde
ett djupt intryck på hans åhörare. Af namnen
kunde vi sluta tili att saken gällde de fyra biskop-
parne och ecklesiastikministern som då just blifvit
dömda för simoni. Vi gingo upp tili vårt sofge-
mak och ännu länge hörde vi Basileus Greorgios,
Kommonduros, Delyannis, hans majestät med hof
och ministrar passera revy för . sinä soldater och
vara sömndruckna sinnen.

Tidigt på morgonen begåfvo vi oss af, luften
var balsamisk, hafvet var lugnt och vägen öfver ali
beskrifning vacker. Yi följcle hela tiden hafskusten
åt, färdades i en grönskande öde dal med prakt-
fulla jobannis, lotus ocb oleanderträd, glänsande lag-
rar, vilda, bleka oliveträd och vacker accacia, vi voro
omgifna på tre sidor af höga berg, på den fjerde af
hafvet. Scbweiz alplandskap kunna icke jemföras
med denna grekiska dal. I Schweitz äro bergen för
närä, i en sadan liten alpdal bar man svårt att
andas fritt ocb fruktar i bvart ögonblick, att någon
skall komma ocb lägga ett lock öfver lådan der man
befinnner sig. De små insjöarne äro blott tvättfat i
jemförelse med den vackra Lepantoviken. Ifrån da-
len kommo vi på svåra, ojemna vägar upp tili ett
landskap af sadan vildbet, att Dante icke kunnat
bättre beskrifva gapande remnor, mörka afgrunder
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och svindlande branter: det var en hemskhet så
gripande, att ora djefvulen skulle stiga upp ur en
af ruinerna derborta, så sknlle det icke förvåna
mig alls, han ensam vore ett passande staffage för
en vy så vild, så storartadt ful ocb öde som denna.
Men vår väg går vidare, vi lemna det oordnde, det
cbaotiska ocb vilda, för att om en balftimme inne-
slntas inom en amflteater af gigantiska proportioner,
det var en liten däld omgifven af, om jag så får säga,
plastiska klippor: bärifrån gick vägen åter npp längs
bafsstranden, vi stego lied i en grund, nastan torr
flodbädd ocb bade knappast bnnnit öfver, innan ett
brusande bördes mellan bällarne ocb en srtmtsgul
gyttjeblandad våg, likt ett rasande odjur kom fram
mellan klipporna, svängde sig ursinnigt skummande
af vrede, än tili böger, än tili venster slickande
stränderna; vildt rytande sväljde den alit som fans
i dess närbet, stenar, sand, jord, ocb i nasta ögon-
blick var odjnret sin väg. I den nyss toma, grunda
flodbädden simmade stora, med rötterna nppryckta
träd ocb grenar i den gula leriga vågen. Om en
timme är floden åter lika grund, lika torr ocb lika
farlig, som då vi redo genom den. Efter att ba pas-
serat Cerynites mynning sågo vi det forna Egium,
nu Vostitza. Vi lemnade byn bakom oss. Egium
engång Achajiska förbundets kongress stad, fordom
rikt på tempel ocb offentliga byggnader, är nu förfal-
let tili ytterligbet; vi begapades af byns befolbning,
som tysta ocb nyfikna skyndade sig ut ur sinä bus.
IJtanför byn eller köpingen, ty Vostitza eger 5,000
innevånare, rastade vi en halftimme ocb beundrade
de små grekiska bästarne som betade på klippgrun-
den, der vi åtminstone icke kunde upptäcka ett grönt

253TILL PATKAS.



strå. Dessa Hellas kästar, sonsonssöner i många led
af den kistorisk blifne Bncepkalus ock afkomlingar
tili de frejdade hästfäder och mödrar som Phidias
förevigat i Parthenon frisen, lia en slående likket
med vara karelska kästar; intet af de engelska
hästarnes spindellemmar ock nervosa, lungsigtiga
ntseende, intet af de normandiska elepkantformerna.
Små, kort böjd hals, bastanta fötter ock långt hår
likna de så väl fysiskt som psykiskt sinä egensin-
niga kusiner i "Wiborgslän; i kög grad utkålliga lik-
som de ock säkra på fötterna i de varsta passa-
gerna. Skada att doktor Korander är borta, eljes
skulle kan snart nog genom kästarnes slående lik-
ket bevisa den Attiska ock den Karelska folkstam-
mens förvandtskap med kvarandra. I närketen af
Vostitza skall fmnas en platan kvars stam kåller
12 meter i omkrets, vi sågo icke trädet. Chrysos-
tomos skyndade på oss ock vi redo vidare, längs en
smal väg, med kafvet tili köger nnder oss ock tili
venster det lodrätt uppstigande fjellet. Så gick det
i par timmars tid, än ned, än upp, an badades kästar-
nes fötter af de långa svala vågorna, som smekte
den sandiga stranden, än slogo deras kofvar gnistor
ur berget tvåkundrade fot öfver kafvets yta. Uppe
från bergen kunde vi se ett slott Morea ock midt
emot på andra sidan Lepanto viken fästningen E,o-
melis pittoreska konturer. Mot aftonen kommo vi
i närheten af Erinneus, vi lägrade oss utanför byn
i en öde kakn kvars namn jag förgätit, ock redo
morgonen derpå genom en väg, liknande den vi nyss
passerat tills vi nådde en liten grönskande slätt ock
sågo Patras framför oss. Styfbenta, sönderbråkade
ock ömma i alla leder ock lemmar redo vi in i den
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lilla, snygga staden och i mitt hjertas bästa vrå
gömmer jag alla de fröjder jag erfarit, alit det sköna
jag sett i detta de stora minnenas land. Farväl
bergliift och. skuggiga gröna dalar, friska vindar
och. frisk aptit efter de långa tröttande ridterna.
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Patras.

Kien ne reste de nous *, notre oeuvre est un probleme
L :homme, fantome errant, paese sans laisser meme

Son ombre sur le mur!
V. Hugo.

ållt har sin tid och ingenting är väl af naturen
bestämdare utstakadt än middagen, om också

menniskorna bråkat med att ändra timmeii för detta
mål. Innan vi besågo stadens märkvärdigheter skyn-
dade vi oss tili en trattoria bella Italia kallad; här
i Patras aro vi så godt som i Italien. Italienskt
språk, italienska kopparslantar ooh. positivspelare
öfver alit. Vårt sällskap hade så länge skakats till-
sammaiis, att om också icke en varm vänskaplig,
så åtminstone en sällskaplig ock hjertlig anda rådde
mellan oss alla, representanter af fem nationer, Ghry-
sostomos inberäknad. Nar vi nu sutto här samlade
i festligt lag kring fat bräddfulla af stekta vaktlar,
maccaroni och frukt, tömmande vara glas, fyllda
med sicilianskt och grekiskt vin, så var det icke
blott den behagliga känslan af att hvila ut vid ett
fullrågadt bord som löste vår tungas band, när vi
drucko hvarandra tili och tackade för godt ressäll-
skap. I dag skulle vi skiljas åt för att troligen al-
drig mera återse hvarandra. Docenten reste tili
Triest, engelsmannen tili Korfu, fransmannen tili
Brindisi och jag tili Messinä, i fall att jag kunde
finna ett fartyg destineradt dit. Engelsmannen ut-
bragte på bruten franska en toast för Chrysostomos,
som fransman öfversatte tili italienskan med en hei
mängd rethoriska tillsatser och grannlåter, hvilka
han ursäktade med att han så nyligen besökt Par-
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nassen och Pnyx. När middagenvar slut, skyndade
vi oss att än engång tillsammans bese den vackert
belägna staden Patras. Det fordna Patrae, soin körde
tili en af Achajas 12 städer, har en vacker belägen-
bet i närbeten af de så kallade små Dardanellema, in-
gången tili Lepanto viken. I Patras, af turkarne kal-
ladt Baliabadra, tändes den 12 Febr. 1821 en gnista
an, sorn hade tili följd den brand, ur bvars aska det
nya G-rekland gick upp fritt ocb oberoende; bar
börjades revolutionen rned ett npplopp mot den tur-
kiska pascban; ocb Patras, som före kriget hade 22,000
inv. räknade vid dess slut inga, staden var en ask-
bög. Icke ett spår kan man se af Dianas tempel,
af Euripulos och Patreus grafvar; borta är dess
odeon, som tänade med Athens i skönhet. Efter
freden har den, tack väre sin ypperliga belägenhet,
hastigt blomstrat upp och räknar nu 10 ä 12 tusen
innevånare. Det gjorde mig riktigt godt att åter se
en stad, der icke ra inertia grinade fram öfverallt
och taite om död och undergång. Ruiner äro pit-
toreska, poetiska och vackra, de tilltala hos oss
mycket, som eljes endast vid alvarliga stunder kom-
mer oss i hågen, de egga upp vår vettgirighet;
men då böra de vara gamla ruiner, mycket gamla.
I nya ruiner, sådana som i Korinth, Argos, Nauplia,
der elden och våldet ännu i går foro fram, i dem
dröjer ännu ekot qvar af krigsrop och jemmerskri,
tiden och minnet har icke lagt ännu sin medlande,
försonande hand öfver förödelsens styggelse, det
tyckes glimma än under askan och ryka ur de för-
fallna husen. Intet af alit detta fmnes i Patras,
förödelsen har värit fullständig, intet påminner om
hvad som värit, Patrse är utplånadt från jorden.

17
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I Patras ser man vänliga kvita hus, trädgårdar, trot-
torier ock glada sjömän öfverallt. I en liten träd-
gård vid stadens titkanter hörde vi klingande skratt
ock dragkarmonikans skärande toner. Vi böjde vin-
rankans blad ock klängen undan, tittade in genom
spjelverket och sågo en förtjusande tafla, unga gre-
kiska nickor som dansade på en solbelyst sandplan.
Dansen, som utfördes lika mycket med armarne ock
öfverkroppen som med benen, bestod egentligen en-
dast af kvad vi skulle kalla fignre i fransäsen, för
det mesta af käftiga, snabba rörelser, då ock då om-
vexlande med mjuka, vågiga och lätta sammansväng-
ningar. När de tvenne dansande tröttnat, uppträdde
genast två andra, medan en ting, knappast 10 årig
flicka med händer och fötter skötte dragkarmonikan,
spelande en melodilös, men starkt rythmisk dansmu-
sik. Det var ett nöje att se de ttnga, kraftiga gestal-
terna ock höra deras klingande, gladaskratt. Vi före-
föllo oss som moderna Acteon'er mellan säfvens blad,
betraktande Diana och hennes nymfer i dans och lek.

Patras Akropolis hunno vi icke besöka, men en
liten vy af entren tili det pittoreska eitadellet hunno
vi croquera hvar i sitt album. Nu kom Chrysos-
tomos ooh förklarade, att kan funnit en brigg, som
i natt ännu skulle segla tili Messinä. Vi skyndade
hem, packade in vara saker, skramlade ikop åt den
kederligaste bland greker en kederlig drickspenning.
Han förde sin kand först tili sin panna, sedän tili
sitt kjerta ock bugade sig för oss; docenten före-
brådde konom denna turkiska tacksägelseceremoni,
kvartill kan svarade, som greker alltidplägaviddylika
tillvitelser: „det är en gammal grekisk sed som tur-
karne tagit af oss; ioke vi af dem." Vännerna följde
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mig tili strandeii, jag steg ombord i en båt i ham-
nen, som Alcibiades förmådde innevånare att an-
lägga 400 år f. Chr. och for tili briggen.

Farväl Oraia Hellas, du boppets land och du
unga Patras! För 50 år sedän var du en grushög
och nu lefver du upp på nytt. Du unga land, må
dina djerfvaste drömmar om framtida storhet och
glans gå i fullbordan, och de göra vai det; ty det
rike, som är bygdt med så mycken hänförelse, så
mycken glödande patriotism, borde väl vara bygdt på
ett hälleberg. För din frihet har alit hvad Europa
engång egde af unga, modiga, enthusiastiske män
dragit ut i härnad; på dina kala berg, dina olivbe-
vuxna slätter, vid stränderna af dina skimrande haf
ha de blödt, Philhellernas käcka skaror. Nämn
Europas bästa namn och du nämner dem alla: Fa-
bvier, Myrberg, Byron, Botzaris och I alla andra,
förgätna och glömda, som slumra i Hellas heliga
jord! I skolen engång ha heder af den unga frihet
I vårdat och fuktat med edert blod.

Citadellet i Patras.
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TuRKIET

Saloniki.

ifligt påmintes vi om hemmet, ty kali
koni morgonens vind ned från Bal-
kan, afkylde sig ännu ytterligare
vid Pindnsbergens snöhöljda toppar,
för att sedän rätt eftertryckligt pröf-
va, om vi i söderns sommar alldeles
förgätit, att november månad var in-,
ne. Min reskamrat och jagkade skälf-
vande af köld krupit upp på ång-
pannan, efter att förgafves ha sökt
sömn i vara trånga bäddar. Dufha och
slöa, som ett par domnade vinterfiu-
gor, passerade vi emellan några klip-
piga öar; det var de s. k. Djefvuls-
öarne. Först vid höjden af Hagias

Dimitrias började vi att qvickna vid. Stjernorna
började nemligen att släoka sinä bloss ocb mellan
kaptenens ben sågo vi solen, eldröd, långsamt höja
sig upp ur Egeiska hafvets nyss så tunga, trötta
och gråa vågor. Huru var icke alit förändradt i
ett nu! Det kalla blygrå hafvet förbyttes tili det



„vin-, det purpurfärgade kaf". Himlen lyste i alla
perlemosnäckans ständigt skiftande, ständigt nya
färger. Vågorna fradgade, röda i Öster och hvita i
vester. Längst borta för-ut en violett strimma vid
horisonten; det var Macedonien, det gamla, ryktbara
sagolandet. Tili venster se vi trenne berg höja sinä
hvita, snöhöljda toppar öfver den violetta strimman,
likt jättenymfer, de der hvila sig på stranden efter
badet: det var Pelion, Ossa och Olympus, titanernas
leksaker.

„Också smuts glänser i solljus", säger ett ita-
lienskt ordspråk; vi sågo det besannas här. Den
nyss så grå, enfärgade massan på fördäck började
att röra på sig; getskinn ooh buldansmattor kasta-
des af, ock ett pittoreskt hvarjehanda, smutsbruna
anleten, mångfärgade turbaner, röda fezer ocb se-
niga, magra armar stucko upp ur bylten, mellan
korgar och mattor. Alla anleten vände sig mot
Öster för att helsa den nya dagen med koranens
bön; och under besynnerliga bugningar, under ett
stilla mummel, förrättade de stackars varelserna sin
morgonbön. Vi sutto uppe på kommandobryggan
ooh. kunde med ett ögonkast öfverse den pittoreska
scenen. Himlen, kafvet, det rörliga, friska lifvet på
en stor ångare der nere, dessa parkundrade traskankar
försänkta i bön. Naturens storket, dess friskhet ock
dess färgglans bildade en skärande motsats tili denna
enformiga grå färg, dessa trasor, detta oerkörda
elände. Förliden afton kade vi tagit ombord denna
lefvande last af kurder, armenier, arnauter arbe-
tare från Volo, som af en entreprenörfördes tili Salo-
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niki för att der arbeta på den nya jernvägen. En-
treprenören kade hyrt ett visst antal qyadratfot af
däcket; således var det kans fördel, att få sin last
så litet skrymmande som möjligt; däcket indelades
med kritstreck i ett kundradetal qvadrater, af på
sin köjd kalfannan alns sida. Så räknades ock stuf-
vades folket in, enkvar fick sig sin qvadrat anvisad;
det var kans sofplats, kans matsal ock kans rökrum.
Der ka de legat natten om uppå däcket i regn som
kylä, med stora kamel- ock gethårsfiltar öfver sig;
värst kar det värit för barnen. Der är en 11 å 12
års gosse, som i går anvisades sin plats. På mor-
gonen i dag sitter kan på samma ställe, i samma
ställning, lutad mot samma varubal. I går spelte
kan dagen i ända på en flöjt samma sorgliga, en-
formiga melodi, och nu på morgonen kar kan, med
undantag af den qvarttimme kan i soluppgången,
som en rättrogen egnar, användt tili bön, tröstat
sig med samma nervretande melodi.

Nu gör ångbåten en vändning mot nordvest, vi
vika in i en af verldens yppersta hamnar, bugten
vid Saloniki. Alla jordens pansarfregatter kunna
göra sinä manövrer här utan fara för kollision. Tili
höger om oss ha vi kela tiden ett lågt, brunfärgadt
land, det är Pallene, tili venster ka vi Balkanber-
gens förgreningar, med de ständigt synliga, ständigt
lysande Pelion, Ossa ock Obymp. Framför oss lig-
ger Saloniki, det fordna Tkessalonica, kufvudstaden
i Rumeliens paradis, som denna oerkördt rika ock
fruktbara provins kallas. Annu en halftimmes färd
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„mom hamnen", vi kasta ankare vid udden af Sa-
loniki ocb nu börjar Sbakespeares pjes „Mycket va-
sen för ingenting". En ursinnig bop af hotellierer,
guider, vatten-, bröd-. ocb fruktförsäljare, ocb annat
löst folk slåss om er, precis som om ni vore deras
egendom, tager er i knappbålen, klappar er på axeln,
talar tili er på franska, italienska, turkiska, spanska
bebreiska ocb grekiska, tills de träffa på ett språk,
som ni talar och på bvilket ni kraft- ocb effektfullt
kan be dem draga dit pepparn växer. Hela detta
oväsende gäller i främsta rummet en „pratika";
det viii säga en tillåtelse från myndigbeterna att
stiga i land, något som staten värderar tili 3 piastrar,
men statens tjenstemän, efter omständigheterna, än
mera än mindre, alit efter bvad den resande ser ut
att vilja ocb kumia betala.

