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I.

Kan man väl tanka sig en trifsammare plats
än terrassen framför ett byvärdshus i en alp-
dal, väggbänken under dess framspringande
tak. Där vet man af hvarken blåst eller regn

eller hetta. Innan solen sjunkit så lågt, att

dess strålar kunde tränga in under taket, är
den redan dold bakom bergen, och då regnet
i dalen nastan alltid störtar lodrätt ned, når
oss icke en droppe, där vi sitta. Det må vara
regn eller soi, alltid dröjer där någon turist
eller stamkund, med benen utsträckta under
bordet, ryggen lutad mot väggen och blicken
riktad upp mot bergen. Tili och med det all-
dagligaste ansikte, det kallaste och nyktraste
öga får där ett uttryck af svärmeri och vek-
het. Och innan infödingen går tili hvila om
kvällen, tillbringar också hän en stund där
för att betrakta lifvet i dalen framför honom,
stimmet på alpsjöns yta och friden öfver ber-
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gen, hvilkas eviga snö än skimrar bländande
hvit, än blossar i rosafärgad glöd.

Vi sutto där nastan hvarje dag en skara
turisten jag är redan en äldre man, som
i många år ägnat minä ferier åt stillsamma
bergvandringar tillsammans med värdshusets
trogna stamkunder: pastorn, postmästaren,
forstmästaren och ett par af traktens bönder,
hvilka regelbundet, en stund före solned-
gången, infunno sig för att vid en sejdel öl
eller en bägare vin lyssna tili turisternas histo-
rier, deras samtal om dagens upplefvelser,
världspolitiken och mera dylikt. Och för sam-
tal och kannstöperier fanns det stoff nog i
mordet på ärkehertigen och konflikten mellan
Österrike och Serbien . . .

Inför minä ögon ligger en vik af alpsjön,
hvilken smalnar in emot dalens slut. Rundt
kring viken resa sig branterna nastan lodrätt
mot skyn. Mellan sjön och berget breder sig
utmed hvardera stranden en bördig bygd,
bland hvars fruktbara åkerfält och blommande
och doftande klöfverängar by invid by skymtar
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fram med små kyrkor och vänliga gårdar.
Alpvandrare komma och fara från alla värl-
dens kanter de flesta draga vidare, men
jag stannar kvar, först för några dagar, sedän
för veckor, såsom min vana är, då jag funnit
ett ställe efter mitt sinne. Det föreföll mig
ofta, som hade detta kunnat vara målet för ali
min jordiska vandring, och som om tillvaron
där uppe bland bergen och bortom dem icke
värit bättre och lifvet icke mera gifvande än
här. Det tycktes mig, som hade världens
hjärta just här klappat varmast, som hade
dess lungor just här andats friast och dess
hjärna tänkt sinä klaraste, lugnaste och lyck-
ligaste tankar för mig och på samma gång
också genom mig. Först här, och icke i de
storstäder och kulturcentra, hvilka jag passe-
rat på vägen hit och hvilka visserligen fyllt
mig med hänförelse och beundran, föreföll
mig världen så färdig och fulländad, att in-
genting mer värit att tillägga. Här stodo natur
och kultur hand i hand, famn i famn i da-
len städerna med sinä fabriker och inrättnin-
gar, i bergsbygden en natur, ödslig och ma-
jestätisk som polartrakternas, hvardera
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inom räckhåll för min hand. Här skänktes
ständig växling och vederkvickelse. När jag
en gång beger mig härifrån, skall jag föra med
mig andlig och kroppslig hälsa, tro på lycka,
frid och välstånd och på att allt här i värl-
den åtminstone på en af dess härligaste
platser är som det bör vara. Det var sum-

man af alla minä tankar. Här byggde jag all-
tid på nytt upp min tanke- och känslovärld,
då den hotade att vridas ur led.

Längst borta, på andra sidan alpsjön, där
bergväggen bildade en skarp vinkel, syntes
tvenne tunnelmynningar och mellan dem ett
uthugget öppet hvalf, genom hvilket tågen
rusade från den ena tunnein in i den andra,
försvunna nastan i samma ögonblick de visat
sig. Den internationella trafiken brusade där
som blodet i en pulsåder. Alltjämt, med re-
gelbundna mellanrum, hvisslade tågen vid
infarten i den ena tunnein och utfarten ur

den andra. Just innan ett kommande tåg
blixtrade fram, vältrade ur tunnelgapet än
en bolmande svart rök, än ett moln af hvit
ånga, och på samma sätt kvarlämnade de
tåg som gått en svepande slöja, som knappt
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hunnit skingras, innan en ny trädde i dess
ställe.

Det var som hade berget där borta lefvat
och andats, som hade innerst i dess inre legat

doldt ett hjärta, som uppsög det gamla, skäm-
da blodet för att drifva det renadt och för-
nyadt ut i världsorganismens ådernät, i en
oafbruten växelström från norr tili söder, från
slätt tili höjd och så tillbaka igen. Denna rö-
relse var regelbunden som en pendels sväng-
ningar, det var som om naturens eget hjärta
klappat där som om en underjordisk kraft
flödat ur en källa, som icke sinar, innan själfva
lifvet slocknar och stelnar i jordklotets inre.
Denna kraft fungerade med sådan noggrann
precision, att det vid anblicken af dess yttrin-
gar förefölj, som skulle en stockning i denna
pulsåder haft tili följd ett förkväfvande af allt
lif i världen, en ohjälplig förvirring. Redan
den minsta störing i tågtrafiken en lavin,
ett Jordskred, en instörtad bro bragte ju
alla klockor att ringa och alla. trådar att sjun-
ga, och för att aflägsna hindret spändes kraf-
terna tili det yttersta ... Vetskapen om detta
och allt annat godt gjorde sinnet ljust och
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harmoniskt och gaf tillvaron en kansia af
trygghet. Det var hugnesamt att tanka på
detta, att sitta som vid randen af en rinnande
ström och betrakta hvirflarnas lek.

Det hade åter kömmit nya gäster tili värds-
huset, ett sällskap studenter från Schweiz, på
väg tili en fredskongress i Rom. Det var en
brokig samling några engelsmän, ett par ty-
skar, en fransman, en ryss, så vidt man kunde
döma af uttalet —; entusiastiska, högljudda unga
män, som gjorde sinä observationer om allt
och oafbrutet meddelade hvarandra sinä in-
tryck utan att sticka under stol med hvad de
tänkte. Icke blott fredsiden utan äfven den
gemensamma alpvandringen, under ledning af
samma förare, hade slutit dem samman. De
hade redan tagit åtskilliga toppar och sedän
hvilat ut här ett par dagar. Nu var det deras
afsikt att begifva sig ut på en än längre glet-
scher- och alpvandring i syfte att öfvergå
alpkedjan och sedän längs bergens • sydliga
sluttningar fortsätta ned tili den eviga staden.

På bordet framför oss stod i sin ställning
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en stor tub, genom hvilken de unga männen i
tur och ordning granskade nejdens sevärdhe-
ter. En af dem, som länge lätit blicken sväfva
från topp tili topp, som följt boskapens van-
dring på högfjällets betesmarker, studerat lif-
vet i byarna vid randen af de brantstupande
afgrunderna, förde slutligen kikaren tillbaka
mot den punkt dit den först värit riktad: tun-
nelmynningarna, och iakttog med klockan i
hand, huru många minuter som förgingo, in-
nan åter ett nytt täg visade sig.

Ni har rätt i hvad ni säger, vände hän
sig tili mig, där rör sig världstrafiken re-
gelbundet som en klockas pendel nu gick
blixttåget tili Rom nu kom Berlinexpressen

de komma och gå verkligen med en närä
nog matematisk precision

.
,

. hvar sjunde mi-
nut ut och hvar sjunde in. Och så är det öf-
ver hela jordklotet, från Kaplandet ända upp
tili ert Lappland! Blodet i det aflägsnare ka-
pillarnätet rör sig kanske en smula trögare än
i centrum, men rör sig ändå, regelbundet, utan
störingar, utan afbrott.

Det är storartadt, utbrast en annan.
Helt enkelt storartadt!
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Punktlighet, precision, ordning finns
det väl något skönare i världen, inföll en
tredje. Ju mer vi ha däraf, desto vackrare
Aer sig världen för mig. När vi en gång hun-
nit så långt att ali mänsklig verksamhet fun-
gerar med samma precision öfver hela jorden
som solen i dess uppgång och nedgång. . .

Men dit ha vi ju redan hunnit! Solens
urtafla kan gömma sig i ett moln och svika,
men det gör aldrig kronometern. Solen för-
mår inte genomtränga tjockan kring en ocean-
ångare, men den trådlösa telegrafen gör det
redan.

Kan man öfver hufvud tanka sig en mer

storartad yttring af ordning och punktlighet,
än att en resande, när hän lämnar t. ex. Vla-
divostok, på minuten kan räkna ut, när hän
via Sibirien, Europa, Atlanten och den ameri-
kanska kontinenten inträffar i San Francisco!
Det är en triumf för den fredliga utvecklin-
gen, en triumf, hvars motstycke intet annat
skede i hela världshistorien kan uppvisa.

Man talar om den gudomliga världsord-
ningen, med tonvikt på ordet „gudomlig“, sade
en ung man, som af allt att döma var tysk,
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men man bör hellre tala om den gudom-
liga världsordningen med tonvikt på „ord-
ning“.

Hvad vi se här inför oss bar den högsta

ideella innebörd! utropade en annan tysk. Det
som sker där borta mellan tvenne tunnlar, är
mer än en synlig yttring af ordningen i vår
värld det är ett vittnesbörd om det för-
verkligade världsbrödraskapet, om hela kul-
turens samhörighet, om omöjligheten af krig
och fientligheter åtminstone mellan civiliserade
nationer... det är det hjärtat, som klappar
där.

Den realiserade utopien om det tusen-
åriga riket på jorden!

Gör inte narr af utopier, herr fransman!
Ni tror nog själf pä dem, eftersom ni en gång
är på väg tili en fredskongress. Drömmarna
om en guldålder skola förverkligas förr än nå-
gon tror det. Den världssamfärdselns glans-
period, i hvilken vi nu lefva, är knappast ett
halft sekel gammal huru skall det då icke
se ut om hundra år! Vårt stora Rysslands
väldiga sibiriska ödemärker skola då vara
vunna för odling och dess aflägsnaste vrår
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stå i förbindelse med brännpunkterna för lif-
vet i Öster och väster, alla gränser mellan
olika länder och riken skola vara afskaffade

en enda tidtabell skall gälla för hela värl-
den! Människan lika hemmastadd öfverallt som

i sitt eget land! Men detta skall hafva tili följd,
att fördomarna mellan folken försvinna, att det
uppstår en för alla nationer gemensam, styran-
de öfverklass, som, i det den tillvaratar världs-
industriens och världshandelns intressen, verkar
i fredens anda, så att människorna inse att de
redan ur synpunkten af egen fördel måste be-
möta hvarandra som bröder och endräktigt
sluta sig saraman.

Ja, låt oss drömma stort och vackert,
drömma och dikta! Skål!

Talaren skrattade lätt och tycktes själf med-
gifva att hvad hän sagt blott var en utopi,
men en annan fortsatte:

Och hvarför skulle vi inte få dikta? Är
det inte som en dikt, det som redan är,
att vi äro här och kura vi kömmit hit? Hvar
voro vi i går? Jag befann mig i min trånga,
kvafva studerkammare vid en dammig gata
så sprang jag upp på snälltåget, kastade mig
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i min bädd, sof bort några hundra kilometer
och vaknade i en fullkomligt ny värld här
bland bergen. En resa, som förr var möjlig
bara i fantasien, företas nu i verkligheten, per
snälltåg, på gungande resårmadrasser. Och när
jag kömmit tillbaka hem, är jag en ny män-
niska, andligen och lekamligen en annan, jag
och med mig många tusen andra. Ren luft,
friskt blod, lyckokänsla och motståndskraft
mot sjukdom och död sveper härifrån in i
fattigkvarterens ruskigaste skrymslen. Huru
oändligt mycket af hälsa, kraft och förnyelse
pressar icke denna samfärdselns pulsåder från
bergsbygdens lungor in i slättlandets anfrätta
organismi Utan afbrott utan att ens nå-
gon vill eller kan rubba dess regelbundna
slag. Det är svindlande stort! Gudomligt!
Nej, tonvikten skall ändå inte läggas på „ord-
ning“ utan på „gudomlig“. Jag hvarken kan
eller vill finna annat, än att mänskligheten,
trots allt, redan nu lefver i en undrens värld
och med snälltågsfart ilar det tusenåriga riket
tili mötes.

Då inga störingar få förekomma, inga
krig, ingen sjukdom, ingen död —!
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Då hela världstrafiken regleras af en
enda gemensam tidtabell!

Kanske också lufttrafiken ?

Ja, hvarför inte?
Expresserna tili Mars och månen .

.

.?

När det en gång är möjligt för männi-
skan att röra sig och andas under vattnet,
hvarför skulle hon inte kunna lära sig att
vistas och andas i den lufttomma rymden
med tillhjälp af komprimeradt syre . ..

?

De voro vid briljant lynne, infall följde på
infall, de hade alla ett behof att tro och låta
sig hänföras, att låta sin unga, sjudande inbill-
nings skimrande luftslott skjuta högt i skyn
med samma trotsiga kraft som bergen där
borta sköto upp mot himlens blåaste blå. De
hade ferier, de hade gjort sig kvitt hvardags-
lifvets tryckande grepp. De måste få gifva
fritt lopp åt sin hänförelse öfver de resultat,
som deras folk, hvart i sin stad, värit med om
att skapa, de måste få bygga sig ett torn mot
himlen, högt som den högsta af bergens top-
par, för att där finna mänsklighetens lycka
det låg något sympatiskt, medryckande och på
samma gång afundsvärdt i den förnimmelse
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af stolthet, tillfredsställelse och trots, som så
ofta tar sig uttryck här ute, där människorna
aro medvetna om sin bestämmelse, där icke
kufvad handlingskraft och trånga förhållandens
tryck kommer dem att låta sig nöjas med lä-
ran om alltings fåfänglighet. Och hvarför skulle
icke rasfolk som dessa en gång förmå för-
verkliga sinä högsta, mest svindlande dröm-
mar! Hvarför skulle de icke med sin begåf-
ning och sin energi kunna åstadkomma hvad
som helst, taga hvilka toppar som helst, dessa
spänstiga, militäriskt uppfostrade, bildade och
begåfvade, fysiskt såväl som intellektuelli; trä-
nade män som kunna både lyda och befalla,
räkna som en maskin och svärma som en herde-
flöjt .

. . anpassa sig, då det fordras, taga initia-
tiv, då så behöfs låta sig länkas vid hvar-
andra med samma rep och med gemensamma
krafter taga de otillgängligaste toppar på alla
områden; repet hvilket van slår kring mid-
jan på vän, då vägen går öfver gletscherns
farligaste klyftor, för att skänka och finna
stöd, det repet är i sin mån en symbol af
det band, som förenar kulturfolken i deras
framgångsrika verksamhet, af den samhörig-

2 Fredssremiten,
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hetskänsla, tack väre hvilken de kömmit allt
åstad.

Det var detta jag önskat få sagdt, men jag
fann icke de rätta orden. Jag sade blott:

Lefve er entusiasm och er tro, unge
män!

Tack, gammelfar! svarade de i samma
muntra ton.

Några stamkunder, ett par bönder, hade in-
funnit sig och slagit sig ned i sällskapet vid
ett bord närä intill. De smuttade redan på
sitt aftonöl, då pastorn och postmästaren an-

lände. Med ett välvilligt, smått nyfiket uttryck
lyssnade de tili de unga männens lifliga tai.
Ögonen logo .

.
. det var helt nöjsamt att sitta

vid sin sejdel och höra på det där, ehuru Sa-

ken ju egentligen inte angick dem. Herrskaps-
folk pratade alltid så mycket... ja ... ja...
men de må gärna prata, de må gärna glam-
ma ... de betala bra . . . föra pengar i lan-
det...

Vår värd var en af dessa bergsbygdens
familjära, alltid förekommande värdshusvärdar,
som sköta sitt hotell så godt som ensamma,
med biträde blott af sin familj, och som tyckas
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betrakta det som sin skyldighet att underhålla
sinä gäster, att ständigt stå dem tili tjänst med
råd och upplysningar rörande traktens sevärd-
heter och under. Medan hän betjänade sinä kun-
der hade hän med synbart intresse lyssnat tili
de unga männens samspråk och tycktes blott
afvakta ett lämpligt tillfälle för att blanda sig
däri. Då kikaren ett ögonblick råkade stå ledig,
riktade hän den upp mot bergen och sade:

Jag hör att herrarna tala om det tusen-
åriga riket. Om det roar herrarna, kunna her-
rarna genast få se en man, som tror inte bara
att det tusenåriga riket en gång skall komma,
utan att det tili och med redan har kömmit.

Prästen hostade lätt och kastade en blick
på bönderna, liksom för att säga: seså, nu
börjas det igen! och bönderna drogo för-
stående på munnen, i väntan på den historia,
som de visste att skulle komma.

Det här värdshuset är det enda ställe i
byn, hvarifrån man kan se hans bostad. Hän
lämnade just sin hydda och är som bäst på
väg nedåt tillsammans med sin hund... nu
försvann hän bakom en klippa, men ...nu är
hän synlig igen

...var så god!
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Hvem är det?
En sevärdhet, sade postmästaren, en

af traktens attraktioner, en specialitet för det
här värdshuset.

Två stjärnor i Basdeker, skämtade i sin
tur prästen, och belönades af bönderna med
ett gillande småleende.

Hän vore kanske någonting för oss,
hän!

Den unga man, som satt närmast kikaren,
förde den tili ögat och meddelade sinä iakt-
tagelser:

Jag ser verkligen på den gröna slutt-
ningen, ett stycke ofvanför trädgränsen, en
stenkoja och på stigen, som leder ned därifrån,
en man, barhufvad, så vidt jag kan se, med
långt hår och klädd i en brun kåpa.

Det är just hän.
En stor hund följer honora i hack och

häl ... hunden bär någonting i munnen ...

Hän har sett vandrare längre ned och
går för att möta dem ...hunden bär förfrisk-
ningar åt dem. Hän gör alltid så, förklarade
värden.

Är hän någon sorts bernhardinermunk?
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Inte precis munk, men en eremit, „freds-
eremiten“ kallas hän, sade prästen och drog
menande på orden.

En helig man.

En bergens Tolstoj.
Vi få inte vara elaka, go’ herrar, före-

brådde värden. Och vändande sig tili vårt
bord fortsatte hän liksom tili försvar och för-
klaring:

Hän är nog inte någon vanlig eremit,
fast hän bor där uppe nastan allena, sommar
och vinter. Hän är en i alla afseenden märk-
värdig man. Alla turisten, sora blott ha till-
fälle därtill, bruka besöka honom. Hän bar
vänner, som komma ända från Amerika för
att besöka honom. Hän skulle få burn myc-
ket pengar som helst af dem, om hän bara
önskade det, ty bland dem finnas tili och
med miljonärer, men hän tar inte emot en
styfver för egen räkning. Det är en heders-
man, mycket hjälpsam och välgörande. Man
skulle bara räkna alla de bördor hän burit åt
oss, alla de vilsegångna, som hän tagit vara

på, alla de får, som hän räddat från att frysa
ihjäl under snöstormarna ... Herrarna och
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prästerna kunna inte tåla honom, för att hän
tror en smula annorlunda än de, hviskade hän
slutligen tili mig, som var den enda, hvilken
skänkt honom odelad uppmärksamhet, ty de
unga männen hade begynt göra sig redo för
uppbrott.

Nu går hän tillbaka igen ~ . med ränsel
på ryggen ... och någon följer efter honom .. .

och där en annan.
Det är kanske de två gamla herrarna,

som begåfvo sig af härifrån i morse, sade vär-
den.

Och hän tror således, att det tusenåriga
riket redan är en verklighet här på jorden,
frågade en af turisterna, i det hän tömde sitt
glas och reste sig.

Och att det aldrig mer blir hvarken krig
eller hunger eller dyr tid.

Det är hans tro, herr pastor. Är det
inte vackert att tro, som hän? Borde vi inte
alla försöka tro detsamma? Kuru var det inte
för två år sedän? Då befarade man krig, och
alla trodde att det skulle bryta ut, och det
kom inte hälften så mycket turisten som före-
gående år. Jag för min del förlorade tvåtusen
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mark bara för den krigsskräckens skull. Om
alla trott som hän, att krig inte mera äro möj-
liga, så skulle de inte i onödan ha gått och
oroat sig för den saken.

Huru kunde hän veta det?
Hans madonna hade sagt honom det.

Vid prästens och postmästarens bord ryckte
man på axlarna och utbytte menande blickar.

Nu påminner jag mig ha hört eller läst
något om en dylik man.

Ja, det bar nog skrifvits mycket om ho-
nom och hans porträtt har också funnits nå-
gonstans.

„En fredens apostel vid snögränsen
i någon Lausannetidning, inte sant?

Precis.
Herrarna borde se den mannen. Om

herrarna ämna bestiga först Wildspitze och
sedän Hornspitze, så passar det utmärkt att
på vägen från den ena toppen tili den andra
rasta en stund i hans hydda. Den ligger midt
emellan båda.

Hvad säger vår förare om den saken?
Jag tänkte just föreslå detsamma.

Därmed afbröts samtalet; de unga männen
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rådgjorde med sin förare om de sista förbe-
redelserna, reste sig och stodo i beråd att
aflägsna sig. Värdshusets uppasserska, med
hvilken Jag blifvit god vän, hviskade tili mig
i det hon röjde af borden:

Svartrockarna kunna inte tåla honom,
för att hän är en from man och för att hän
dyrkar sin egen madonna, som inte blifvit
sanktionerad af den helige fadern. Men hans
madonna är i alla fall lika god som hvilken
annan madonna som helst och har gjort huru
många underverk som helst. Hän har sagt
Hansel, att hans madonna en gång skall bli
världens härskarinna och då utföra det under-
verket att alla krig upphöra här på Jorden.
Hansel tror det och jag tror det också, ty det
kan vara sant, och då behöfver ingen mer gå
i krig.

Hvem är Hansel?
Hansel är min son. Eremiten bar ingen

så god vän som Hansel. . . Men också många
andra tro på henne och tillbedja henne. . .

De komma från alla möjliga aflägsna land, de
som tro på henne. Jag bar förut inte ens hört
namnen på alla de där landen, från hvilka de
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komma för att bedja tili madonnan, Ni borde
också en gång gå dit.

De unga männen gjorde upp sin räkning,
betalade och gingo.

De gingo, jag blef sittande där jag suttit.
Det kom nya kunder; och värden lämnade mig
för att betjäna dem.

På resor växlar allt, afbrytes allt vanli-
gen tyvärr alltför snabbt. Knappast någon be-
kantskap hinner utveckla sig utöfver det första
stadiet. Då hela världsgåtan tyckes närä sin
lösning under ett bordssamtal med en person,
i hvilken man tycker sig hafva tunnit en

själsfrände och vän för lifvet, hvisslar tåget

och hän skyndar bort och den spunna tråden
är för alltid brusten. Hjärnan fylles af tillfäl-
liga intryck, hvilka icke ha mera inbördes
samband än de planlöst tagna ögonblicksbil-
derna i en amatörfotografs filmrulle. Ofta för-
bli dessa filmer oframkallade för alltid. För
min del bevarade jag af denna dags upplefvel-
ser intet annat intryck än att en skara glada,
entusiastiska unga män dragit förbi mig och
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att någonstans där uppe bland bergen bodde
en egendomlig man, åt hvilken bönderna smått
öfverlägset drogo på munnen och om hvilken
prästen och postmästaren hyste en annan me-
ning än uppasserskan och hennes husbonde,
hvilken sistnämnde synbarligen hyllade honom
därför, att hän drog fördel af honom, emedan
mannen och hans hydda kunde upptäckas med
kikare blott från terrassen framför hans hotell.

Men på samma gång vaknade i mitt sinne
en viss vemodig förnimmelse af, att jag antag-
ligen icke mera skulle ha haft krafter nog att
följa dessa unga män på deras vandring mot
de svindlande höjderna, ej heller upp tili den
värld af hänförelse och optimism, i hvilken de
lefde.