Om läsaren tänker sig en af de uslaste byarne
i Finland förstorad, så der några tusental gånger
och några tiotusental gånger mer befolkad, så kan
lian göra sig ett ungefärligt begrepp om alit det
elände, som man får se i Turkiets rikaste stad, det
stora Saloniki med dess mer än 80 tusen innevånare.
Hjertat ryser vid åsynen af alit det elände, alla de
paltor ocb trasor man här får se. Himlen hade mul-
nat tili, morgonen var blifven kali, ruskig ocb grå, då
vi gjorde vårt intåg i staden. Den bade nyss vaknat.
På dess krokiga, sotiga ocb oländiga gator syntes en-
dast bär ocb der en huttrande, sömnig åsnedrifvare,
som med ett med glöd fyldt, sprucket lerkärl mellan
sinä händer, det är deras muff, vandrade fram öfver
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den halftillfrusna stigen. Här och der hade man gjort
upp eld mot en mur, eller midt på gatan; kring den
sutto, värmande sinä händer och fötter, turbanklädde
män, små barn, beslöjade qvinnor och längre bort,
utsvultna, raggiga hundar; alla väntade de på mid-
dagssolen och värinen. Från minareterna hördes
muezzin ropa folket och samia det tili bön. Nu bör-
jar lifvet ånyo. Modstulna, sorgliga figurer syntes
i den tidiga morgon-
stunden vandra mot
några af de 30 mo-
skeer, som finnas i
staden. Ocksåvifölj-
de mängden åt och
trädde in i en moske,
så gammal, att i ti-
dernas natt ett gre-
kiskt Apollo-tempel
på denna plats rest
sinä pelarhallar, sett
helaGreklands blom-
stringstid gå upp och
åter ned, hört Pau-
lus predika för the
thessalonier i tem-
plets atrium, från den
talarestol, af hvars
lemningar några sön-
driga block och trappsteg ännu finnas qvar; herber-
gerat i sin cella guds moders och helgonens bilder,
långt innan halfmånen restes på dess tak. Af det
gamla afgudaternplet fimies numera föga eller intet
qvar, och hvad som återstår, har blifvit tili den
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grad bemsökt af tidens tand och turkarnes fram-
fart, att med undantag af den ofvannämnda talare-
stolen, eller kanske rättare altaret, der den helige
Patilus enligt legenden skall hafva taiat om den
okända guden, och der Pauli bref „skrifvet med
Phoebe, församlingens tjenarinna", blifvit uppläst,
föga eller intet med säkerhet kan hänföras tili den
förkristna tiden.

Vi voro just i beråd att inne i mosken afteckna
några af vara arkeologiska fynd, då vi båda plötsligt
kände ett par bastanta näfvar i nacken, ock ett lika
omildt tag lägre ned. I nasta ögonblick skymtade pe-
lare, kvalf, ornamenter och menniskor med blixtens
hastighet förbi vara ögon, ocb i samma sekund be-
funiio vi oss med en dukfcig skräll förflyttade långt
utom belgedomens trappsteg. Efter vara egna perso-
ner kommo ned dansande på gården två st. battar, en
ritbräda, ett staffli, en „en totit cas", en röd toffel,
två dito blå, en passare, linial etc, med ett ord bela
vår qvarlåtenskap. Af den ömbet vi erforo i vara
leder ocb lemmar, äfvensom af andra osvikliga tec-
ken kunde vi sluta tili, att vi blifvit utkörda; ocb
alit detta, utan buller, utan skrål. Med den mest
allvarsamma och aristokratiska min i verlden stodo
turkarne i moskens förstuga ocb sågo stilla ocb
allvarligt på, buru vi bopsamlade vara eifekter för
att linka i väg, medan vi förgäfves nedkallade
Allabs förbannelser öfver det ogästvänliga guds-
buset.
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Intet är ju så ondt att det icke har något godt
med sig. Vår malör hade fimnit en liflig och intres-
serad betraktare i en frank, en ung man, som skyn-
dade sig att hjelpa oss med att hopsamla vara effekter,
alit medan han stundom uppmuntrade oss, stundom
häftigt förebrådde de ständigt lugna turkarne deras
beteende. Det var' den franska konsnlen. Han pre-
senterade sig för oss, erbjöd oss sinä tjenster och
tog oss i den franska naggans hägn. I hans intres-
santa sällskap besökte vi sedän Salonikis märkvär-
digaste ställen; bland annat bazaren, en orimligt
lång öfvertäckt gata (eller rättare ett försök att öf-
vertäcka en gata), med djupa, skumma och fuktiga
handelsbodar på bägge sidorna. På disken vid öpp-
ningen satt egaren med benen i kors under sig, (de
sitta så för att varma sinä nakna fötter) med en glöd-
panna i famnen, tili skydd mot fukten. Ett döf-
vande larm ljöd emot oss: kyrie, effendi, mnssjö,
signor, padischah köp något af oss, vi äro så fat-
tiga! Små turkungar med qvicka ögon löpte efter
oss, de hade „antikiti" tili salu, gamla, fula tixrkiska
lerkäril. I den mörkaste vrån af bazaren sutto ett
20 tai djupt beslöjade qvinnor. De sålde strumpor
och hemväfda röda ylleband. Jag skulle ha kunnat
svära på att banden voro väfda i Finland. Handein
uppgjordes på idel teckenspråk, ty icke ett ord fick
komma öfver de hemlighetsfulla skönheternas mund.

Men alla bazarer i österlandet likna hvarandra.
Vi hänvisa derföre tili beskrifningen öfver bazarerna
i Tunis och Constantinopel. Salonikis bazar är
numera af vådeld fullkomligt förstörd.
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Ett turkist kaffe. Jag behöfver endast nämna
de orden, för att hos en och hvar väcka obestämda
dröromar om mohriska pelare hallar, skuggrika plat-
ser med brokiga, mjuka mattor, i hvilka man vadar
ända tili knäna, doftande myrba och ambra, matt-
lysande silfverlampor. Leila och Zelma, kaffeernas
hmiris, som vid minsta vink servera den aromatiska
drycken iir koppar af bernsten, onyx eller fmaste
ostindiska porslin. Skyll på Thomas Moore, på lord
Byron, på tnsen och en natt, om verkligheten hånar
edra ljufvaste drömmar. I Salonikis präktigaste
kaffe, jag håller vad derom, bör vid det här laget
hvarenda ruta vara sprucken, ty då jag sista gån-
gen med den gissnade och gnisslande dörren grälade
mig tili inträde, fans icke mera än en hei ruta
qvar. Af en barfota, smutsig slyngel serverades vi
med en nargihle (pipa), en kopp kaffe, (koppen bar
rysk stämpel); degig och klibbig louktim, d. v. s. i
honnung kokad och stelnad fruktsaft, det hela be-
strödt med ett fint hvitt mjöl. Bänkarna voro af
trä, golfvet af tilltrampad lera och smuts, väggarne
kalkbruk i hela dess nakenhet, icke en affisch, icke
en anons, ej ens om en afgående ångbåt. Allvar-
liga, feta turkar åto med fingrarne den tjocka bot-
tensatsen tir kaffekoppen och bolmade med sin tobak.
Storskrikiga greker gjorde upp sinä affärer, medan
ett tiotal kaptener af alla nationer, på ett slags in-
ternationelt språk berättade för hvarandra skeppar-
historier. En fin, blå tobaksrök förtog alla de dof-
ter, som den förutan otvifvelaktigt skulle ha plågat
vårt luktsinne. De poeterna! de poeterna! kan
detta hål vara originelt tili deras ambra doftande
beskrifningar om ett turkist kaffe.
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Saloniki är i sin kelliet fullkomligfc renons på
någon, hvilken som helst ordning ocli arkitektonisk
skönket. Gatorna erbjuda för flanören endast mer
och mindre höga, kvitmenade murar, med fenster
anbragta i öfver gatanutskjutande balkonger. Små
partier finnas dock kär ock der bland ruklen, sär-
deles tacksamma för målarens pensel. I alla dessa
små taflor är det de gamla, mörka cypresserna, de
snökvita minareterna ock den oändligt klara him-
melen, som afvinna det största intresset. Den östra
delen af staden, som är lägre belägen, npptages af
judarnes qvarter. Salonikis ghetto är olikt alla
andra judeqvarter derutinnan, att den med imdan-
tag af det europeiska qvarteret utgör den snyggaste
delen af staden, med efter turkiska förkållanden
ovanligt rena, kvitmenade hus och breda gator.
Prisk ltift och ett bländande solljtis tränger sig in
örverallt mellan de vänliga httsen. Jndarna i Sa-
loniki äro tili största delen, d. v. s. omkring 15 tu-
sen, hemma från Spanien. Förjagade derifrån under
Filip II:s tider, sökte ock funno de skydd kos Mu-
hammeds bekännare, nndan kans alla kristligaste
majestäts autodofeer ock pinbänkar. Annu i denna
dag tala deras efterkommande sig emellan det span-
ska språket, ock hvad som här må omnämnas som
ett kuriosum, begagna det kebreiska alfabetet i sin
spanska korrespondens.

Den mest måleriska af Salonikis alla fornlem-
ningar är otvifvelaktigt det forna Demetrii klostret,
uppfördt på en hög klippa, omgifven af pittoreska
krenelerade nmrar, här och der öfvervuxna af saf-
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tig, grönskande nrargrön och vinträd. Nedanför dess
åldriga mnrar lekte en otalig skara af små, turban-
prydda turkungar. De löpte tili storms mot de sprtick-
na svartnade qvaderstensmurarne och drogo fram nr

dess mörka gömslen
ödlor, gröna grodor
och ömkligt pipan-
de lädeiiappsmödrar,
med ljusröda hårlösa
nngar vid barmen.
Här och. der ramlade
en qvadersten med
btiller och dån, li-

tan att det ringaste
skrämma de käcka
små. Den gamlakyr-
kan förråder sittrent

byzantinska ur-
sprung i pian, som
ock i sin yttre ut-
stjTsel. De stora
tunga, besynnerligt
fördelade massorna,
kvilkas medelpunktDet forua Demetio klostret.

bildas af den platt rundade kupolen, den senare till-
komna smäokra minareten, gifva åt det liela ett oöf-
verträffligt pittoreskt behag. Det endast genom
mutor tillgängliga inre påminner om San Vitale i
Ravenna och San Donato i Zara. Endast i Agia
Tlieotokos kyrkan i Konstantinopel har jag sett en
så konstnärligt ntförd murning, som i Demetrii klo-
sterkyrka. Lister, bekröningar, ntsprång, hvalffästen
ocli bågar visa en lika enkel som vacker väggde-
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koration; alit är utfördt i tegelmurning, med tegel-
sten af en enda sort. Stenarne hade endast 3 tums
tjocklek. I månsken är denna vy utomordentligt
vacker och anslående; de hvita minareterna mot den
mörka natthimlen äro af en underbar effekt; de pit-
toreska massorna och kupolen växa tili och försto-
ras i det klara, men obestämda månljuset. Vid fo-
ten af de åldriga murarne stå sekelgamla cypresser
vakt, deras svarta skuggor se ut som afgrunder i
den gråhvita marken. I de mörka, risiga kronor-
na sjunger Bulbul (näktergalen) veka, stämnings-
rika melodier. Lyss! hvilket jämmerskri, hvilket
skrän, hvilka hemlighetsfulla, hemska ljud! Måntro
der ännu gömmer sig i murens skrefvor och hål ett
eko af det härskri, den jämmer och dödsklagan, som
under korsets och halfmånens vilda strider så ofta
hördes kring Demetriiklostrets fasta murar. Nu
glimma lysande punkter i remnorna, och i nasta
ögonblick flaxar en här af små, skrikande ugglor
och iifvar lik afgrundens andar omkring dig. Låt
oss lemna det nattliga sällskapet; oss väntar en soire
hos holländske konsuln.]

Vår vän konsuln bar det välklingande namnet
G-rassi, och hela hans person var som sig bör i öf-
verensstämmelse med namnet, fet och rund som en
holländsk ost. Såsom de nesta feta och välmående
personer var han en utomordentligt fryntlig och
välvillig menniska. Bland gästerna var vår vän
fransmannen och hans närä anförvandt tyska rikets
konsul. Den svenske konsuln, som i dag både

18
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emottagit sin kongliga fullmakt ocli slagit vantarne
i bordet, ansåg sig ha anledning nog att uteblifva.
Föröfrigt funnos i sällskapet ett par aktörer från
Salonikis franska teater, en fransk grufegare från
Olympens dälder, tnrkar i vida byxor, greker i kvit
fustanell ock snörlif oct tili sist franker i svarta
frackar; med ett ord sällskapet var utvaldt. Vi pre-
senterades tili köger och venster, bland annat för
en liten medelålders kerre i europeisk drägt, men
bärande grekisk fez. Han frågade kuru vi funnit
oss i den höga portgången, i sultanens land; kvartill
vi, i förmodan att mannen var grek, ikågkommande
den omilda behandling vi rönt under förmiddagens
lopp, bittert beklagade oss öfver alit det beklagans-
värda i osmannernas land. Vår stackars värd såg
under kela tiden ut som om någon trampat konom
uppå liktårna; tili slut upplyste kan oss om att det
var med Pasckan, sjelfvaste ståtkållaren i Saloniki
vi kade det nöjet att samtala. Felet var gjordt;
men när en pascka först glömmer sinä kästsvansar
kemma, sedän uppträder i svart frack ock kvit kals-
duk, efter senaste modet, ock sist begår den oför-
sigtigketen, att tala om Turkiet, så får kan också
utsätta sig för obekaget att bli förvexlad med en
vanlig dödlig. Aftonen förflöt särdeles angenämt;
oaktadt pasckan var närvarande sjöng en ung grek
den s. k. grekiska marseljäsen. 'En löjlig vals ock
en fransäs med figure i alla turer följde på sangen.
En sak kade kela aftonen förvånat mig på det
kögsta: både gästerna ock värden, alla egde de en
ovanlig kännedom om vårt land. Jag märkte sedän
att denna kunskap kärledde sig deraf, att alla egde
frimärkssamlingar. Af det latinska alfabetet ock
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det finska lejonet på vara frimärken kade de dragit den
riktiga slutsatsen,'att vårt land äfven i andra än posta-
liska förkållanden bildade ett furstendöme skildt för
sig. Här fick jag den intressanta upplysningen att
uruguaiska ock finska frimärken från 1848 stodo kögt
i marknaden, att de sednare understundom betinga
sig ett pris af ända tili 400 francs stycket. Lyck-
liga turkiska ock grekiska kusmödrar, kos er kom-
mer aldrig en supe i fråga. Förfriskningarne be-
stodo af kalit vatten, tobak, svart kaffe ock sorbet.
Sedän detta skrefs, kar sorgen gjort sitt intåg i de
glada konsulsfamiljerna i Saloniki. Som enkvar vet
mördades vid ett upplopp 1876 om sommaren de begge
närä anförvandterna, den franske ock tyske korisuln.

Morgonen derpå for jag ut på landet, i säll-
skap med en ung italiensk ingeniör, anstäld vid den
ännu icke fulländade jernvägen mellan Saloniki ock
Mitrovitza. Tåget gick när det bekagade lokomotiv-
föraren ock stationsinspektorn; ingen punktligket
kom i fråga. Vi blefvo anvisade plats i en af vag-
gonerna ock väntade en god kalftimma öfver den i
tabellen bestämda tiden. Tili slut for tåget af, ien
rasande fart, men knappast kade vi kömmit en mii
utom staden, innan trainen stannade, utan att någon
station syntes tili. Alla passagerare rusade ut för
att se efter kvad det kunde vara som uppeköll oss.
En konduktör stod på vägen, klädd i nattrock ock
tofflor, kan flaxade med armarne som en qvarn med
sinä vingar ock skrek tirsinnigt, att ingen fara vore
på färde ock bad passagerarne åter packa sig in i
vagnarne. Vi gjorde så ock tåget satte sig i rörelse
tillbaka tili Saloniki, kvarföre, fick jag aldrig veta.
Några påstå, att en förnäm kerre som var med på
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tåget glömt sin tobakspung i staden, andra åter
att kolen tagit slut för konduktören ock att hau
derför var tvtingen tili ett skyndsamt återtåg. Den
skymt af „turkiets paradis" (så kallas slätten kling
Saloniki) jag sett, såg ut att vara ett rikt, fruktbart
land med välmående byar ock köpingar, för det
mesta bebodda af greker, hvilket redan. kan synas
utanpå. Samma afton steg jag ombord för att fara
tili Constantinopel.
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Från Saloniki till Constantinofel,

O Phoibos, du hvilken Ilions borg omgärdat har
lied murar, ocli du som det mörkgrå spannet styrer

öfver vågorna hän,
Hur kunden så skoningslöst I öfverge edert yerk?

VJTB)låa vågor, ljumma vindar och en klar blå him-
mel, der moinen, „hvita som lam och små"

drogo fram ruot norden. Låt oss se i almanakan
november. Ja, det är icke i Östersjön eller Finska
viken man den tiden af året sitter nppe på däck vid
sin lilla kopp kaffe å la tnrqne, svart som sot, starkt
som tjära och. tjockt som gröt, men godt, alldeles
utmärkt godt. Sällskapet är brokigt: turkar och
kalkoner, bulgarer och franker. Vi hade ett litet
bibliothek af broschyrer och tidningsuppsatser om.
det gamla Hion, som af en fiffig kolportör bjödos nt
åt de resande. Han hade god åtgång på sinä böc-
ker, hvarenda passagerare bläddrade i dem. Men
medan man piggar upp sitt vetande med lärda dis-
sertationer och förmodanden om Trojas läge, dric-
ker kaffe och pratar med de antika damerna, (att
säga om en nng dam att hon är antik, är den allra
fmaste turkiska kompliment och betyder inbegrep-



pet af ungdom och behag) så „Est in conspectu
Tenedos", såsom Virgilius säger åt den lyssnande
Dido.

Just der från den låga och gyttjiga stranden
stego de tvenne blåsvarta ormar upp, som slöto i
sinä dödbringande slingor den olycklige Laocoon
och hans söner. Här kämpades denna strid, som
gifvit stoff tili den för ett sekel sedän så oerhördt
högt skattade Laocoon-gruppen.

Uti den smärta som du lider,
Uti den bön du hopplöst ber,
Man ser ej andens höga strider.
Blott kroppens qval man ser.

Ej straff, försoning ej det gäller,
Blott qvalet, det är alit.
Hvar sena spänd, hvar muskel sväller.
Mitt hjerta fasar men blir kalit.

Här stod Achilleus', Agamemnons' och Odysseus'
läger och längre bort äro „campus übi Troja fuit".

..Ja, svurnia från jorden äro Uions konungar nu,
Lyser ock ej från gudarnes altar mer i Troja

Den doftande röken."

Här är den episka poesins vagga, skådeplatsen
för den odödliga epope, som i tusende år allare-
dan tjusat en verld genom skaldernas sånger, må-
lames pensel och skulptörernes mejsel; här ha de
kämpät, lidit, älskat och intrigerat, hjeltar och gu-
dar, „konungarnes konung Agamemnon", „den sluge
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Ulysses", „den sjögrönögda Pallas Athene", „den snö-
kvitarmade, oxögda Here", Iliadens Kulneff Achil-
leus, som slogs, älskade ock grät kär i tio års tid,
den trogne Patrocles, ock alle de odödlige hjeltar
i striderna kring Scamanders stränder. Der borta
vid stranden, der de tio å tolf väderqvarnarne svän-
ga lustigt omkring, kan du se tvänne väldiga ätte-
kögar; i den ena hvilar Patrocles', i den andra
Achilleus' stoft, säga de envisa bönderna i Yeni-
Sckejr (så keter byn nu för tiden). De säga så,
fastän Schliemaiin präntat i dem Homeri verser, som
förtälja, att Ackilleus' ock Patrocles' aska blandades
i samma urna ock gömdes i samma graf, på det att
de icke ens i döden skulle skiljas åt. Den store
Alexander kade verkligen icke så orätt, när kan
kallade Achilleus en lyckans gunstling, ty med en
vän sadan som Patrocles, och en skald sadan som
Homerus, kan tili och med den, som är sårbar öfver
hela kroppen, hinna ad astra.