Jag dröjde kvar ännu en stund på min plats
under takutsprånget för att bevittna huru den
sista glöden öfver alpernas snöhöljda toppar
slocknade och dog. Det tändes ljus i alpbyar-
na. Fjärran från alla andra, högre än de, tin-
drade ett ensamt ljus. Jag hade lagt märke
tili det äfven de föregående kvällarna, utan
att likväl veta, hvar denna eld l?rann. Nu visste
jag, att det var hos en man, som af någon
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anledning trodde, att det tusenåriga riket re-
dan var en verklighet här på jorden.

Hvad var hän egentligen för en drömmare
och fantast? Det finns ju mångahanda troende
som t. ex. de där unga männen ... också de
hade ju sin tro. Och för ett ögonblick lycka-
des de ju rycka också mig med . . .

Hade jag kanske än en gång alltför lätt
låtit mig värmas vid en främmande eld, som
jag i längden ändå inte skulle mäkta underhålla
hos mig själf? Ty i grund och botten ägde Jag
inte samma fasta och vissa tro som de. Världs-
samfärdseln kommer aldrig att fungera som ett
urverk och kulturutvecklingen kommer aldrig
att antaga sådana proportioner som de före-
ställa sig. Är verkligen allt det uppnådt, som

de tro vara uppnådt? Alltid brister då och då
en fjäder eller krossas ett kugghjul. Finns det
öfver hufvud något högre förnuft, som med-
vetet styr allt? Världen har nog en gång på
något sätt kömmit i gång och går och går,
men huru skall jag kunna veta, att det icke
är med den som med ett barns mekaniska lek-
saksbåt, hvilken, med rodret inställdt för krets-
gång, beskrifver sinä cirklar tills den antingen
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stannar eller stöter mot en helt annan strand
än den lilla maskinisten tänkt sig. Men om det
också inte ginge så, om vi också komme där-
hän, att ali världens samfärdsel fungerade
enligt en enda tidtabell och ali öfrig verk-
samhet vore lika lagbunden... än sedän?
Hvarken samfärdsmedlen eller världstrafiken
öfver hufvud ha någonsin förmått trygga fre-
den, utan snarare kanske tvärtom befordrat
krigen. Ju lättare människorna nå förbindelse
med hvarandra, desto lättare är det för dem
att öfverfalla hvarandra. Kamp och förtryck
ha alltid följt de stora stråkvägarna åt. Ju
mer isolerade människorna lefva, desto bättre
trifves freden bland dem. Hvad är det slutli-
gen som styr och behärskar världen? Styrka
och makt, egen fördel och själfviskhet. Ro-
marnes landsvägar och Napoleons chausseer
byggdes de icke alla för att tjäna krig och
förtryck och upprätthålla förtrycket? Finner
icke eröfringsbegäret strax ett vapen i allt
hvad människosnillet mäktar åstadkomma? Hän-
förelsen öfver den nuvarande världens förträff-
lighet är säkerligen för tidig. Hvem kan veta
om det verkligen är vår prisade europeiska
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kultur som skall skapa de beståndande grund-
valarna för raänsklighetens lycka. Det blir kan-
ske helt andra krafter som skola göra vår
lyckodröm tili en verklighet. Kanske skall i
ett nytt Galileen, i en ökenoas eller någon-
stans på Himalayas sluttningar den trollformel
uttalas, den ide födas, som ger oss nyckeln
tili mänsklighetens lycka.

Jag väcktes af en mandolin, som knäppte
någonstans i halfdunklet omkring mig, och om
en stund klingade en flickas klara stämma tili
dess ackompanjemang. Det var ett kringvan-
drande italienskt artistpar, synbarligen far och
dotter. De voro kanske fattiga tiggare från
solens, konstens och musikens land. Men hvil-
ken förfinad, gammal, hög kultur präglade icke
hela deras föredrag! Hvilken oändligt lång
utveckling måste icke människans känslolif
ha genomlöpt, innan de första primitiva ut-
trycken för glädje och sorg afslipats tili den
konstnärliga fulländning som präglade dessa
två fattiga stackares prestationer. I denna enkla
kärleksvisa, passionerad men ändå kysk, fanns
själ, kansia, harmoni . . . hvad är väl ali vår
nuvarande tekniska kultur med alla dess vin-
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ningar mot den hjärtats och känslans kultur,
som dikt och konst under tidernas lopp ska-
pat hos människan, förädlande henne, för-
finande henne, stärkande hennes samhörighets-
känsla. Hela världen känner, fröjdas och älskar
på samraa sätt, men tänker och handlar säilän
lika. Finns det en nyckel tili världsbrödraskap
och det tusenåriga rikets förverkligande, så
finns den kanske just där, i det, som vi ge-
mensamt kanna, och kanske också i det som
vi gemensamt tro. Känslobrödraskap, tros-
brödraskap, världsbrödraskap.

Men hvad vet jag! Kanske är det ena lika
så godt som det andra. Och gärna för mig
få alla gåtor vara olosta.



11.

Följande morgon drog jag på pilgrimsfärd
upp mot höjderna. Redan vid uppvaknandet
kände jag mitt sinne stämdt för en sådan färd.
Det var söndagsmorgon. Jag hade intet be-
stämdt mål för min vandring; jag kände blott
ett behof att sträfva uppåt, att förflytta mig
tili ett annat, högre pian. Om jag än inte för-
mår följa alla raska unga män upp mot deras
höjder, icke taga samma toppar som de, så
går jag, ändå i mån af minä krafter. Där den
eviga snön lyser mest bländande, där det dof-
tar endast snö och kylä, dit förmår jag ej taga
mig fram, men kanske ändå så högt, att jag
under någon brant kan krama en snöboll i min
hand och tillbringa min nätt i någon lada, på
en bädd af nytorkadt alphö. Det finns i dess
doft alltid något af viddernas svalka, något af
frisk nord, liksom det i strandens starrgräs
finnes ett stänk af hafvets sälta, något af den
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heliga rökelsen i naturens tempel, som länge
sitter kvar i kläderna och låter minnet af skön-
hetssynerna lefva, liksom doften af rökelse hos
kyrkobesökaren väcker hågkomst af sång, mu-

sik, altartaflor och from andakt.
Dalen, sjön och bergen voro vid min affärd

ännu höljda i morgonens töcken. Jag hörde
ångbåtshvisslingar från sjön, men båtarna voro
osynliga. Jag hörde boskapens klockor klinga
och herdarna ropa, men såg dem icke. Världs-
trafiken mellan tunnelmynningarna, där tågen
susade fram från norr tili söder och från sö-
der tili norr, var äfven den skymd af dimman.
Af vagnarnas regelbundna rassel kunde jag
dock sluta mig tili, att urverket gick som
förr, om jag också icke kunde se svängnin-
garna af dess pendel.

Jag hade stretat upp för en brant sluttning,
hunnit ett hundratal meter öfver sjöns niva,
och nått en annan dalgång, hvilken tycktes
mig som den hvälfda porten tili alplandets
skimrande slott. En fjällbäck sorlade fram ge-

nom den och störtade utför branten ned mot
dalen, in i dimman, liksom i ett underjordiskt
svalg. Städer, byar, kyrkor, sjön och dess
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stränder, allt där nere låg som under ett moln;
det som mötte mig här, ofvan molnet, var
något annat, en ny värld, badande i ljuset af
en klarare soi, liksom i direkt beröring med
rymdernas blånad.

Stigen förde mig i det ljufva, svala mor-
gonljuset längs fjällbäckens lopp; än porlade
den munter och yr i skuggan af träden, än
gled den lugnare fram mellan grönskande
ängar. De höga bergväggarna trängdes än
samman tili smala hålvägar, vidgades än tili
rymliga borggårdar. Från höjden, från den
smältande snöns dolda källor, sprutade vatten-
strålar som ur osynliga behållare, men upp-
löstes, innan de nådde marken, i ångande
dunst, som, förd af vinden, i ett fint duggregn
spriddes öfver ängarna.

I dalgångens fond skimrar den blå glet-
schern som ett altare i en kyrkas kor, och
öfver den glöder som en altartaflas varma
toner färgspelet öfver alpernas solomgjutna
toppar.

Alit förefaller plötsligt så högtidligt overk-
ligt som på en hvardag i en kyrka. Man frå-
gar sig: hvarför spelar icke orgeln? hvarför

3 Fredseremiten.
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höres ej ett ljud? huru kan det vara så tyst
här, där det ändå kan mullra och dundra och
dåna som om världens ände vore inne? här,

där bäcken, som nu dansar fram ren och him-
melsblå, kan störta ned mot dalen som en ler-
grå flod, ryckande byar och kyrkor med sig?

Där det behöfs blott ett litet skalf i den sol-
baddade, dåsande molnstoden öfver bergets
hjässa för att ett åskväder skall bryta lös,

hvars knallar som ett tusenfaldigt eko åter-

kastas från brant tili brant? Huru kanna alla
dessa toppar, stup, skogar och rösen vara så
tysta, att man, om man ej såge dem, inte
kunde ana att de funnes tili? Rufva bergen

på något? Förbereda de någon öfverraskning?

Skall åskvädret bryta ut före kvällen? Skola

snart den mäktiga molnstodens bräckliga fästen
gifva vika? Skall en sluttning af snö glida

ned och begrafva allt under sig? Skall i mor-
gon, kanske redan före kvällen, allt se annor-
lunda ut?

Alit starkare blir förnimmelsen af att allt

detta blott är dröm. Verklighetens värld lig-
ger osynlig någonstans där borta, i ett tigande
djup, på bottnen af ett väldigt dimhaf, där
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denna klippö simmar som Island i världshafvet
mellan Ishafvet och Atlanten. Där finnas stä-
der, länder, riken, hela mänskligheten, med
hvilken jag ingenting raer har att skaffa. Det
känns på samma sätt som hvarje gång jag sti-
git i min båt och seglat bort mot hafsbandets
kobbar eller spänt på mig minä skidor och ilat
ut i den okända ödemarken och från ödemar-
ken hän mot strandlösa kärr, utom samhället,
tili dess utmarker, där inga band och förhål-
landen finnas och ej heller kunna uppstå. I ali
sin jättekraft påtrugar och påtvingar mig denna
nya värld intet. Jag behöfver inte ha någon
mening om någonting, inte träffa några afgö-
randen, inte intaga någon bestämd ståndpunkt.
Tankarna komma och fara, planlöst, utan an-
ledning, utan samband med hvarandra, liksom
fåglarna tili och från en kvist kvisten gun-
gar, raen det är den likgiltigt, hvad som bragt
den i gungning, om det värit en sparf eller
en näktergal. Jag vet icke om dessa tankar
äro minä egna eller andras. De äro som på
söndagsflykt, för sitt eget nöjes skull, och
hälsa på blott i förbifarten. Det är skönt
att stå i detta lugna, behagliga förhållande
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tili dem så som de vanligen tära och
tynga.

Ingen frågar mig, hvad jag tror eller om
jag tror något alls. Ingenting i mitt eget inre
fordrar svar på den frågan. Och ändå känner
jag det, som skulle jag kunna tro hvad som

helst, tro tili och med på de unga männens
drömmar om världsfreden, folkens förbrödring
och det tusenåriga riket dessa drömmar,
som de knappast själfva tro på, ehuru de för-
söka entusiasmera sig därtill.

Där står Wildspitze. Kanske befinna de sig
just nu på dess topp, eller kanske de skyn-
dat att, medan morgonskaren ännu bär, börja
nedstigningen på sviktande snöbryggor öf-
ver gletscherns dödsklyftor. Hvad sågo de?
Skymde dimraan utsikten? Var kanske hela
deras färd förgäfves? Men den tillfredsställel-
sen hade de ändå alltid, att de visste sig ha
gjort allt som i deras förmåga stått. Redan
det var något. Lifvets största glädje ligger
oftare i sträfvandet mot ett mål än i att nå
det.

Jag har gått mig trött, jag måste taga mig
en stunds rast.
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Så högt når jag aldrig, inte ens närmelse-
vis; då andra där uppe svinga sinä hattar mot
skyn, stretar jag med min ränsel på ryggen
djupt nere i dalen. Kanske skulle jag inte
heller mer besitta deras tro och deras ifver,
om jag också ägde deras krafter. Hvar skulle
man väl för öfrigt där hemma hämta denna
tro? Våra berg äro låga åsar och vår syn-
krets trång. Där smyger sig så ofta den frå-
gan fram: hvad rör oss världens gång? Hvad
båtar det väl oss, huru den gestaltar sig?
Förbättras väl vår sak däraf, att världen för-
bättras? Hvarför skulle man älska en vild-
främmande mänsklighet? Hvarför låta sig hän-
föras af tanken, att en gång i framtiden, kan-
ske om tusentals år, det tusenåriga riket skall
stunda och omskapa allt tili det bättre, för-
verkligande alla dröramar om rätt och san-
ning?

Och ändå är drömmen det enda, som är
något värdt och som det lönar sig att lefva
för. Blott i drömmen når allt sin uppfyllelse,
i verkligheten intet eller föga. När den en-

skilde finner intet, eller åtminstone blott en
ringa del, af det hän velat förverkligadt här i



38

världen, huru skulle då mänskligheten i dess
helhet kunna hoppas på att få se sinä dröm-
mar realiserade? Hvad är det bergsbestigaren
finner förverkligadt? Hän har vid uppbrottet
från dalen en förnimmelse af att hän, om hän
än ej kan nå upp tili himlen, i alla fall skall
komma den ett godt stycke närmare. Hvad har
hän nått, när hän hunnit högst? Ju högre hän
kommer, desto kargare blir den värld hän mö-
ter. Träden krympa ihop och försvinna, dvärg-
björk och ljung är det enda hän ser, sedän
inte ens det endast sten och sist den eviga
snön, kylä och död. Detta var således van-
dringens vinning. Rymden öfver och omkring
honom hvälfver sig visserligen vidare än förr,
men inte ett grand närmare för det. På verk-
lighetens väg når man inte ens evighetens port.
Endast på drömmens vingar hinner man den,

Rantasien är det enda, för hvilket ingen död,
ingen förintelse, ingen evig is finnes tili, ty af
drömmen födas nya drömmar som i ständigt
stigande spiral bära allt högre och högre.

Drömmen sviker aldrig, ty ingen har ännu
sett att den icke blifvit förverkligad och ingen
fordrar heller att den skall förverkligas. En-
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dast på drömmarnas väg har människan sträf-
vat mot och hunnit sinä förhoppningars yt-
tersta mål. Tili och med himlen är skapad
af hennes dröm. Redan för tusen sin om tusen
år sedän har mänskligheten, under ledning af
sinä vise, funnit, att dess lycka kan byggas
blott där hvarest ingenting finnes och blott
af det, hvarom man intet vet. Vi ha aldrig
på fullt allvar trott på förespeglingarna om
lyckodrömmens förverkligande här på jorden,
om att den på ett eller annat sätt kunde
infrias här. Våra drömraar om folkens för-
brödring, om världsfreden, tili och med om

en gemensam tidtabell för hela världen, allt
detta måste vara blott dröm för att vara nå-
got. I längden tål människan för sinä ögon
ingenting af det hon skapat och byggt upp.
Så snart hon ernått någonting, omintetgör hon
sinä egna vinningar. Med samma sprängämne
hon brukar för att skapa en kanal mellan
tvenne världshaf eller öppna en väg för trafi-
ken från ett land tili ett annat, med samma
ämne spränger hon dem sönder. Hon tröttnar
på sinä leksaker som ett barn, som i sanden
bygger en vacker stad med murar, tinnar och
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torn, och just då alltsammans är färdigt, jäm-
nar allt med jorden.

Men ändå
Jag kände mig uthvilad och reste mig; från

någon lid hördes ett muntert jodlande, som
efter en stund lika gladt besvarades från en
annan sluttning . . .

.. . då en gång mänskligheten aldrig har
hjärta att afstå från denna sin dröm. Då dess
känsligaste nerver, dess skalder, tänkare och
vise, icke tröttna att tro på den då tili och
med nyktra handlingens män aro besjälade af
dess anda, då måste de väl inte endast hoppas,
utan också äga visshet därom. Hvar ha de
hämtat denna visshet? Har kanske en sådan
guldålder en gång verkligen funnits, eftersom
drömmen om den kunnat fortlefva och minnet
af den bestå? Om icke människan en gång
förlorat ett Eden, skulle icke tron på dess åter-
eröfring kunnat lefva kvar genom årtusenden.
Hvarför lyssnar hon i stilla nätter och lugna,
klara dagar efter det hemlighetsfulla suset af
sinä lyckoaningars vingslag? Hvarför när hon
alltid tron på lyckans möjlighet i en eller an-

nan form? Tyder hon inte hvarje ny uppfin-
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ning som ett förebud tili och en borgen för
den kommande lyckan? Hon vill skapa sig den
trots allt hon vill att alla folk skola låta
sig länkas vid hvarandra med samma rep, lik-
soin bergsbestigare, för att taga dess högsta
toppar .

..! Och växer icke dag för dag antalet
af dera, som tro så?

Jag rastade vid randen af bäcken, hvars
vatten var blåare än himlen, jag hvilade på
gräslindor, som voro mjukare och finare än
en salongsmatta, jag andades en luft, som
hade den kådiga barrskogens, de solbaddade
bergväggarnas och den smältande gletscherns
doft. ~

Hvarför skulle väl icke också jag kunna
tro på det? Då de unga männen i sin entu-
siasm för saken med denna sin tro synbarli-
gen oka tillvarons glädje och vandrandets lust,
hvarför skulle väl inte också jag unna mig
glädje och fägnad genom tanken, att allt här
i världen är så förträffligt man kan önska sig
och stadt i utveckling mot något ännu bättre?
Det är ju för att fylla mitt sinne med dessa
känslor jag egentligen ger mig ut på minä
resor och ströftåg... för att komma tili lyck-
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liga och härliga länder och få njuta allt det
sköna de förmå bjuda. Alldeles som fordom
i min ungdom, då jag drifven af varandets
och lefvandets lyckorus steg i min båt, hvars
hvita segel otåligt fladdrade vid stranden, och
lade ut och lät mig foras öfver fjärdarna i
sjungande medvind och gungas i hafvets rul-
lande dyning då var min himmel där och
min lycka där, utan att jag behöfde bida den
bortom grafven.

Jag låter således också nu denna kansia
fylla mitt sinne. Först ströfvar jag denna här-
liga sommar omkring i dessa svala dalar, vid
höstens inbrott beger jag mig öfver alperna
söderut, vintern tillbringar jag på Capri
världen är skapad tili min lust och min glädje,
jag har rätt att taga för mig af allt hvad den
kan bjuda mig.

Jag fattar åter min staf och fortsätter min
vandring. Stigen har vikit af från dalens midt
och löper utmed dess ena sida, där en skog-
klädd sluttning tar vid, sträckande sig uppåt
tili trädgränsen. Jag befinner mig snart inne
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i furuskogen, en sval pelarhall, dit solljuset
blott sparsamt silar mellan trädens toppar.
Bäcken följer dalens andra sida, osynlig och
ohörbar för mig. Plötsligt står jag vid en
korsväg, från hvilken den ena stigen för rakt
framåt, medan den andra sträfvar upp för
sluttningen. Vid ett träd är fäst en skylt, på
hvilken jag läser: „Till Världsfredens Hydda“.

Här går alltså vägen tili den man de i
går iakttogo genom kikaren, mannen som tror
att det tusenåriga riket redan är en verklig-
het?

Jag hör röster och fotsteg ett stycke högre
upp, och i detsamma ser jag två gamla män
komma ned emot mig, desamma, som i går
begifvit sig af hit upp sedän de tillbringat
natten i vårt värdshus, två hvitskäggiga,
men ännu spänstiga åldringar, båda klädda i
likadana sportdräkter, som ett par soldater i
uniform, och med alprosknippen som kokard
i hatten. Också de igenkände mig och vi häl-
sade.

Ni är på väg upp tili hyddan?
Jag vet ännu inte
Gå dit, min herre, gå. .. det lönar mö-
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dan... ah, det är märklig man, en mycket
märklig man!

Då ingen af oss kunde mer än några få
ord af det främmande språk vi voro hänvisade
tili för att göra oss förstådda, utspann sig
icke något längre samtal. Jag frågade dem
om vägen och huru lång tid vandringen dit
upp tog.

Rakt uppåt. . . på sin höjd tre timmar.
Stigen blef allt brantare och skogen dju-

pare och tätare ju längre jag kom. Jag steg
upp som för en underjordisk trappa, utan att
kunna se mig omkring, utan att veta, huru
högt jag hunnit. Här och hvar vid en krök
af vägen fanns en hviloplats, än en träbänk,
än en stenhäll, än en jämnad stubbe. Fratnför
hvarje dylik sittplats fanns uppspikad en tafla,
på hvilken någon välkomsthälsning var skrif-
ven. På en af dem lästes: „Må ditt hjärta upp-
fyllas af kärlek tili din nästa“. På en annan:
„Alla människor skola en gång varda bröder“.
På en tredje: „Låt denna fura susa din själ
full af tro på, hopp om och kärlek tili världs-
freden“. I en liten sänka stod ungskogen tät
stam vid stam och där lästes följande inskrift
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som ett uttryck för dess tankar; „Här stå vi
i denna skog tusen sinom tusen stammar, men

ändå finnes bland oss ingen, som skulle önska
förgöra en annan". Och bredvid denna tafla
fanns en annan: „Må människorna i sin inbör-
des täflan sträfva uppåt, mot solen, så skall
enhvar af dem varda en vajande, reslig fura“.

Sedän mötte i samma skog ytterligare an-

dra taflor, hvilka buro följande inskrifter:
„Om icke jag, en klen, vajande ungfura,

hade skydd af tusen andra, skulle jag aldrig
kunna stå i stormen."

„Stödjen hvarandra genom eder blotta tili-
varo, liksom vi därigenom stödja hvarandra."

Jngenting förverkligas, som man icke tror
på. Alit förverkligas, när man tror därpå.“

„Världsfreden förverkligas icke, ifall ingen
tror på den. Dess förverkligande begynner
strax, så snart någon tror därpå.“

Jag såg dessa inskrifter först med ungefär
samma öga som jag sett de patriotiska och
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religiösa sentenser, hvilka man i dessa nejder
finner upphängda på väggen i nästan hvarje
stuga, hvarje värdshus. Men här finns det ändå
någonting annat än gammal, god känslosamhet.
Dessa tänkespråk äro icke enbart grannlåt, bak-
om dem står utan tvifvel en man, en uppriktigt
from man, som vigt hela sitt lif åt en ide. Hän
är synbarligen en entusiast, en apostel, som
vill förkunna sin tro för dem hän hoppas om-
vända, redan innan hän trädt i personlig be-
röring med dem. Jag påskyndar minä steg
för att få se, hvilken sanning nästa tafla skall
innehålla.

Jag finner en urhålkad hali, i hvilken en
vattenstråle sprutar ned från en spricka i ber-
get och sedän mellan stenar och rötter fort-
sätter som en liten bäck tvärs öfver vägen.
På hällens kant ligger en prydligt utskuren
träskopa. I klippväggen äro följande ord in-
huggna: „Fredens madonna sänder dig tili
möte detta vatten, på det du vederkvickt må
fortsätta din vandring tili Hennes HeligaKalla".

Huru fint, huru älskligt var icke allt detta
gjordt, tänkt och sagdt! Hvilken skald, hvil-
ken dröramare var icke mannen där uppe!
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Och allt mer känner jag mig dragen tili denna
eremit, som här i sin ödsliga ensamhet vill
verka för fredens sak och som låter trän och
stenar och bäckar förkunna dess evangelium.
En ny Franciscus af Assisi!

Vägen blir allt brantare och dess krökar
allt tvärare. Den stiger som en trappa mellan
rämnade klippblock och tätä stammar. Om en
stund når jag en afsats med en liten rund
ängslapp, öfversvämmad af alprosor som en
bräddfull skål. Där är åter en tafla uppslagen:
»Yandrare, bryt här en ros och för den som
en gåfva åt Den Heliga Modern“.