Men låt oss vara allvarliga vid de store hädan-
gångnes grafvar, de aro icke döde, ännu lefva de
ganile gudar, de herrska än; år för år kar deras
rike vunnit i vidd ook deras välde i styrka. Från
krigshöfvidsmän ock smådrottar ka de blifvit väl-
diga allkerrskare i konstens ock ryktets verld. De
ha stigit lied från Olympens snöiga köjder och stått
upp ur grafvarne vid Skamanders stränder, de ka
dragit ut i härnad mot det folk som trängde in i
deras kelgade lunder, de ka kämpät mot Vandaler-
nas gudar, Odin är död, död är Aukatkor, Valky-
riorna äro fallna, än en gång kar G-rekland segrat,
än lefva dess gamla gudar.
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Att efter en Achilleus, en Odysseus tala om en
turkisk pascha, det stöter väl på Offenbach, men
hvad är att göra; en resa i Orienten, det är en
travesti på Iliaden. Mot den stora bakgrunden af
gudar, hjeltar, segrar och ärorika nederlag sticka
turkiska fezer och minareter, mutsystem, elände och
käppen så skarpt och löjligt fram, att man icke kan
underlåta att le åt motsatserna.

Der sitter vår pascha eller bey på en vidlyftig
divan, med sin narghile och sin kaffekopp, det
viii säga alit som hör tili ett turkiskt hushåll; sto-
lar, bord och säng komma icke i fråga. En tnrk
reser vanligen med alit sitt bohag, några mattor,
madrasser, en „nhyre" mängd paltor och trasor, chi-
bonk och kaffekokare, hustrurna frånräknade.

En gång på besök hos kadin i Saloniki, såg
jag sagde herre leta fram ett inträdeskort tili en
moske ur en med papper ooh. handlingar fyld påse,
gömd nnder hans högstegna person, i skrynklorna
af mattorna och lapparna i hans divan. Det var
hans expeditionsrum, hans byrå, hans alit i allo.
Mais revenons! Antingen hvilar alla den turkiska
statens bördor på vår vördige turks axlar (och det
är icke litet), eller också, hvilket torde komma san-
ningen närmare, tänker han styft på den kommande
middagen, ty som en riktig kännare vädrar han
dofterna från köket och hviskar tili oss då och då
enstaka ord, som afslöja hans själs innersta.

Nu klingar matklockan, vi gå ned. Två v/lacher,
en rumänier (prinsar förstås), en engelsman, ytter-
ligare några italienare och greker, en fransman, en
dansk, en finne och ingen tysk, något lika kärt
som sällsynt, ty nu är freden räddad ombord. Straxt
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efter middagen, som var rent italiensk, styrde vi
in i Dardanellerna. Min karta påstår att Sestos ock
Abydos ligga just kär bredvid, der vi nti passera,
men icke en by kan jag skönja. Öfver Sestos' tem-
pel ock murar kar plogbillen farit fram i många
kundra år, ock den torra kirsen kar mer än en som-
mar vaggat för de vindar, som fara öfver det i grtt-
set gömda Abydos; de båda städerna fmnas endast
på kartan ock i minnet, förevigde genom Heros ock
Leanders kärlekssaga. Det var kär Leander sim-
made öfver det kanske tusen fot breda sundet, tili
den väntande Hero; kär brusto kans krafter en
mörk köstnatt i kampen mot de rasande böljorna,
ock Leander steg i Charons båt för att fara tili det
okända landet.

Lord Byron, eliuru kan icke kär egde någon
väntande Hero, kar förnyat samma experiment ock
säges ha värit mera stolt öfver detta sitt „vågspela ,

än öfver Ckilde Harold ock Korsaren. Den ädle
lorden skulle helt visst vända sig i grafven, om
han såge Times spaltlånga referater om en kapten
Webbs bedrifter i det våta. I Dardanellerna lade
en båtlast med keramikarbeten tili vid ångbåten.
Jag förvånades storligen öfver dessa simpla ooh.
billiga lerarbeten, som på det lifligaste påminna om
de vaser, som blifvit funna på Palatinska berget ooh
uppstälda i närketen af Julias kus, d. v. s. de på-
minna starkt om antika arbeten, kvad formen be-
träffar, men färgen var afskyvärd brandgtila ock
ponsoröda, kandsbreda linier på den eljes blankpo-
lerade ytan. Emellertid är det otvifvelaktigt, att
den kemslöjd eller den fabrik, som förfärdigar dessa
käril, eger traditioner från en lyckligare tid.
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I den lilla köpingen vid Dardanellerna fmnes
en mängd utländska konsuler. En ung, fet jude steg
ombord, lian koni rakt fram tili mig och skakade
helt collegialiter min hand. Han sade på italienska,
det lian af kaptenen erfarit att vi voro så godt som
landsmän. Jag var förvånad öfver landsmanskapet,

han var turkisk-grekisk jude och. jag svensk-
finne. Han förklarade saken dermed, att hans far-
bror eller morbror var svensk konsul i Gallipoli.
Finska sjömän ock resande låta kär som i Rom,
Neapel och andra utländska städer ännu i dag adres-
sera sinä bref tili svenska konsuler och erhålla hos
dem upplysningar i alla möjliga förekommande fall.
Ja, i många orter, såsom t. ex. i Rom och Neapel,
hänvisas ofta den finske resenären af sjelfvaste ry-
ske konsuln tili de förenade rikenas representant.
Yi vände om en långt utskjutande, låg och grön
udde. Här var sundet smalast, här byggde Xerxes
sin beryktade bro, här piskade han Sellespontens
böljor. På båda sidorna af sundet se vi väldiga af
engelsmännen anlagda batterier. Den europeiska
stranden är temligen kai, hög och brant, kullarne
då och då bekrönta med mångarmade väderqvamar.
Den asiatiska kusten deremot är långsluttande och
väl odlad. Begge stränderna voro totalt skoglösa,
så långt jag kunde se, ty någon timme efter infar-
ten i Marmorasjön mörknade det, och vi kröpo tili
kojs, för att hvila oss och göra oss beredda för
morgondagen.
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Constantinopel.

<3[2f änner ni sagan om skogsfrun, kon som med
det kulda leendet, det guldlockiga kåret, den

vackra midjan tjusat så mången ungersven i nor-
dens skogar, för att sedän han tömt den gyllne bä-
garen kon bjuder, visa konom, kuru säger sagan

—■ att kon är tom som ett baktråg. Jag kar sett
kenne, icke under de susande granar ock prasslande
aspar, nej, kär nere i den glödande södern, under
de mörka cypresser ock doftande oranger vid Bos-
forens paradisiska stränder.

Vi kade vaknat i Constantinopels kamn; eis
tin polin (tili staden, turkarnes Stambul), det gamla
Byzanz, låg badad af solljus ock Bosforens vågor
för vara undrande blickar. Busiga af så mycken
skönhet kade vi ilat tili staden för att se, att njuta
af alit kvad den lofvade oss. Vi hade sett para-
diset ock kommo i kloaker, det var skogsfrun som
kade lockat oss, vi ville famna kenne, det var fukt
ock kylä, svampars ock ödlors tillkåll.

Endast en gång under min långa Odysse har
jag känt mig ängslig ock bekymrad, rent ut sagdt
hare. Det var när jag, efter ett stormande afsked
från ångbåten, ändligen befann mig jemte mitt ba-
gage i tvänne turbanbeprydda mäns ego. Jag satt
i en vackert skulpterad ooh målad kaik, midt emot
mig sutto minä roddare, den ena kade ett fult ärr

öfver näsan ocb ena kinden, den andre, som var
enögd, såg likaledes ut att vara mogen för ett kamp-
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rep. Det var icke nog med att de sågo skurkak-
tiga ut, de skreko ock larmade dertill som ett par
dårliushjon; jag trodde en god stund att skriket
gällde dem sjelfva, att de rakat i gräl om laavu de
skulle dela de två francs jag blef dem skyldig för
rodden, tills jag af deras vilda åtkäfvor, ock den
kraftiga ruskning de beskärde min värda person,
förstod, att saken gälde mig. Det var kelt enkelt
fråga om det gamla knepet, så ofta begagnadt i
alla Medelkafskamnar: att färjkarlen midt på red-
den vägrar föra fram den resande, eller hotar att
föra honom vilse, om kan icke straxt får, en
ofta rätt betydlig drickspenning, som de behaga
benämna den afpressade gåfvan. På deras upp-
räckta tio fingrar såg jag kuru stor summa de ville
preja af mig. Nu voro goda råd dyra. Midt på
gyllne hornets breda farvatten, utan att begripa ett
ord af kela deras barbariska rotvälska, som alltid
slutades med samma ord „backsckiss"; utan vapen,
utan medel att försvara mig, kvad var att göra?
Minä plågoandar utvecklade en envisket, värd en
bättre sak; de försökte att förklara för mig, kota
ocb beveka mig på minst tre olika idiomer, men
jag förstod naturligtvis icke ett ord, ty min port-
monä var, så när som på några grekiska silfver-
slantar, tom. Med ett ofta upprepadt saktmodigt
„avanti, avanti", uppmanade jag dem att begagna
årorna, medan jag mot deras anspråk satte den mest
förstockade okunnigket i deras „millak, lak, lak
backschiss". Nu sltitade de kelt oek kållet att ro;
båten gungade på det gröna djupet, Constantinopel
låg knappast tio minuters väg framför mig, skön
ock lockande, men ... G-erna kade jag velat gifva
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en kel mängd piastrar, för att förstå den rådpläg-
ning som minä bödlar köllo sins emellan, förmod-
ligen slumpade de bort mitt skinn, ock talade om
fördelningen af min qvarlåtenskap, ty den ena pe-
kade alltemellanåt på min magra kappsäck. Jag un-
drade just sjelf, kuru stor deras inkomst kunde bli,
då de åter började på med sin turkiska. Nu räck-
tes endast fem fingrar upp, dock utan resultat; med
en resignerad suck togo de tili årorna, den lui-
ska envisketen kade besegrat den turkiska.

Om tio minuter voro vi i land; hämndens tim-
me var slagen. Jag skrek tili dem på alla språk
jag möjligen ock omöjligen kunde, men nu var det
de förkärdade bofvarnes tur att icke förstå. Med
tillkjelp af en kamal (stadsbud) ock en tullsoldat
slet jag kappsäcken ifrån dem, skyndade tili tull-
kammaren, medan jag kela tiden förföljdes af deras
„lak, lak backsckiss".

Tullkammaren var ett mörkt, fuktigt skjul vid
stranden; en fezklädd man log välvilligt emot mig,
beklagade mig att ka rakat ut för gudlösa greker,
lade en röd lapp på min kappsäok utan att öppna
den ock utstötte det mystiska ordet „backschiss",
medan han räckte fram sin feta, ringbeprydda band.
Nej pass, min gubbe lilla, man ger icke backschiss
åt kejserliga embetsmän! Jag försökte att undkom-
ma, men mamien i fezen befalte kelt kalit att öppna
min kappsäok; han rörde om alit, utan att just finna
något för en publikan ock syndare. Tili slut tog
kan minä böcker, de måste undergå censur ock jag
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jag måste beqväma mig att betala backschiss
för att icke förlora mitt bibliotek. Vid dörren satt
en smutsig, skelögd turk i scklafrock ocli tofilor,
han tog det röda papperet från kappsäcken, räckte
fram sin smutsiga hand ooh skrek backschiss. Jag
försökte att forcera defileen, meu han sköt en bom
för dörren, backschiss kröp fram; utanför tullhuset
stod soldaten och kommenderade backschiss, så
kommo minä sjöröfvare åter öfver mig, jag gaf dem
en blick som borde ha förkrossat dem, men de elän-
dige stälde tili ett gräsligt spektakel, milis, folk
och pack skockade sig omkring mig, backschiss-
ropen blefvo alit mer och mer högljudda. Ur detta
förtviflade läge räddades jag slutligen af en, som han
sedermera anförtrodde mig, tysk jude, född i ryskä
Polen, numera naturaliserad osman, betala! var
hans råd; och backschiss deltes ut tili höger och
venster. Men något för något, i detta backschiss,
detta mystiska ord, för hvars skull jag lidit så myc-
ket hade jag funnit, så att säga, den gyllene nyc-
keln tili den höga Porten, för detta ord öppnade
sig helgedomens förlåt, seraljens smutsiga kyffen
och klostrens portar; utan pass, utan entre-kort
backschiss ersätter alit.

Min polsk-tysk-rysk-judiska turk (iin samman-
sättning) förde mig tili det, enligt hans åsigt bil-
ligaste hotellet i Constantinopel, hotel Luxembourg
i Perä, der jag för lumpna 25 francs om dagen fick
ett passabelt mm, utan ljus och eldning, men med
frukost ooh städning, hvilken senare bestod deruti,
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att en skumögd turk hvarje morgon satte utanför
min dörr ett par omaka, nersmorda stöflar. Nu gälde
det således att göra ett besök i den nnderbara sa-
gostaden, i det gamla Byzanz. Hvarest börja och
hvarest sluta? Det högljudda, brokiga lifvet trän-
ger sig på åskådaren, alit uppenbarar sig i nya för
europeen osedda, okända former. Fattigdom ooh
elände i sin mest afskyvärda form, bredvid orien-
talisk prakt och lyx. Intrycken vexla i hastighet
och mångfald. Lägg dertill skriket och oväsendet,
i ]emförelse med hvilket sjelfVaste Palermo är en
tyst, en stilla stad, de många språken och. de ota-
liga olika kostymerna, som tydligt ntvisa, att den
tnrkiska statskroppen icke kunnat assimilera ens
en ringa del af de folkslag som böja knä vid den
böga porten, och tili och med den vane kiristen
känner sig de första dagarne borttappad i detta mo-
derna Babel. Först och främst är det de många
språken här talas, som hjelpa tili att förvirra en.
Jag har nu hört så många nasala och gutturala
afrikanska och asiatiska oljud, dertill största delen
af Europas språk passera förbi minä öron, att om
jag skulle möta ett par karelska bönder, inbegripna
i smörhandel och hästbyte, så skulle det icke för-
våna mig alls, eller åtminstone icke mera, än när
jag hos en handlande grek såg „Familjejournalens"
afskyvärda premieplanche, björnjagten, eller i Gra-
lata såg, under namnet „gants suedois", franska sil-
kesvantar utbjudas åt allmänheten.

Constantinopel, Stambul, Istambul, Zargrad och
Byzanz, se der alit namn på den gamla staden,
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namn som utvisa dess polyglott natur, utgöres
egentligen af en udde, som utskjuter mellan Mar-
morahafvet ock den från samma kaf en mii i lan-
det inträngande smala vik, som under benämningen
„det gyllene hornet" är känd i kela verlden. Från
landsidan afskiljes denna udde genom den vida be-
ryktade mur, som den förste Constantin anlade ock
vid kvars försvar den siste Constantin stupade.
Omkring denna, den egentliga staden, ka sedermera
uppstått icke mindre än femton förstäder, bland
kvilka jag här endast nämner den allbekanta Perä,
belägen på kögra stranden, norr om gyllene kornet,
ock Galata, vid foten af Perä. Vidare längs stran-
den ock vi komma tili Top Kana, kanongjuteriet,
Dolma Bagche, Pkanar, grekernas förstad (käraf
Pkanarioter), på asiatiska sidan Skutari, Uskudar,
det forna Chrysopolis. Låt oss börja med Perä,
för att icke alldeles kufvudstupa falla in i Asien,
ty kär i Perä göra sig ännu europeiska seder ock
bruk om icke gällande, så åtminstone märkbara.

En promenad längs grande rue de Perä. Ga-
tan är sohi en utdragen kikare, bred kögst uppe,
för att sedän lägre ner smalna af tili en obetydlig
gränd. Hvilken koleidoskopisk omvexling! Italien-
ska och grekiska bodar, turkiska begrafningsplat-
ser, dervisck-kloster ochträdkyddor, bredvid de ut-
ländska gesandternas ståtliga palatser. Här ock der
ser man i fonden af en smutsig gränd det sköna
hafvet ock Seraljuddens trädgårdar eller Uskudars
cypresslunder ook kyrkogårdar. Vagnar ser man
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icke alls, men porte-ckaiser för damerna, burna af
storväxta, kalfnakna arnauter eller negrer. Det är
en riktig medeltidstafla att se en vacker fin italien-
ska eller fransyska stiga in i det bjertmålade skå-
pet. Alit medan kon drager på sig sinä långkand-
skar och arrangerar sin toilett, talar hon genom
tecken ock enstaka ord med sinä kulörta ock tras-
pittoreska bärare. Nu ka de förstått kenne, de nicka
våldsamt med sinä stora kufvuden, den sköna fäl-
ler ned gardinen ock i nasta ögonblick äro bärare
ock börda försvunna i en mörk gränd eller port-
gång.

Der i skuggan af en grafsten sitter en gam-
mal man med halfslutna ögon; han röker sin chi-
bouk, på samma gång han med ett långt, i ändan
krokigt spö långsamt ock högtidligt kviftar öfver
ett tjugutal kalkoner. Så snart någon af kans be-
vingade kjord vänder sig ora för att betrakta de
förbigående, slår kroken kring den nakna kalkon-
kalsen ock tvingar kräket, att under ett stilla ock
bedröfligt kacklande betrakta den kalfsofvande man-
nen. När en köpare infinner sig, ock sedän priset
blifvit öfverenskommet, försiggår den blodiga exe-
cutionen vanligen genast. Längre fram passera vi
några öppna butiker; köpmannen sitter kelt beqvämt
ock gravitetiskt inne i boden, medan kans beslöjade
kunder stå utanför ock pruta. På den lilla öppna
platsen i närketen af, om jag blifvit riktigt under-
rättad, ryskä legationskotellet, stå en kel mängd
väl sadlade åsnor ock kästar att lega. Vi sätta oss
upp i sadeln, och kästarnes egare springa under
kela ridten framför eller tätt bakom oss (det är
otroligt kvad en turks lungor och ben stå ut med

19
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i den vägen). Han fjeskar, springer omkring och
skriker, alit medan han banar ram i folkträngseln:
„rum åt effendi, ram åt min effendi". Vi mötte en
man som sålde vatten ur ett enormt, glänsande
bleckkäril; han var klädd i grått, rödt ooh brand-
gnlt, med här ooh. der balft förbleknade guld- och
silfvergaloner. Der ban stod i solljuset mot den
kritbvita, gipsade väggen, var ban oändligt grann
att skåda, en värdig modell för Fortunys käcka
färgimprovisationer.
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Dervischerna.

vandra vidare. Grande rue de Perä smalnar
betänkligt af, för att tili sist mynna ut i en

ofantligt stor f. d. kyrkogård, med berrliga cypres-
ser ocb en öfverraskande skön vy bortåt gyllene
bornet ocb Ejub förstaden. Huru frestande det än
är att beskrifva denna Petit cbamps de morts,
så låt oss lemna den tills vidare, för att följa de
sotiga, smutsiga, svarta pörten åt, der fattiga mos-
lims bo, i sällskap med pest, febrar ocb koppor.
Vi armbåga oss fram mellan grafvårdar, monumen-
ter, bårlösa åsnor, sjuka bundar ocb tiggare, som
visa oss sinä vämjeliga sår för att väcka vårt med-
lidande ocb öppna vara börsar. Tekke, tekke fråga
vi de förbigående, ständigt pekar man framåt, ändt-
ligen Tekke är bär.