Jag gjorde som hän bad. Jag bröt offer-
blomman för att lägga den ned vid hans gu-
dinnas fötter, så snart jag funnit henne. Hans
ide tyckes verkligen ha blifvit en religion för
honom. Jag låter mig allt villigare ryckas med
af förnimmelsen, att jag går här som i en he-
lig lund, på vandring upp mot något heligt
berg. Om också hans Gud antagligen icke är
min Gud, hvarför skulle den inte kunna bli
det, låt vara, blott för en stund! Hvarför skulle
jag inte kunna dyrka denna Gud, eftersom hän
tyckes önska det! Jag känner ett behof att
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söka göra honom tili viljes. Ett sådant behof
öfverraskar oss ofta då vi träda i beröring med
en yttring af omedelbar kansia eller oskrymtad
tro. Huru villigt låta vi oss icke fångas af
antikens stämning vid anblicken af en bildstod,
som reser sig i någon gammal tempelruin, huru
lätt hänge vi oss icke åt den katolska mysti-
ken vid en vandring i doraernas dunkel eller
då vi med fromma pilgrimer draga tili någon
af de troendes heliga orter.

Jag fann fredens madonna i en förtjusande
omgifning, på en liten gräsbevuxen terrass
strax ofvanför trädgränsen, öfverskuggad af en
hög, brantstupande klippvägg. I en uthuggen
nisch stod hon, skuren i trä, med blå mantel
och guldgult hår en vänligt leende moder
med barnet i sitt knä. Hon trampade med
foten sönder ett svärd, formadt som en orm,
barnet höll i sin ena hand fredens palm, i den
andra ett klot, föreställande jorden. Hilden
var klumpig, men ett verk af fromma händer.
Framför den stod en hylla, påminnande om

ett altare, och bland de på den hopade alp-
rosorna och öfriga små offergåfvorna nedlade
också jag min gärd. På altaret brann en liten
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lampa med matt och dunkel låga. Strax invid
hiiden sprang en sorlande källa fram ur ber-
get.

Utsikten från madonnans och barnets gröna
äng var skön som en salig dröm en tafla
så härlig och harmonisk, full af frid och lycka,
på en gång storslagen och täck, att jag un-
drade om Skaparen, när hän på den första
sabbatens morgon såg ut öfver den värld som

strålande och ny låg utbredd för hans öga,
kunde ha skådat en skönare syn. Inom dess
ram var samladt allt hvad natur, odling, kul-
tur öfver hufvud hade att uppvisa från de
ensligaste ödemarkers stora frid tili ett gam-
malt kultursamhälles brusande lif och fullän-
dade tillvarelseformer.

Dimman där nere i dalen har redan för
längesedan lättat och upplöst i små, hvita
molntappar sväfvat upp mot den svindlande
höjden. Den stora, blågröna alpsjön glimmar
och glöder i eftermiddagssolens klaraste, var-

masta ljus, ställvis blank och lugn och orörlig,
ställvis skälfvande under lätta vindars mörka
kårar. Vid dess bortersta ända ligger en stad
med fabriker, torn och hvita husrader, öfver

4 Fredseremiten.
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hvilka villorna högre upp på sluttningarna
skimra som hvitt vågskum. Kring sjöns strän-
der smyger sig utmed hvardera sidan som ett
färgrikt bräm ett obrutet band af småstäder,
badorter, byar, hus och villor. Mellan stran-
den och bergen sträcker sig i svag sluttning

ett bälte odlad bygd, än bredare, än smalare
åkerfält, fruktträdgårdar och vinplanterin-

gar. Farkoster af olika slag myllra ute på

sjön, korsande dess yta från Strand tili strand.
Utmed stranden ila tågen, dykande in i tunn-
larnas gap och störtande ut igen. Där är rö-
relse, lif och handling. Alit synes hit upp, men
ingenting höres.

Men rundt kring dalen sluta bergen sin
kedja, lägst ett bälte af skog- och ängsklädda
sluttningar, terrassformigt resande sig öfver
hvarandra, ofvan dem de karga, gråbruna rö-
senas värld och så allra högst och allra längst
borta det skönaste och på samma gång det
ödsligaste af allt: en liflös öken af snö och is

och ut öfver allt detta blicka fredens ma-

donna och hennes barn, okända och obeaktade
af hela denna värld omkring dem, med ett oför-
änderligt, litet skyggt och hjälplöst leende. '
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Rakt öfver madonnans nisch reser sig mot
skyn en flera hundra fot hög klippa, krönt
af en kägelformig topp med en mitra af snö

en del af det eviga urberget, skroflig och
förvittrad, lik en af naturen själf formad jätte-
bildstod. Dess uttryck är stelt, kalit, känslo-
löst. Den tyckes likgiltig för allt solen må
stråla eller regnet strörama, stormbyn piska
dess panna eller sommarvinden smeka dess
tinning, det bekommer den föga. Hvad bryr
den sig om myrorna där nere, om de strån
de släpa tili kulturens stack! Denna orörliga
Buddha, hvars fot bar sitt fäste någonstans
under hafvens botten hvad bryr hän sig om,
huru de lefva och huru de dö. Hvad ha de
väl kömmit åstad? Är icke största delen af
jordklotet alltjämt, miljoner år efter dess ska-
pelses fullbordan, täckt af saita haf, ofrukt-
bara stepper och sandöknar, sumpmarker och
urskogar? Denna molnkransade jätte har skå-
dat, huru isen och snön lagrats kring hans
sidor och begraft honom ända tili haisen och
sedän åter smält och dragit sig tillbaka, men

kömmit igen hvem kan veta huru många
gånger. Hän har upplefvat tider, då här icke
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synts ett enda träd, ett enda lefvande väsen
än mindre människan. Hon har kömmit,

kanske flera gånger, och försvunnit, och skall
säkert än en gång försvinna ehuru ingen
vet när.

Aldrig har jätten där uppe trädt i beröring
med den värld, hän under tusen sinom tusen
år sett varda och växa vid sin fot. Det finnes
ej heller nu någon annan förbindelse mellan
dem, än den hans heliga fågel örnen, som
häckar på hans skuldra, upprätthåller mellan
bergsbygden och dalen. Här bygger den sitt
bo, där nere härjar den, här spanar den efter
sitt byte, där slår den ned på det, och hit upp
bringar också den sin offergärd, ett blodigt
lamm, ibland kanske ett barn, sora det här
sliter sönder och slukar. Där är den gudomen
och där lämningarna af de offer den fått, blek-
nade ben och gulnade dödsskallar här fre-
dens madonna och de gåfvor hennes tjänare
bringat: alprosor och andra blomster. Jätten
där uppe, hän frågar efter intet jordiskt eller
mänskligt, hän känner hvarken glädje eller
smärta, misskund eller medkänsla, hän är ett
beläte af de eviga naturlagarnas upphofsman,



53

hvilken icke ens själf mera kan ändra dem,
sedän hän en gång stiftat dem. Ingen känner och
dyrkar honom, men hans oryggliga rådslut le-
der och styr allt från evighet tili evighet. In-
gen offrar åt honom, men årligen får hän ändå
sin offergärd i hekatomber döda och stupade.
Och invid detta beläte af en grym och känslo-
lös gudom har en varmhjärtad människa byggt
en boning åt sin käraste dröm i hopp om att
kunna länka världens gång i en ny fåra och
öfvertygad om att hans ide är kommen ofvan-
ifrån och härifrån skall nedstiga bland männi-
skorna som en ängel i en rosensky. Det är
rörande och vackert, men barnsligt på samma

gång ett utslag af en oförbätterlig naiv
optimism, af ett fromt själfbedrägeri och in-
genting annat; hvad båtar den tili, denna
idealism, hvarför siippa vi den icke, då den
ändå är bara lögn och bländverk ty döden
lurar ju ändå bakom allt. ..?

Seså, är jag där nu igen?

Guds frid! hör jag en behaglig, klang-
full stämma någonstans hakoin mig.
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Där den Ijöd kunde jag först icke upptäcka
något annat än den gråbruna klippväggen. Så
rörde sig någonting där borta, och på berg-
stigens sista afsats trädde mig tili mötes en
medelålders man, klädd i en grof munkkåpa
af samma färg som berget. Hän var barhuf-
vad, hans hår långt och tjockt, vid tinnin-
garna redan grånadt, Dragen voro fina, pan-
nan hög och fri och förtroendeingifvande.
Ogonen voro lugna och klara med ett uttryck
af nastan barnslig oskuld. Fårorna under och
omkring dem talade dock om utkämpade stri-
der, jag tyckte mig i dem se ärren efter lång-
samt läkta själasår. Innan jag ens hunnit fatta
hans framsträckta hand, hade hän genom en

hemlighetsfull charm, som utstrålade ur hela
hans vasen, utöfvat en stark dragningskraft på
mig. Hans manligt fasta handtryckning, som

stod i en egendomlig kontrast tili det blyga,
nastan skygga uttrycket i hans ansikte, tog
mig helt. Jag kände ett behof att komma på
förtrolig fot med honom.

Hän åtföljdes af en stor, ljusgrå, gravitetisk
vallhund, som viftade vänligt på svansen åt mig
som åt en gamma! bekant; vid dess halsband
hängde en liten träkagge.
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Min herre är på väg uppåt bergen ...?

Ja för att råka er.

Mig? sade hän nastan förlägen. Ni är
välkommen tili min hydda, men då måste ni
noja er med att tillbringa er natt i en bädd
af hö.

Det skall bli mig ett nöje.
Verkligen? ... Nå, då 5å...! log hän

förstående . .
. och från det ögonblicket var det

som om en tråd af sympati spunnits mellan
oss. Tillåter ni, att jag bjuder er på en liten
förfriskning?

Hän kallade på hunden, kommenderade den
att sitta och tappade ur kaggen vin i en bä-
gare, som hän räckte mig. När jag tömt den
och tackat honom, tycktes hän inte mera veta,
hvad hän skulle säga, och inte heller jag hit-
tade på något annat än:

Hvilken förtjusande plats!
Ja, inte sant...

Jag kände en obetvinglig lust att genast
komma honom närmare, att komma i samspråk
med honom om det, som att döma af allt det
jag sett såväl under uppstigningen som här,
var hans lif och helt fyllde hans sinne. De
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tvifvel som ännu för en kort stund sedän ag-
gat mig voro redan bortblåsta.

Fredens madonna där hade inte kunnat
finna ett bättre rastställe på sin vandring ned
tili jorden, sade jag.

Ni är hennes vän! kom det varmt tili
svar.

Hvem skulle inte vara det.
Ack, alla aro det ännu inte
Men låt oss hoppas, att alla en gång

skola bli det.
Ja, det är just hvad jag hoppas.
Har ni bott länge här uppe bland ber-

gen?
Snart tio år.
Ensam?
Emellanåt bar jag haft sällskap, vanligen

inte.
Det måtte vara skönt att lefva borta

från världen och ändå se den för sinä fötter.
Hän gaf intet direkt svar, men i hans

blick läste jag ett medgifvande och på samma
gång tillfredsställelse öfver att jag förstått
honom.

Världsfredstanken är en värmande och



57

vacker dröm, om man bara vågade tro på dess
förverkligande.

Det man tror på, det förverkligas också.
Hän yttrade det lugnt och enkelt. Men hans

tonfall sade mig att det innerst hos honom,
som hos alla hvilka tro och lefva på sin tro
och ingenting annat fråga efter och ingenting
annat bekänna, fanns en envis, orubblig öfver-
tygelse: „då jag tror, måste det ske“. Hela
hans varelses nerv skälfde i dessa ord.

Tillåt mig! sade hän, då hän såg mig
stå i beråd att slänga min ränsel öfver skul-
dran. Utan att akta på minä protester tog hän
den ifrån mig och kastade den öfver sin egen
axel. Nej, det är en rättighet som tillkom-
mer mig ...ni bereder mig en stor glädje ...

det svåraste stycket återstår ännu.

Vi begynte uppstigningen. Jag var min
följeslagare uppriktigt tacksam för att hän be-
friat mig också från denna obetydliga börda.
Ty den mark, öfver hvilken stigen ledde, var

ett enda hopgyttradt virrvarr af splittrade
klippstycken, där det värit omöjligt att taga
sig fram, om icke här och hvar en sten eller
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häll legat vänd så, att den skänkt foten ett
välbehöfligt stöd. Jag måste uppbjuda ali min
skicklighet för att icke slinta. Eremiten gick
före mig med spänstiga steg och spänstig håll-
ning, varnande mig vid de svåraste passa-
gerna.

Hela den värld, hvilken nyss värit synlig
från madonnans äng, var nu försvunnen bak-
om någon skymmande kam. Rös vid rös var
det enda som syntes. På ett ställe löpte sti-
gen tätt invid en klyfta, i hvars botten en

liten tjärn glimmade fram, där isstycken och
stora snöflak, som tydligen aldrig smulto,
drefvo omkring. Inte ett tecken tili grönska
någonstans. Här och hvar, på närmare eller
fjärmare håll, reste sig snöklädda toppar och
strax under dem skimrade den blå gletschern.
Någonstädes hördes sorlet af vatten, ehuru
intet vatten syntes tili. Ingenting annat än is,
snö och sten borta var hela den värld jag
sett från madonnans äng, och i dess ställe
hade trädt en annan, det höga stenbelätets
öde, fientliga värld, ett hednaland, där lifvets
milda makter intet hemvist hade. Jag greps
af en känsla, som hade jag befunnit mig på
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väg mot något skrämmande och okändt, hvar-
ifrån ingen återvändo fanns, där allt frös och
stelnade i evig is.

Det var ändå en underlig trakt, i hvilken
denne troende man slagit sig ned för att verka
för sin tro! Fanns det intet rum för fredsiden
där nere? Var den icke af den världen?

Är det ännu långt tili er hydda?
Hän var ett stycke före mig. Hän stan-

nade och inväntade mig, och då jag hunnit upp
honom, såg jag plötsligt framför mig en upp-
till sluten, men nedåt, mot söder, öppen liten
dalsänka, en slät och skyddad terrass, där en
stuga aftecknade sig mot en fond af djupgrön
barrskog.

Det finns således ändå en oas i denna
öken? Kuru är det möjligt att någonting kan
växa här?

För solen och söderns värme är ingen-
ting omöjligt, smålog hän.

Platsen var lika egendomlig som dess be-
byggare.

Eremitens hydda bestod af ett enda rum,
uppmuradt af skrofliga stenblock; taket var af
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tunna skifferplattor. Dörr och fönster vette åt
söder. Under takutsprånget stod en bänk.
Framför hyddan låg en liten trädgård med
några små planteringar. På alla håll, utom
mot söder, slöt sig kring dalen en mur af
skyddande berg, i så vid båge, att inom den-
samma rymdes en hei liten skog af tätvuxna
små granar, stundom krypande längs marken
och så låga, att de icke ens nådde upp tili
hyddans tak. Sluttningarna bortom skogen
prunkade blå, röda och gula af alpernas blom-
sterprakt och här och hvar lyste en granngrön
klick, en ängslapp, där får och getter gingo
på bete.

Har ni själf fört upp alltsammans? frå-
gade jag.

Nej ... Hyddan är en före detta jakt-
stuga, som dess ägare, en gammal, from her-
tig skänkte mig, då madonnan uppenbarat för
mig, att allt dödande är synd.

Hän bjöd mig stiga in. Jag trädde in i en
gång, som afdelade rummet i tvenne hälfter;
härifrån ledde en trappa upp tili vinden, från
hvilken en doft af nyslaget hö slog mig tili
mötes. På ena sidan af denna gång tycktes
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husdjuren ha sitt hemvist, på den andra befann
sig själfva stugan, i hvars bortre ända en brasa
af ris och ljung sprakade i en öppen spis, och
hvars enda inredning utgjordes af ett bord och
några väggfasta bänkar.
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Där väntade mig en angenäm öfverrask-
ning: de unga männen från i går. De togo

emot mig med en kör af glada hälsningar.
Och en af dem vände sig tili vår värd och
ropade:

Nå, fader, ni ser så glad ut som om ni
vunnit en ny lärjunge.

Ah, hän var vunnen redan förut, hän var

allaredan en vän tili madonnan, liksoin ni, sva-
rade eremiten med ett ljust leende.

Hur många proselyter har ni egentligen
gjort här uppe?

Madonnan har Gud väre lof sett dem
komma och återkomma i allt större antal år
för år. Jag hoppas, att också ni skall kom-
ma tillbaka en annan gång. Hennes ringaste
tjänare akulle kanna sig lycklig och tacksam
däröfver.
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Det låg icke en skymt af skenhelig och
falsk anspråkslöshet i det sätt, hvarpå hän
yttrade detta; hän sade det visserligen blygt,
men enkelt och naturligt och med en ljus och
vacker blick i sinä mörka, drömmande ögon.
Hän hade öppnat väggskåpet, framtagit bröd
och ost och lagt den enkla anrättningen fram-
för mig på bordet.

Var så god.
Därpå gick hän ut, och vi hörde huru hän

utanför hyddan kallade på sinä getter tili mjölk-
ning.

De unga männen hade haft en i allo lyckad
dag. De hade denna morgon bestigit Wild-
spitze, vädret hade värit lugnt och klart, och
den flera timmar långa vandringen i morgon-
kylan öfver knastrande skare hade värit stor-
artadt härlig. Sedän de rastat här den hetaste
tiden af dagen, skulle de fortsätta tili ett här-
bärge högre upp och öfvernatta där, för att
så snart morgonen grydde vara redo att be-
stiga Hornspitze. I en ljus och munter sinnes-
stämning sutto de nu, matta och uthvilade,
och värmde sig vid den flammande brasan.

Äfven de tycktes påverkade af den hem-
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lighetsfulla dragningskraft denne man utöfvade,
äfven de tycktes lika intagna i honom och hans
sätt att verka för sin fredside här högt ofvan
moinen som jag. De tycktes kanna ett behof
att göra honom tili lags och visa honom att
de delade hans tänkesätt alldeles som jag
från det ögonblick jag först såg honom. Ett
sådant behof får ofta makt med oss bland barn
och goda människor. Det är hos oss en yttring
af det vi äga finast och bäst. Det är inte hara
vanlig höflighet, än mindre inställsamhet
den indifferente, tviflaren, förnekaren tili och
med, återfinner ofta tack väre detta behof,
under samvaron med troende, rester af sin
barndomstro och barndomsfrid och söker med
deras tillhjälp beröringspunkter. Ett sådant
behof af samförstånd och sympati uppstår
icke hvar som helst; det väljer tid och rum
och kräfver gynnsam jordmån, gynnsam stäm-
ning. Om vi råkat denne man någon annan-
stans, där nere i vår egen värld och icke här
uppe i hans, hade vi säkerligen icke lika lätt
låtit oss ryckas med af de känslor och ideer,
hvilka här sprungo fram som af sig själfva,
utan annan anledning än vår önskan att stäm-
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mas i samklang med den anda, som härskade
här och under hvars inflytande vi kömmit,
redan innan vi hunnit hit upp.

Ni såg hans madonna och hans tänke-
språk är det inte rörande och älskligt att
på detta sätt bekänna sin tro och göra propa-
ganda för sin sak! utbrast en af dem, så snart
eremiten hunnit utom dörren. Om vi inte
redan värit anhängare af fredsiden, skulle vi
ha blifvit det här uppe!

Jag svarade att jag åtminstone för hans
skull önskade tro, att hans dröm om världs-
freden var eller snart skulle bli en verklighet.

Hvarför skulle den inte bli det! Hvar-
för skulle inte världsfreden ligga inonr möjlig-
heternas gräns? inföll strax en annan. Jag
medger, att det vore ett underverk, men är
inte hela vår tid full af underverk. Världen
har ju också i ideellt hänseende gjort de mest
svindlande framsteg, de mest storartade vin-
ningar! Hvad man nyss inte ens vågade dröm-
ma om, är nu förverkligadt hvarför skulle
inte också det sora i dag synes oss sora saga
och fantasi i morgon vara möjligt? Hvarför
kunde inte detsamma vara fallet med opinio-

5 Fredseremiten.



66

nerna, hvarför kunde inte i detta elektricite
tens och dynamitens tidehvarf också fördo-
marna undermineras och sprängas i luften?

Ja, hvarför inte?-
Och med den värme och spontaneitet, som

höra entusiastiska naturer tili, med det glada
mod, hvarmed ungdomens tankar svinga sig
tili flykt och nå sitt mål i trots af alla hinder
och fördomar, obekymrade om alla bistra rea-
liteter, uppstämdes nu en lofsång tili världs-
fredens ära, och dess möjlighet diskuterades
med samma ifver som världstrafiken och fol-
kens förbrödring i går kväll där nere i dalen.
I en handvändning var dess möjlighet bevisad
och den förebragta bevisningen togs för god,
åtminstone i denna stund. Melodien tycktes
dem alla välbekant, och då en gaf ton, folio
alla de andra in.

Fred mellan folken, hvad vore det väl
annat än en liten utvidgning af den fred, som

redan är rådande inom folken! Då hela folk-
grupper, raser, partier, klasser silta sinä tvister
inför domstolar, hvilka för inte så länge sedän
ännu knappast voro erkända, hvarför skulle
inte också stater och riken vara mogna för
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att ordna sinä mellanhafvanden på det sättet?
Då man en gång lyckats skapa en samhälls-
ordning, hvarför skulle man då inte kunna
skapa också en världsordning i samma mening?
Hvarför skulle nationerna öfverfalla hvarandra,
då folkklasser, som aro större än många natio-
ner och hvilkas intressen stå i mycket skarpare
strid mot hvarandra än folkens, inte raera göra
det? I de största riken, ja i hela världsdelar,
ha ju miljoner människor redan i århundraden
lefvat tillsammans under sådana villkor, att de
för att bevaka sinä intressen eller för att skaffa
sig rättvisa aldrig behöft väre sig plundra,
döda eller bränna och inte heller med egen-
handsrätt tiliväliä sig annans egendom, jord
och boskap, liksom på den tid, då lagar och
samhällsordning ännu inte existerade. Hvarför
skulle inte således . .

.?

Eremiten kom tillbaka, medförande ett stop
mjölk åt mig. Hän ämnade säga något, men
aflägsnade sig igen och återvände om en stund
med ett knippe ljung, som hän kastade på elden.
Så snart solen sjunkit hakoni bergen, drog en

fläkt af höst genom rummet, och den flammande
brasan på härden ökade hemtrefnaden.
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Och ändå representera dessa miljoner,
hvilka kunna vara af olika nationalitet, tala
olika språk, tillhöra olika trosbekännelser, tili
och med olika raser, de mest skiftande, de
raest stridiga intressen och hos dem rasa häf-
tiga, obehärskade lidelser. Konflikterna mellan
dem, de må gälla enskilda individer eller hela
folklager, kunna vara fullt lika svåra att bi-
lägga som konflikterna mellan olika nationer,
men ingen hyser ändå en tanke på att lösa
dem med vapen i hand. Parterna själfva skulle
betrakta det som meningslöst. Om en gång
en mångtusenårig utveckling lyckats öfvervinna
alla de enorma svårigheter, som måst öfver-
vinnas, innan blodshämnden blifvit afskaffad
och egenhandsrätten bragt ur världen, då före-
faller det mig nästan som borde förintandet
af egenhandsrätten, maktrivaliteten och eröf-
ringshotet nationerna emellan falla oss tili som

en mogen frukt från trädet.
Man kan säga, att världsfredens grund

redan är lagd
.. .

Liksoin Peterskyrkan är byggd på den
klippa, som. . . inföll eremiten med ett tro-
skyldigt, barnsligt uttryck i sin blick.
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Hän hade suttit vid dörren och hört på.

Nu vände sig alla om mot honom, och det
blef tyst för ett ögonblick.

Ja, fortsätt bara, sade hän rodnande och
en smula förlägen.

Vili ni inte vara så god och säga
Jag sade det redan
Det skulle egentligen behöfvas bra litet

för att göra världsfreden tili en verklighet,
började en annan, af uttalet att döma en en-
gelsman, en vacker, smärt och reslig yngling.
—■ Det är egentligen på två raser hela saken
kommer an, vår anglosaxiska och er slaviska.
Den ena härskar öfver hafven, den andra öf-
ver största delen af jordens fastland. Deras
intressen aro i själfva verket i så ytterst ringa
grad stridiga, att en uppgörelse i godo inte
erbjuder några som helst svårigheter. Jag
England och du Ryssland kunna mycket väl
ingå ett evigt fredsfördrag och tvinga dessa
andra folk att ansluta sig tili det.

Som vi faktiskt redan ha gjort med dig
Frankrike som tredje man i förbundet, sade
ryssen i sällskapet.

Du Tyskland skulle aldrig ensam våga
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bryta freden, inföll den späda, mörklätta, lifliga
fransmannen på sitt eget språk och slog sin
granne menande på knät.

Jag Tyskland är af alltför praktisk lägg-
ning för att börja krig med er, om jag också
därigenom kunde ernå vissa fördelar. Vi äro
köpmän och det ligger i vårt intresse att köp-
kraften hos vår kundkrets bibehålles oförsva-
gad. Vi vilja inte undantränga någon, inte be-
drifva eröfringspolitik, endast fylla tomrum,
tillfredsställa kulturbehof, där sådana yppa sig
på ett eller annat område. Vi komma med
våra varor tili dem, som själfva inte produ-
cera hvad de behöfva. När hafvens frihet blif-
vit oss garanterad ...

Som den redan är
Det nya Tysklands verkliga representant

är icke junkern och officeren, utan doktorn
och handelsresanden. Kaisern är lika mycket
sitt folks förste handelsresande som dess förste
officer. Hän kommer aldrig att draga sitt svärd
ur slidan.

Hur mycket hän än må skramla med
sabeln.

Så hvad mig beträffar kunna herrarna
känna sig fullkomligt lugna.
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Du är socialist, därför talar du så.
Äfven om jag inte vore det, skulle jag

säga detsamma.
Vi glömma Österrike och Balkan.
I Österrike bar freden sitt säkraste värn,

så länge gamle Frans Josef lefver.
Och Balkankrigen ha alltid värit krig på

bakgården, på utmarkerna, slagsmål mellan
ouppfostrade ligapojkar. Då larmet där borta
blir alltför högljudt och störande, kallas kra-
baterna in och ledas vid orat i skamvrån.

Världsfreden är sålunda nu i det när-
maste garanterad, skämtade någon.

Den toppen är alltså tagen, sade jag.
Samtalet blef allt lifligare, fladdrande från

det ena tili det andra, men ändå ständigt åter-
kommande tili utgångspunkten. Det var som
om enhvar haft ett behof att halft på skämt,
halft på allvar nedlägga sin lilla skärf inför
fredseremiten, draga sitt strå tili stacken för
förverkligandet af den ide, som nu vunnit dem
alla, och hvars möjlighet att realisera ingen af
dem tycktes betvifla.

Det talades om, huru det nuvarande
tillståndet af beväpnad fred i längden måste
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gestalta sig olidligt, outhärdligt, huru frågan
om allmän afväpning kräfde sin lösning inom
allra närmaste framtid. Ty det var ju i vår
upplysta tid fullkomligt vanvettigt, att miljar-
der kastades bort på något så oräntabelt som
rustningar, då de, anbragta i gagneliga och
vinstgifvande företag, på kort tid kunde om-
skapa hela världen, åtminstone den materiella.
Det var en storslagen tanke, den största af
alla! Undeyverk skulle sannerligen åstadkom-
mas, om man myllade ned i jorden det, som

var ämnadt att skjutas i luften eller sänkas i
hafvens djup. Alla de tekniska storverk, med
hvilkas tillhjälp uppfinnare, ingenjörer, världs-
förbättrare och idealister drömde om att er-

öfra världen, underlätta samfärdseln och till-
godogöra sig naturkrafterna, skulle vara full-
bordade inom loppet af några få årtionden.
En tunnel under Engelska kanalen, Paris och
Berlin förvandlade tili oceanhamnar, Afrikas
sandöknar vunna för odling! Ali världens vat-
tenkraft, vågrörelse, ebb och flod, och solens
värme omsatta i elektrisk energi tack väre in-
ternationella ansträngningar och uppoffringar

en vacker dag skulle mänskligheten vakna
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för att finna sig befriad från alla materiella
bekymmer och oförhindrad att rikta sinä kraf-
ter på lösandet af tankens och vetandets högsta
problem!

... Det skall gå därhän, ingenting är omöj-
ligt, så snart man en gång förfogar öfver de
nödvändiga medlen, de materiella resurserna.
Människotankens skaparförmåga vet inte af
några gränser, den kan skapa hvad som helst
blott den har något att skapa af ~ . Hvilken
oanad nydaning på alla områden! ... De sum-
mor rustningarna nu sluka skulle helt säkert
vara tillräckliga för genomförandet af allmän
sjuk-, arbetslöshets- och ålderdomsförsäkring
...och då vore ju med detsamma hela den
sociala frågan löst. . .

Hur stor är världens årliga militärbudget?
Man nämnde ett svindlande belopp, mil-

jarder.
Hvem af er kan säga, huru mycket detta

faktiskt är. Det är en summa, som man inte
mer kan fatta som verklig, reell. Det är nå-
got fabelaktigt, oändligt en omätlig kraft,
med hvilken man kan ernå hvad som helst och
hvars effektivitet är utan gräns.
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Med den summan tili sin disposition
kunde man i en handvändning skapa en gigan-
tisk reservfond ett värn mot dåliga tider,
förluster och öfverraskningar af alla slag.
Människan skulle då stå som segrare och här-
skare öfver sin enda verkliga fiende, nataren.
Och den segern skulle hon ha vunnit genom
en seger öfver sig själf, genom att afstå från
kampen mot sig själf.

Militärbördorna ha troligen under alla
tider värit proportionsvis lika stora, lika be-
tungande, med hänsyn tili prestationsförmågan
och folkmängden. De ständiga, alltid återkom-
mande krigen ha vållat den hemliga inre blöd-
ning, som tärt och försvagat mänskligheten så,
att den tili den dag som är ännu aldrig lyckats
nå det den sträfvat efter.

Deras kinder blossade och deras ögon blixt-
rade.

Kriget är upphofvet tili allt elände, ali
den sociala nöd, som aldrig försvinner och som
bringar hvarje människovän och världsförbätt-
rare i förtviflan. Om något land ett par tiotal
år åtnjutit fredens välsignelser, är det under-
bart att bevittna hur under denna tid allt spi-
rat och blomstrat.
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Med andra ord sagdt: krigets sår läkäs
snabbt alltså: lefve kriget.

Inte så, utan: när kriget åter kommer,
lamslås och förödes allt. Därför: ned med
kriget!

... Och skadorna sedän: spillda människo-
lif, förlusten af miljoner i deras bästa kraft,
hvad innebär inte allt detta? Kriget bar alltid
rasens försämring tili följd, man må säga hvad
man vill om dess härdande och uppfostrande
betydelse. Kriget lägger beslag på de bästa,
de snillrikaste och starkaste redan då det för-
beredes, och lössläppt rycker det först dessa
från deras fredliga arbete, och det är också
de som först bli dess offer. Så gick det i
den romerska militärstaten, så var det under
de napoleonska blodbadens tid. Rasen fort-
plantas af de mindre begåfvade, af de svaga,
de sjuka och pultronerna. Hvem har räknat de
snillen och snilleämnen, som af krigen blifvit
bortryckta, innan de hunnit utföra det de för-
mått, mänskligheten tili gagn!

De lyssnade tili hvarandra blott i väntan
på att själfva få ordet, att själfva få störta
fram i den bresch en annan lämnat.
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Herbert Spencer har ådagalagt att den
mänskliga utvecklingen med en naturlags nöd-
vändighet sträfvar mot fred som sitt slutliga
mål, och att fullkomlig fred människorna emel-
lan är ett logiskt och nödvändigt resultat af
utvecklingsläran!

De berusades allt mer af sinä ord, de måste
öfverbjuda hvarandra i sin ifver att låta den
ungdomliga entusiasmens flamma stiga hög

mot skyn som ett fyrverkeri af djärfva slut-
ledningar

.. .

Nationerna hata hvarandra inte mer som

nationer. Krig mellan olika länder är snart lika
omöjligt som det vore mellan skilda landskap
inom ett och samma land. Rom, Paris, London,
Wien och Berlin önska lika litet krig med hvar-
andra som Florens, Venedig, Pisa, hvilka ännu
för några århundraden sedän lågo i ständig
fejd sinsemellan och inte kunde tanka sig
någon annan utväg för slitandet af sinä tvi-
ster. Den dag skall randas, då vi fransmän,
ryssar, italienare, engelsmän, tyskar, kort
sagdt vi alla, kunna sluta oss samman i en
högre enhet, utan att likväl gå miste om våra
särdrag, vår nationella individualitet. Ett organ,



77

sora representerar allt det bästa, skall uppstå,
en världshjärna, sora, fungerande å allas väg-
nar och i rapport med alla, skall göra ett slut
på den nuvarande politiska, nationella och so-

ciala villervallan och bygga upp en ny ordning
på en rationell och objektiv intellektualitets
grundval. I stället för den lagstiftning, sora
hittills ägt rum i hägnet af kanonkulor, bom-
ber, minor och pansarskepp, skall träda en
skiljedomstol, en stor, mellanfolklig senat, sora
för Europa, för hela världen skall vara det-
samma sora parlamenten, riksdagarna, landt-
dagarna för de enskilda nationerna. Astad-
kommandet af en dylik institution innebär hela
problemets lösning. Den skall bringa våld och
väld ur världen.

Jag vågade påpeka, att rustningarna allt-
jämt blott forceras, att tidningarna sommaren

lång underblåst den krigiska stämningen ...

knappast skola vapnen någonsin godvilligt af-
stå från sin makt... Men ingen hörde på mig.
Och i grund och botten lät jag mig gärna ryckas
med ~.

Ni tror således inte, att en sådan dom-
stol någonsin skulle kunna komma tili stånd.
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Jag är öfvertygad om, att den en gång gör
det; så snart man inser dess nödvändighet,

skall den uppstå. Och för resten har den dom-
stolen redan fungerat. Man har ju redan väd-
jat tili den, dess domsrätt i vissa frågor är ju
redan erkänd, och åtminstone några krig har
den ju redan förmått afvärja .. . Skapandet af
en sådan institution kommer naturligtvis att
kräfva stora ansträngningar, mycken agita-
tion ... lärostolar måste inrättas . . . hjälper
ingenting annat, må man börja krig för den . . .

Men käre vän
Det har ju förekommit religionskrig, man

har ju kämpät och utgjutit blod för stora ideer,
för slafvars frigörelse .. . allt i Kristi namn .. .

Och hvarför skulle inte fredsvännernas
verksamhet öfver hela världen. . . fredsför-
eningarna, fredskongresserna . ,

,!

Nej, här sitta vi och prata, och ni, fader,
säger inte ett ord.

Eremiten hade suttit och lyssnat där borta
på sin bänk vid dörren. Där hän satt i skym-
undan erinrade hän mig om en af dessa gamla
stillsamma husbönder hemma i skogsbygden,
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som medan gästerna glamma vid bordet själfva
sökt sig en anspråkslös plats vid dörren. Na-
turligtvis hade hän tänkt sig djupare och grund-
ligare in i dessa ting än någon af dem som
nu förde ordet. Det, som för oss var ett till-
fälligt samtalsämne, var för honom en hjärte-
sak, hela hans lifs innehåll. Men ändå var ut-
trycket i hans ansikte så spändt uppmärksamt,
som om allt värit nytt för honom, som om

hän först nu fått höra det för första gången.
Eller var det blott en yttring af hans glädje
öfver att hos oss finna genklang för sin egen
åskådning.

Alit emellanåt rörde hän på sig, impulsivt
som om hän velat säga något, men icke

haft mod att komma fram med det.
Ja, här sitta vi och prata, och ni, fader,

säger inte ett ord, upprepade jag. Hur tän-
ker ni er att allt detta skall realiseras?

Man måste hara tro tro och bedja
tili madonnan att det skall ske, då sker det.

Svaret var sprunget ur det innersta djupet
af hans hjärta ett oreflekteradt och oskrym-
tadt utbrott af hans förvissning.

Vili ni därraed säga, fader, att fredsiden
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kan förverkligas först när vi anammat den som
ett religionens bud?

Just så ... och att alla kyrkor skola
bli fredens tempel i hvarje kyrka skall fin-
nas ett altare åt fredens madonna först då,
när man i alla kyrkor hör bön och predikan
om det tusenåriga rikets tillkommelse ... ef-
tersom Kristi lära fordrar ... för att. .

.

Hans ord kommo stötvis. Hän var tydligen
icke van att tala mycket. Hän tystnade och
det såg ut som om hän afstått från att för-
klara sig närmare, men hän kunde ändå inte
undertrycka de tankar, som trängde sig fram.

Eftersom vi redan äro på väg dit. . . ty
det är Kristi befallning .

. . och om man inte
ber madonnan om det och tänder ljus tili hen-
nes ära ty jämlikhet och broderskap och
frihet och fred, allt det har hittills förblifvit
ouppnådt, emedan det inte värit af Gud.. .

och emedan man inte heller tagit Gud tili
hjälp i sitt arbete och gjort det för hans
skull. . .

Det föreföll mig som om hän kanske vän-
tat sig en yttring af sympati och förståelse för
hvad hän sagt... som om hän kanske hela
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tiden blott afvaktat ett lämpligt tillfälle för att
få komma fram med det. Ett ögonblick röjde
hans ansikte förväntansfull spänning. Därpå
lägrade sig kring hans läppar så tycktes det
åtminstone mig ett förläget leende och öf-
ver hans ansikte ett uttryck af besvikelse, som

hän förgäfves sökte dölja. Strax därefter reste
hän sig och gick ut, som om hän plötsligt
kömmit ihåg något.

Jag hade så gärna unnat honom den lilla
fröjd, hän möjligen väntat sig. De känsliga
unga männen tycktes också ha gjort ungefär
samma iakttagelse. Det uppstod en stunds
förlägen tystnad. Vi befunno oss plötsligt på
olika pian; kontakten var afbruten, ehuru Sa-

ken var gemensam för oss alla. Vi hade ve-
lat bereda honom glädje och måhända också
lyckats häri. Men just då hän kanske trott
sig omgifven af idel själsfränder, hade hän
icke funnit resonans för det, som för honom
var kärnan i det hela.

Jag delade visserligen icke hans uppfattning,
men det föreföll mig likväl, som hade de unga
männens entusiasm nyss värit bara tomt mun-
väder i bredd med hvad eremiten tänkte om
6 Fredseremiten,
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idens förverkligande. Jag kunde icke värja mig
för intrycket att det i deras intresse för den
goda saken fanns något af samma ytlighet och
lättvindighet, som i allmänhet präglar värl-
dens uppfattning af ideella sträfvanden, att
det hela för dem mera var en stimulerande
andlig sport än en djup och lefvande öfverty-
gelse. För honom var saken så stor, så dyr-
bar och viktig, att den kunde förverkligas en-
dast såsom en ny religion, med bistånd af nya
gudar, som mänskligheten måste tillägna sig,
om hon på allvar önskade frid på jorden och
människorna en god vilja. Det mål hän upp-
ställt kunde aldrig nås af vanliga världs-
förbättrare, politiker och reformatorer; hans
sak förutsatte apostlar, profeter, trosförnyare,
kanske martyrer tili och med. Hans ide
skulle icke förfäktas som en vanlig sak; den
måste förkunnas för folken sora evangelium
för hedningarna. Hän såg i den Guds egen
sak.

Hade jag förstått honom rätt? Jag var
öfvertygad därom.

Något liknande hade synbarligen gått upp
äfven för de unga männen.
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Hvarför sade ingen honom ett ord af
förståelse? utbrast en af dem.

Jag önskade att jag trodde som hän, för
att kunna glädja honom genom att säga ho-
nom det.

Säg det i alla fall!

Föraren kom och raeddelade, att de måste
bryta upp, ifall de före nattens inbrott önskade
hinna fram tili härbärget, därifrån gletscher-
vandringen upp tili Hornspitze tidigt följande
raorgon skulle taga sin början. De unga män-
tien begynte göra sig i ordning för affärden,
knyta sinä skoband, snöra sinä ränslarJ Så
snart allt var klart, slängde de packningen på
ryggen, grepo sinä alpstafvar och gingo ut.
Eremiten stod i trädgården midt ibland sinä
alprosor. De klarröda blommorna på sinä höga
stänglar nådde honom nastan tili knät. Hän
stod där som inramad af passets branta berg-
väggar, mellan hvilka dalen och sjön och hela
världen där nere, för tillfället purprad af
kvällsljusets varma, spelande glöd, utan öfver-
gång vidgade sig för min blick. Hän kom emot
dem med ett knippe alprosor i handen och gaf
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de bortdragande hvar sin blomma, i det hän
uttalade en säkerligen ofta upprepad afskeds-
hälsning:

Ett litet minne från madonnans trädgård.
Då fann en af dem, fransmannen, det rätta

svaret. Hän tog af sig hatten och lösgjorde
den kring kulien virade slingan af hvit edel-
weiss. De öfriga fattade strax hans afsikt och
följde hans exempel.

Fader, sade hän, dessa blommor aro
det käraste och dyrbaraste vi i detta ögon-
blick äga. Vi ha plockat dem kanske med
en smula fara för eget lif i branternas
skrefvor och vid afgrundernas rand för att
föra dem med oss, den ena tili sin fästmö, den
andra tili sin syster, den tredje tili sin unga
hustru. Nu bedja vi er taga emot dem som
ett tack för några korta, men rika stunder
här uppe och nedlägga dem som ett anspråks-
löst tackoffer på fredens madonnas altare.

Ni tror på henne?
Det göra vi, om också kanske inte fullt

på samma sätt som ni.
Fredens madonna har aldrig fått en gåfva,

som gladt hennes hjärta mer än denna.
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Och rörd tryckte hän handen på enhvar,
när hän mottog deras blommor. Det var en

vacker och älsklig scen en sådan, som kan
förekomma blott bland goda, fina människor.
Jag hade önskat att ett hurra följt dem på
deras väg och att fladdrande dukar vinkat
dem ett farväl.

De drogo bort. Eremiten följde dem för
att visa, hvar vägen tog sin början. Jag slog
mig ned på bänken utanför hyddan.



IV.

Deras entusiasm bottnade den verkligen
i en allvarlig öfvertygelse? Hade inte de
och äfven jag själf, nu som så många gånger
förut i mitt lif hade inte vi alla blott låtit
oss ryckas med af nägot, som var bara en
stämningsbris, något som visserligen kunde
komma flaggor att fladdra, men inte mäktade
bringa kvarnhjulet i rörelse? Ty det vi fanti-
serade om, det kan nog aldrig förverkligas.
Mänskligheten bar aldrig på allvar velat fred.
Hon bar inte nått detta mål, emedan hon inte
sträfvat mot det. Skall hon någonsin göra det?
Har den mänskliga naturen öfver hufvud några

förutsättningar därför? Skulle vårt släkte nå-
gon gång hinna fredens förlofvade land, är det
inte otroligt, att det snart skulle längta bort
därifrån igen. Hvarför då hänge sig åt den
utopien bara för att ställa sig väl med några
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främlingar, som man af en händelse råkar?
Ännu ha vi inte ens sett gryningen af den tid,
då denna ide blir förverkligad. Inte ens i prin-
cip är den ännu erkänd. Endast kriget har,
om något, sinä profeter och apostlar. Hvera
kan räkna de heliga krig, som blifvit förda?
Om någonting från tidernas morgon värit och
fortfarande är en tro, en staternas och folkens
religion, så är det sannerligen kriget just
det och ingenting annat! Redan i morgon stå
måhända dessa unga män under inflytande af
denna tro, beredda att offra inte bara sinä
blomstertrofeer, utan också sinä lif på krigs-
gudens altare.

Deras fredshänförelse var knappast någon-
ting annat än en tidens stämning, som smittat
dem och fyllde deras behof af psykisk stimu-
lans. Det var den form, i hvilken deras ung-
domliga optimisin klädde sig, det naturliga ut-
loppet för det känslorus som så lätt framkallas

o

af en miljö sadan som denna, där man är höjd
öfver verkligheten, oändligt fjärran från det
som är där man kan föreställa sig världen
där nere just sådan man önskar... Hit upp
riår icke ens det svagaste sorl af dess röster,
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här klingar för våra Öron blott den melodi,
som födes i vår egen själ.

Men å andra sidan hvarför skulle vi inte
låta det ske, om det skänker vårt sinne lyft-
ning? Hvarför skulle vi inte låta oss föftrollas
däraf som af konst, poesi och höga ideer

om vi känna oss i behof af det, och vakna
först i morgon tili verkligheten, om så är nöd-
vändigt? Det finns måhända sådana lyckliga
varelser, som aldrig vakna, som alltid lefva i
sinä drömmar och af dem skapa sig en verk-
lighet.

Denne eremit honom skall åtminstone
ingenting i världen förmå väcka tili en verk-
lighet, som öppnar hans ögon för att hans ide
är blott en utopi. Hän hör tili dem, som när
de en gång omfattat en tro, aldrig svika den
och aldrig låta sig besvikas. Innebörden af
deras tro kan möjligen växla, men själfva tron
förlora de aldrig. Den som en gång tror, att
det finns en god och rättfärdig Gud, hän mi-
ster aldrig tron på denna sin Guds existens,
om också världens gång oupphörligt skulle
ådagalägga motsatsen. Om det också skulle
gifvas de starkaste bevis för, att tili exempel
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fredsiden är blott ett luftslott, skulle det inte
betyda det ringaste för honom. Ty hvad som
för den troende icke förverkligas i dag, det
tror hän skall förverkligas i morgon. Om i
morgon ett krig skulle bryta ut, vore det för
honom det sista. Och vore inte heller det det
sista, skulle det vara det nästsista. Om hans
ögon icke skola få bevittna detta, skola an-
dras göra det i stället. Hän är alltid ett steg
före alla andra, och hän tror tili slut alltid det
hän önskar tro och ställer mot verklighetens
vittnesbörd från i dag morgondagens möjlig-
heter. Förverkligandets möjlighet och hoppet
därom är för honom liktydigt med själfva för-
verkligandet.

Hän kom tillbaka; hela hans vasen utstrå-
lade vänlighet, välvilja och stilla glädje.

Aldrig förr har jag här hört ett så vac-
kert tai. Det är de unga, just sådana som

dessa, som en gång skola förverkliga allt. Om
kriget någon gång skulle bryta lös, skulle in-
gen af dem gå med.

Huru kan ni vara så säker på er sak?
Jag såg hur deras kinder glödde och

hur deras ögon strålade.
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Det var således på en människokännedom
af detta slag hän grundade sin tro och sin för-
vissning om världsfreden. Kunde väl någon
tro och förvissning stå på en svagare reell
grund? Och ändå gjorde hans enkla tro på
världsfreden ett starkare intryck på mig än de
unga männens alla argument tillsammans. Jag
hade en förnimmelse af, att om jag någon
gång komme att omfatta denna tro, så skulle
det ske, icke med deras förnuft, utan med
hans känsla.

Hän anvisade mig nattläger uppe på vin-
den, hvars ena hälft tjänade som höskulle,
medan den andra utgjorde hans sofrum. Där
funnos två bäddar i hvar sin vrå, täckta af ett
stycke grof säckväf. Den ena var hans egen,
den andra afsedd för gäster. Så snart hän gett
boskapen foder, skulle hän göra mig sällskap

ifall hän inte störde.
När jag sträckte ut mig på min bädd af

hö, var det plötsligt som om jag befunnit mig
hemma i eget land, hos en gammal bekant i
hans torp, på stallsskullen. För länge sedän
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hade jag där borta i den ensliga skogsbyg-
den en god van, en själsfrände, ehuru det
knappast fanns en fråga, i hvilken vi inte voro

af olika mening en eremit i sitt slag, också
hän. Jag besökte honom ofta på minä jakt-
och fiskefärder. Beröringspunkterna oss emel-
lan voro inte många, men vi trifdes ändå för-
träffligt i hvarandras sällskap. Hän var troen-
de, jag icke. Men det fanns i alla fall något,
jag vet icke hvad, som drog oss tili hvarandra.
Kanske bara det, att vi värderade hvarandras
ärlighet. Kanske för hans vidkommande också
det, att hän var öfvertygad om att jag en gång
skulle tillägna mig hans tro. Alit emellanåt
upprepade hän: „Så där talar du nu, men vänta
bara, en gång kommer det nog att låta annor-

lunda“. Och hvad mig beträffar kanske ännu
det, att hän ägde något, som jag icke ägde
sitt ljus i natten, sin säkra ledstjärna något
som jag längtade efter och som jag gladde mig
åt att ha funnit åtminstone hos en annan. Må-
hända hade hän märkt, att jag uppsökte honom
framför allt vid de tillfällen då jag kände mig
andligt upprifven. Med sitt fromma, förnöjsamma
vasen lyckades hän alltid bringa mig i jämvikt
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igen. Då jag fann huru hei hän gjutit sin per-
sonlighet af det, som var det bästa hos honom,
försökte också jag göra detsamma. Hans för-
nuftsskäl gjorde aldrig något intryck på mig,
endast den orubbliga kraft, som låg förborgad
i hans kansia och hans tro. Men ora någon
försökte kukkasta hans argument, var jag ge-

nast färdig att göra hans sak tili min och för-
svara den icke blott med hans förnuftsskäl
utan också med nya, som jag själf tänkte ut.
Jag tog hans tro i försvar, ehuru jag icke de-
lade den. Jag hade värit färdig att tro på allt
som hän trodde på. Då hän försökte bevisa
något, misslyckades hän alltid. Men då hän
betagen ropade, i det hän pekade på något
vackert eller stort eller upphöjdt: „Se, där är
Gud ... ser du honom inte där i molnet. .