Tekke är ett turkiskt kloster, bebodt af dervi-
scber, de fattiga som deras namn uttydes, hvilket
likväl icke bindrar dem från att ega stora rikedo-
mar, bopsamlade, likasom de katolska munkordnar-
nes, genom tiggeri ocb testamenten. Men deruti
består ock ali likbet mellan de turkiska ocb de ka-
tbolska derviscberna. Klostret är ganska måleriskt,
minareten, den tillplattade kupolen, det vackra syco-
morträdet på gården derutanför, den lilla fontänen,
alit var så stämningsrikt som möjligt. Det beböf-
ver icke nämnas att vi sluppo in mot backscbiss
och ut mot backscbiss, sedän vi dessutom betalat
en backscbiss för tiden mellan in- ocb utgåendet.
Vid dörren anmodades vi att lemna vara stöflar;
endast barfota eller i tofflor iick mau beträda bel-
gedomen. Då jag icke egde tofflor, återstod intet
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annat än att gå in i strumplästen, med en stöf-
vel i hvardera handen. Medan vi vänta på hvad
som komma skall, viii jag underrätta läsaren om,
att vi äro i de turkiska hihhuliternas belgedom, det
är de dansande dervischernas kloster. Midt i rum-
met fans en dansbana, omgifven af ett lågt galler.
Smärta kolonner uppburo ett galleri, der sultanen
och andra förnäma åskådare understundom infinna
sig. Bakom ett tätt messingsgaller funnos platser
anvisade åt qvinnorna. Efter en half timmas vän-
tan inkommo derviscberna, en gammal marabnt (he-
lig) gick i spetsen för dem; den gamle satte sig
midt på dansbanan oob nmnkarne, som voro klädda
i långa kaftaner, smala pantalonger ocb på hufvu-
det en mössa af ylle (liknande Persernas yllebat-
tar), gjorde otaliga nigningar oob bockningar, mmn-
lade frara ett tiotal sura ur koranen ocb lyckades
så småningom få eld i sinä matta ögon, extas i sinä
guttaperka-ansigten. Ocb så började en af dem att
svänga sig omkring på sinä nakna fötter, först lång-
samt ocb sedän, alit efter den starka rytbmiska mu-
siken, fortare ocb fortare; efter honom följde en
annan, så åter en, tili dess att slntligen bela golf-
vet var uppfyldt med dansande figurer. Den långa
kaftanen stod som en nppslagen paraply omkring
dem. Deras ögonrigtades mot himlen, deras ansigten
fingo ett nttryck af bänryckning. På samma fläck,
ntan att störa bvarandra, outtröttliga ocb tysta sur-
rade de omkring, endast då och då hördes ett balf-
qväfdt, obeskrifligt „bu!" Musiken, som var enfor-
mig ocb mild, med takten markerad af en besynner-
lig trumma, än långsammare än snabbare, ljöd oaf-
brutet. Det började att svindla i mitt btifvud, en
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pinsam kansia bemäktigade sig hela mitt väsende.
Den vilda dansen, som af rythmen ännu bands inom
vissa gränsor, blef alit mer och mer vild, ursinnig
och demonisk. Pupillema syntes icke hos de dan-
sande, hvitögonen lyste i det mörkröda, upphettade
ansigtet, fradgan flög i ilagor från den halföppnade
munnen. Nu stannar en, vacklar, och under kon-
vulsiviska ryckningar faller han ned. Den gamle
marabuten kastar öfver honom ett grönt kläde. Så
vackla och falla de den ena efter den andra; öfver
en hvar kastar den gamle ett dok och man ser
länge ännu huru de skälfva och rycka under doket.
Jag skyndade att draga på mig minä stöflar och
ila ut från detta vantrons tempel; ingenting i verl-
den skall mera förmå mig att gå och se på de dan-
sande dervischerna i deras konvulsiviska rycknin-
gar, deras afskyvärda extas och heliga dilirium.

På aftonen besökte vi ett cafe cliantant, der
flera af Paris' sångerskor af tredje och fjerde klas-
sen, men äfven några af värde, uppträdde, i säll-
skap med starka damer, akrobater, jättar och. dver-
gar etc. etc. Chibouker med ambra och bernstens-
munstycken, cognac och sorbet bjödos omkring bland
gästerna tili oerhörda priser. Publiken var dock det
märkvärdigaste: magra seniga greker, tjocka turkar,
bland annat en 7 fots ungdom, blond, blodfull, rund,
rosaröd och hvit som ett barn, med skick och fasoner
derefter; bulgarer, albaneser och franker, det var
en fullständig maskerad. Tobaksröken, som i lätta
moln steg upp tili taket och en afskyvärd hexa, be-
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nänmd veiidens starkaste dam, drefvo mig bort.
Genom de mörka nanmlösa gatorna trefvade jag
mig fram, trampade då oct då på en snarkande
kund, kamnade tili slut i Luxembourg ock somnade
i min divan.
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En morgon på gyllene hornet.

'J[L soluppgången väcktes jag af en ting svensk,
född och uppfödd i Orienten; han hade lofvat

att visa mig ett stycke af det turkiska paradiset
förverkligadt. Vi skyndade ned för Peras trapp-
gator, kommo tili Galatas sniala gata, som löper
mellan Perä och hamnen. Här kade lifvet vaknat
allaredan; muezzin skrek uppe i minareten, spårvag-
narne rasslade framåt, en arnaut, klädd i byxor, väst
och fez, sprang framför spannet och trumpetade
i messingshorn för att varna de promenerande, och
skuffade obarmhertigt, kraftigt undan dem som icke
lydde signalen, så att de ofta föllo framstupa ned
öfver de öppna bodarne, i famnen på rökande tur-
kar. Vi kommo ned tili fiskstranden, hvilken
lukt af jodd och hafstång, och hvilka fula fiskar.
Der lågo stora svärdsfiskar, delfiner, en liten silfver-
färgad fisk med skägg, krabbor, musslor, räkor och
alla möjliga krypfän. En hiskeligt ful hafskatt och
flundra lågo fiata och generade; de skämdes syn-
barligen öfver att låta Guds soi skina på sig. När
vi gingo förbi hafskatten, sprattlade den hastigt tili,
dess samvete sade den, att siika odjur höra tili
hafsens djup och icke hit. Nere vid stranden låg
en kaik med förgylda och brokiga ornamenter. Vi
stego ned i den, satte oss på de stoppade dynorna,
och nu bar det af på det vackra vattnet. Den
nnge svensken frågade om Stockholm, som han al-
drig sett, var vackert, om det påminte om Constan-
tinopel, om ett och hvarje i sitt okända fädernesland;
samtalet blef liiligt, jag glömde att se mig om, tills
roddarne stannade. Jag blickade omkring mig och
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såg och såg och förstnmmades öfver en skönhet, så
öfvernaturlig, att jag fruktade för att dessa färger
i nasta ögonblick skulle förblekna, att detta apo-
theos-ljus sknlle förmörkas, att alit vore en dröm,
en vision. Den hvita strimman af palatser mellan
gyllene hornets blå vattenyta, och den opal- den
rökfärgade horizonten, mot hvilken Aja Sofia stack
af med sin mildt afrundade kupol, Yeni Djemi, Baja-
zids moske, Suleimanieks käcka hvalf, dess herliga
mohriska arkitektur, så luftig, så lätt, att den blifvit
fästad vid marken. med sex sirliga, fma minareter.
Jag såg de gamla murarne, som, trötta af krigens
mödor och. årens tyngd, vårdslöst lntade sig mot de
sju kullarne, medan deras fot badades af gyllene
hornets böljor. Der jag satt i båten lutad öfver re-
lingen, stego alla Moores och Byrons orientaliska
bilder tipp för mitt inre öga. Jag trodde mig kunna
i fjerran skönja den bevingade Peri, Allahs glans,
för hvilken solen bleknar, smaragdskogar med ru-
bin- och topasfrukter, svartögda, undersköna hou-
ris i svala skuggiga lunder, dofter af myrrba och
ambra, vattensprång af gnistrande perlor och dia-
manter på gyllne grund. Här är det enda ställe i
Orienten som liknar, ja som öfvergår de saftiga och
öfversinliga beskrifningarne i „Tusen och en natt".
Desto mera sagolik är denna bild, då jag vet att
dessa platser ej äro annat an grofva kalkrappade
murar, gatorna rännstenar och htisen feberhålor.
Och alit detta kan på en 1 å iya verst från stran-
den se ut så, att man börjar att drömma om mu-
hamedanernas paradis, midt i det klaraste morgon-
ljus. Säg om sagan blifvit öfverträffad?

Hvilket hvimlande lif på gyllene hornets vat-
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ten. Eiskarbåtar nied gulbruna ocb rödbruna segel,
turkiska kaiker i praktfulla färger, små ångbåtar,
bandelsfartyg ocb väldiga pansarfregatter genom-
skära än pilsnabbt, än makligt gungande dess silf-
veryta. Alla verldens flaggor lladdra för morgo-
nens vindar på mastema af de otaliga skepp, sora
sökt sin ankargrund i denna ypperliga bamn. Hun-
drade sinom hundrade vindjägare, en art fiskmåsar,
flögo pipande förbi oss med vindens bastigbet. Fol-
ket bär kallar dem „fördömda själar" för deras jem-
ran.de, skriande läte ocb den oro de visa. De tyckas
aldrig finna någon bviloplats, aldrig något mål för
sin flygt; bäst de med en ntomordentlig bastigbet
flyga framåt, vända de plötsligt om i en motsatt
rigtning. Turkarne påstå att de „fördömda själarne"
aldrig sätta sin fot på fasta landet. Vi vända åter
tili Galata. Framför oss reste sig Perä nr vågornas
sköte. En dimma bvilade likt en luftig, blå slöja
öfver dess beundransvärda silbonette, dolde alit sora
möjligen skulle ba stött ögat, ocb lät det oaktadt
dess kraftiga kontur afspegla sig klart ocb tydligt
mot bimmelen. Längre bort svepte sig seraljens mar-
morportaler ocb listverk, likt en om sin skönbet
medveten odalisk i den luftiga slöjan. Midt emot,
starkt belyst, Skntari med sinä cypresslunder, län-
gre bort snöböljda berg ocb nedanför Skutari ett
torn, bygdt af Manuel Comnenns. Phanarioterna
ba bit förflyttat sagan om Hero ocb Leander ocb
kalla det Leandertornet.

Långsamt rodde vi mot stranden. En kaik, rodd
af tvänne obeskrinigt fula negrer, for förbi oss; i
kaiken sutto trenne förnäma turkinnor med tunna,
genomskinbga musslinsslöjor för ansigtet. Derborta
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i landsorten i Saloniki förstodo icke qvinnorna att
kringgå profetens bnd. Der voro slöjorna ogenom-
trängligt tätä, som väggar, kär i den förderfvade
htifvudstadsruften, här tolkar man koran, som en
viss tolkar bibeln. Den ena af qyinnorna var un-
derbart vacker, de andra deremot kunde gerna ka

Gata i Constantinopel.

burit slöjan öfver sinä feta bleka ansigten. I deras
feredge och yackmack se de ut som dominon på en
maskerad. Vi nådde stranden, vandrade förbi To-
phanes moske tili Galata, stego in i ett grekiskt
kafe. Basileus Georgios jemte gemål kängde på väg-
gen inom en krans af murgrön. -Markos Botzaris
bild, scener från frihetskriget, grofva, brokiga en-
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gelska färgtryck vanprydde väggame, och detta i
Turkiet, Europas mest despotiska stat.... På hyl-
lorne fans ett helt batteri af chibonker ooh. nargihle
ock hvad de alit heta, dessa verktyg för frambrin-
gande af rök. Vi blefvo serverade med pillau, lam-
kött, böns och kalkon med ris, dåligt vin och de-
liciösa sötsa-ker.
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Ett besök i Stambul.

vi hittils sett här, är Orienten förmäld
med Occidenten; i Stambul, der skola vi se

Orienten ren, oförfalskad. När vi vandrat den långa
smala G-alata-vägen i ända, komma vi tili en ponton-
bro, som leder öfver G-yllene hornets vatten. Denna
bro förtjenar redan den sitt eget kapitel. Sarnfärd-
seln är ytterst liflig på dess ruttna plankor, (vi böra
ihågkomma, att näst London och Paris är Constan-
tinopel Europas mest befblkade;stad). Små hus, bro-
vaktarestugor och. stånd, der sötsaker försäljas, an-
nas vid begge ändarne af denna bro, som eljest är
öfverlupen af blinda och lama tiggare, de der da-
gen i ända sjunga en sång, lika obehaglig som mu-
ezzins deruppe i minareten. En äkta Constantino-
pels-scen tilldrog sig på bron, just då vi passerade
den. En turk bar en lång stång på sin axel; huf-
vudet och fötterna af en kalf hängde i den ena än-
dan af stören, medan lungan, lefvern och andrain-
nanmäten dinglade i den andra och hjelpte turken
att halla stången i balans. Ett par magra, rödhå-
riga, raggiga, uthungrade hundar gingo framför och
blickade begärligt på kalfvens hufvud, medan andra
lika begärligt snusade på innanmätet. En hund-
ungdom, som ännu icke lärt sig konsten att försaka,
att se men icke röra, kunde icke emotstå frestelsen.
Hanhoppade upp, högg sinä tänder i kalfvens mule.
Det var signalen. I ett ögonblick var stången ren-
sopad, turken skrek och sparkade vildt omkring sig,
hundarne skälde, ett förskräckligt slagsmål upp-
stod. Kräken från Galata och Stambul rusade tili
bron. Vi skuffades undan mot bariern; och G-ud vet
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huru länge drabbningen varat, ora icke en bataljon
turkiska soldater händelsevis tågat fram och drifvit
inkräktarne undan. En stackars gammal rmndblef
qvar på valplatsen och dagen derpå låg den der
ännu på samma ställe. Ingen hade brytt sig om att
kasta den i Gyllene bornet. Hundarne förekomma
i Perä ocb G-alata, nien i Stambnl är deras rätta
hemvist. Timtal sitta de i rader ntanför slagtaro.es
öppna butiker ocb försumma aldrig att begagna sig
af ett lyckligt ögonblick, väre sig att det gäller
stöld eller fynd. Jag bade bört så mycket om de
turkiska bundarnes lagstiftning, deras rättskipning
ocb polisväsende, att jag rnånga gånger tänkt det
en finsk wov-wov borde med statens stipendium,
eller med medel från den välsignade brännvinsfon-
den sändas bit, för att i denna, för hundar kriti-
ska tid studera de turkiska brödernas skatteväsende,
munkorgsförbållanden ocb belsovård. Nar man först
kommer bit blir man af hundarne besviken i sin
förväntan, men observera endast under ett par da-
gar de fyrbenta vännernas förehafvanden, och un-
derbara saker komma i dagen om detta hundsam-
hälle. De tyckas svälta i tur, de röfva i ytterst
sällsynta fall från hvarandra, alltidfrån hundturken.
Om en hund kommer in i en annan hundsocken
eller härad, blir han bokstafligen nerskälld, tillåter
han sig jagt, fångst eller röfveri inom detta om-
råde, blir han utvisad; vägrar han att lydablir han
ihjelbiten. Vid hundsocknarnes gräns postera gamla
arga hundar; det är en gränsbevakning som aldrig
tager backschiss.

De idka äfven välgörenhet, och det utan soi-
reer eller danstillställningar. En tik med stor fa-
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milj, 5 eller 6 matfriska små hundar och hyndor, låg
under en trappa midt emotmitt fenster. Hon skulle
ha svultit ihjel, om icke en gammal, giktbruten hund
dagligen burit tili henne hvad hon behöfde. Försök
endast att med läckerbitar locka en stambulsracka
öfver tili Gralata och du skall genast erfara, att hund-
församlingens gräns går midt öfver pontonbron.

Hundarne aro Constantinopels renhållningshjon.
Både derför, äfvensom af religiösa skäl döda tur-
karne dem aldrig; tvärtom behandla de dem i all-
mänhet med mycken mildhet. De fmnas, som alla
dagar lemna på en bestämd plats ett visst mått bröd
åt hundarne, och andra som göra testamenten i detta
hänseende. När hundarne förökas i oroväckande
grad, när rabies, hvilket dock är ytterst ovanligt,
utbryter ibland dem, fångas de, föras ombord på en
stor kaik och återfå sin frihet på Asiens heliga jord.
Skutari-boarne få sedän skylla sig sjelfva, om nå-
gon olycka händer dem.

En sadan hund-deportation hade försiggått just
förlidet 811*- SEt att hundarne nu ioke förekommo i
den mängd som vanligt, påstods det. Jag för min
del hade nog af dessa magra, halfdöda varelser, som
modstulna framsläpade sitt olyckliga Irundlif, från
den ena sophögen tili den andra.

TJnder dessa och dylika hundobservationer ha
vi hunnit Stambul och föras af den hvimlandefolk-
strömmen tili bazaren i Constantinopel.

Bazaren (turkiska bezestin af bez, linne) är en
ofantlig labyrint af öfvertäckta korridorer, gator
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och gränder. Det yttre af bazaren har ingenting
lockande för ögat: långa bvita murar med utslag
ocb qyisslor i grått och grönt på den delvis ailag-
rade kalkrappningen. En otalig mängd af små, pro-
visionela, gulmålade stånd sluta sig tätt tili ocb
söka skydd bos den stadiga, gamla byggnaden, likt
en böna som under vingarne samlar ocb skyddar
sinä gula kycklingar.

Engång inne i den stora bazaren tänker du
med saknad på Ariadne och hennes tråd, ty om du
ock kar ett lokalsinne, uppöfvadt som en stöfvares,
så kåller jag tio mot ett, att du engång väl derinne
får i timtal söka dig ut ur denna stad i staden,
med sinä skumma gator, der ljuset sparsamttränger
in genom små tillplattade kupoler i taket. Pörst
komma vi in i en öfverkvälfd gata. Pelarne se ut
som randigt bomullstyg, uppförda som de äro af
skiftevis svart och kvit marmor. Dekorationen i
taket, som är senare tillkommen, är en art af roc-
coco, temligen karakterslös; hvilket ord man icke
kan använda om den scen, du kan skönja derborta
i kalfskymningen. Det är en gammal arab i kvit
burnus (förmodligen en sckeik),med drag, lugnasom
om de vore mejslade i brons. Afmätt ochmajestä-
tisk i sinä rärelser, pröfvar kan svärdens damaske-
rade klingor, kandskas med pistoler ock bössor som
en vapensmed; tvänne ynglingar se med girigablic-
kar på denna mordiska kerrlighet, medan den feta
turken under otaliga nickningar beprisar sin vara,
visar på gevärens silfverbeslag ock framkåller svär-
dens verkligen underbara elasticitet.