.

i vindens sus ...i det rättas seger .. . hän ta-
lar tili oss öfverallt, hän är allestädes närva-
rande! Det är härligt att tro .. . jag skulle
unna också dig den lyckan!“ då värmde
mig hans glöd, då elektriserade mig hans lå-
gande blick, och jag önskade att jag värit lik
honom. I troendes, i lättrörda känslomänni-
skors sällskap har jag alltid trifts. Deras vär-
me smittar också mig.
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Hur mången sommarnatt lågo vi icke där
uppe på hans vind och språkade ända tills en
ny dag grydde. Jag hqrde kornas lugna idiss-
lande och då och då en klockas pinglande i
fårens fålla. Hunden kom och lade sig vid
minä fötter. Min vän steg upp och gick tyst
omkring som nu eremiten där nere.

Återigen, som så många gånger förut un-
der loppet af denna dag, drogos minä tankar
tili det, som jag rätteligen kömmit för att söka
här ofvan moinen. Allting här de unga män-
nens entusiasm, eremiten, hans madonna
förde mig tillbaka tili utgångspunkten. Jag vill
om också blott för ett ögonblick tro, att denna
värld är den bästa möjliga, att den styres af
stora, upphöjda ideer, att den oafbrutet går

framåt, tillväxande i kraft och godhet och tack
väre alla nya människovänliga sträfvanden, alla
nya snillrika uppfinningar stadd i snabb utveck-
ling mot en oanad framtid af icke blott mate-
riell odling utan äfven andlig förfining. Slut-
målet för denna utveckling måste vara världs-
freden. Först den förverkligar kristendomens
djupaste grundide. Den förutan är det me-
ningslöst att tala om några definitiva vinningar
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för Kristi lära. Målet är högt, men når man
det icke, bar man ingenting nått, utan stannat
på halfva vägen. Pessimismens tid är förbi,
likaså den ofruktbara kritikens och hånets!
Detta sekel, som nyss grytt, skall varda de
Tolstojanska ideernas, Röda korsets och den
mellanfolkliga skiljedomens sekel.

De där unga männen och deras likar, de
äro kanske ändå, när allt kommer omkring,
de verkliga representanterna för detta nya se-

kel. Deras hänförelse är en yttring af de dju-
paste strömningarna i vår tid. Låt så vara, att
den blott är skummet på ytan, men inte ens
skumraet skapas af intet. Det födes af bölje-
gången, som tidens vindar alstra i människor-
nas sinnen. Det är böljans kraft, som bär det
högt mot skyn.

Man kan aldrig veta, hvilken hemlig, hos
folken förborgad kraft denna hänförelse ännu
kan bringa tili utbrott. Så föga tidsenlig ere-

mitens tro för tillfället än må te sig, kan den
dock en dag, vorden en mäktig rörelse och i
förbund med socialismens bästa ideer, eröfra
världen. Om raänniskorna en gång i forna
tider kunnat låta sig ryckas med af sådana
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ideella företag som korståg och religionskrig,
hvilka predikats af fattiga barfotamunkar, hvar-
för skulle inte samma under kunna upprepas

än en gång? Och så alla martyrerna! hvar-
för skulle man inte kunna tänka sig, att också
fredsiden förmår växa tili en makt, som ingen-
ting kan motstå, som låter trosvittnen uppstå
i sådan mängd, att det blir en omöjlighet att
kasta dem alla i fängelse eller jaga dem i
landsflykt eller döma dem tili döden för deras
envisa passiva motstånd?

Denne eremit ett medeltida helgon i ny
skepnad låt hans tro ge upphof åt ett tros-
samfund, ett organiseradt brödraskap, som får
makt öfver samvetena och tar dem under sin
ledning huru lätt människorna reagera för
dylika inflytelser, det kunde jag sluta mig tili
af mötet med de båda gamla herrarna, det
kunde jag sluta mig tili af samvaron med de
unga männen, det vet jag också af egen erfa-
renhet. Knappast någon lämnar denna hydda
utan att ha rönt intryck af ett eller annat slag.
Denna mottaglighet hänger intimt samman med
tidsandans allmänna riktning... med våra da-
gars utvecklade mellanfolkliga förbindelser,
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med de ideer, som behärska hela vår materiella
och andliga kultur. Den som i ringaste mån låtit
sig påverkas af denna ide hän må blott hom-
ma hit upp och hän skall vinnas helt på käns-
lans väg. Här bli raänniskorna mottagliga, här
ge de sig hän, i halfdunklet framför härdens
stilla glöd. Här förenas de mest motsatta na-
turer i samma stämning en gemensam andakt
griper alla som under gudstjänsten i en kyrka.
I sådana stunder faller utsädet i god jord. Här
försöka alla att, åtminstone för tillfället, sätta
sig in i hans tankevärld ... Men dylika freds-
idens altaren, där man offrar åt fredens ma-
donna och tillber henne, kunna resas äfven
annorstädes, tili och med midt inne i de stora
städernas människomyller.

Hvar finnes väl den kyrka, i hvilken freds-
iden på allvar blifvit predikad? Den har kan-
ske berörts i allmänna ordalag som en del af
den kristna kärleksläran, men aldrig förkun-
nats som en lära för sig, som ett öppet kraf
på afväpning. Men låt den blifva allt krafti-
gare förkunnad, låt den blifva predikningarnas
text och gudstjänstens innehåll, låt den sidan
af Kristi lära tvingas fram och formuleras som
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en trosbekännelse! Eremiten hade rätt i hvad
hän sade: jämlikhet och broderskap och fred
ha hittills inte blifvit förverkligade på jorden,
emedan ingen i dem sett Guds egen sak.

En trossak måste den blifva, om något skall
kunna uträttas .. . Hvilken reformation, hvil-
ken nyskapelse af allt religiöst lif, om så
skedde!

Kyrkans framtida, stora uppgift i världen:
alla folk kristna, alla kristna fredstroende!

Men denna enkla man här uppe, hän verkar
ju redan i den andan.

Jag greps af ett oemotståndligt behof att
komma honom närmare. Framför allt hade
jag önskat få veta, huru hän förvärfvat denna
sin tro ...på hvilka underbara vägar hän köm-
mit tili den ... hvarför hän slagit sig ned just
här för att verka för den . . . hvilket hans för-
flutna var ... hvilka personliga upplefvelser
och erfarenheter, sora lågo bakom hans om-

vändelse.
Hän kom och jag frågade honom strax

därom.

7 Fredseremiten.
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Säg mig, hvar har ni fått denna er un-
derbara tro?

Förefaller den er så underbar?
Jag sade honom, att hans tro, mer än alla

bevis, öfvertygade mig om möjligheten af freds-
idens förverkligande.

Madonnan uppenbarade för mig, att allt
dödande är synd.

Tala om för mig, huru det gick tili.
Och sittande på sin bädd berättade hän för

mig, en vildfrämmande, om sin omvändelse,
enkelt och naturligt, utan en skymt af fruk-
tan att jag icke skulle förstå honom, och full-
komligt fri från den förhäfvelse, man så ofta
stöter på bland troende: det här begriper du
ändå inte, det lönar sig inte att tala om det
här för dig. På samma sätt hade hän synbar-
ligen berättat sin historia också för andra, att
döma af att den redan tycktes gjuten i en fär-
dig form.

Hän hade förr värit ifrig jägare. Hans kä-
raste passion hade värit dödandet för nöjes
skull, och ju storslagnare den omgifning var,
där hän fick tillfredsställa den, desto större
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var också hans nöje. Som sin husbondes stän-
diga följeslagare hade hän jagat i nastan alla
land, nedlagt allt slags villebråd. Hän hade
pröfvat och sett mycket af världen, fått nog
af den och dess fåfänglighet och tili slut dra-
git sig tillbaka från den. Hans herre, hertigen,
hade anförtrott honom vården af sinä vid-
sträckta domäner och jaktområden i denna
bergsbygd. Hvarje år kommo hertigens vänner
hit och anordnade stora stengetsjakter. Trak-
tens hela befolkning uppbådades för att drifva
villebrådet mot passen, där jägarna inväntade
sitt byte. Otaliga stengetter folio för deras
kulor, tiotals män hade full sysselsättning att
bära bytet ned tili dalen för att säljas eller
transporteras vidare tili de höga herrarnas
slott. Ett af dessa jaktpass befann sig på den
lilla äng, där nu madonnans altare var rest.
Där stannade alltid stengetterna ett ögonblick
för att hämta andan, innan de fortsatte sin
flykt upp mot gletschern, dit det var omöjligt
att följa dem. Hunno de en gång dit, voro
de räddade, Högre upp funnos icke mera
några pass, där jägarna kunde ligga i bakhåll
för dem.
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Det var redan kväll, en kort stund före
angelusringningen, då drefvet måste upphöra
och intet skott mera fick lossas. Det var jak-
tens sista dag. Då aftonklockorna började
klinga i dalen, då skulle jag blåsa en signal,
som sedän upprepades af vaktpost efter vakt-
post öfver hela linjen, och därmed var freden
inblåst för det året. Angelusringningen bör-
jade. Jag förde redan hornet tili minä läppar
för att gifva signalen. Då hör jag buller hak-
ona mig, och midt på afsatsen står en ung
stenget, som förvillats från sin moder, lyss-
nande efter henne och försiktigt kallande på
henne. Hornet föll tillbaka i sitt gehäng och
gevärskolfven flög tili kinden. Den unga sten-
geten var med ett enda språng uppe på den
klippa, nedanför hvilken madonnans altare nu

står. Jag sköt, raen skottet sårade den inte
dödligt. På marken syntes blodspår. Jag följde
dem ända tili mörkrets inbrott, utan att likväl
få fatt i det sårade djuret. Under natten up-
penbarade sig madonnan för mig i drömmen
och sade: „Du har begått ett mord. Ett
djurs lif är lika heligt som en människas“. I
flera dagar sökte jag stenbocken. Tili slut fann
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jag den på ett utsprång under en brantstu-
pande klippvägg där hade den råkat som i
en fälla, då den inte orkat klättra tillbaka upp.
Mitt skott hade krossat dess ena framben.
Den hade dött af hunger, sedän den ätit upp
allt grönt i närheten, tili och med ljungens
rötter.

Jag anmälde för hertigen, att jag inte
längre kunde vara hans jägare. Hän bad att
få veta skälet. Jag sade honom, att jakt var
synd. Synd, hvarför det? frågade hän. Jag
talade om för honom, hvad madonnan uppen-
barat för raig i drömmen. Hertigen var en
gammal och from man. Hän sade, att då ma-
donnan en gång förkunnat och befallt något,

då måste man också lyda henne. Sedän dess
har inte ett skott lossats här uppe bland ber-
gen, inom hela det område, som tillhör herti-
gen. Hän bad mig stanna kvar här och öfver-
vaka, att ingen mer jagade på hans mark. Nu
har jag vaktat minä stengetter i snart tio år.
De ha blifvit så tama, att de om natten hom-
ma och äta från hässjorna, som stå strax hak-
oin stugan. Jag tänkte, att madonnan kanske
menat ännu något annat, att hon rätteligen



102

velat säga: då människan inte får döda djur,
får hon ännu mindre döda sinä medmänniskor.
Jag ville i alla fall tjäna henne också på det
sättet. Jag uppställde hennes bild där borta.
Många ha begynt tillbedja och dyrka henne.
När de fråga, hvarför jag tjänar henne, så för-
klarar jag det för dem. Madonnan har gjort
många underverk. Hon skyddar för snöskred.
De som tro på henne mistä aldrig sin boskap.
Mången kommer för att dricka ur hennes källa
och för med sig hem af dess heliga vatten.
Prästerna ha inte välsignat det, men det är
ändå heligt, ty madonnan själf har välsignat
det. Det grumlas aldrig. Alla andra källor
grumlas, då det regnar på gletschern, men

madonnans källa grumlas inte ens af det häfti-
gaste regn.

Jag kunde visserligen inte gå med på alli
det där. Men om någon just nu vågat tvifla
på det eller öfverlägset ryckt på axlarna åt
alltsammans, hade jag försäkrat eremiten att
jag trodde, att allt gått tili just så som hän
trodde att det gått tili. Madonnan hade up-
penbarat sig för honom, madonnan gjorde un-
derverk, hennes källa var helig, och dess vat-
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ten förblef alltid klart, emedan det var he-
bgt.

Utanför hyddan hördes lätta, försiktiga steg.
Hunden satte sig upp, spetsade öronen, men
lade sig igen.

Hvad är det?
Stengetterna komma och söka sig föda.
Tänk, att de verkligen våga det, fast det

finns hund i huset?
Pax går aldrig ut, innan den hört dem

aflägsna sig.

Tviflar ni aldrig på, att er ide skall för-
verkligas?

Nej. Människorna ha ett behof att tro
på den. Jag tror att största delen af mänsk-
ligheten innerst i sitt inre tror eller åtmin-
stone hoppas, att krig hädanefter skall vara
en omöjlighet. Ingen, som värit här uppe, har
tagit kriget i försvar eller motsagt dem, som

betrakta det som ett ondt. Kanske tänka de
annorlunda där nere i världen, men så snart
de slagit in på madonnåns stig och druckit ur

hennes kalla, gripas de af ett begär att tro,
att hon en gång skall skapa varaktig fred på
jorden. „Det är, som vore detta en helig ort
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och fridsfurstens boning“ bruka de säga. Kan
så vara, att raånga säga så bara för att göra
mig tili lags. Kanske se många af dem i mig

blott en fantast, en halfförryckt gubbe, hvilket
jag måhända också är. Men jag är glad öfver
att de åtminstone säga sig tro, om de också
inte på allvar göra det eller om deras tro bara
är en stundens stämning. Alltid lämnar denna
stämning något spår efter sig. Jag föreställer
mig att det är med dem som med bien, som
sig själfva ovetande samla blommornas frömjöl
på sinä vingar och därmed befrukta andra
blommor. .. Denna sommar har värit en un-
derbar sommar. Aldrig förr ha så många freds-
troende kömmit hit. Och de ha kömmit en-

kom för madonnans skull, inte bara af en
händelse. Det var madonnan, som lät de
unga männen tala så vackert och varmt.
Måtte hon skänka dem sitt beskydd, så att de
inte störta ned och intet ondt händer dem på
deras vandring ... Godnatt!

Jag hörde honom bedja en tyst bön; strax
därpå var hän insomnad. Rundt omkring mig
härskade högfjällets och de öde rymdernas
dubbla frid. Bäckens sorl Ijöd någonstans i
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fjärran. Hunden suckade i sömnen. Ett kryp
prasslade i höet. Fåren och killingarna hvi-
lade tysta i sin fålla, men utanför hördes sten-
getternas skygga, försiktiga fjät kring häss-
jorna. Jag tyckte de samlades i allt större
skaror och jag fann ett nöje i att föreställa
mig alla fjällens fyrfotingar i tätä hopar trän-
gas kring hässjornas aldrig trytande hö.

Hän hade sannerligen sonat hvad hän en

gång brutit mot dem.
Om dödandet af ett djur är synd, har hän

sannerligen sonat sin skuld.
Också jag hade i tiden värit jägare och dö-

dat och sårat jag vet inte huru många djur,
men aldrig hade jag ändå kömmit tili samma
syn på saken som hän. På grund af vissa
sväfvande samvetsbetänkligheter eller var
det kanske blott leda hade jag upphört för
en tid, men börjat på nytt igen, då dessa be-
tänkligheter syntes mig blott som ett utslag
af blödsinne, som löjlig sentimentalitet. Hvar-
för hade inte jag undergått samma förvandling
som hän? Var det därför, att jag aldrig fått
upplefva ett dylikt under, en dylik nattlig up-
penbarelse som hän? Är kanske väckelsen,
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omvändelsen tili en ny åskådning, alltid ett
verk af hemlighetsfulla, för oss okända och af
oss oberoende makter ett Herrens under,
som de troende säga?

Kväller hos några, sådana som hän, ett
flöde ur djupa, i tidernas morgon upprunna
källor? Det finns ju religioner, som förbjuda
sinä bekännare att döda djur och förtära kött.
Den kansia af medlidande och motvilja, hvari
detta förbud har sin rot, går ju som en röd
tråd genom mänsklighetens hela sedelära.

När jag vaknade följande morgon bad jag
att få stanna kvar hos honom. Min begäran
tycktes glädja honom. Då jag visste, att hän
aldrig mottar någon kontant betalning af sinä
gäster, frågade jag honom, om jag inte på nå-
got sätt kunde hjälpa honom i hans arbete.
Hän föreslog att jag skulle deltaga i höbärg-
ningen om det roade mig.

Vi voro tre, som begåfvo oss af tili än-
gen. Redan tidigt på morgonen hade en ung
man kömmit upp tili oss från dalen. Det
var en allvarsam, något melankolisk yngling.
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På vägen ned frågade jag eremiten hvem hän
var.

Det är Hansel, en ensam kvinnas son.
Hän är mitt postbud. Åh, det är en härlig
gosse, hviskade hän. Hän har visserligen
aftjänat sin värnplikt, men aldrig skulle hän
gå med i ett krig.

Äifgarna lågo på sluttningen ned mot da-
len, icke långt från madonnana terrass, där-
ifrån en stig, som ledde genom en grandunge,
slingrade sig utför branterna. Där utbredde
sig såväl på denna som motsatta sidan af da-
len böndernas ängsmarker. Höbärgningen var
i full gång. Människor rörde sig kring de
små bruna ladorna, brynstenar klingade mot
liarnas bett och munter sång fyllde luften.
Nere i dalen ropade bergvandrare sinä häls-
ningar hit upp och fingo glada ekon tili svar.
Himlen var alltjämt söndagsklar och vädret
varmt och lugnt. Arbetet gick som en dans.
Åter en gång kände jag det våta höet falla
för min lies skarpa bett och njöt mitt fa-
voritnöjes behag. Höet slogs på morgonen,
torkade i dagens strålande soi och var vid
kvällens inbrott redan färdigt att bäras i la-
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dan, som låg vid grandungens bryn all-
deles som fordom hemma, hos min gamle vän
i skogsbygden. Med den skillnaden dock, att
här svindlande höga berg lyfte sinä snöhöljda
hjässor öfver skogen och att här ett alpland-
skap vidgade sig för min blick i ali sin prakt:
färgskimrande dalsluttningar och i dalsänkan
än en brusande fors, hvars dån ej hördes,
ehuru skummet sprutade högt, än en stilla
sorlande ström, och längst ned en solrökssvept
sjö med städer och byar, lif och rörelse.

Det var något inom mig som tvang mig att
se allt delta i fredsidens skimmer. Från alla
håll tycktes en fläkt af endräkt och harmoni
slå mig tili mötes. Det var som hade eremi-
tens tro lifvat alla dessa människor, som hade
de värit genomträngda af den i allt sitt gö-
rande och låtande. De vandrade alla långsamt
upp för de branta sluttningarna, enhvar tili sin
lada, med ränsel på ryggen och arbetsredska-
pen, liar och räfsor, öfver axeln. De voro alla
lika klädda, männen i korta, grå vadmalsjackor
som våra väckta där hemma i deras skört-
rockar. Liarna blänkte som bajonetter i solen
och de grå dräkterna liknade soldatuniformer.
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Jag tyckte mig se en trupp, som kom för att
eröfra det sista, som ännu återstod att från-
rycka naturen, det fattiga höet, vuxet inte långt
från den eviga snöns rike. Var icke denna ar-
mes frammarsch en bild i smått af hela värl-
dens fredliga eröfring där nere kring sjön
vinbergens land, frukternas och rosornas, ett
land, där mjölk och honungflödade här dvärg-
björkens, fjällgranens och ljungens Lappland
men en och samma värld ändå, tagen i besitt-
ning af människor som lefde i frid och endräkt
med hvarandra.

Skördefolket var som en enda stor familj.
De arbetade visserligen hvar för sig, men ändå
i broderlig gemenskap. Då någon var färdig
med sitt eget arbete, gick hän strax, utan ett
ord, tili en annans skifte och började slå, räfsa
eller bära. Bergen med sin nyckfulla väderlek
och sinä öfverraskningar aro en fiende, mot
hvilken det är nödvändigt att alltid vara på
sin väki Enhvar af dessa människor bar nå-
gon gång med fara för eget lif hjälpt en an-
nan och i sin tur blifvit hulpen på samma sätt.
Om ett djur förvillas från hjorden eller om

man misstänker, att någon befinner sig i fara,
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beger sig hela byn ut för att söka. Männi-
skorna äro bröder, naturen allas gemensamma
fiende. Hvarför kunde inte allt lif på jorden
ordnas enligt denna princip? På sätt och vis
förhåller det sig ju redan så. Och där man

inte kömmit så långt, sträfvar man därtill.
Eremitens madonna tycktes som på grund

af en gemensam öfverenskommelse vara er-

känd som denna orts, dessa bönders skydds-
helgon. De sågo i henne den goda och tjän-
liga väderlekens gifvarinna, förklarade eremi-
ten för mig. När de om kvällen drogo hemåt,
uppsökte nästan alla kvinnor och äfven åtskil-
liga bland männen hennes altare, ehuru de här-
vid voro tvungna att klättra upp för eri brant
sluttning. De knäböjde en stund framför hen-
nes bild, bådo en tyst bön och tycktes, när de
reste sig, fyllda af en stilla frid, som om de
fullgjort en kär plikt. Fredens madonna dyr-
kades således redan, det fanns således redan
ett samfund af fredstroende med sitt eget
altare, sin egen präst grunden var lagd tili
en framtida fredskyrka visserligen fjärran
från stora världen, fjärran från verkligheten,
ofvan moinen, ännu kanske blott som en sväf-
vande stämning men den fanns ändå.
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Talar ni aldrig tili dem där vid madon-
nans altare? frågade jag en kväll, då vi van-
drade upp för branten.

Ser ni, jag kan inte tala .. . Ack, om
jag kunde det. . . Ack, om det funnes någon
som ville förklara det för dem så som de unga
männen . .

.

Vår slåtter varar flera dagar. På morgonen
bege vi oss ned, arbeta hela dagen och åter-
vända på kvällen tili hyddan. Jag uppgår allt
mer i denna hans värld, hvilken tili en början
förefaller mig som en overklig saga, men efter
hand formar sig tili en verklighet, mer lefvan-
de än hvarje annan. Också jag dyrkar fredens
madonna, visserligen hvarken med knäfall eller
med bön, liksom hän och många andra, men

också jag lägger hvarje morgon en alpros från
hans trädgård på hennes altare, som om det
hörde tili saken, som om jag bröte emot nå-
got, om jag försummade det.