De kvitklädda araberna, den brokiga turken
stå alla i en bekaglig kalfskymning, medan ljuset
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ur ett enda, smalt fenster i taket faller skarpt på
metallarbetena ock återkastar sitt refLexljus i kalf-
skymningen, likt kornblixtar i en sommarnatt. Eem-
brandt skulle icke ka kunnat använda en bättre
ljuseffekt.

På nasta gata fmnes der en lika farlig arsenal.
Det är rosen- ock bergamottoljor från Kezanlyk, skön-
ketsvatten, „kenne" för att färga naglame rosenröda

alla koketteriets vapen. Den åldrige tjenaren kos
bekagens ock skönketens gudinna kringsvärmas af
en talrik skara skönketer, i genomskinlig yackmack,
gula tofflor ock vackra gördlar, som då ock då
skymta fram mellan deras deliciöst färgade feredge.
Hela gatan doftar vällukter, som först berusa ock
sedän äckla. Det var komiskt att se, kuru den gamle
kandlanden försökte att för de förvånade sköna för-
klara, kuru några ända kit förvillade löslockar skulle
begagnas.

Hvarje gata kar sin specialitet. Här vandra vi förbi
kommgs- ock vaxkandlare, der syltade frukter, kär
friska vattenmeloner, blomkål, bönor ock åter bönor.
I nasta gata se vi några tusen skor i läder, maro-
kin, sammet, broderade, paljetterade, raed ock utan
toffsar i snibbarne, gula skor för damema, röda
sandaler, blå tofflor af alla upptänkliga slag. Barn-
tofflor, trefliga ock naiva tili att skåda, stodo bland
stora, enorma, båtformiga, afsedda för jätte eller po-
dagersjuka fötter.

Här på denna gata ha Gerönie ock Decamps fros-
sat i färg. Hvilka feredge, kvilka kaftaner, i siden ock
sammet, med färger lånade direkte från Dalians,
Rosens, Pionens ock Primulans blomkalkar. Guld
ock silfverbroderade västar, burnuser utsydda med
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silfvermånar; sidenbyxor, breda som kjortlar. Längre
fram knappar, spännen ock gördlar. På nasta gata se
vi gulddragararbeten,konstigt utförda guld- ock silf-
versmiden; arm- och fotringar, örhängen i turkiska
och arabiska mönster, belagda med emalj, sirade med
ädelstenar; diamanter från Golkonda och perlor från
Ophir. Det är en vällust för ögat att se detta skim-
mer, denna rikedom och lyx, sedän man dag ut och
dag in sett eländet derute på gatorna. Oräkneliga
skatter förvaras i denna labyrint, i denna bygg-
nad, så dyrbar, att turken, som lugnt skulle tända
på sin pipa ofvanom en kruttunna, dock här im-
derlåter att röka. Vi passera en gammalturkisk,
vacker brtmn ock befinna oss, efter att på måfåka
vandrat omkring i bazaren ute på ett litet öppet
torg, vi gå diagonalt deröfver ock återse Gyllene
kornets vatten.

Tiden lider, vi gå tili Höga porten för att lösa
oss en entrebiljett tili Stambuls interiörer.

Genom trånga gator, der hundar och barn ha sitt
tillhåll, mider besynnerliga ntbyggnader, förbi långa
murar, versttal utan fönster, här och der en och.
annan hemlighetsfull, väl tillbommad port, ofvanom
porten några språk ur Koran, mausoleer, vidare förbi
brunnar och grafvårdar koramo vi ändtligen tili den
höga porten, det viii säga styrelsens säte.

En hög portal, tili kälften renaissance tili hälf-
ten molirisk, leder tili inrikes ministerens sekrete-
riat; här löser mau en firman, för att få besöka
gamla seraljen, stjernkiosken, skattkammaren, arse-
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nalen ocb alla de moskeer man villbese. Biljetten
kostade, backschiss oberäknad, 85 francs i guld,
gällde för ett enda besök ocb var i det bela tem-
ligen onödig, ty med undantag af skattkammaren
ocb arsenalen, kom jag sedermera in öfverallt, dels
med dels utan drickspenningar.

I en turkisk embetsmannabyrå i hufvudstaden,
är det österländska, divan och mattorna borta, men
det vesterländska, bord och stolar etc. etc. bar icke
kömmit in ännu. Fyra nakna väggar och en tarflig
betsad pulpet, vid hvilken Effendi stod, klädd i fez
ocb i en ful svart rock, mest liknande vara prestroc-
kar, se der alit. Biljetten gäller för morgondagen ocb
då vi i dag ännu ba godt om tid, så låt oss besöka
Skutaris kyrkogårdar.
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Skutaris kyrkogård.

JpuJärofvan har redan ofta talats om de här och
der kringspridda kyrkogårdarne. Man snaf-

var i sjelfva verket lika ofta öfver grafvårdar, som
öfver den dåliga stenläggningen i Stambuls, Peras
och G-alatas gränder. Turkarne begrofvo fordom-
tima sinä döda invid porten tili det hns der den
aflidne bott, och än i dag träffar man på gatan, vid
brunnen, på gården tnrbanprydda vårdar med gyllne
inskrifter, hvilka tala om den, som i detta hns sökt
skydd mot det onda ögats makt. Senare blefvo
en mängd obebygda tomter i stadens utkanter an-
visade tili begrafningsplatser, staden ntvidgade sig
emellertid mer och mer, och mi befmna sig dessa
kyrkogårdar inom dess område. De utgöra Constan-
tinopels förnämsta och mest fashionabla promenad-
platser. Hos oss är döden omgifven med så myc-
ken hemskhet och vidskepelse, klädd i så mörka
färger, att kyrkogården knappast anses för en lämp-
lig promenadplats för andra än Werthers själar. Hos
mnhamedanerna deremot, är samlifvet med de aflidne,
dels genom omständigheternas förvållande, dels af
gammal häfd, så innerligt, att det plågsamma, det
hemska tili stor del blifvit utplånadt. Den som
dagligen har necropolen tili sin närmaste granne,
kan icke bibehålla en vidskeplig vördnad för den.

Vi taga en kaik med tvärme roddare, för att
kunna trotsa den häftiga strömmen i Bosphoren.

„De fördömda själarne" iiyga pipande förbi oss,
fartygen lasta och lossa, sjömännen sjunga sinä
sånger vid spelverk och lyftkranar, ångbåtarnekvisla,
der är bullrande lif ock rörelse i hamnen.
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Vi passera Kiz Kulessi, (Leandertornet), om hvil-
ket den muselmanska legenden berättar, att en sui-
tan här innestängde sin dotter, för att hon skulle
undgå det öde, som af en dervisch blifvit henne
förespådt, nemligen att hon skulle dö af omibett.
Hit sände fadren danserskor och zitterspelerskor, för
att förljufva den sköna fångens bittra dagar. En dag
sände ban tili benne en korg med de skönaste ro-
sor bans trädgård kunde uppvisa; en orm bade gömt
sig under blommorna, ocb prinsessan undgick icke
det öde Allah henne förelagt. Deraf namnet Kiz-
kulessi, d. ä. jungfrntornet. Omsider landa vi på
den - asiatiska kusten och stiga direkte från båten
in i ett kaffe, der rökare, tysta som Egyptens pre-
ster, nedlåtande blicka ned på oss giaurer. Prakt-
fulla fikonträd sträcka sinä knotiga grenar öfver det
ruckliga kaffeet ocb dölja nastan alit i sin grönska.
Högre upp på stranden lysa Bujuk Djami-moskeens
hvita murar, minareter och terrasser. Alit är här
mera orientaliskt än på den motsatta stranden. Här
såg jag för första gången en turkisk „isvoschik",
med sin arabas, en låg, lång, rikt skulpterad ocb
förgylld vagn, som påminde något om en antik strids-
vagn. Turkiska damer hvilade på dess mjuka dy-
nor, i vackra och lättjefulla ställningar. Vagnen var
förespänd med ett par ljusgrå oxar med puckel på
ryggen (zebuoxar) något som skall vara ytterst
sällsynt här. Eörbi oss springa tvänne turkiska be-
grafningsprocessioner. Liken, täckta af ett grönt
kläde, bäras hvart och ett af åtta man. Nubehöfvavi
ej vara osäkra om vägen tillkyrkogården; processio-
nen Springer dit den kortaste vägen, ty turkarne
skynda alit hvad de kunna med de dödas begraf-
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ning. Den tro är nämligen gängse bland dem, att
själen lider innan kroppen får ro i grafven. Vi
hastade efter processionen för att åse den heliga ce-
remonin; när likbärarne märkä detta, stanna de ge-
nast och visa med häftiga åtbörder, att en otrogens
närvaro är förhatlig för dem och. för den döde. Annu
några minuters vandring och vi äro i den ofantliga,
herrliga cypresskog, der dödens skörd hvilar. „Asker
rend devia misal", den är oräknelig som sandkornen
på hafvets botten. I århundraden ha turkarne jor-
dat sinä döda här, för hvarje lik ha de planterat en
cypress och plantera än i dag. I ttisen och åter
tusental ligga de trogna gömda tinder jorden. Der
mellan de mörka cypresserna få de höga, turban-
prydda vårdarne ett nastan menskligt utseende.
Några luta sig framåt, några hänga öfver tili hö-
ger eller venster, andra åter tyckas trötta luta sig
mot cypressernas stammar och söka skydd hos den
famnande murgrönan. Murgrönans och passions-
blommans rankor slingra sig omkring dem, och under
de mörka bladen skimra koranens gyllene skrift-
språk, de tala om Houris fröjder och Gehennas qval.
I månsken ser det ut, som om de dödas turbanprydda
vålnader stigit upp för att se om halfmånan ännu
glänser öfver Soiia-moskens hvalf.

Långsamt trefvade vi fram mellan grafvama,
kommo så tili en öppen plats, derifrån vi sågo sta-
den och hafvet, seraljens trädgårdar, moskeernas
kupoler, nu skönare än någonsin, ty aftonens soi
gaf åt himmel och haf en sagolik färgprakt; döl-
jande i blå, lätta dimmor och skuggor de längst
bort belägna partierna. Seraljens fenster glimmade
som topaser och rubiner, det perlemofärgade vatt-
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net gaf åt ruurarne närmast hafvet ett undebart re-
flexljus. I skuggan af cypresser ooh. mausoleer (tur-
bas kallade) vandrade turkista danier, ledande vid
handen vackra, halfvuxna fiiokor, medan pojkarne
sprungo omkring bland grafvarne, plockade blom-
mor och stafvade ihop vårdarnes inskrifter verk-
liga kalligrafiska mästerverk med ornamentartade
slängar ocli brokiga färger. Här och der kade ett
litet sällskap slagit sig ner i det gröna, skrattade,
skämtade ooh bjödo omkring förfriskningar. De
ttirkiska grafvårdarne se ut som bautastenar, af-
slutade med en turban eller rikt färgad fez. I graf-
ven lemnades fordom i närheten af den dödes hufvud
en liten springa, på det att den aflidne skulle höra
gråterskornas suckar och familjens klagan. Tur-
karne tro att Monkir och Nekir, dödens och domens
englar, natten efter begrafningen sväfva ned från
himlen, sätta sig på grafven och afkunna den dödes
dom; han kan då höra deras domslut och vet om
hans själ hör Gehenna eller Houris tili. Ofta pla-
ceras en mindre upprättstående sten vid den dödes
fötter, eller ock tvenne lika höga, en vid fötterna
och en vid hufvudet, öfver bvilka sedän lägges en
stor liggande stenplatta. I stenen hålkas stundom
ut en ingröpning, deri de sörjande ösa rosenvatten
och oljor, ett slag af dödsoffer. När sorgen är slut,
när oljan och rosenvattnet sinat ut, då samlas der
regnvatten i de små urhålkningarne och himlens
foglar släcka der sin törst och sjunga för den döde,
ännu länge sedän snyftningar, suckan och gråt ha
tystnat. Här och der ser man en turba omgifven
af mindre grafstenar, i hvilka blommor eller en vin-
drufsklase blifvit in eller uthuggna. Det är en pascha,
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som hvilar der med sitt harem, drufklasen ock blorn-
man äro kännemärken för qvinnornas grafvar. På
en del grafvar fnnnos tecken som utvisa den aflid-
nes yrke, en sax, en hammare, ett svärd. Stnndom
fans der också ett silkessnöre, som ntvisar att den
aflidne fallit ett offer för seraljens onåd. Tyvärr
förstår jag icke att tyda de grant präntade inskrif-
ter bar äro att läsa, jag viii dock som ett ett prof
på den anda i hvilken de äro bållna intaga några
af Alfio Grassi i bans bok „Turkiska kartan" öf-
versatta grafskrifter från Sultanernas mausoleer.

Tamerlan, Tartarernas kejsare.
Tamerlan, nppböjd genom en högre makt för

att straffa orättvisan ock tillintetgöra tyrannerna.
Om ban sjelf värit mer rättvis ocb mindre grym,
skulle ban öfverträffat i goda gerningar alla seger-
vinnare.

Musulman I, Turkarnes kejsare.
Tyranner, som genom blod styren med orätt-'

visa, när I hafven uppoffrat alit, skolen I sjelfva
bli offrade: slutligen skola edra brott genom dylika
brott*) få sitt förjenta straff.

Mahomet I.
Tapper, rättvis, försigtig, bar jag genom min

hjeltekraft återställt Turkiska rikets storket. Half-
månen, skymd af ett annat ljus **), återtar genom
min kraft sin ursprnngliga glans.

Vi se således att sanningen får nalkas despo-
ternas grafvar i Turkiet.

*) Han dödade sin äldsta- och blef sjelf mördad af sin yng-
sta son.

**) Tamerlan bar solen såsom sinnelrild.

311SKUTABIS KTEKOGÅBD.



Gamla Seraljen.

JwMjårt besök i dag gäller den gamla seraljen, eller
egentligen hvad som finnes qvar af seraljens

bemlighetsfulla boningar. Vi passerade pontonbron
mellan Galata ocb Stambul, gingo gata npp ocb
ned ocb kommo tili slut tili en terass med en vac-
ker utsigt öfver Bosforen. Från terassen gingo vi
nedåt stranden, vägen var på sinä ställen illa stenlagd,
på andra åter ännn sämre macadamiserad. Vi passe-
rade en ofantlig jernekkallad ~Janitscliar eken", eme-
dan janitsckarkåren här plägade hänga sinä offer,
obebagliga ministrar, paschar o cli vizirer. Andra
åter säga att janitscbarerne sjelf bängdes bär för
snbordinations brott. Man torde komma sanningen
närmast om man antager, att jerneken i sinä ba-
stanta grenar emottog opartiskt både den ena ocb
den andra bestämd tili en dylik upphöjelse.

Vägen blir alit sämre och sämre. En hög, kre-
nelerad, tornförsedd mur afskiljer den egentliga
Seraljen från en hei mängd andra tili densamma
hörande byggnader. Vid den fula porten, med ett
namn lika fult som omöjligt att uttala, visiteras
vårt inträdeskort af en högre militär. Han gör svå-
righeter, kortet är icke fullständigt, der saknas några
krumelnrer ännn; jag gör en betydelsefull rörelse,
sticker handen i vestfickan och leker med ett guld-
mynt framför kans ögon, krigsmannen tjusas, ritar
krumelnrerna på papperet, ock med ett älskvärdt
småleende lemnar han mig biljetten, passagen är fri.
G-uldmyntet försvinner genast i min egen ficka, och
med ett älskvärdt leende erbjuder jag honom några
koppar parå (20 penni), som han emottog med en
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hei hop kraftiga uttryck och eder; men som sagdt
passagen är fri. Vi träda in i Seraljen. Hvem kan
imdra öfver att min fantasi var starkt upprörd, att
jag brann af nyfikenhet, ty med sjelfva ordet Seralj
förbinda vi ju redan drömmar af öfversinlig skön-
het och sagolik prakt. Hvi trädde jaginhär? Tur-
kiet det är de svikna förhoppningarnes land. Den
första anblicken af denna mystiska ort är i sanning
bedröflig. Den påminner tili hälften om en bakgård
på en större herrgård, tili hälften om de gamla låga
kasernerna i "Wiborg. Långa, uthusartade byggna-
der, med väl fournerade sophögar utanför dörrarne.
G-enom väl fem små portar och lika många gårdar,
af obetydligt arkitektoniskt värde kommo vi ändt-
ligen tili en större gård, som pretenderar på en viss
stilfullhet i behandlingen af den mohrisk-turkiska
arkitekturen.

Garden, som bildade en qyadrat, omgafs tili hela
sin längd och bredd af arkader, hvalfven voro i spets-
bågsform, kolonnerna klumpiga. Grården såg öde och
obebodd ut, på den kunde man, med liten ändring, til-
lämpa denkända versen „dumt var hvart stycke skildt
för sig men samlingen har lyckats". Det hela ver-
kar ganska pittoreskt, isynnerhet då gyllene hornet
skymtar fram mellan pelarne.

Från denna gård gingo vi tili venster ned för en
temligen brant väg, emellan en hei mängd små palat-
ser, omgifha af präktiga rosenträd, tili den s. k. stjern-
kiosken. Från stjernkioskens terass har man en sa-
dan utsigt öfver sundet, öfver den asiatiska stran-
den ooh Perä, att intet i verlden kan dermed jem-
föras. Jag vågar ioke beskrifva denna vy af en alit
öfverväldigande skönhet; endast en hastig croquis
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af detta jordiska paradis. Främst framför dig Se-
raljens rosenträd, längre bort Bospkorens klara vat-
ten, kvarur Asiens stränder dyka upp ock köja sig
i bekagliga linier. Tili venster begränsas vyn af
Perä ock det Venetianska tornet, tili köger af de
sju tornens ståtliga ruiner. Längst i fjerran ett
väldigt snököljdt berg, som i fördjupningarne ock
vecken af sinä grå sidor, döljer grönskande träd-
gårdar ock vackra byar, likt en flicka som i sitt för-
kläde gömmer sin blomsterskatt. Jag skulle i tim-
mar kunnat betrakta detta undersköna landskap;
men tyvärr tiden för vårt besök var utmätt ock
Seraljen kar ett oerkördt omfång.