Dessa dagar skänka mig en andlig och
kroppslig jämvikt, som annars förunnas mig
blott under sällsynta högtidsstunder i naturens
sköte, ute i skären, vid hafvets strand, då jag
en mild augustikväll ser fyrarna blinka vid
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horisonten och månen står stor och röd på
himlen då jag hvarken kan eller vill se

afvigsidan af tillvaron och tror att en sådan
inte ens finns, att världen öfverallt är lika
skön, lika härlig. Jag känner en ljuflig matt-
het i kroppen efter dagens arbete, sinnet sö-
ker blott det som är vackert och angenämt.
Jag vill se världen, icke sådan den kanske är,
utan i ett förklaradt skimmer. Herdeflöjternas
spröda toner komina mitt hjärta att skälfva
och min själ att låga. En enkel visa verkar
på mig som bruset af en mäktig orkester. Jag
känner mig mottaglig inte blott för stämningar,
utan äfven för ideer, jag känner ett behof att
försöka förstå allt, äfven de mest motsatta
åskådningar, äfven sådant, som jag förr för-
dömt. I sådana ögonblick vill jag framför allt
tro, tro äfven det omöjliga, tro, att allt hvad
jag hoppas skall förverkligas.

Och jag tror att världsfreden icke mer är
blott en dröm, en utopi, utan att den måste
bli en verklighet. Kanske är den redan en
verklighet. Världens sista krig, åtminstone
mellan de stora kulturfolken, är redan utkäm-
padt. Men man kan ju aldrig veta när tiden
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och stunden är kommen. Kanske det nya året
redan gått in, medan vi sofvo, klockan tolf på
natten. Dess stjärna har redan gått upp; vise
män ha redan skådat den. Inga kanoner skola
mera affyras. Fästningarna skola småningom
förvittra, vallar och skansar jämnas med jor-
den .. .

pansarkolosserna rosta i sinä hamnar. .
.

Hur många forntida borgar aro icke nu för-
vandlade tili museer, skolor, kyrkor, bibliotek!
Hur mången väli tili en lekplats för barn!

Angelusklockorna nere i dalen klinga stilla
i kvällens dunkel. Deras klang bäres ända hit
upp, kanske högre ännu, upp tili de högsta
spetsarna, tili den eviga gletscherns trollgöms-
len. Deras toner klinga nu, just i denna stund,
öfver hela Europa, samtidigt i Spanien, Frank-
rike, Kalien ...sändande sitt änglabudskap från
land tili land, öfver haf och slätter, från berg
tili berg... följande hvarandra för att gästa
hattens stillhet, då människorna reda sig tili ro,
och sakta sväfva in i deras drömmar.

Det var för mig en härlig kansia att åter
efter en lång tid, kanske egentligen för första
gången i mitt lif, äga en tro, tro på det goda,
tro på rättens och kärlekens makter, tro på

8 Fredseremiten.
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att världen, trots allt, blir bättre och kan varda
ett paradis för människan, då hon lärt sig för-
stå, hvad som är villkoret för hennes lycka . . .

Hvilken fröjd att fylld af denna kansia draga
vidare och öfver bergen vandra ned i solens
land.
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Följande morgon gingo vi åter ned tili
ängen för att breda ut det återstående höet.
Hvarje morgon hade vi sett kvinnor knäböja
framför madonnans bild och funnit friska blom-
mor på hennes altare. Nu fanns där ingen,
och inte heller hade det kömmit några nya
blommor sedän i går.

Det var lördag, och de hade antagligen haft
brådt tili sitt arbete, så att de inte hunnit göra
omvägen hit upp. Men när vi koramo ned tili
ängarna, var ingen där. Inte heller annorstä-
des syntes något skördefolk tili, och ingen
klang af hvässade liar Ijöd som förr om morg-
narna. Stackarna stodo orörda och räfsorna
som stucko upp ur dem tycktes bida de flitiga
händer som fört dem.

Var det någon kyrklig högtid i dag eller
en af dessa byfester, som alltjämt återkomma
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här i bergsbygden? Eremiten visste icke af
någon sådan. Men antagligen förhöll det sig
ändå så. Vi togo itu med vårt arbete, bredde
ut vårt eget hö och äfven så mycket af gran-
narnas som vi trodde oss hinna bärga före
kvällen.

Men det var ändå märkvärdigt, att inte en
enda människa under dagens lopp visade sig
på en enda äng i hela dalen. Det måtte ha
funnits något gemensamt förhinder för alla.
Bergsbygden är ju öfverraskningarnas värld.
När som helst kan ett jordskred inträffa. Då
behöfvas alla byamän för att gräfva frara de
begrafna. Men kvinnorna borde i alla fall ha
kunnat komma. De försumma inte gärna bärg-
ningen af sitt fattiga hö.

Vi hade tagit oss en stunds rast och sutto
på ladans tröskel med det doftande, knastrande
höet midt framför oss i solskenet.

Hvar hålla väl turisterna hus i dag?
Man ser inte en enda af dem.

Det underligaste af alltsammans är, att
inte ens Hansel höres af.

Vid en krök af vägen i dalens botten skym-
tade en skara män, icke turisten, utan bergsbor,
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som tågade fram med raska, taktfasta steg,
sjungande en marsch.

Kanske det ändå är någon fest i dag.
Det Ijöd buller från stigen, som slingrade

sig ned för bergets sluttning och ledde hit från
en vaktstuga högre upp. En soldat i alpjägar-
uniform kom rusande nedåt och ropade på
långt håll:

Hallå, fredspräst, hallå! Kriget är för-
klaradt!

Hvad säger du? ropade eremiten upp
tili honom.

Rena sanningen, ers helighet! svarade
mannen, som stannade för ett ögonblick och
gjorde honnör, hånfullt, sora det tycktes mig.

Hvem bar förklarat krig?
Hans majestät kejsaren af Österrike.

Hän ropade ännu något, sora jag icke kun-
de uppfatta och försvann bakom en klippa.

Hvad som sedän skedde, störtade öfver oss
som ett snöskred från alperna.

Jag minnes icke mer, huru vi öfver branter
och rösen kommo ned tili dalen, tili den plats,
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där stigen tili eremitens hydda började. Vi
hade bara en enda tanke: att förskaffa oss

visshet om hvad som skett, om det var sant
hvad soldaten sagt. Kanske var det, när allt
kom omkring, bara fråga om en manöver, kan-
ske var det bara fördenskull hän haft så brådt.
Kanske var det därför Hansel och de andra
icke kunnat komma. Eller kanske hade den
där karien bara gjort narr af oss.

Men i samma ögonblick stormade ett kom-
pani alpjägare förbi oss, nastan i språng-
marsch. Truppen upptog vägens hela bredd
och tvang oss att stiga åt sidan. Vi följde den
en stund så godt vi kunde och frågade and-
fådda:

Är det sant, att krig är förklaradt?
Ja!
Af hvem mot hvem?
Af alla mot alla!

Det låg fröjd och förtjusning i officerens
tonfall, som om ändtligen en länge närd för-
hoppning blifvit uppfylld, men på samma gång
också en skymt af försmädlighet mot den, hän
talade tili.

De drogo vidare; de nakna vadernas kraf-
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tiga ådror svällde vid hvarje steg och kängor-
nas järnskodda klackar stöttes som i trots och
förbittring mot vägens sten.

Vi komma tili en bro, som bevakas af en
vaktpost. Eron är minerad. Den spränges så
fqrt det blir nödvändigt. Några andra upplys-
ningar ger hän oss icke, utan vinkar åt oss att
gå vidare.

Vi ha intet att säga hvarandra. Det, som
vi redan sett och hört, har liksom lamslagit
oss, men ändå skynda vi framåt, så snabbt vi
förmå, för att få höra mera. Eremiten, gam-
mal och van alpvandrare, är ständigt ett stycke
före mig och jag har svårt att hålla jämna steg
med honom.
- Åh, min Gud! hör jag honom sucka.
Dessa samma vägar vandrade jag senaste

söndag, stigande högre och högre
. . .

Vi komma tili den punkt, där den öfre,
sakta sluttande dalgången krymper samraan i
en trång hålväg för att sist som en brant trappa
leda ned tili dalen och sjön. Där står en mil-
sten. Vid den är fäst Frans Josefs krigsför-
klaring mot Serbien och hans raanifest tili sitt
folk. Hän försöker där försvara det steg hän
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tagit. Det innehåller bland annat följande ut-
talande: »Serbien beträdde mot Österrike-Un-
gern en fientlig väg, då jag efter ett trettio-
årigt fredligt och fruktbärande arbete i Bosnien
och Herzegovina utsträckte min härskarrätt tili
dessa länder. Min regering begagnade sig här-
vid af den starkares rätt med den största hof-
samhet och mildhet och yrkade endast på att
Serbien skulle reducera sin arme“.

„Utsträckte sin härskarrätt" ... med an-
dra ord sagdt: slog under sig landet. .

. „yr-
kade på att Serbien skulle reducera sin ar-

me“ .
.

. med andra ord: afstå från sin suverä-
nitet. Och när motparten inte gick in härpå,
grep hans allrakristligaste majestät honom i
strupen. Just så ...

Jag rastar en stund, andfådd efter den häf-
tiga marschen. Nu skymmer intet töcken ut-
sikten. Framför mig ligga dalen och sjön, stä-
derna och byarna och deras kyrkor i klaraste
morgonsol. Synen är densamma som så många
gånger förr, men något är ändå annorlunda.
Ångbåtarna styra icke mer sinä gamla vanda
kurser från brygga tili brygga, utan kors och
tvärs, som i planlös förvirring. Några gå tom-
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ma, andra klickfulla. Flaggor fladdra öfver-
allt, öfver gator och torg, tili och med i kyr-
kornas torn. Vägarna aro svarta af myllrande
människoskaror, bilar och andra fordon. Jag
kan skönja också den tunnelmynning, där jag
för en vecka sedän såg världstrafiken röra sig
regelbundet som en svängande pendel: det ena

tåget in, det andra ut, med matematisk preci-
sion. Nu tycktes de inte mera ha en aflägsen
aning om en gemensam tidtabell. Nästan alla
tåg gingo i samma riktning, bort från bergs-
bygden, hvilken liksom tömde sig själf, vräkte
ifrån sig allt hvad den hade. Det var som
hade oron och förvirringen där nere förnum-
mits ända hit. Men flaggorna fladdrade för
vinden som i fröjd, de hvita med rödt kors
högre än alla andra, som om det i dag värit
deras dag, icke en sorge- utan en glädjedag.

Eremiten hade väntat på mig ett stycke
lägre ned. Jag uppmanade honom att skynda
förut... vi kunde ju sedän råkas på värds-
huset.

Ja, jagär orolig för Hansel,.. ursäkta
Hän lämnade mig och var om en stund för-

svunnen. Jag var ensam.
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Det var således krig där borta, i trots af
allt, i trots af de unga männens bevisföring,
att krig inte mera äro möjliga, i trots af den
gudomliga världsordningen, i trots af den all-
männa opinionen, eremitens tro och minä
känsloutsväfningar. Var det inte det jag sade!
Världen var nog inte märkvärdigare än hvad
man trott. Där stod man igen där man stått.
Ett krig, framkalladt med vett och vilja ett
anfallskrig, ett öfverfall på en svagare, som så
mången gång förut. Allt som förr!

Då jag kom ned tili den första gården i
utkanten af byn, fick jag syn på en ny krigs-
förklaring och bredvid den ännu en tredje.
De voro uppspikade på ett trädgårdsplank, öf-
ver hvilket körsbärs- och äppleträd sträckte
sinä frukttyngda grenar. Alla äro med. Hela
världen står i brand. Stackars eremit och
hans madonna .

. . Jag narr med min nya tro!
Min väg förde mig förbi en järnvägsstation.

Det var en liten lokalstation midt på en grön-
skande äng, anlagd för turisttrafiken och upp-
förd i täck villastil. Tillträdet tili perrongen
hade förr värit fritt, och från dess bekväma
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bänkar hade jag ofta roat mig med att be-
trakta strömmen af kommande och farande,
trinda och gemytliga tyska turister i knäbyxor
och tyrolerhatt. Nu var den afspärrad af vakt-
poster med gevär på axeln. Den fryntliga
gamla stationsinspektorn, som förr tili tecken
på sin värdighet burit blott en enkel tjänste-
mössa, var nu iförd militäruniform, med värja
vid sidan, och fjäskade omkring som den kom-
menderande officerens hejduk, ständigt med
handen vid mössan.

Ett tåg ångade in på stationen. Väntsalens
dörr öppnades, och perrongpubliken rusade
fram tili den under hvisslingar och skrän:
„Ned med England! Ned med Frankrike!“
Eskorterade af soldater utträdde några af de
unga män, hvilka för en vecka sedän suttit
framför brasan i eremitens hydda, rökande
fredspipan med hvarandra, fransmän, engels-
män, ryssar . . . hvilka begett sig ut på en far-
lig bergsbestigning, bundna vid hvarandra med
samma rep, sträfvande upp mot höjderna och
med fredskongressen i Rom som sitt slutliga
mål... Deras tyska kamrater syntes icke tili.
„Häng spionerna!" ropades det. „Ned med
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Frankrike! Ned med England!" samma län-
der, på hvilka ändå hela denna trakt tili stör-
sta delen lefvat, hvilkas pengar skapat denna
järnväg, dessa hotell, detta välstånd, hvilkas
undersåtar ännu i går betjänats sora furstar i
de för deras räkning byggda lyxetablissemangen.
Jag hann uppfånga blott en skymt af dem.
Deras åtbörder och blickar röjde, att de gäl-
dade hatet med hat, föraktet med förakt.

Bevakade af gendarmer stego de upp i en
vagn. Ett ögonblick visade de sig i dess fönster.
Strax skallade nya skrän från hopen: „Ned
med spionerna!"

Då skreko fångarna, med gnistrande ögon
och blossande kinder: „Uslingar! Röfvare!
Barbarer! Lefve England! Lefve Frankrike!
Lefve Elsass-Lothringen!“ Starka arraar grepo
dem i skuldrorna och ryckte dem tillbaka,
fönstret stängdes, gardinerna drogos för, och
i samma ögonblick satte sig tåget i gång.

Det var rashatet, det urgamla hatet mellan
nationerna, som nu flammade upp mellan män-
niskor, som ännu i går tunnit hvarandra i fre-
dens tecken, bott under samma tak, ätit vid
samma bord och som vapenbröder på sportens



125

vädjobana delat farorna vid bråddjupens rand,
bundna vid hvarandra med samma rep. ..

Det hatet hade alltid funnits tili, ehuru för
tillfället doldt under konventionalismens skal.
Nu hade detta skal sprängts af lidelsernas
störtflod, som sköflande vältrade fram.

Jag ser eremiten på andra sidan banan,
men hän ser icke mig. Hän skyndar bort och
jag följer efter honora.

Jag kommer tili byns kyrka. Öfver dess
torn svajar riksflaggan, och ur klockstapelns
gluggar hänga flottans, armens och den allie-
rade nationens flaggor. I kyrkan pågår som

bäst gudstjänst. litoin prästerna tyckes det
vara blott militär där inne tili och med
utanför på kyrkplanen stå uppställda tätä led
af soldater. Byns öfriga befolkning fyller kyrk-
torget, hotellens flaggprydda balkonger, fönster
och tak. Kyrkans fönster stå öppna, man hör
sång, musik och massa. Beslutsamhet läses i
allas blickar, i någras också lidelse och upp-
hetsning. Man hör prästen nämna Jesu namn.

Då gör allt folket, soldaterna vid kyrkdörren
såväl som skarorna på tak och balkonger,
korstecknet, icke ödmjukt, utan som på trots,
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som ville de säga: hän är vår Gud! Alit emel-
lanåt hör jag människorna upprepa prästens
ord: „Gud är med oss, Herren skall stå oss bi
i vår rättvisa sak“.

Officianten tystnar, orgeln börjar brusa. I
högtidlig procession träda prästerna ut ur kyr-
kan, alla i full omat. Några massa fortfarande,
andra svänga rökelsekar, en stänker vigvatten
på de knäböjande soldaterna. Äfven alla an-

dra falla på knä. En kvinna gråter, en annan
bannar henne därför. Också jag böjer ofrivil-
ligt knä; jag känner det, som skulle mitt lif
sväfva i fara, om jag icke gjorde det.

Men en enda finnes, sora inte faller på knä.
Det är fredens eremit. Hän står vid kyrkpor-
ten, barhufvad raed håret fladdrande för vin-
den, stel, orörlig, raed ett frånvarande uttryck,
sora ora hän icke förstode, icke ville förstå
det sora skedde omkring honom. Prästernas
procession närmar sig porten. „På knä!“ hväsa
de kringstående, men hän rör sig icke. Man
drar honom i kåpan. När icke heller detta
gör något intryck på honom, fattar en kraftig
man honom i skuldrorna och tvingar honom
med våld på knä. Motståndslöst låter hän det
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ske, men står också i knäböjande ställning lika
rak och lika synlig för alla och gör icke kors-
tecknet, och ingen försöker heller mera förmå
honom därtill.

Prästerna återvända in i kyrkan. Regements-
fanan vecklas ut och en officer bär den fram
tili kyrkporten. I detsamma intonerar musik-
kåren en marsch, hvars toner drunkna i öron-
bedöfvande hurrarop och handklappningar.
Hattar svingas och näsdukar fladdra öfverallt
där soldaterna tåga förbi. En svärm af upp-
skrämda dufvor och kajor drar som ett moln
öfver massorna och kretsar i orolig flykt öfver
torget.

Soldaterna permitteras med order att om
en timme infinna sig på samma plats för att
tåga tili stationen, Öfverallt där de visa sig,
på värdshus, gator och gårdar, hälsas de af
män, kvinnor och barn med höga, hänförda
hurrarop.

Folkströmmen för mig framåt och jag ham-
nar utanför mitt gamla värdshus. Gårdsplan
och skänkrum aro uppfyllda af soldater och
deras bekanta, som undfägna dem efter bästa
förmåga. Där är postmästaren och där pastorn.
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Båda sitta som värdar vid hvar sitt bord. Jag
blir stående utanför, bakom häcken; det är mig
omöjligt att komma fram tili min bänk, där
jag så ofta suttit och betraktat hvalfvet mellan
tunnelmynningarna, där jag tyckte mig skåda
de jämna, lugna slagen af världstrafikens puis

och på samma gång en bild af det förverk-
ligade världsbrödraskapet, ,af hela kulturens
samhörighet och omöjligheten af krig och
fientligheter åtminstone mellan civiliserade na-

tioner. Då kretsade alla tankar och drömmar
kring världsfreden och möjligheterna för det
tusenåriga rikets förverkligande, medan värden
beställsam och ifrig betjänade dem, som trodde
därpå, nu betjänade hän, denne fredseremi-
tens beundrare, denne anhängare af hans lära,
lika beställsam och med blossande kinder, dem
som nu sutto där och drucko skålar för seger
åt sig själfva och sitt land, för död och fördärf
åt sinä motståndare.

Ett enda våldsamt brus af lössläppta lidel-
ser tyckes fylla hela detta hus, hela denna
dal och kanske hela detta land. Samina stäm-
ning, samma känslor gå antagligen igen öfver-
allt.
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Tili gränsen så fort som möjligt! I ilmar-
scher tili deras hufvudstäder! Kriget skall vara
undanstökadt på ett par månader en mun-

ter militärpromenad tili Paris! Kejsar Wilhelm
bar sagt, att hän den första september skall
äta middag i Paris, och när hän en gång sagt
det, kommer hän också att göra det: hän har
aldrig försenat sig, hans tåg har alltid på
sekunden kömmit fram tili sin bestämmelse-
ort.

„Genaste vägen! Naturligtvis genom
Belgien! Dess neutralitet garanterad genom
traktater? Än sedän! Krig annullerar trakta-
ter och pappersfördrag!" det är postmästa-
ren som utlägger sin åsikt med en bred, so-
pande gest.

Vi fösa Frankrike i Atlanten, Ryssland
kasta vi öfver Ural! England skall bli en tysk
koloni!

Tysk ordning tysk disciplin tysk
kultur nu är det vår tid!

Bra, bra! skränar hopen, som skockar
sig kring soldaterna.

En gång skola de få kanna, hvem de
stungit hafva. Hela den germanska rasens

9 Fredseremiten .



130

framtid och ära och ställning fordra det. Ah,
ändtligen skola vi visa dem ..

.!

Jag kan icke uppfatta och förstå allt hvad
de skrika. Jag är inte tillräckligt hemmastadd
i deras språk för att förstå de ord lidelsen
och upphetsningen tala. Men de tyckas vara
på det klara med hvad de skola vinna genom
kriget och huru det skall gå tili. Jag hör dem
jonglera med tekniska termer, diskutera olika
slag af vapen och skryta med deras fruktans-
värda effektivitet. Den och den kanonen bär
så och så långt, så och så stor är det och det
sprängämnets kraft.

Dessa herdar och mejerister, dessa köpmän
och kypare, dessa doktorer och ämbetsmän,
springpojkar och hotelldrängar, de kunna det
alla på sinä fem fingrar, det hör tili deras all-
mänbildning, de ha plötsligt blifvit specialister,
fackmän på sitt område ... Och sannerligen,
sitter där inte en af fredsvännerna från i går,
tili på köpet en af de allra ifrigaste, själfvaste
socialistdoktorn från Berlin, som försäkrade,
att Tyskland aldrig skulle börja krig. Hän är
ännu inte uniformsklädd, men under sportdräk-
ten varsnar man redan officerens strama håll-
ning. Hän ropar:
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Detta måste ske! Det kommer att rensa
luften i denna unkna värld! Vi ha blifvit öfver-
fallna! Vi ha hvarken velat eller börjat detta
krig, men vi frukta det inte heller. Det kom

nåväl, vi skola också föra det tili ett seger-
rikt slut! Tiden är inne! Det måste göras ett
slut på våra fienders skamliga intriger. Frans
Josef, hän visade allt klorna tili sist! Det var
verkligen på tiden att Wilhelm sliitade att resa

världen rundt som profryttare.
I den stilen går allt hvad de ha att säga

och förkunna. Enhvar af dem tyckes tro på
hvad hän säger. Tidningar och yrkesagitatorer
ha ännu inte hunnit sätta det i dem. Det är
alltsammans inplantadt hos dem för länge se-

dän; redan som barn ha de lärt sig det, det är
århundradens nedärfdä åskådningar, som nu
klädas i ord. Det är ett resultat af skolans,
kyrkans och kasärnens samverkande inflytan-
den. Det ligger dem i hlodet. Det är en
religion för dem, en yttring af det sannaste,
djupaste och starkaste inom dem. Det kom-
mer från hjärtat här liksom på det andra
värdshuset bortom hörnet, liksom öfverallt i
alla dessa dalar och på samma sätt är
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det väl också hos de öfriga krigförande fol-
ken.

Hvar finnas nu de, som förde blommor åt
fredens madonna? Hvar finnes nu det lilla
samfund af fredstroende, öfver hvilket eremi-
ten var så stolt.

Min herre, vänta litet, min herre! hörde
jag en röst bakom mig och någon rörde vid
min hand.

Det var uppasserskan, Hansels moder. Hen-
nes ansikte var förgråtet och afspeglade ångest
och förtviflan. Hon drog mig afsides, darrande
af sinnesrörelse, och utbrast som i yrsel:

De hota att skjuta Hansel, för att hän
inte vill gå med. De ha fängslat honom. Offi-
ceren sade, att hän inte skulle behöfva följa
med tili fronten, att de skulle ha förbarmande
med honom för hans tros skull, om hän sam-
tyckte tili att gå in vid trossen eller ambulan-
sen. Men hän vill inte ens det. Jag har bedt
eremiten, att hän skulle gå och tala med offi-
ceren, men hän vill inte ...

Vili hän inte?
Nej... kom ni och tala med honom!
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Hvar är hän?
Här.

Vi råkade eremiten på värdshusets bakgård.
Hän stod där och stirrade framför sig med
samma sömngångarblick som nyss utanför kyr-
kan. Den stackars kvinnan grep hans hand
och ville kyssa den.

Gå och tala med Hansel, säg honom att
hän måste gå med ... er lyssnar hän tili.. .

jag bönfaller er!
Jag kan inte göra det.., jag kan inte

göra det.
Ni får inte låta dem skjuta honom! snyf-

tade hon. Gå kom och tala med honom.
Officeren lofvade mig att ni skulle få råka ho-
nom! Går hän in på att följa med de andra,
får hän nåd ... de vänta er .. .

Jag kan inte ...jag kan inte uppmana
honom att gå med i kriget. . . det är omöjligt
för mig ...och hän skulle inte heller höra på
mig.

Hän skulle nog göra som ni sade ..,

hän har alltid följt erä råd, gjort det ni ön-
skat.. . det är er skuld, om de skjuta ho-
nom ... nej, nej, inte är det er skuld ...kära,
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goda nådig herrn, låt dem inte skjuta min
Hansel!