I fordna tider tade seraljen en omkrets af 2V2
mii. Den innehöll Storherrns ock-Sultaninnornas pa-
latser, skolor för slafvar, slafvinnor ock eunucker, ram
för divan (den stora konseljen) två skattkammare,
moskeer och vapenkus, trädgårdar ooh stall för 2000
hästar. Numera äro trädgårdarne ock en stor del
af palatserna förstörda genom vådeld, storkerrnkar
ilyttat bort tili Dolma Bagtscke. Seraljens prakt är
i nedan, några kundrade gamla grnnmor, nuvarande
sultanens mammor, eller rättare kans faders enkor,
bebo dess små kyffen. Vi skyndade tili skattkam-
maren ock fingo se en syn så österländsk som möj-
ligt. På båda sidor om dörren stodo i tvänne led
väl 80 unge män klädde i fula, svarta, prest-artade
kaftaner ock röd fez. Vid dörren satt en gammal
kerre, en tjock en, ock tecknade upp i sin bok di-
verse kråkfötter; inne i rummet gingo några pa-
sckar ock togo ned kaffekoppar, fat ock tallrikar.
Hvar ock en af de 80 männen derutanför ropades
in i tur ock ordning, åt kvar ock en anförtroddes
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en kaffekopp eller ett tefat, sockerskål eller grädd-
snäcka. Så troppade de af i tvänne led, ned tili en
ångbåt som väntade på dem vid stranden och foro
öfver tili Dolma Bagtsche. Troligen skulle sultanen
halla kafferep för sinä fruntimmer, och för att få
servisen öfver viken, användes, utom en ångbåt af
kanske 50 a 60 hästars kraft, 80 eunucker, diverse
paschar, en intendent och en sekreterare.

I skattkammaren förvarades Sultanens skatter.
Jag tyckte mig vara i Aladdins förtrollade trädgår-
dar, en sadan prakt och rikedom hade jag icke kun-
nat drömma om. Smaragder, turkoser, diamanter
och rubiner i vaser af onyx, marnior, guld och. silf-
ver, gamla turkiska guldpenningar i stora, fyrkan-
tiga rikt målade och emaljerade lådor. Midt på golf-
vet stod Sultanens tliron af massivt silfver. Den
liknade mest en väldig thebricka, icke ens handta-
gen saknades. På den sitter storberren å la tur-
que, med benen i kors. Dyrbara vapen i prakt-
fulla med ädelstenar prydda baljor, gevär ocb pi-
stoler. Midt ibland ali denna berrligbet fans en
enkel värja med läderbeklädt bandtag, min guide
påstod att den hade tillbört Carl den XII, den si-
ste vikingen. Den väldige kämpens värja rostar i
Seraljens salar, hans ben multna i Biddarholmens
grifthvalf, och minnet af hans bragder drages ned
från apotheosens solbelysta höjder, för att dissike-
ras vid studerkammarens matta ljus; sic transit glo-
ria mundi. Jag gick från skattkammaren omvänd.
Jag tror nu att en turkisk statsobligation ändock
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representerar ett visst värde. G-enom flere små går-
dar och korridorer gingo vi ned tili Irene kyrkan,
en gammal temligen låg och mörk kyrka. I detta
fridens tempel ha turkarne inrättat en arsenal. Svärd,
pistoler, yataganer och gevär i hundratusental voro
lika vackert som fantastiskt ordnade på väggar och
i hvalf. Ater vidare genom mörka gångar, hvalf
och skröpliga gårdar, kors och tvärs, så att jag verk-
ligen icke kan säga hvar vi voro. Yi befimno oss i
ett halft underjordiskt hvalf, i Sultanens museum.
Jag har en svag förmodan om, att vi voro i Irene-
kyrkans krypta, men jag är icke säker derpå. Snl-
tanens museum, ja hvarmed skall jag förlikna det?
Om jag liknar det vid ett tuli- eller packhus i en
större handelsstad, torde jag komma sanningen gan-
ska närä. För att fortsätta liknelsen, intendenten
såg ut som en tullvaktmästare. Saken är nemligen
den, att på 1840-talet iick någon af Sultanerna den
ideen, att inrättandet af ett museum skulle förherr-
liga hans namu. Han lät ett påbud gå ut i alla
sinä land med befallning, att alla de antiquiteter,
som ännu funnos, skulle väl inpackas och skickas
tili Byzanz. Och der kommo antiquiteter i legio.
De inqvarterades, väl inneslutna i sinä lårar och lå-
dor, i dessa hvalf och så glömdes hela herrligheten
bort. Några obetydliga torser och armar, några
vaser och bronser äro uppackade, för öfrigt ligga de
andra skatterne orörda i sinä lådor. Om man talar
vackert med den s. k. intendenten, kan man mot en
serskild dussör få honom att öppna några af lådorna.
Han underlåter aldrig, att väl fastspika dem, berät-
tar min ciceron, för att åter pressa en backshiss af
nyfikne resanden.
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Vi lemnade rummet, passerade åter en gård med
en vacker brunn ook vaokra portiker, det var „ka-
mar" förgården tili Aja Sofia mosken.

Skall denna besynnerliga massa, af platta kvalf,
gluggar, gråa murar, utsprång ock niscker, således
vara det verldsberömda Aja Sofia? Jagmåste medge
att jag kände mig sviken i minä förväntningar. Vi
stego in i den första förliallen, nartkex kallad, ur-
sprungligen bestämd för de odöpte. I förkuset drogo

Brunn vid Aja Sofia mosken.

vi vara stöflar af, trädde tofflor på föttema och
gingo in i den nasta förliallen. G-enom en af de
nio portarne trädde vi slutligen in i helgedomen.
Från de mörka hallarne tili detta guldskimrande ljus!
Vi stanna tysta vid ingången, gripna af den känsiä
som Moses och profeterna tyda genom orden „ock
kan förödmjukade sig inför Herran". Jag kar sett
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de flesta af verldens mest berömda monumenter,
men aldrig erfarit denna känsiä så tydligt, så klart,
och sakta upprepade jag de heliga orden „ty Din
är makten och herrligheten i evighet, amen".

Detta hus, der de svåraste problem inom bygg-
nadskonsten blifvit lösta, dessa konstruktioner och
proportioner, så underbart vackra och storartade, ha
blifvit uppförda med en gudomlig enkelhet och ett
profetiskt klarseende. O du heliga naivitet! TTtan
vidlyftiga ritningar och konstruktioner har Anthe-
mos af Tralles framfödt planen tili detta herrliga
tempel; alit är fullmoget, alit är harmoniskt, alit är
sanning. Det ena utvecklar sig ur det andra af en
inre nödvändighet, utan effektsökeri och utan an-
strängning. Detaljerna må tala om ett tidehvarf som
redan rakat på afvägar, men öfver det hela hvilar
ännu antikens storhet, dess enkelhet och lugn. Det
är en ljuilig kansia af ro, då man från vår tids hop-
tiggda former och inbundna, oartistiska planer kom-
mer tili ett arbete så afslutadt och helt som Aja
Sofia.

■ I motsats tili de göthiska domerna och. S:t
Peter, med sitt skumma långhus, är Aja Solia lju-
sets hem. Från 24 fenster uppe i kupolen ström-
mar det ia, glänser, skimrar och leker på de rika
förgyllningarne, brytes i hundrade olika färger och.
riktningar, ock kastar sitt skimmer in på de mest
oväntade ställen. Likasom de antika mytherna, ännu
länge, sedän kristendomen var förklarad för stats-
religion, lefde bland så vai folket, som ock de högre
klassema, likaså ock i ännu högre grad var detta
fallet med de antika formerna. Den kristna kon-
sten, hastigt förflyttad från katakombernas natt upp
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i ljuset, haim icke skapa sig nya former för sin
kult, den tog hvad den kunde ock ville, från den
rika skatt af ohägnade och halfförgätna tempel. De
gamles basilikor, deras domsalar blefvo i vestern
den form efter hvilken den nya kultens tempel in-
reddes. Här i Östern, i kejsarstaden tyckas de ro-
merska baden gifvit förebilden tili kyrkobyggna-
den. Med dem tili förebild utvecklades centralkyrkan
med sin alit beherrskande midtelkupol. Decoratio-
nen är helt och hållet genomförd i Byzantisk stil.
Väggarne belagda med dyrbara marmorarter, med
jaspis och porphyr, hvalfven, som fordom pryddes
af stora mosaiker på guldgrund, äro nu jemnt för-
gyllda eller öfvermålade. Det var mig omöjligt att
komma underfund med huru förändringen försig-
gått, så mycket är säkert, att man genom den nya,
guldskimrande färgen ser på flere ställen temligen
tydligt, kors, helgon och apostlabilder lysa fram.

En legion af praktfulla marmorkolonner, sam-
lade från Efesus, Baalbeck, Grekland och dess öar,
höra tili kyrkans skönaste prydnader. Under bistra
blickar från de bönfallande vandrade vi omkring
och besågo kyrkans märkvärdigheter. Den svettande
kolonnen, det är en kolonn, bland en mängd andra,
helt närä den venstra ingången, som städse är fuk-
tig. Muselmännen aftorka med sinä kläder kolon-
nens svett; de anse medlet ypperligt mot rheuma-
tism. Vi sågo den genomskinliga lysande stenen,
troligen en marmorart, ocli sist det svala rummet'.
Det är ett ställe i mosken, som alltid håller sig svalt.
Troligtvis skola de lärde, en gång när turkarne äro
fördrifne från Stambul, förklara dessa märkvärdig-
heter på naturligt sätt, jag kan endast konstatera det

319GAJILA SBBALJBN.



faktum, att kolonnen svettas, stenen lyser och är
genomskinlig, att kapellet är svalt, i den eljest varma
kyrkan. Från Gyneceum (det redan under Byzan-
tinska tiden för qvinnorna anvisade rummet) belä-
get högre upp, vi skulle kalla det läktaren, har man
en vacker öfverblick af kyrkan. Under en halft
skönjbar kristen mosaik sutto vi der uppe i det
öfra galleriet, och blickade ned på muselmännen
dernere, hvilkas besynnerliga rörelser och böjningar
på armar, ben och bålar, mera påminde om armar
vippåt, utåt, framåt, nedåt sträck, om gynmastiska
evolutioner, än om bön och åkallan. Det hela såg
än bizarrare ut, emedan de bedjande stodo i långa
och djupa leder i en sned linie öfver golfvet. De
vände sig nemligen enligt muselmanskt vis mot
Mekka, det är i Constantinopel mot sydost, medan
kyrkans chor vettar rakt åt Öster. Den turkiska pre-
dikstolen Mimbar är också belägen på den sydöstra
sidan af kyrkan. Från denna heliga plats läsasbö-
nerna för sultanen af en prest kallad Iman. Innan
vi lemna Aja Sofia, låt oss lyssna tili några af de
legender som under århundradenas lopp ha vuxit
iipp om detta tempel. Ty, liksom de stora männen
hvarken kunna födas eller dö utan att järtecken
och varsien förebåda deras storhet och rykte, eller
deras bortgång från lifvet, så är det ock med stor-
verken i konstens verld, undren omgifva dem, och
deras uppkomst förlägges inom sagornas tjusande
verld. Englarne ha enligt legenden åt kejsar Ju-
stinianus gifvit planen tili denna kyrka. Den gu-
domliga visheten i en engels skepnad, hade för den
sofvande kejsaren dikterat, tecknat och förklarat
alla de inbundna konstruktionerna i denna kyrka.
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Kejsaren tvekade länge, ty folket var tungt beskat-
tadt, ocli kyrkan, engång färdig, skulle kosta omät-
liga summor. Men engeln uppmuntrade konom så
länge, att den kejserliga drönnnen tili slut blef en
verkligket. Endast kejsare kunna drömma så. När
murarne knappast köjde sig öfver marken, hade temp-
let redan kostat flere kundrade centner guld; skatt-
kammaren var tom ock inkomsterna gingo tili krigs-
kassan. Då tog] den gudornliga vishetens engel
skepnaden af en åsna, kejsaren besteg åsnan, som
förde honom tili en underjordisk gång ock kär upp-
täckte den bekymrade Justinianus omätliga skatter.
Det var enligt sagan samina engel som lärde bygg-
mästarne att slå tegel tili kupolen, så lätta att 12
st. icke vägde mera än 2 skålpund. En dag kade
arbetarne försofvit sig. Engeln steg då ned i skep-
nad af en eunuck i den halffärdiga kyrkan, ock bad
en yngling, som bevakade dörren, att väcka de sof-
vande murarene. Ynglingen lofvade fullgöra kans
nppdrag på det vilkor, att eunncken skulle bevaka
kyrkan under tiden. Det lofvade engeln ock svor
vid den keliga visketen, att icke förr lemna kyrkan
innan ynglingen återkommit. Den unge mannen
mötte kejsaren i templets förgård, berättade åt ko-
nom kvad som kändt, ock kejsaren lät kasta gossen
i fängelse för lifstiden, för att han aldrig mera sknlle
inträda i kyrkan. På detta sätt blef den stackars en-
geln, trogen sin ed, tvungen att i evigket bevaka
kyrkan deraf kärledes äfven namnet Aja Sofia,
Hagia Sofia, det är den heliga visketen; turkarne ka
sedermera förvrängt namnet tili Aja Sofia.

Legenden berättade, att om en otrogen beträdde
templet så skulle den keliga visketens engel stiga
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ned och. fördrifva den djerfve. I förtröstan på denna
legend flydde grekerna, då Muhamed II eröfrade
Byzanz, tili helgedomen. Turkame stormade in,
engeln nteblef och. Aja Sofia blefvittne tili ett gräs-
ligt blodbad.
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Östromerska minnesmärken.

\§vedan vi besökt Aja Sofia, låt oss bese det lilla
som ännu finnes qvar af Constantinopels öf-

riga minnesmärken. Atmeidan d. v. s. den gamla
Hippodromen,räimarbanan, tager då i främsta rummet
vår tippmärksamket i anspråk, ty ruinema der äro
nastan alit som återstår af det fordna Byzanz' kerr-
ligket. Atmeidan var nnder många år stadens kjerta.
Här pulserade kufvudstadens lif starkast, kär sattes
alla en djupt sjunken tids, ett i grunden förderf-
vadt folks lidelser i rörelse. Ty kär bedrefvo de
tvenne partierna, de gröna ock de blå, sitt skam-
liga ofog. Här afgjordes statens ve ock väl mer
än en gång genom ett oskäligt djurs snabbket. Ty
icke allenast regentens person, utan äfven rege-
ringsärendernas gång togo intryck af de kapplö-
pande partiernas segrar eller nederlag. Atmeidan
kar värit vittne tili de raaste, de vildaste lidelser,
den blodigaste grymket ock det skändligaste lätt-
sinne. Här nedkögg Belisaritis 40,000 män, qvin-
nor ock barn. Här dansade den sköna blomster-
flickan Tkeodora, björnväktarens dotter, naken för
kippodromens lysande pöbel. Året derpå blef kon
kejsarinna. Hon blef sednare kanoniserad. I sanning
det finnes många sätt att förtjena kelgonglorian. I
midten längs rännarbanan, var den s. k. Spina, om-
kring kvilken de täflandekörde; denna Spina var ståt-
ligt titstyrd med statyer ock monumenter. Atkens ock
Eoms skönaste minnesmärken voro samlade kär.
Det måste ka värit en känförande anblick, att s©

de gyllne qyadrigorna, förespända med ståtliga, ädla
kästar, drifvas i vild fart af sinä blå eller gröna
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guldsmidda jockeyer, medan den azur- ock purpur-
färgade sanden, så långt kade lyxen gått, yrde om-
kring de täflande; medan kejsaren, kofvet ock fol-
ket i andlös spämiing följde den svindlande färden
kring spinans konstskatter, ock rned jubel belsade
segraren. Här på Atmeidan fumios de ståtliga brons-
kästar, soin kitfördes från Rom, af dogenDandalo för-
flyttades tili Venedig, derifrån af Napoleon den I
som segerbyte tili Paris, för att 1815 åter pryda
Marcus kyrkans i Venedig facad. Af ali denna prakt
ka endast 3 tili kälfteni jordenbegTafnaminnesmär-
ken bevarats tili vara dagar. Tkeodosii obelisk af röd
granit är den bäst bevarade bland dem alla. Den skall
vara kitförd från Heliopolis. På dess sockel af marmor
finnas några basreliefer, som vittna om den byzantin-
ska konstens ytterliga förfall, ock detta kär, oak-
tadt minnen ock mönster från konstens storkets tid
måste ka funnits nastan sagt öfverallt. „Ormkolon-
nen", kvilken bildas af trenne ormar af brons, som
slingra sig i spiral om kvarandra, står tili större
delen under jorden. Ett af de tre ormkufvudena
afslog suitan Makmud för att pröfva eggen på sitt
svärd, de tvenne andra ka försvunnit för mindre
celebra barbarers sjelfsvåld. Några antaga att orm-
kolonnen blifvit kitförd från templet i Delfi, men
mig tyckes, att det klumpiga arbetet kärstammar från
en långt sednare tid. Andra säga att den är gjord
af andebesvärjaren Apollonius i Tkyana för att be-
svärja ormarne. Tili sist ka vi den af Constantin
Porpkyrogenetes uppmurade obelisken, fordom räk-
nad tili ett af verldens underverk, numera endast

•en af de många eldsvådorna svärtad stenpelare. In-
skrifterna å sockeln, tili kälften gömd under jorden,
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bestyrka emellertid dess identitet. För närvarande
är Atmeidan en kolosal sophög. Kalkbruk, stenar
och afskräden ha samlat sig här tili ett lager af 10
fots mäktighet. Hvad alit skulle icke gräfningar
på denna Atmeida bringa i dagens ljus.

I den turkiska Et-meidan kött handein
en fortsättning af den grekiska Atmeidan, ntkäm-
pades ivnder 1830-talet en af de vildaste strider som
Constantinopel värit vittne tili. Här massakrerades
Janitscharerne. Efter 5 dagars strid uppsamlades
kär 10 tusen lik, som kastades i Bospkoren. Här
ock der i det vidlyftiga Stambul träffar man på
kolonner, svartnade ocli anfrätta tili den grad, att
man har svårt att ange den stenart, kvaraf de be-
stå. Vid alla äro mer eller mindre märkvärdiga
namn ock besynnerliga legender förenade, t. ex.
den s. k. brända stenen i Ckaskoi, ock framförallt
Kis Tasch, som alla guider med förkärlek visa åt
den resande. Kis Tasck, det är jungfrustenen; en-
dast kolonnens sockel finnes nu mera. Sjelfva ko-
lonnen nedtogs af någon snltan och användes vid
en Moskebyggnad. På Kis Tasch stod i fordna ti-
der en staty af skönhetens gudinna; statyn hade
den märkvärdiga vanan, att om någon qvinna mot
hvars anständighet anmärkningar kunde göras, pas-
serade förbi den, marmordraperiet genast vek un-
dan och blottade gudinnan. Statyn hade icke ens
aktning för sjelfvakejsarinnan Theodora, utan gjorde
som den gjort för alla andra synderskor; deröfver
förbittrades kejsarinnan, lät nedtaga den och vräka
den oblyga, sköna i Bosphoren.

Ben Bir Derek eller de ttisen och en kolonnerna
höra likaledes tili Constantinopels historiska märk-
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värdigketer. De äro i sjelfva verket icke flere än
omkring 700 ock stå i två våningar öfver kvaran-
dra nnder jorden. Ett epsilon ock ett pki finnes
ofta ingraveradt i de kvita marmorstammarne ock
ka uttydts med de orden Euge Pkiloxene. De tn-
sen ock en kolonneina äro ruinerna af Constantins
vattencistern. Vi stego ned nnder de väldiga rund-
bågskvalfven. Der bodde fattiga armenier ock jn-
dar i en smuts ock en stank, som går öfver alit be-
grepp, der voro sidenväfvare, guldsmeder ock gnld-
slagare, en legion af små nakna, smutsiga barn tvi-
nade bort kär i den nnkna luften. Solljuset föll
sparsamt ock gnlblekt in kär ock der genom sprin-
gor ock Ml, ock kvarkelst det sjnkliga bleka ljn-
set bildade en npplyst fläck på stengolfvet, der krä-
lade de små stackars varelserna ock slogos om de
lifgifvande, värmande solstrålarne. Denna djnpt sorg-
liga syn förföljde mig under dagar ock veckor, ock
ännu, så snart jag kör om orientalisk prakt ockri-
kedom, kägrar denna npprörande bild ständigt för
mig. Jag kan icke glömma Constantins cistern.

De skönaste minnesmärken från Byzanz stor-
kets tid äro emellertid dess murar. Man kan icke
tanka sig något mera pittoreskt, mera måleriskt än

dessa gamla vallar. som väl knappast skulle ntkärda
dånet af vara moderna kanoner. Stenarne tyckas
vara sammankållna af denyppigaste grönska. Kläng-
växter, murgrön ock vildt vin, hundrofva ock vild
knmle binda ihop dem, görnma de gapande öppnin-
garne ock dölja i sin gröna prakt murens skröplig-
keter. Väldigafikonträd ock cypresser „ock det med
almen förmälda vinträdet" knoppas kvarje vår ide
djupa grafvarne. Jag började min ridt vid den
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berömda kanonporten, Top kapussi, fordom Roma-
nusporten. Här dog den siste Constantin bjelte-
döden vid försvaret af sin fädernesstads mnrar,
och. hans ädla död försonar oss tili en del med min-
net af det elände, den fömedring i hvilken hans
land och folk försjunkit. Genom denna port intå-
gade Muhamed 11, den stränge eröfraren. Hanred
in i staden, som han lemnat tili plundring, med en
jernknla i handen, som ett tecken på det regemente
han här ämnade föra. När han trädde in i det ut-
pkmdrade och nedblodade palats, i hvilket kejsaren
residerat, greps tili och med han af den sorgliga
åsynen, och uppskakad af så mycket elände, recite-
rade han den arabiske skaldens ord.

„Spindeln har hängt upp sin väfnad i furstens
palatser ocli ugglans nattliga sång höres i Afrasi-
abs ruiner".

Min färd slutades vid Damascusporten, der Ali
pascha, rebellens från Janina och hans fyra söners
grafvar äro belägna. Silkessnöret på deras grafvar
är en varning för rebelliska undersåter. Men från
Constantins och Alis blodiga tragedi låtom oss åter-
vända tili „les turques chez etix".
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Turkisk konst.

turkiska konsten förtjenar sitt eget lilla.
<3gg; kapitel. I norr trängde Vandaler, Franker,
G-öther ock Germaner fram, i söder Araben. Likt
tvänne väldiga armar omfamnade dessa kringströf-
vande, nya folkslag det romerska riket vid Medel-
kafsbassinens stränder. Vid denna jätteomfamning

krossades det stora
väldet, föll i spillror
ock blef ett rof för
de otaliga folk, som
nu bygde altaren
ock kus iruinerna af
det förgångna. Så
stort, så alltomfat-
tande, så allmänt
menskligt kaderomar
folket värit i sitt ve-
tande ock sin konst,
att alla de nya snylt-
gästerna kär funno
former nog för sinä
mångfaldiga ock olik-
artade bekof. Både
de kristne ock mu-
kamedanerne använ-
de först basilikan tili
sitt Grudshus. De

förre utvecklade den vidare, de sednare deremot,
oroliga, kalft nomadiserande folkstammar, bragte först
långt senare, under mokrernas tid i Spanien något,
om ock ringa system i sin byggnadskonst. Deras
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rörliga fantasi, deras begåfning, mera vänd åt det
abstrakta, var icke mäktig af bildlig framställning.
Deras skönaste ocli bästa arbeten tyckas likasom
nppkomma af en slump, utan pian och ntan någon
deraf följande tvingande nödvändighet. Man skall
af det yttre aldrig kunna ana tili det inre, tili bygg-
nadens pian. Ornamentiken blef det enda nya, det
enda väsendtliga i deras konst. När tnrkarne år
1653 trängde in i Constantinopel, funno de i de greki-
ska konstrnktionerna alit hvad de behöfde, en mo-
dell för sinä byggnader. Likasom de i sin littera-
tur fullkomligt gå i Persernas ledband, så är de-
ras konst, arkitekturen, (ali annan bildande konst
är hos dem förbjuden) en trogen kopia af den öst-
romerska konst de funno fullbildad i Byzanz. De
turkiska tillsatserna i deras byggnader inskränkte
sig tili större delen endast tili ornamentiken, mi-
nareterna och brunnen utanför mosken. Vi nämna
här Muhamed den II:s moske, uppförd af en grek
Kristocloulus. Den liknar Aja Sofia i alit väsendt-
ligt med undantag af förgården, Hamar, med mina-
reterna och den för den Mtihamedanska kulten nöd-
vändiga brunnen.

Vid ingången kan man, om mau det kan, i gyllne
skriffc läsa en profetia af Muhamed, som förespår By-
zanz' fall. Muhamed II:s turba, hans mausole, är belä-
gen bakom moskens bönnisch, mirhab. Den skönaste
bland moskeerna är näst Aja Sofia Suleimanieh mo-
sken, hvilken är större än den förra. Omkring den-
samma finnes en stor gård med flera portar. Tili mo-
sken liöra en hei mängd milda stiftelser och skolor,
medresses. Achmeds moske vid den fordna Hippo-
dromen är den största bland moskeerna. Kolon-
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nerna, som uppbära dess midtelkupol, ha en omkrets
af öfver 30 fot.

Dolma Bagtsche, Sultanens residens, hör tili
den nyaste turkiska arkitekturens skapelser. Jag har
sett palatset endast på långt håll, emedan jag icke
kunde beqväma mig att betala den backschiss, som
en turkisk militär fordrade af mig för att passera
genom den höga porten, som leder tili palatsets
yttre gård. En backschiss, som han icke begärde af
någon annan än mig, emedan han såg att jag var
en fremling. Af fotografier, ritningar och det lilla
jag kunde se vågar jag ändock sluta tili att huset
är uppfördt af någon vest-europeisk, troligen fransk
arkitekt. Palatset har kostat fabelaktiga summor,
det är tili ytterlighet utsiradt med ornamenter, pi-
lastrar och pelare. Alit detta, som i den Mohriska
stilen är af en tjusande effekt, verkar här kalit och
löjligt på denna stillösa facad.

Vid den ofvannämda Achmeds mosken hade jag
nöjet att se den sedermera mördade sultanen Abdul
Azis. Det var en fredag; guiden störtade med andan i
haisen in tili hotellet och sade att hän för en franc
ville underrätta de resande om i hvilken moske sul-
tanen i dag förrättade sin bön. Hvem ville icke be-
tala en franc för att se storturken i egen person. Vi
vandrade således ett stort sällskap af mestadels ame-
rikanare och engelsmän tili Aclimeds mosken. Sul-
tanen var allaredan inne i helgedomen. Beväpnade,
enkelt uniformerade soldater bildade en haj utan-
för mosken. Solen lyste på de otaliga hvita bly-
kupolerna, som skarpt stucko af mot de mörka ho-
tande moinen i Öster. De stora almarna, de vackra
kolonnerna i moskens förgård och denrikt utstyrda
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brunnen, alit bildade tailor, alit var måleriskt. En
smal, svart matta (endast sultanen får begagna svarta
mattor) var lagd utefter trapporna och en del af
gården. Vi väntade väl en half timma, himlen mul-
nade tili, stora tunga regndroppar började att falla,
misserna blefvo oroliga för hattar och band, några
bland dem spände upp sinä paraplyer. I detsamma
kom Abdul Azis ut ur Mosken, enkelt svartklädd;
han bar en hög hufvudbonad vid hvilken en aigrette
af ädelstenar var fästad.

Sultanen är eljes mängden lik. Han gick som
en podagersjuk, ytterst långsamt och majestätiskt.

„Gruds skugga på jorden", som hau kallar sig,
var temligen korpulent. Hans ansigte var obehag-
ligt slappt, blekt och dödt. Han stirrade rakt fram-
för sig-, utan att fixera något bestämdt föremål. Nar
han nalkades vår grupp, sprang en af hans office-
rare fram och sade något under höfliga åtbörder
på turkiska. Vi förstodo icke hans tai, men en
baschi bozuk som stod bredvid oss, gaf åt en af
engelsmännen ett så kraftigt slag på paraplyn att
spröten stucko ut genom sidentyget. Guds skugga
tål inga paraplyer. Ehtiru det regnade måste vi
fälla ned vara regntak. De äro symbolen för sul-
tanens makt, endast han får begagna dem, alla an-
dra äro slafvar, de skola stå i solbadd och regn,
öfverherrn ensam söker skugga och skyddmot vatt-
net. Vi hade sett Sultanen, oss återstod intet mer
att beskåda, vi gingo hem, snörde vara renslar och
sedän vi gjort oss underkunniga om när ångbåten
skulle gå tili Smyrna, och erhållit upplysning derom
efter den muhamedanska, julianska och gregorian-

331SULTAS"



ska tideräkningen satte vi oss ned på tålamodets
matta och rökte längtans chibouk.

Det var en morgon i soluppgången vi reste
från Constantinopel, och än en gång upprepar jag
det, staden ser bäst ut på långt håll.
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TILL EpHESUS.

Smyrna.

fkTär vi i solnedgången nalkades det sköna Smyrna,
möttes vi af den lragnande underrättelsen, att

eldsvåda och upplopp utbrutit i staden. Vi varna-
des för att debarkera, innan oroligketerna blifvit
undertryckta.

Jag för min del kade endast fem dagar för ett
besök i Smyrna, ock ville kögst ogerna änmi yt-
terligare förkorta det. Dessutom kade jag säkra
rekommendationsbref, samt löfte om vår kaptens
sällskap ock beskydd.

Alit detta gjorde, att jag ansåg mig kumia våga
besöka staden redan samma affcon. Vår kaptenvar
italienare ooh. kyste ett obegränsadt förakt för tur-
kar, så][att lian tili ock med, oaktadt upploppet,
vägradefatt medtaga en revolver. Vi stego ien båt,
rodd af upphetsade smyrnioter, som talade om gatu-
kravallen ooh. eldsvådan. Den sköna staden, belä-
gon på sluttningen af ett berg, reste sig terassfor-
migt ur det vackra kafvet; vi sågo kvita kus, mi-
nareter, cypresser ock fikonträd, ock der kögst uppe
en gamma! kalft förfallen medeltidsborg. Det mörk-



nade innan vi kunno stranden. Eldens röda tun-
gor slogo fräsande upp ur de mörknande massorna
ocli kastade ett blodrödt sken mot nattkimmelen.
Då ock då kördes ett skott eller ett genomträn-
gande skrik, eljes förnummo vi stridens larm ock
buller ned tili stranden, endast som brusandet af
en aflägsen fors. Turkiet ocb enkannerligen Smyrna
är bebodt af otaliga folk. Det sammanbållande kittet
emellan alla dessa olika nationaliteter är katet ock
föraktet. Bulgaren kyser ett sådant kat mot greken
ock turken, att kan icke ett ögonblick viii förena sig
med det ena folket, för att förgöra det andra. Tur-
ken åter, föraktar tili den grad juden, bulgaren ock
armeniern, att kan, ntom då vreden stiger konom
åt kufvudet, icke gitter bära hand pådem. G-reken
å sin sida kyser ett vanmäktigt kat ock förakt för
sin kerre sultanen ock för kans barbariska under-
såtar. På detta sätt kar riket kinkat sig fram i många
kerrans år, ock gör det vai än en tidbortåt. Emel-
lanåt, då uppror utbrister, mörda de opartiskt kvar-
andra, ock så snart upploppet är öfverstökadt, skall
det i de flesta fall vara omöjligt att säga, kvem som
värit tillställare, ock kvad som värit orsaken der-
till; ty tillställare är det allmännakatet, ock orsaken
saknas aldrig, den allmänna osäkerketen. Vår af-
ton tillbragte vi kos italienska konsuln. Konsulns
mening kade värit att bjuda oss tili Smyrnas klubb;
en mycket aristokratisk klubb, der icke bördens
utan rikedomens anor göra sig gällande. Men der
främlingar emottagas gästfritt, om de också icke
ega annat än ckateau d'Espagne. Det är ett egen-
domligt slägte dessa konsulsfamiljer i Levanten.
Deras kus äro som koteller för de resande ock de-
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ras rekommendationsbref stå tili buds för snart sagdt
hvilken som helst. De iakttaga den orientaliska
seden, att icke titforska sinä gäster, hvarifrån de
komma eller hvart de resa. Ett älskvärdt bemö-
tande, en massa af europeiska tidningar, bland hvilka
Eigaro aldrig saknas, godt kaffe, litet frukt och på
affconen musik, dessutom ett angenämt fruntimmers-
sällskap, se der hvad de ha att bjtida hvarje frem-
ling. Vanligen äro konsulerna italienare, stundom
greker. Italienaren flyttar vanligen på äldre dagar,
sedän han samlat sig, ofta stor förmögenhet, till-
baka tili sitt fädernesland, och lemnar sin affär och
sin titel i arf åt den äldste sonen, likasom den svenska
konsulsfamiljen Tulin af Tunis i Tunis. Den minst an-
sedda bland konsuler tyckes i allmänhet den ame-
rikanska vara. Amerika är så långt borta och sak-
nar både kejsare och konung, i orientalens öga ett
ohjelpligt fel. Vi sutto uppe i konsulns loggia och
betraktade den af elden upplysta staden.

Eldsvådan rasade långt in på natten, menupp-
loppet aftog kort efter mörkret, ty turkarne äro i
hög grad mörkrädda, d. v. s. de viljaytterst ogerna
efter solnedgången ritsatta sig för både inbillade
ooh verkliga faror. De tro att febrarne och de onda
ögonens makt är starkast, då solen är fördrifven,
som de uttrycka sig. Min älskvärde värd bestyrde
om att jag för morgondagen fick en pålitlig cice-
ron, och en laddad revolver. Det blef beslutadt att
jag, emedan staden ännu icke var fullkomligt lug-
nad, skulle göra ett besök i det gamla Epbesns.
Konsuln begåfvade mig med brochyrer och. afhand-
lingar på alla möjliga språk, om Ephesus, det gamla
och. det nya, (tili och med ett italienskt nytttesta-
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mente faim jag i det lilla värdefulla paketet), plan-
kartor oct beskrifningar öfver de för Englands räk-
ning der föranstaltade gräfningarne. Så rustadtog
jag god natt ocb njöt i fulla drag af att få sofva i
en bädd, som icke vaggade på böljan blå.
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Ephesus.

Eicordati adunque onde tu sei scaduto e
ravvediti e fa'le primiere opere; se no tasto
verrö a te, e rimoverö il tuo candelliere dal
suo luogo. Apocalisse. II cap. 5 v.

tjKxTär stjernorna och morgonens roclnad stredo om
herraväldet, väcktes jag af min ciceron, och

följdes af lionom och konsulns unge son tili sta-
tionskuset. Ty, kare läsare, så har det urgamla
Jonien förändrat sig. Der den gndomlige landstry-
karen vandrade omkring ock sjöng sinä sånger vid
kydda ock palats, der Paulus, den väldige iilosofen
ock dialektikern, med apostlahästar drogfrån Smir-
nen tili Epkesus, från Epkesus tili Pergamen, der
reser man nu per jernväg, förbi städer, byar ock ru-
iner, kvars namn nämnas redan i tidernas natt. Vi
vandrade genoni den mörka ock trånga Strada Franca,
der de grekiska ock utländska familjerna bo, förbi
Smyrnas operakus. På dörren tili operakuset slängde
af ock an för morgonvinden en gammal trasig affisck;
jag läste å den „La grande Duckesse de G-erolstein",
längst ned stod „i nasta vecka Pygnialion". Cyg-
naeus kvad skulle du ka sagt! du som derborta vid
polcirkeln fattat eld, då du körde rnytkerna förkå-
nas, kvad skulle du ka sagt, orn du kär kört „men
ej så klassiskt dock som vi ändå" eller „ty min
pappa Grordias, min fru mamma Cybele"? Ofrivil-
ligt trängde sig på mig, kvad jag som barn bråkat
med i Söderströms latinska öfningsexempel, „Sju
städer stredo om aran att ka fostrat Homerus,
Smyrna med största rätt" ock kär i Smyrna spelas

22
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ocb sjunges nu Pygmalion, ocb utan tvifvel äfven
den sköna Helena.

Solen var just uppstigen, då jag jemte min ci-
ceron tog plats i waggonen. Förbållningsreglor på
sex olika icliomer upplyste passagerarne egentligen
om ingenting annat, än att jernvägens egare hette
Kejserl. Ottomaniska jernvägsaktiebolaget, ocb att
snälltåget gick snällt ocb beskedligt, på sinä ställen
en mii i timmen, således samma reglemente som
för skjutsbästarne der liemma i Finland. Vi reste
ändtligen af, genom ett vackert fruktbart landskap,
belyst af morgonens soi. Att landet var fruktbart
kuncle man se, men det var onyggligt vanskött ocb
illa vårdadt. Vi passerade en liten fLod Meles kal-
lad, besjungen sedän 2,000 år. Ty vid Meles strän-
der föddes den sångarsvan, hvars mäktiga sång ännu
tonar genom verlden, eburu bans fädernesland, bans
stad, bans folk, ja tillockmed bans tungomål i sek-
ler värit förgätna. Denna fiod var Smyrnas stolt-
bet. Legenden säger att nymfen Critbeis födde Ho-
merus bär vid stranden af Meles, derafbans namn Me-
ligenes. Fordom badade floden stadens murar, nu bar
staden bytt om läge. Det gamla Smyrna låg dju-
pare in i landet, några säga i den dal, som nu kal-
las Burnabat, emedan der fmnas stora ocb märke-
liga lemningar af en stad, men som "Wood säger,
„det finnes icke en fläck milsvidt bäromkring som
icke vore tacksam för arkeologens forskningar".
Det nuvarande Smyrna är från Alexander den sto-
res tid. För öfrigt äro nastan alla andra lemnin-
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gar från den klassiska tiden jemnade med jorden.
Staden kar genomgått så många blodbad ock be-
lägringar af turkar, greker, genuesare, turkomaner
ock Bkodosriddare, att man förvånar sig öfver att
den åter blomstrar ock räknar bortåt 150 a 200,000
innevånare. Vi foro förbi några rtiiner, mellan ru-
inerna frodades frnktrika fikonträd ock väldiga pla-
taner. I samklang med ödsligketen omkring oss,
stodo de otaliga cypresserna ock de många kyrko-
gårdarne, som tillkört längesedan försvnnna byar,
köpingar ock städer. Endast grafvar ock ständigt
grafvar. De enda lefvande varelser vi sågo var en
lång rad af storkar, som gravitetiskt vandrade vid
randen af ett träsk, ock några sckakaler, som utan
fruktan för tåget gjorde sin morgonpromenad. Vid
träskets rand blomstrade en massa vackra blommor

~Här och blomstrar i himmelsk dagg
Drufvoklasig narciss i evig fägring".