Men det kan väl aldrig vara deras all-
var, sade jag.

Krigsrätten har redan dömt honom
om en kvarts timme föra de bort honom

Kom då... hvar är hän? sade eremiten
plötsligt beslutsamt.

Kvinnan visade oss vägen.
Hon förde oss tili utkanten af byn, där en

liten sholhusliknande byggnad var apterad tili
krigskansli. En vakt posterade vid ingången
tili gårdsplanen, Kvinnan nämnde en officers
namn för soldaten och bad att få tala med
honom. Efter en stund kom en ung officer ut.

Här är hän . . . låt honom tala med Han-
sel, sade kvinnan och visade på eremiten.

Tror ni er kunna inverka på honom?
frågade officeren; det märktes, att hän gärna
sett det.

Jag hvarken kan eller vill inverka på
Hansel.

Hvarför har ni då kömmit hit?
Tag mig i hans ställe.
1 krigstjänst?
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Nej, för att skjutas, om det en gång
måste ske.

Den blick, den unga, ännu skägglösa offi-
ceren gaf eremiten, afspeglade häpnad, med-
lidande, förakt, allt det förnuftet känner inför
dårskapen.

Ni yrar.
Jag menar allvar, sade eremiten lugnt

och enkelt.
Officeren tycktes icke genast finna det skar-

pa, dräpande svar hän sökte. Att döma af hans
blick hade hän först ett vredens ord på tungan,
men så stelnade hans ansikte i ett uttryck af
bitande hån och hän sade kalit:

För egen del skulle jag ingenting ha
emot, att just ni blefve skjuten, då jag vet att
det är ni, som är den verkligen skyldiga.
Skada blott, att krigsartiklarna inte tillåta mig
att göra er tili viljes. Men jag hoppas att tu-
ren en gång skall komma också tili er. I vän-
tan därpå ber jag er nu vara så god och af-
lägsna er.

Hän saluterade Hansels moder med värjan,
gjorde helt om med klirrande sporrar och
kastade några kommandoord inåt gården. En
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sidodörr öppnades och en afdelning soldater
med gevär på axeln trädde ut. De förde med
sig Hansel, hvars händer voro bakbundna. Mo-
dern utstötte förtviflad sonens namn och äm-
nade rusa emot honom. Hon hölls tillbaka och
hindrades från att följa truppen, som snabbt
försvann längs åkerrenen under berget i rikt-
ning mot skogen.

Jag skyndade bort för att siippa höra mo-

derns skrik och ljudet af skotten, som jag ändå
hörde en salfva skarp som smällen af hun-
drade pisksnärtar innan jag hunnit tillräck-
ligt långt in i byn. Jag hade blott en enda
tanke: att komma därifrån, hvart som helst,
så fort som möjligt. Denna dal, förr den här-
ligaste plats på jorden, tycktes mig nu som
en vilddjurskula, i bottnen af denna blomster-
skål kröpo och krälade nu giftiga ormar. Men
hvart skulle jag taga vägen, huru skulle jag
ordna min resa, huru skulle jag taga mig hem?
För närvarande tycktes ingen annan utväg stå
mig öppen än att återvända tili eremitens
hydda.

Jag hade kömmit tili en bro, under hvars
hvalf en strid ström från bergen brusade
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fram ... Men jag kunde ju inte lämna honom
kvar där nere ...

Jag stod i begrepp att vända om, då jag
plötsligt hörde skrik och skrän från byn. Vid
en krök af vägen visade sig eremiten, hack i
häl följd af en larmande och hvisslande folk-
hop för det mesta kvinnor och halfvuxna
pojkar. Hän visade icke ett spår af rädsla,
utan gick obekymrad, i sin vanliga, raska takt.
Mellan honom och hopen gick byns präst, låt-
sande halla den på afstånd, men i själfva ver-
kot hetsande och ledande den.

Jag hörde rop: Förrädare! Förrädare!
Bort härifrån!

I främsta ledet, strax bakom prästen, stapp-
lade Hansels moder med upplöst hår, än kla-
gande: Hän lät dem skjuta Hansel! än
vildt skrikande: Kasta honom i forsen!

Eremiten hade hunnit fram tili bron.
Släpp honom inte öfver!
Kasta honom i forsen!

Några pojkar ämnade skynda förbi honom
för att spärra vägen. Prästen hejdade dera,
gick med hycklad högtidlighet fram tili eremi-
ten, som stannat vid åsynen af mig, och lade
sin hand på hans skuldra.
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Hvad vill ni mig? frågade eremiten lugnt
och hofsamt.

Jag vill säga er ett par ord.
Kasta honom i forsen! skrek ånyo Han-

sels moder, och de andra instämde.
Lugna er minä vänner! förmanade prä-

sten. Låt oss lämna honom här.
Den skränande skaran lät tysta sig för ett

ögonblick och slog en krets kring oss.
Minä vänner, sade prästen, låt mig

säga några ord tili denne man ...sedän mä
hän gå och aldrig mer återvända öfver denna
bro ~. Den unga mannen var en af de bästa
i byn. Hän hade kunnat vara där, hvar hans
jämnåriga aro, vid gränsen, för att försvara
sitt land, kanske stupa för det med ära. Hän
måste dö den nesligaste död, som en ung
man i detta nu kan dö. Det var icke hans
fel. Hans sinne var förgiftadt. Den, som för-
giftat honom, står här. Hän skulle förtjäna den
död, som denna olyckliga moder dömt honom
tili. Låt oss likväl icke göra honom tili en
martyr, det skall bli honom ett större straff
att lefva än att dö. Hän är, när allt kommer
omkring, blott en ofarlig tok. En enda vann



139

hän för sin lära. Minä vänner, ni har fullgjort
er plikt, när ni följt honom ut ur byn. Må
alla andra göra sin! Vi skola inte uppehålla
honom längre, hans madonna väntar honom.

Eremiten hade lugnt, respektfullt, nästan
ödmjukt lyssnat tili prästens ord.

Får jag gå nu?
Var så god.
Nej, släpp honom inte!

En storväxt, kraftig kari, som såg ut som
en ölkusk och tydligen var något berusad,
hade stigit fram och skrek ännu: \

I forsen med honom!
Och igen skränade alla detsamma: släpp

honom inte, i forsen med honom!
Ingen af dem, icke ens karien själf, gjorde

emellertid någon ansats att sätta hotelsen i
verket. Eremiten hade trädt emot dem och
yttrade:

Ni behöfver inte kasta mig i forsen, jag
skall själf göra det, om ni önskar det.

Det blef tyst ibland dem. Hän upprepade:
Om ni önskar, att jag kastar mig öfver

räcket... om jag gjort något, som gör mig
förtjänt att dö, så säg tili, jag dör gärna.
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Det sätt, hvarpå hän yttrade detta, lugnt,
fast, enkelt, utan bitterhet och förhäfvelse,
öfvertygade mig om att hän skulle låta hand-
ling följa på orden, så snart någon uttalade
befallningen. Jag försökte draga honom bort
därifrån, men hän upprepade än en gång:

Om någon af er fordrar det, skall jag
göra det.

Sökte hän döden? Önskade hän själf fä
höra sin dödsdom afkunnas?

Men ingen sade ett ord. Erästen började
med nastan ängslig brådska kalla folket bort
från bron. Det var, som hade hän fruktat, att
ansvaret skulle falla på honom, om något
skedde.

Ölkusken försökte än en gång uppegga Han-
sels moder.

Säg du, det är din sak!
Kvinnan såg sig förskrämd omkring. Ere-

miten vände sig tili henne:
Vili du det? Soldaterna togo mig inte,

då jag ville ge mig i Hansels ställe.
Ville hän det? hördes någon fråga,
Ja, svarade någon.
Nej, nej... inte var det hans skuld, hän
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var som en far för Hansel... inte var det
hans skuld ...

Hon brast i gråt och med duken neddragen
öfver ögonen vacklade hon bort från bron.

Jag drog eremiten med mig. Hän lät leda
sig motståndslöst som en sömngångare.
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Vi äro på väg tillbaka tili vår hydda bland
bergen. Hän går mekaniskt, utan att veta hvad
hän gör. Än skyndar hän före, än lämnar hän
sig efter. Det tyckes vara honom likgiltigt,
hvart det bär. Stundom tar hän miste om ko-
san, och då jag för honom tillbaka på rätt väg,
låter hän det viljelöst ske. Stundom snafvar
hän sora en gammal man öfver stenar och
trädrötter. Hän tyckes ej lägga märke tili klyf-
torna, öfver hvilka hän går på sm ala, bräck-
liga bryggor, men rör sig ändå säkert som en

sömngångare. Då och då suckar hän tungt och
ångestfullt.

Vi ha kömmit tili den öfre dalgången, där
gränsen tyckes dragen mellan tvenne världar.
Där stannar hän plötsligt och vänder sig mot
mig:

Att också de unga männen de unga
männen ...!
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Hans drag äro slappa och liflösa, hans ögon
som två tomma fönstergluggar. Vi vandra åter
vidare. Plötsligt sätter hän sig på en bänk vid
vägkanten, sjunker ihop med händerna på knäna
och mumlar:

Krig ...krig ...hela världen i krig
Och lika plötsligt rätar hän på sig igen och

fortsätter vandringen.
När hän gått ett stycke stannar hän midt

på vägen, slår ut händerna och säger som för
sig själf:

De voro alla så glada, som om de inte
kunnat tanka sig en större lycka ...

Detsamma upprepas efter en stund, men i
hans stämma ligger en än större hjälplöshet
och förtviflan:

Folken hata hvarandra... folken hata
hvarandra som folk. Alit var en villa.

Det var hvad också jag tänkte, men jag
ansåg det likväl för min skyldighet att säga:

Det här behöfdes kanske för att allt en
gång skall bli annorlunda.

Nej, det behöfdes inte. Ni tror det
inte själf. Hvarför försöker ni föra mig bak-
om ljuset, ni liksom alla andra. Ingen annan
än Hansel bar trott mig.
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Hän var närä att brista i gråt, men be-
härskade sig och muralade dystert:

Att någonting sådant kan ske... att
Gud kan tillåta det.. .!

Vi kommo tili vägvisaren med anslaget:
»Tili Världsfredens Hydda“. Hän betraktade
en stund de omsorgsfullt och sirligt präntade
orden, så ref hän loss det och kastade det i
skogen.

Hvarför tar ni bort det?
Ingen kommer mera att söka världsfre-

dens hydda.
Vi kommo tili det träd, på hvilket hän sla-

git upp tänkespråket: »Må ditt hjärta uppfyllas
af kärlek tili din nästa“. Hän ryckte lös taflan,
så att det gnisslade i spikarna, med hvilka den
var fäst vid trädet. Hän ämnade först slunga
också den i skogen, men lade den sedän ändå
på marken bakom ett träd.

Följande tafla bar inskriften: »Alla männi-
skor skola en gång varda bröder". Hän lös-
gjorde den varsammare, som om hän icke kun-
nat uthärda trädets jämmer, och gömde också
den invid vägen.
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Vi kommo tili den tafla, på hvilken det
stod:

„Här stå vi i denna skog tusen sinom tu-
sen stammar, men ändå finnes bland oss in-
gen, som skulle önska förgöra en annan."

Lögn, tili och med ni önskar förgöra
hvarandra för att kunna växa höga på hvar-
andras bekostnad.

Hän tog bort det ena anslaget efter det
andra, alla dessa taflor, som hän snidat, må-
lat och sirat med sådan pietet också den,
på hvilken hän skrifvit: „Låt denna fura susa

din själ full af tro på, hopp om och kärlek tili
världsfreden“ den, på hvilken hän målat or-
den: „Må människorna i sin inbördes täflan
sträfva uppåt, mot solen, så skall enhvar af
dem varda en vajande, reslig fura“ den,
som bar inskriften: »Stödjen hvarandra genom
eder blotta tillvaro, liksom vi därigenom stödja
hvarandra".

Då vi kommo tili den tafla, på hvilken stod
skrifvet: „Världsfreden förverkligas icke, ifall
ingen tror på den. Dess förverkligande be-
gynner strax, så snart någon tror därpå“,
läste hän inskriften sålunda: „Världsfreden
10 Fredseremiten.
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förverkligaa aldrig, emedan ingen tror på deaa
förverkligande".

Inte ena ni?
Nej, inte ena jag.

Hvad akulle hän göra, då hän kom tili bäc-
ken, hvara vatten madonnan aände vandraren
tili vederkvickelae? Den flödade ur berget lika
klar och aorlade öfver vägen lika munter aom
förr, aom om ingenting händt. Stenhällen för-
mådde hän inte rubba från deas plata, hän löa-
gjorde blott akopan från deaa kedja och gömde
den under en aten. Vi lämnade kallan och
klippan med deaa huggna inakrift: „Fredena
madonna aänder dig tili möte detta vatten,
på det du vederkvickt må fortaätta din vand-
ring tili Hennea Heliga Källa.“

Så kom den svårtillgängliga, branta stig,
hvilken som en trappa förde upp tili madon-
nana källa. Vi pasaerade afaataen, där alp-
rosorna växte, men raatade icke och bröto in-
gen blomma tili offer åt madonnan. Då hän
icke gjorde det, gjorde icke heller jag det.
Hän akyndade framåt och var anart föravun-
nen bland klipporna.

Jag upphann honom först på madonnana
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terrass. Där inväntade hän raig med den he-
liga moderns bild i famnen. Hän hade lyft
ned den från dess nisch och bar den i sinä
armar. Bragt ur sin rätta ställning såg ma-
donnan ut som en liflös kropp, hvars styfnade
lemmar ingen rätat ut. Hennes hjälplösa ut-
tryck var än hjälplösare än förut. Ögonen
stirrade uttryckslösa upp mot de öde bergen,
barnet höll alltjämt fredspalmen i sin ena hand,
jordklotet i den andra och log alltjämt samma
leende som förr. Hennes tro hade intet för-
mått grusa.

Hvarför tog ni bort henne ~hvarför
fick hon inte stå där hon stod?

Ingen tror mera på henne.
Inte ens ni själf?
Nej, inte ens jag.
Men det kan ju en gång komma en

tid
Den kommer aldrig, eftersom den inte

kom nu.

Hän bar bilden upp tili hyddan som en

far sitt drunknade barn, höljde den med ett
skynke och ställde den i vrån midt emot spi-
sen.
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När hän gjort detta, tog hän itu med sinä
vanliga sysslor, mjölkade och fodrade sinä
getter och satte fram mat åt mig, men rörde
själf icke en bit.

Jag drog fram en packe tidningar, som jag
köpt nere i dalen, och började ögna igenom
dem. Också hän tog en och försökte läsa, men
lade den strax ifrån sig igen. Så en annan

och en tredje. Hän hade ingen ro. Jag tänkte,
att hans sinnesstämning och hans beteende var
ett utslag af en tillfällig svaghet. Kanske var

det blott besvikelsens första smärta, som köm-
mit honom att förneka sin tro. Kanske skulle
hän ångra sig och föra madonnan tillbaka i
morgon.

Hän har flyttat sig närmare elden. Hans
förr så veka, välvilliga och nastan barnsliga
drag ha blifvit skarpa och strama som en

sträng gammal gummas. Vid hans mungipor
har bitterheten ristat djupa fåror. Hans ögon
ha en stickande, feberaktig glans. Plötsligt
brister hän ut:

Högtidsklädda gingo de tili kyrkan, kvin-
nor och barn, för att fukta sinä pannor med
vigvatten och bedja tili Gud om framgång för
vapnen ...
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Hän tystnar, men fortsätter om en stund:
De kanna inte tro att Gud är en, efter-

som de bedja honom om hjälp mot hvarandra.
När de kanna göra det, måste de tro, att
hvarje folk har sin Gud för sig... Om de
trodde, att alla ha samma Gud, skulle de inte
våga knäböja inför den gemensamma Guden
på hvar sin sida af gränsen ... En son skulle
inte våga bedja sin fader om hjälp för att
mörda sin broder, en son af samma fader. ..

De tro inte, att vår fader i himmelen är en
fader för oss alla ... Kanske är hän det inte
heller. . .

Och hän fortfor att tänka högt, som förut
med korta uppehåll då ock då.

Jag var en narr, som trodde och sökte
förmå andra att tro, att människans lif är he-
ligt, att det svåraste af alla brott är att döda ...

att ingen annan än Gud, som gett människan
lifvet, får taga en människas lif... Jag var

en narr, som reste ett fredens altare för dem,
som i dödandet se en dygd, en helig plikt.

Det är den sorgligaste villfarelse,
att människorna skulle ha gjort Kristi lära tili
sin. De ha inte ens försökt göra det. I pa-
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radiset härskade fred. Men redan i den för-
sta familjen dödade en broder sin broder.

Det tycktes vara ett behof för honom att
få detta sagdt. Med svårighet pressade hän
fram sinä ord. Upprepade gånger torkade hän
svetten ur pannan, innan hän fann de rätta
uttrycken. Hän reste sig, men stannade en
stund i dörren och såg på mig med en blick,
i hvilken, jag tyckte mig läsa en fråga, en bön
och spänd förväntan. Sedän gick hän.

Hade jag kanske bort kalla honom tillbaka
och försöka bevisa, att hän hade orätt, att
hvarken kristendomens sak eller fredens sak,
hvilken låg honom så varmt om hjärtat, ändå
lidit det skeppsbrott hän trodde dem ha
lidit... att det efter kriget åter skulle bli
fred, att mänskligheten då vore blott än mer
mottaglig för hans ide ... att kristendomens
sanningar nog redan styrde och alltid styrt
världen ... att man, trots allt, måste fortsätta
att arbeta för den goda saken, måste plöja än
djupare fåror i förbidan på framtida sådd och
skördar? Hade hans hjälplösa blick, oaktadt
bitterheten i hans ord, bedt mig om bistånd
och stöd? Hade hän öfverdrifvit blott för att
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jag så mycket kraftigare och mer öfvertygande
skulle motsäga honom?

Jag kunde ändå ingenting göra för att öf-
vertyga honom. Min egen unga tro på freden
och världens förträfflighet och allt det där
hade gått sarama väg som hans. Och mer än
någonting annat hade just hans tvifvel bidra-
git tili att grusa den. Min tros fana var sli-
ten från stången så grundligt, att det inte
mera fanns en trasa kvar. Hän hade rätt i
allt hvad hän sagt. Hans utbrott var just ett
sådant man kunde vänta sig af en, som blifvit
i grund besviken. Och väl var det, att vi blif-
vit besvikna. Man får icke föreställa sig denna
värld bättre än den är. Det är på tiden att vi
ändtligen få våra ögon öppnade för att lära oss
skåda verkligheten sådan den är. Visserligen
är det en hög och härlig lära, men människorna
ha aldrig tillägnat sig den. Den är icke för-
verkligad och skall aldrig förverkligas. Allde-
les som hän själf sade. Om kärnan i Kristi lära
är kärlek och frid, kan den aldrig tillämpas så
länge vår värld är sådan som nu. Den förfo-
gar icke öfver sådana maktrnedel att den kunde
föra oss in i det förlofvade landet. Jahves
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lära förde sinä bekännare in i deras förlofvade
land. Men hans villkor och fordran var, att
de på sin väg skulle nedgöra alla andra, också
kvinnor och barn. Såsom turkarna ännu i
denna dag fara fram i Armenien och annor-

städes. Såsom äfven de kristna i detta krig
tyckas ämna fara fram och redan gjort i Bel-
gien. Såsom de starkare öfver hufvud fara
fram bland de svagare. Kristi lära kan inte
tillämpas så länge den nuvarande heliga världs-
ordningen är rådande. På förhållandet mellan
folken har den inte förmått trycka ens den
svagaste prägel. Den kristna världen frågar
sig aldrig, när det kommer tili kritan, om den
som kristen får handia som den handlar i det
eller det fallet. Vid kongresser, parader, fe-
ster och gudstjänster talas det nog om fred
och kärlek, men i folkens hvardagslif gäller i
stort som smått en undantagsmoral.

Ingen af de unga männen trodde antagligen
på hvad hän sade. Det var nog alltsammans
endast en stundens stämning, ett känslorus,
ingenting annat.

Hän kom tillbaka, satte sig och stirrade
grubblande in i elden.
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...Har någonsin ett krig brutit ut, mer
onödigt, mer själfviskt, mer brutalt än detta?
En stormakt ansätter under årtionden ett litet
folk, slår under sig delar af dess område, sö-
ker sak och öfverfaller det ännu sedän det
förödmjukat det öfvermåttan. Och så är det
färdigt: när en börjar, följer en annan exem-
plet. . .

. . . Jag ser inte det ringaste skäl, hvarför
detta behöfi ske, hvarför konflikten inte kun-
nat lösas på fredlig väg. Hvilken ödets ironi,
att det var just de kallblodiga, klarsynta och
kloka, som miste besinningen!

De höllo på att få sin värld färdig,
dessa stora, snillrikakulturfolk de trodde det
åtminstone och detsamma trodde ocksä
jag. Alla materiella och intellektuella krafter
höllo på att samlade ledas in i den väldiga
kraftcentral, som heter vår europeiska kultur,
hvilken skulle skapa och forma och bygga upp
en ny värld bättre än den gamla ...och så
gå de och förstöra alltsammans, afbryta alla
ledningar, krossa alla maskiner och stanna alla
hjul... Förut hette det att det var barbarerna
som ödelade kulturen ...men månne de verk-
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ligen någonsin gjort det, ens kunnat göra det?
Var det inte kulturskaparna själfva som öde-
lade och gjorde slut på andras såväl som sin
egen kultur, kommo inte barbarerna först ef-
teråt som schakaler och frossade på kadavren?

...Hvem det än blir som slutligen vinner,
blir det i alla fall kulturen sora förlorar och
får umgälla allt. Det är den som ödelägges i
detta krig; hvarje skott som lossas förintar
ett af dess värden.

. . . Någon skrifver där: „En järnhård, världs-
behärskande lag gjorde detta nödvändigt. Vår
folkmängd bar tillvuxit alltför starkt för att
längre kunna komma tili rätta inom de grän-
ser, som blifvit utskakade för oss. Vi måste
spränga de hindrande dammarna, söka oss ut
på vidare vatten, skaffa oss ökadt utrymme“.
Ja, ökadt utrymme kommer säkerligen att vin-
nas. Om också ingenting annat vinnes, blir
resultatet ändå alltid det, att det för långa tider
framåt inte kommer att råda någon trängsel
på den europeiska kontinenten. Paran för öf-
verbefolkning är förbi, om kanoner och kul-
sprutor göra sin skyldighet. Miljoner sopas bort
och mejas ned som man gallrar en skog, där
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träden stå för tätt. Och nationerna stå hvar-
andra hi vid denna gallring. Den ena gör det
som en tjänst åt den andra och mottar samma
återtjänst. När farsoter, sjukdomar och hunger
inte mer fylla sin uppgift som förr, taga fol-
ken själfva saken om hand och sprida död och
förstörelse bland hvarandra. Det är ett mycket
bekvämare sätt att lösa den sociala frågan, än
att utfinna medel för förbättrandet af lefnads-
villkoren. Tili och med fredsvännerna gripa
tili svärdet. Tili och med socialisterna äro med
om att skapa sitt nya rike på denna väg. De
ha inte ens tänkt på att kasta ifrän sig gevä-
ren och stapla dem i ett bål på kasärnens gård.
Kamrat skjuter på kamrat alltid en konkur-
rent mindre i kampen för tillvaron. Nu är det
kriget, som skall skapa mänsklighetens lycka,
lägga grunden tili en ny tid.

Men kanske tröttar jag er med mitt tai
jag skall tiga, om ni vill . .

.?

Nej, fortsätt. Må tili och med dessa
väggar höra det!