Tåget stannacle vid ett litet uselt, turkiskt kaffe-
hus. Ett dussin lefvande arsenaler rörde sig ma-
jestätiskt ntanför det nsla kaffeet. Aldrig kade jag
trott att en menniska kunde belamras med en sadan
mängd mordvapen; dolkar,pistoler,yataganer ock bös-
sor stucko fram öfver alit. Det var Zeibeker, en kalft
nomadiserande folkstam, bosatt kär kring Pagusber-
gets sluttningar. Då ock då tåga de ned på slät-
ten, röfva ock plundra ända tätt invid Smyrnas
tullportar. De äro utmärkta soldater säger man,
kuruvida så är fallet vet jag ej, men verldens gran-
naste gardesnmform bytte jag bort mot dessa tra-
sor. Magnifika broderier i gnld ock färger, cisele-
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ringar, verkliga konstverk, ock en färgkarmoni öf-
ver det kela som är benndransvärd. Tåget går vi-
dare, vi nalkas Aysalotik. Der var närä stationen
en väldig platan. i kvilken ett par lik dinglade för
morgonvinden. Trädet kallades galgplatanen, det såg

ut som om vår Herre eiikom lä-
tit trädet danas för detta, i denna
trakt högligen beliöfiiga ändamål.
I Aysalouk stannade vi, jag hyrde
en kamel för mig sjelf och en
åsna för min ciceron ocli så bar
det af tili Ephesus.

En kamel, hvilket besynner-
ligt djur i alla fall, med det lilla,
oansenliga hivfvudet, den starka,
breda bringan ooh smal som en
geting, om jag så får uttrycka

mig, vid veka lifvet! De stora sockorna (valkarne)
på fötterna ge den utseendet af att traska i träskor.
Djurets så vai yttre som inre menniska påniinner
starkt om tnrken, sorglös ock utan pretentioner i
matväg som kan, lugn och makligt majestätisk i
sinä vaggande ock afrundade rörelser. Vid en grymt-
ning af sin kerre, lade sig kamelen saktmodigt på
knä för mig, ock det var med en barnslig tillfreds-
ställelse jag för första gången besteg dessa mjnka
ock nlliga pncklar. Jag klappade dess långa se-
niga kals ock magra länd, det var tecknet, nti bar det
af i ett sakta vaggande luff, luff, som alls icke stod
i något förkållande tili den utomordentliga snabb-
ket med kvilken vi skredo framåt, ty kamelens lopp
är ytterst lidande. Djuret som flyttade upp turvis
sinä båda venster ock båda kögerfötter, fick deri-
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genom ett rullande lopp, starkt påminnande om ett
krängande fartyg; det påstås också, att den som är
ovan vid kamelridt, känner samma symptomer som
en sjösjuk. Jag fröjdade mig så åt min ridt, att
jag i början knappast hade öga för öknens skönhet.

Men snart nog började den förstörelse som på
alla Mli omgaf rnig, visa sig i en sadan skepnad,
att den dref bort hvarje annan kansia än den, sora
betingas af döden, förödelsen ocb förintelsen. Yi
nalkades grafgatan. Ödslighetens ocb förfärans po-
esi ligger öfver denna grafgata. Sarkofager oeb
monnmenter ligga kringströdda, balft synliga, balffc
begrafna i jordens famn. En ocb annan lemning
af statyer, ståtliga kapiteler, baser, pelarrester ocb
inskrifter; men tydligare än alla dessa inskriptio-
ner, laser jag på en af marmorsarkofagerna detta,
den belige siarens från Patbmos menetekel til Epbe-
sus folk:

„Ma io ho contro a te qnesto, cbe tu bai lasci-
ato la tua primiera carita".

„Men jag bafver emot dig att du den första din
kärlek öfvergifvet bafver", ocb vidare säger ban: „be-
tänk derföre bvaraf du fallen äst, bvar det icke
sker skall jag bortkasta din ljusastake af sitt ram.
Ocb dina barn skall jag dräpa ocb alla församlin-
gar skola veta, att jag är den som ransakar bjer-
tan ocb njurar ocb skall gifva hvarjom ocb enom
af eder efter bans gerningar". Siaren från Patbmos
skulle sjelf förskräckas, om han såge buru denna
bans spådom gått i uppfyllelse. Der är en sadan
öknens tystnad ocb högtidligbet, att vi endast bvis-
kande talade vid bvarandra.
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Forskare ha undersökt dessa ruiner, ha funnit
en pian i denna oerhörda massa, ha hänfört hus
och tenipel tili vissa namngifna personer och gu-
domligheter. De ha funnit Panornxus, den heliga
hamnen, fordom omgifven af sinä glänsande kolon-
nader. De ha med säkerhet kunnat namnge de
begge bergen Prion ellei" Lepre och Koressos, kring
hvilka Ephesus var bygdt. Men det är omöjligt att
här kunna intressera sig för detaljer; det hela ver-
kar oemotståndligt uppå oss. Jag gick fram mel-
lan dypölar och nxarmorblock, koni så tili Lysima-
chos mur, tili gymnasiet, tili Serapeion, den forna
agoran, numera ett träsk. Från den hedniska herr-
ligheten kommo vi tili de gammalkristna mimies-
märkena, evangelisten Lucas graf, den kristna bi-
skopen Thimotheus' och Maria Magdalenas grafvar,
om man nemligen viii tro legenden och ciceronen.
Vi besökte sjusofvare-grottan, der de sju kristne
ynglingarne dolde sig undan någon af de romerska
Csesarernas förföljelser; här lät G-ud dern somna in
för att vakna i en bättre tid, när korsets bekän-
nare i fred finge förkunna sin lära: när de vaknade
satt en kiristen kejsare på Csesarernas tron. Vi
gingo åter in åt staden och besökte den gamla tea-
tern. Jag s&tte mig högst uppe på den öfversta
raden och såg öfver staden, öfver hafvet, som öf-
vergifvit den fordna hamnstaden. Längst bort syn-
tes Samos blåa berg. Hvilken oerhörd, oredig massa
af marmorblock der nere på scenen och orchestern.
Tankar och minnen storma*de öfver mig under da-
gens lopp, det ena intrycket förjagade det andra.

„Till deima plats lopp folket tillsamman och i
hela staden vardt ett upplopp och. de föllo haste-
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liga tili alle med ett rnod in på skådeplatsen", ty,
berätta Apostlagemingarne, „det var en guldsmed
benämd Demetrios, som gjorde silfvertempel tili Di-
ana, der de en stor vinning af hade, som det handt-
verk brukade, lian tillhopakallade dem de der slikt
arbete brnkade och sade: I män, i veten att vi
liafva vår näring af detta bandtverket. Ock I sen
och. kören att denne Paulus liafver bedragit ej alle-
nast i Epheso, utan så när i liela Asien, sägandes
att det är icke gudar som göras med menniskokän-
der. Ocli varder icke allenast gällande den delen
af vårt handtverk, att det nederlägges, utan jemväl
ock, att den stora gudinnans Diane tempel varder
för intet liållet. Och måtte då ske, att liennes lierr-
lighet afkommer, den dock Asien och hela verlden
dyrkar. När de detta hörde vordo de fulla med
vrede och ropade sägande: stor är de ephesiers Di-
ana". Der blef ett upplopp i staden, den förbitt-
rade mängden rusade tili teatem, och der, säger
samma bok „ropade de alle med en mund så när i
två timmar: stor är de ephesiers Diana". Men hvar
är den stora Dianas tempel nu? Detta tempel, bygdt
under loppet af 200 år, detta tempel, ett af verl-
dens sju underverk, som skänkt odödlighet åt mord-
brännaren Herostratus, som Vitruvius och Strabo
beskrifvit såsom ett under af skönhet och prakt,
var i långa tider den guldgrufva, från hvilken By-
zanz kejsare togo de skönaste kolonner tili sinä
kyrkor och sultanerne tili sinä moskeer. För icke
så längesedan fann Wood närä Aysalouk spår
af tempelmurar, pelare och baser, som troligtvis
aro alit som återstår af Dianatemplet i Ephesus.
Jag besökte gräfningsplatsen senare. Men medan
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min ciceron här på teaterns ruiner dukar upp vår
middag, viii jag ur min brosckyrskatt göra några
antekningar och titdrag om detta verldsberömda tem-
pel och den gudomligket som der förvarades ock
dyrkades. Likasom man har skäl att antaga, det
den grekiska Afrodite ursprungligen var samma
gudinna, som den feniciska Astarte, så torde det
knnna ledas i bevis, det Kybele, jordens gudinna,
var, så att säga, stammoder tili de epkesiers Diana.
Kybele eller Bhea, stundom Ops ock Magna mater
deum kallad var, som ett mynt från Aurelii tidut-
visar en syrisk gudinna ocli dyrkades i mindre
Asien, under många olika former, som man senare
fmner ingå i den epkesiska Dianadyrkan. Den be-
römda Dianabilden, som var af så hög ålder, att
den ansågs vara fallen från nimien, var af trä.
Man har i Epkesus funnit flere afbildningar af Di-
ana, starkt påverkade af den bizarra asiatiska upp-
fattningen af gudomligheten. Hon framstäldes med
en mängd bröst'; panthrar, lejon ock insekter slöto
sig om kenne; kon var magna mater, den alit fö-
dande, närande modren. Bilden förvarades i äldsta
tider, enligt sägen, af amazonerna, som bebodde dessa
trakter, i ett ikåligt träd. En konung Epkesus skall
sedermera hafva bygt ett tempel åt gudinnan ock
gifvit templet ock staden sitt namn. Men det stora,
berömda templet bygdes långt senare, under Alex-
ander den stores tid. Templet var joniskt, af ko-
lossala dimensioner, man beräknar att ungefär 130
kolonner delvis af röd porfyr uppburit entable-
mentet. Kolonnerna voro öfver 60 fot köga, tili en
del monoliter. Templet pryddes af statyer ock dyr-
bara offergåfvor, det strålade af guld, bronser ock mar-
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mor. Romare, perser, götker schyter, greker ock
turkar plundrade templet, så att platsen, kvarest
det var beläget, som ofvan nämnts, först i vara da-
gar, efter vidlyftiga gräfningar kunnat med säker-
ket anges.

Vi åto vår enkla middag, fikon, bröd ock vin
bland ruinerna, taifelmusik liade vi hela tiden, alit
närmare ocli närniare kördes de kemska schakaler-
nas tjut, ock långt innan solen dalade, sågo vi de
mörka fula djuren stryka omkring kär ocli der mel-
lan de hvita marmorblocken. Vi redo åter genom
grafgatan tili Aysalouk. Öfver alit kring grafstäl-
let märker mau en stark glans af salpeter, vittne
om kuru många tusende sinom tusende lik jordats
ock förnrultnat kär i demia förbaimade ort, der nn
endast febrar, kyenor ock nattlappar bo. Pompeij är
döden, sadan vi se den kos Egyptens mumier, sirad
med målningar ock smycken, Epkesus det är kata-
kombernas råttgnagade och förvittrade benrangel.
Vi besökte platsen, der Wood funnit Dianatemplet,
besågo ruinerna af den vackra Selim mosken, der
fyra kolonner af röd porfyr skola kärstamma från
det ofvannämda Dianatemplet, beundrade den yppiga
grönskan inom helgedomen ock voro just på väg
att uppsöka den kyrka, i hvilken S:t Jokannes pre-
dikat ock bese kans biskopstol, som enligt legen-
den ännu bevaras der, då min ciceron med en stor
gest ock en väldig svordom skrek tili, att kan
glömt ett bref, som kan i går sent på natten emot-
tagit för min räkning. Brefvet var från vår kap-
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ten ock lydde: ~rnin kare, res icke tili Epkesns, jag
lemnar Smyrna innan kort, eder". Tili stationskn-
set, tili stationskuset! der kommer tåget! Vi redo
alit kvad tygen köli o, mitt albnm, minä kartor ock
papper blefvo i kasten qvarglömda i moskeens rni-
ner, ifall icke de kungriga sckakalerna slukat upp
dem ka storkarne begagnat dem för att bygga sinä
bon. Farväl Tantalos graf ock Niobes bild ock I
alla andra märkeliga ruiner ock ställen, somjagal-
drig fick beskåda. Kort efter midnattkom jag åter
tili Smyrna, gick ned tili karmien ock fick der den
upplysningen, att vi skulle resa nasta morgon. För-
gäfves bad jag min kapten att dröja ett par dagar,
omöjligt, lian kade lastat in sinä fikon ock blodig-
lar ock nu var kan färdig att segla af.

Morgonen derpå lägrade sig en tjock dimma
öfver harmien och staden, jag fick ännu en dag
för besök kos Nestor Cyrius effendi, en armenisk
köpman tili kvilken jag var varmt rekommenderad.
Jag vandrade genom Strada Franca ocli en kel kop
■andra gränder, tili den armenianska stadsdelen, kan-
ske den snyggaste i kela Smyrna. Jag klappade
på kos min Nestor Effendi ocli blef kjertligt emot-
tagen af värden sjelf. Han klappade i känderna
och in sprungo ett par kalfvuxna pojkar med vat-
tenpipor ock sorbet. Vi satte oss ned på kvar sin
kög af mattor ock öfverkopade kvarandra med frå-
gor kan om Amerika ock jag ora Armenien. Sa-
ken var nemligen den, att kan förblandade Finland
ock Filadelfia. Från det trefliga stilfulla rummet
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kade vi en vacker titsigt öfver en liten trädgård,
der en otalig mängd sköldpaddor baddade sig i sol-
ljuset. I trädgården promenerade en liten förkrum-
pen ock förtorkad varelse, det var effendins hustru,
kon var moder tili ett par barn ock räknade 19 år.
Sedän vi ätit några besynnerligen stekta fikon
köli jag, att min värd ville följa mig tili slafmark-
naden.

Hau blef mindre angenämt öfverraskad men lof-
vade i alla fall att vara mig följaktig. Slafhaiideln
lär redaii någon tid enligt lag vara förbjuden i Tur-
kiet, men idkas det oaktadt. Vi gingo förbi kara-
van seraljs ock en oändlig mängd grönsakshandlare
tili en aflägsen gata, stego in i ett hus, en slafba-
zar, icke den stora allmänt bekanta slafbazaren i
Smyrna, (min armenier blygdes att besöka den)
utan en enskild affärsmans. Han förklarade att
marknaden var flau, kan ville icke ligga in med
stora lager, kan kade ett par exemplar „från ber-
gen", ock några svarta. Min inbillning var tili yt-
terligliet irriterad. Jag skulle få se slafvinnor från
Georgien ock som en blixt for igenom min kjerna
liistorien om G-uebrerne ock Laila Rook. Uti en
kätte af cirka 7 å 8 fots längd och 5 fots bredd
lågo tvänne svarta bytingar; i det samma vi öpp-
nade dörren skreko de: backsckiss. Litet längre
bort funno vi de begge skönketerna „från bergen".
Så se vexkliga slafvinnor tit, oblyga ock fala. De
voro icke fula, keldre tvärtom, men med slafvin-
norna i Moors ock Byrons dikter ka de intet ge-
mensamt. Priset för den ena af dem var märkvär-
digt billigt, omkring 300 francs. Vi gingo åter tili
armenierns bostad för att frukostera, men komna
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till ort och ställe möttes vi af det bud från kap-
tenen, att han ovilkorligen skulle resa af. Min värd
följde mig tili hamnen. Jag var verkligen ledsen
att skiljas från honom, det var en beläst och bil-
dad man. Han var uppfostrad i den berömda, ar-
menianska skolan i Veneclig. Han taite om sitt
folk, spridt kring jorden, som agnar för vinden,
redan under folkvandringarnes tid fördrifvet från
sin fädernebygd, vid Eufrats och Tigris källor,
förföljdt för sin tro af katoliker och ortodoxa. „Vi
voro sex millioner och äro nu knappast enmillion.
Lyckligt det folk, som har ett land, om det ock
vore en öken". Vi togo farväl af hvarandra. En
timme derefter vaggade jag fram mellan Archipela-
gens öar. I daggryningen väcktes jag af oväsende
och skrik på däcket. Jag rusade upp i den tro att
elden var lös, eller att myteri hade utbrustit om-
bord. Yisserligen var det blodsutgjutelse, men det
hela inskränkte sig tili att en låda med i gyttja
inpackade blodiglar hade sprungit läck, igiarnekrupo
ut och attackerade däckspassagerarne, som nu sprungo
omkring, skreko och letade rätt på denna, tili och
med för turkar ovanliga sängohyra.

Tredje dagen efter vår afresa från Smyrna kommo
vi tili Athen. Huru annorlunda föreföll mig icke
Athen nu när vi kommo från den asiatiska sidan.
Den gjorde på mig intrycket af snyggliet, ordning
ocli skönhet, vi voro med ens förflyttade tili Eu-
ropa. Från Athen tili Argos och Patras, derifrån
tili Messinä. När vi om morgonen kastade ankar
vid Messinas ståtliga redd, klingade klockorna från
dess kathedral och många kyrkor, det var en helg-
dag kort före jul. Tili och med i detkristna Grek-
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land hade jag icke liört kyrkornas klockor ljuda,
det gjorde på mig ett egendomligt intryck att nu
åter efter månader höra deras rena, klara malmto-
ner. Det kändes nastan som om jag kömmit kein
från fjerran främmande länder.
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Grekland. Cerigo. Piraeus. Det nya Athen. Det gamla

Athen. Romerska minnesmärken i Athen 159,

Resa i Peloponnesen. Från Atlien till Epidauros—Ar-
gos. Mykene. Till Korinth. Från Korinth till Patras. 205.

Turkiet. Saloniki. Från Saloniki till Constantinopel. Till
Ephesus 261,







Pa 6. W. EDLUND'S forlag
har i bokhandeln utkommit:

Vid konstflitens hardar
i Tyskland;- Osterrike, Schveiz och Belgien.

Eeseanteckningar af C. G. Estlander. Pris:
3 mk.

Om teckningskonsten
och metoderna att lara den af C. G. E.

Pris: 1 mk.

mm em mk
af Gustaf Ljunggren med W. Eunebergs

Apollo och Marsyas i tontryck. Pris: 4
mk 25 p.