Hän sade så, men jag märkte ändå, att det
var svårt för honom att höra på. Ja kunde
likväl inte låta bli att fortsätta:
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Vili ni kanske höra, hvad en krigsen-
tusiasmerad professor skrifver här: ~I alla ti-
der har historien gifvit lysande exempel på,

att krigen frammana storartade sedliga krafter,
upplåta dolda djup i själen, föra lifvet ut på
våldsamt upprörda vatten och skänka det en
outsäglig höghet och helgd i nöden och pröf-
ningarna. Hvarje enskildt lif blir delaktigt af
denna höghet, enhvar af oss kallas att i sinä
handlingar höja sig tili ett högre pian och fri-
villigt fullgöra allt, hvad denna tid af järn är
berättigad att kräfva af oss alla.“ Så tala
de, som se i stort och känna djupt och starkt!
Och papperstraktater rifvas sönder och dom-
kyrkor bombarderas och skyttegrafvar gräfvas
i åkerfält, i trädgårdar, tili och med i de dödas
boningar. Vi gamla, blödsinta idealister här
uppe på världens vind, vi göra klokast i att
taga saken med ro, sofva vår natt i lugn och
vakna tili en ny morgon! Vår gamla tro är
tagen ifrån oss, men vi skola få en ny och en
bättre i stället. Våra drömmar om en förträff-
ligare tillvaro och en fullkomligare mänsklighet
hålla på att förverkligas. Den gudomliga världs-
ordningen tillärapas redan i den ordning och
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disciplin, sora manifestera sig i kriget och sora
detta lämnar i arf åt kommande släkten. De
stora, snillrika kulturnationerna ha beslutat att
med ett enda snabbt språng på denna väg nå
fram tili sin lyckas land. De ha rustat sig
härför i årtionden. De ha planlagt sitt verk
med vetenskapens hjälp och gett det en nim-
bus af idealitet. Alit hvad de ägt af helig hän-
förelse, intellektuell begåfning och praktisk
fackkunskap har tagits i anspråk för detta mål.
Sinnena ha för länge sedän danats i detta syfte,
senor och muskler tränats. Och allt har skett
i världsfredens tecken. Det är det, sora den
europeiska kulturens yppersta skapelse, 42
centimeters mörsaren, nu förkunnar för värl-
den. Det är dess stämma sora nu i stället för
angelusklockornas klang ljuder öfver hela Eu-
ropa, från väster tili Öster, öfver vidder och
dalar, från berg tili berg, bringande det nya
himmelrikets budskap från land tili land, blan-
dande sig i de i källarhvalfven bidande män-
niskornas drömraar, lärande dem att fatta sin
lyckas betingelser, påminnande dem ora den
Gud, sora m skall dyrkas.

Ja, ja
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Kära vän, för er madonna och hennes
barn tillbaka dit ut för att lyssna tili tidens
änglakör! Ställ henne inte på hennes forna
plats, i den afsides lilla nischen, därifrån hon
såg blott den idylliska och fridfulla dalen, utan
bar henne upp tili de högsta tinnarna, tili ör-
nens näste, där hon kan följa med skådespelet
på alla scener, där hon ej hör de stupades
jämmerskrin utan blott den dundrande saluten
tili hennes ära.

Nej, nej
Som fredens madonna svek hon er

gör henne då tili krigets! Kanske skall då
inom kort en luftskeppsriddare komma och
bringa henne sin hyllning, kanske en af dem,
som offrade sin edelweisskrans på hennes al-
tare komma för att bedja henne, den goda
och tjänliga väderlekens gifvarinna, om gynn-
samma vindar och framgång på sin färd. Och
när hän efter fullgjordt värf, efter att ha kastat
bomber på sjukhus eller på en lekande barn-
flock i en park, vänder tillbaka och sväfvar
öfver hennes helgedom, skall hän kanske kom-
ma ihåg henne med ett blomsteroffer tili tack
för den lyckade färden.
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Jag försökte åter läsa, men allt hvad jag
läste äcklade mig, framför allt alla dessa be-
skyllningar, försvar och förklaringar. Jag såg
i detta krig en yttring af det ondas urprincip,
som aldrig lät sig utrotas, eftersom tili och
med de bästa skänkte den sin hänförda hyll-
ning. Rättens och fridens Gud tycktes från
tidernas begynnelse förgäfves ha arbetat på
dess utrotande. Det tycktes icke finnas något,
som förmått öfvertyga mig om, att världens
gång mera kunde förändras.

Ni trodde att det skulle ske genom en

förnyelse af tron?
Ja, det trodde jag.
Ni tror det inte mera? Och däri gör ni

rätt. Den reformator, som kunde göra det,
kommer troligen aldrig att födas. Det kom-
mer väl att bli fred igen, raen liksoin också
alltid förr blott en temporär fred, som en följd
af den allmänna utmattningen och de krigfö-
randes oförmåga att fortsätta kriget, men inte
som en frukt af öfvertygelsen, att kriget är
ett gissel för folken, en styggelse i sig själft.
Hur högt den än en gång må prisas i ångerns,
hänförelsens eller väckelsens stund, hvad än
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må göras tili dess fromma, hvilka världsför-
bättrare, apostlar och martyrer än må verka
för den hur evig denna världsfred än må
proklameras vid det kommande fredsslutet, så
är det ändå inte värdt att sätta någon lit tili
den. Ty allt det där ha vi sett förut: iden
fanns tili och tron fanns tili liksom det fanns
troende och troshjältar, blodsvittnen, fredsere-
miter och sådana som likt Hansel gingo i dö-
den för sin tro ..

. och ändå kunde de inte
hindra att ett krig bröt ut, så fruktansvärdt,
att världen aldrig skådat dess motstycke.

Så är det, så är det
Och då det är så, då världsfreden icke

förverkligas och inte kan förverkligas, då bli
på samma gång alla mänskliga ansträngningar,
alla kristliga sträfvanden blott halfraesyrer och
alla ernådda resultat mer eller mindre bety-
delselösa för det, som borde vara kristenhe-
tens slutliga vinning och mål: rättens obetin-
gade seger, dess tryggande också för dem,
och framför allt för dem, som mest aro i be-
hof af den de vapenlösa och svaga, som
inte själfva förmå skaffa sig den.

Och då så är ...?
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Ja, för egen del vet jag inte annat än
att min tro är dräpt min tro liksom er

och den tron kan inte väckas tili lif igen, om
inte ett under sker.

Ett under? upprepade hän i det hän
spratt tili och gaf mig en snabb blick, i hvilken
jag tyckte mig se skönja glimt af hopp. Men
så sjönk hän åter tillbaka i sin apati. Det var
som om hän trott sig se något, men funnit att
hän sett miste. Därpå reste hän sig, gick upp
för vindstrappan och kom icke mera tillbaka.

Det var för mig den sista besvikelsen. Hän
hade icke bort resignera, icke ge tappt så lätt
som jag. Hän hade bort komma min tro tili
hjälp, om också hän själf icke mera trott. Hän
var ju min tros fader, hvarför försökte hän
icke blåsa lif i sitt barn? Hvarför skulle just
hän genom att förneka sin egen tro gifva min
tro dråpslaget? Hän hade icke bort föra bort
sin madonna från den plats, där hän en gång
ställt henne, eller taga ned sinä tänkespråk.
Dessa taflor borde ha lamnats kvar för att
som grafkors erinra om något, som en gång
lefvat. Om icke för annat, så för att som vål-
nader stå där och håna världen för dess skam

11 Fredseremiten.
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och förnedring ... Hän skulle ha låtit dem
förstöra dem.

Men hän hade väl följt sin känslas ingif-

velse.
Kanske hade hän intet vai.
Kanske måste det gå som det gick. Tiden

försonar och förlåter allt. Och den troende
finner ju alltid, när bördorna kännas tyngst
och vägen svårast, en tillflykt i tanken: „Det
var förutbestämdt, det var oundvikligt, det var
straffet för våra synder. Hvad som inte för-
verkligas här, skall förverkligas i en bättre
värld“ o. s. v. Kanske skall också min van slå
sig tili ro med detta.

Men får man låta sig noja med allt och
förlåta allt, hvad än det vara må? Är icke
denna slappa, förlamande och alltöfverskylande
lära det förnämsta hindret för allt framåtskri-
dande, ali nydaning? Får man nägonsin glöm-
ma och förlåta det, som nu sker i Belgien, i
Flandern, i Reims. De där borta göra det al-
drig. De vilja ej veta af försoning, ej höra
talas om fred, innan deras lidanden aro häm-
nade. Är icke den gamla läran om öga för
öga, tand för tand, hat mot hat den som ger
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den bästa lösningen, den som man gör klokast
i att trygga sig tili, och bör den icke därför
hållas vid lif som en helig eld?

Men är icke just det den grund, på hvilken
de krigförande alltid vilja bygga freden? Ty
de tro ju vanligen att rätt säkrast skipas ge-
nom den enas seger och den andras fullstän-
diga tillintetgörelse. Och kanske främja de
också någras rätt. Men de som skipa rätt tili
förmån för en af de svaga, de förtrampa i
samma andedrag en annan svagares rätt, den
besegrades dens rätt, hvars respekterande
står i strid med segrarens fördelar. Vapnen
skifta fördelar, men skipa icke rätt. Vapnen
kunna aldrig bli en opartisk stridsdomare. De-
ras utslag kunna alltid öfverklagas. Men hvar?
Vid en högre rätt? Men då någon sådan icke
existerar, då ingen tror att en sådan funnits
eller skall komma tili stånd . .

.

Om inte ett under sker?
Ämnar hän ändå, hän där uppe, haka sig

fast vid detta halmstrå? Skall hän sträcka ut
handen efter det, innan hän sjunker i dju-
pet. Skall hän skapa sig en ny dröm i stäl-
let för den hän mist, bidar hän en röst från
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himlen, en ängel i skyn? Det såg nastan
så ut.

Brasans sista fladdrande flammor upplyste
rummet. Borta i vrån stod madonnan, där
eremiten ställt henne. Skynket som kastats
öfver hennes hufvud hade glidit ned. Hon
smålog fortfarande, och barnet höll lika troget

som förr fredspalmen lyft i sin hand. Snida-
rens tro lefde ännu hos henne, ehuru den var

död hos honom själf. Hon hade icke svikits
i sin tro och skulle ej svikas. Hennes systrar,
de många tusen madonnorna i kyrkor och ka-
pell ha lett samma leende som hon, oberörda
och oföränderligt bevarande det uttryck konst-
nären i sin tros ögonblick skänkt dem. Rundt
omkring dem, på gator och torg, tili och med
vid altarena framför deras fötter, har rasha-
tets och trosfanatismens blod flutit. De ha
rifvits ned, legat gömda på vindar i sekler,
upptäckts, dragits fram och ställts på sin forna
plats igen för att le sitt forna leende och vitt-
na om den tro på godhetens och raildhetens
eviga makter, som inspirerat deras skapare att
forma dem sådana de aro. Och alltid ha de
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fått samma skepnad, samma uttryck som den-
na. Den tron har alltid lefvat, intet har för-
mått skaka dess grundvalar. Den har utan att
tröttna, utan att svikas vittnat och verkat från
altaren, kapell, kloster och stilla celler all-
tid blott vittnat om frid och god vilja äfven
under släkt-, stam- och rasfejdernas mörkaste,
mest upprörda tider och tili slut äfven köm-
mit någonting åstad, visserligen icke fred mel-
lan folken, men ändå ett tillstånd af lagbunden
ordning ibland dem.

Kömmit fred åstad och ändå ingenting
uträttat, ty hvad betyda alla vunna resultat,
då kriget ändå rasar i denna stund, världs-
kriget, utan motstycke i historien?

Och det oaktadt småler hon, som om in-
genting händt.

Och hunden ligger hopkrupen framför spi-
sen och stengetterna samlas tili sin aftonvard.

Och följande morgon är det, som om intet
vore förändradt i världen. Vädret är lika här-
ligt, augustihimmeln lika genomskinligt klar,
bergens toppar lika bländande hvita och rym-
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dernas blånad lika vänlig och blid. Nere i
dalen tyckes det vara lika som här. Båtarna
stimma på sjön och tågen komma och gå. Tili
och med eremiten sysslar som förr denna
morgon, den första som gått upp öfver hans
bittra besvikelse. Tili slåttern beger hän sig
ändå icke. Jag får gå ensam. Där äro bön-
derna åter i arbete, bärgande det sista höet.
Arbetsstyrkan är minskad, alla de unga män-
nen äro borta, men de äldre männen och kvin-
norna arbeta i stället så mycket intensivare.
De äldre kvinnorna bära vid bröstet blomster-
knippen som hederstecken för att visa, huru
många söner de ha i kriget. Alla äro eller för-
söka åtminstone vara vid godt mod. De tro,
att kriget snart skall vara slut, att allt skall
vara undanstökadt vid det nya årets ingång.

Jag hör ett par gamla män språka den
ena langar in, den andra tar emot och tram-
par höet i ladan. De göra redan ett öfverslag
af krigets vinster och förluster. Hotelien kom-
ina naturligtvis att lida på grund af den si-
nade turistströmmen, men landtmannen gör
goda affärer. Hans produkter, kött, smör, ost,
komma att stiga i pris, men framför allt höet.
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Det är inte mera hö, det, som här prasslar på
gaffeln, det är renaste silfvertråd. Det har
försports, att hertigens domäner skola indra-
gas tili kronan, emedan hän är ett främmande
lands undersåte. Då skall jakten antagligen
förklaras fri, åtminstone skall väl gränsbevak-
ningen här uppe få fälla villebråd för eget
behof.

Hvad skall väl eremiten säga om den
saken.

Stackars hän!
Sådan var alltså deras uppfattning af honom.
Ett par kvinnor komma för att tala med

mig. Hvem hade fört bort madonnan? Ere-
miten själf? Hvarför? De hade velat bedja
henne, att hon skulle skänka deras vapen snar
seger. Muru skulle ni kunna bedja fredens
madonna om något sådant? Emedan snar
fred skulle följa på snar seger. Sedän skulle
det aldrig mer bli något krig, när vi en gång
krossat våra fiender; ingen af dera skulle mer

kunna börja krig mot oss, då de alla blifvit
tillintetgjorda. Bed honom ställa fredens ma-
donna tillbaka där hon stått. Ni kan ju
bedja tili andra raadonnor. Man måste bedja
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alla helgon skola nog vinnas för vår sak.

Det var deras uppfattning af eremiten och
hans ide.

Hans instinkt hade nog inte bedragit ho-
nom, då hän bar bort sin madonna.

Jag blef kvar där uppe, då jag ej visste
hvart jag skulle taga vägen. Tili hemlandet
voro vägarna tills vidare stängda. Här fick
jag synbarligen vara i fred.

Vintern kom snart tili våra berg. Först
sveptes dess mantel öfver högfjället, så gled
den ned öfver oss och sist sträckte sig dess
fåll ända ned tili dalen. Snart sutto vi där
bland drifvorna som i ett ide, afskilda från
allt, men anande och förnimmande alla de
gräsligheter och olyckor, som skedde ute i
världen. Vi stå som i trådlös förbindelse
med skyttegrafvarna på alla fronter. Vi höra
kanonernas dunder, kulsprutornas smatter,
skriken, jämmern, dödsrosslingarna. Då och
då få vi en bunt tidningar, sora sändas upp
tili oss från dalen. Våra tankar sysselsätta sig

168
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med intet annat än kriget. Om de någon gång
slå in på andra banor, vända de ändå alltid
tillbaka tili det. Och alltid tränga sig frågor
fram, gamla och nya, förskräckande och få-
fänga, som aldrig få något svar.

Hvarför tändes denna brand? Hvad var

det man ville nå genom den, som inte kunde
nås den förutan? För hvilka ideer utgjutes
allt detta blod? Hotades ett Hellas af barba-
riska perser? Hade en Albas ok blifvit olidligt
för förtryckta nederländare? Drog halfmånen
i härnad mot korset? Yar det en kamp för
trosfrihet, slafvars frigörelse eller andra höga
ideer? När jag läser allt som skrifves om
krigets mål, förefaller det mig, som om icke
ens de krigförande själfva vore på det klara
därmed. Hvarje dag presteras en ny version.
Alla säga sig ha velat förhindra kriget. Alla
ha blifvit tvungna tili det. Alla skylla på hvar-
andra och två sinä händer. Ingen har således
haft ett så afgörande skäl, att hän själfmant
önskat draga sin sak inför krigets domstol.
Kriget var en öfverraskning och ett misstag.
Men om det var ett misstag, hvarför göra de
icke ett slut därpå?
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Ora mänskligheten ännu inte lyckats kom-
ina tili rätta utan krig, ora hon, instängd i en

återvändsgränd, måste gripa tili våld för att
bana sig väg därur, hvarför har då icke den
stora klasskampen, länge väntad och fruktad,
brutit lös denna trälarnas och proletärernas
resning, sora skulle jämnt fördela jord och
ägodelar? Den har icke brutit lös; i stället
ger den fattiga allmogen det enda den äger,
sitt lif, ej för en rättvisare fördelning af pen-
gar och ägodelar, utan för hopandet af gods
och guld i än mer orättvist utmätta högar.
Men kanske skall en gång också den kampen
bryta lös! Skall hela världens Kommun följa
på hela världens Sedän. Öfverallt, i alla land,
lär man sig nu att vädja tili våldet och den
råa styrkan sora högsta instans. Den tid är
kanske inte aflägsen, då handgranater och gif-
tiga gaser i hvar mans hand börja sitt förstö-
relseverk i gathörn och boulevardkorsningar,
samtidigt i alla hufvudstäder.

Men trots allt kan jag inte låta bli att då
och då söka räkna ut, hvad den eller den par-
ten kommer att vinna på detta krig. Jag öf-
verraskar mig med att tänka: ora den segrar,
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blir följden den och den; om den eller den
blir besegrad, skall det vara tili gagn för den
eller den. Hvad är det jag hoppas, huru ön-
skar jag att det skall gå? Om jag trodde på
madonnans makt, om jag trodde att hon kunde
höra min bön hvad skulle jag då bedja
henne om? Jag försöker låta minä tankar och
känslor bestämmas häraf, försöker skåda seg-
rar och nederlag, framstötar och reträtter i
detta ljus.

Men har nägon rätt att draga fördel af så-
dant, som vunnits genom andras fördärf och
stympning? De måste först få godtgörelse, ku-
ru det än må gä, rätten måste först komma tili
seger där den brutalast blifvit kränkt. Pappers-
traktaterna, just de, måste återfå sin helgd.
Alla andra kunna vänta. Ingen svag får taga
emot något ur en hand, som plundrat en an-

nan svag, ur en hand, som är sölad af andra
svagas blod ... Jag hör ett hånskratt: I så
fall få nog de förfördelade vänta på sin andel.. .

hvem frågar efter... är det så kinkigt, huru
och hvarifrån ... om blott —?

Kanske är det inte heller så kinkigt, så
länge världen alltjämt är sådan den är! Men
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världen skulle ju bli en annan, i grund.nyska-
pad. .. Yid den nyskapelsen får blott den
ha ett ord med i laget, som icke värit med
om att gestalta den sådan den nu är, icke
dragit fördel af tingens nuvarande ordning

. . .

Ingen af dem som fördöma kriget kan låta
sin sak förfäktas af någon bland de krigfö-
rande. Ty alla kämpa de förgäfves, hvad kam-
pen än må gälla, stupa förgäfves, hvad de än
tro sig stupa för. De tapprastes, de bästas,
de snillrikastes blod gjutes således tili ingen
nytta där borta i skyttegrafvarna. Men efter-
som de en gång vilja det, så må de kämpa,
må de stupa .

.
.

Hvarför kan jag inte göra mitt hjärta okäns-
ligt för allt detta, svepa mig i en mantel af
likgiltighet och glömska lik den, som höljer
de öde bergen där borta. Hvarför kan jag
inte ge mig tili freds med tanken: de må kam-
pa, de må stupa, hvad rör det mig! Och fram-
för allt skall jag aldrig kunna utplåna ur
mitt minne allt det jag drömt och trott!

Men när mörkret faller på och allt omkring
mig slumrar och sofver, vända dessa kärvordna
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tankar och drömmar tillbaka, som om ingen-
ting förändrats och väcka på nytt tili lif allt
det jag en gång diktat och drömt om världs-
freden och dess möjligheter.

Hvad allt hade vi inte drömt om, då vi
sutto där nere på värdshusets terrass och
iakttogo trafiken mellan de båda tunnelmyn-
ningarna, hvilken betydelse hade vi inte gett
världssamfärdseln och världsordningen, mänsk-
lighetens fredliga samarbete och folkens för-
brödring, hela den civiliserade världens sam-
hörighetskänsla, hvad allt hade inte sagts om
omöjligheten af krig och fientligheter, om det
mellanfolkliga misstroendets aflägsnande,
hade vi inte konstaterat, att det redan höll
på att uppstå en för alla folk gemensam, sty-
rande öfverklass, som ledde dem i fredsvänlig
riktning och tvang dem att sluta sig samman

som bröder redan ur synpunkten af deras egen
fördel! ...De unga männen hur hade inte
deras ögon strålat, deras kinder blossat...
hade inte en af dem redan trott sig skynda
med iltågsfart mot det förlofvade land, det tu-
senåriga rike, där det fanns hvarken krig, sjuk-
dom, lidande eller ens död ... Och jag hade
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trott pä dem, ty hvarför skulle icke rasfolk
som deras starka och begåfvade —, som

redan kömmit så mycket stort åstad, hvarför
skulle icke de kunna hinna ännu längre och
med sin begåfning, sin energi och sin goda
vilja förverkliga de djärfvaste drömmar, taga

hvilka toppar som helst!
Så vandringen hit upp denna klara, strå-

lande och harmoniska söndagsmorgon, då jag
vägledd af eremitens tänkespråk steg allt högre
och högre och nastan omedvetet insöp hans
tro med den luft jag andades, renad från tvif-
vel, som blodet renas under inflytande af ber-
gens soi och höga luft...

Och så de känsliga unga männens entusiasm
här uppe, framför den flammande spiselelden,
som eremiten underhöll med knippen af tor-
kad ljung deras lågande försvar för ideer,
som jag trodde hyllades icke blott af dem,
utan af ali ädel ungdom i världen, som tagit
dem i arf af världens ädlaste män, dess störste
tänkare, skalder och vise. Och eremitens tro,
att hans madonna var en gudomlighet, som

redan dyrkades och snart skulle ha bekännare
i alla land .. .
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Alit detta hade jag en gång verkligen upp-
lefvat. Och inte för länge, länge sedän, inte
i en dunkel, idealiserad arkadisk forntid, utan
nyss, för blott några dagar sedän! Hvarför är
allt detta spårlöst borta! Hvarför var allt en

villa!
Men är det verkligen spårlöst borta? Var

verkligen allt en villa?

Vecka efter vecka förgår, jag vet icke
huru. Jag försöker tanka på annat, men all-
tid står ändå sist för min syn detta ena och
samma: sänkta oceanångare ..

.
minsprängda

kryssare, som med det upplyfta förskeppet
omhvärfdt af flammande eldslågor försvinna i
djupet. . . sänkta undervattensbåtar, om hvil-
kas sista andetag blott några oljebubblor på
ytan bära vittne .

. . löpgrafvar, i hvilkas snö-
blandade gyttja då och då en ung man, en af
sitt folks bästa, segnar ned från sin skott-
glugg, färgande snön röd med sitt blod. ..
Dessa syner bli mig tili slut en plåga, en mara
som rider mig i tusen former, icke blott om
natten, utan också om dagen.
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Men vi tala icke om dem och knappast
heller om något annat. Jag vet icke, hvad
min vän innerst tänker och känner, hvarthän
hän kömmit i sitt tysta grubbel. Förnekar hän
alltjämt sin tro? Ser hän icke ens den ringaste
ljusning? Jag har icke ens hört honom bedja,
såsom hän förr alltid gjorde, hvarje morgon
och kväll. Äro banden mellan honom och hans
Gud fullständigt brustna? Hän tyckes ingen-
städes finna någon ro. Ofta är hän borta i
dagatal, ute bland bergen med sin hund, un-

der förevändning att uppsöka vilsekomna, men
utan att finna några, ty ingen rör sig mer
däruppe, ingen behöfver mer hans hjälp. Men
hän har tydligen ett behof att vara i verk-
samhet, för att kanske på så sätt stilla den
inre smärta, hvilken hän icke är i tillfälle att
lindra genom klagan eller bikt.

Hans madonna står fortfarande förskjuten i
sin vrå, höljd af sitt skynke, på samma plats
där hän ställt den. Julaftonen är inne, skym-
ningen faller. Hän går af och an på golfvet,
med dröjande, tveksamma steg. Hän stannar
framför madonnan, rör vid skynket, som äm-
nade hän lyfta af det, men gör det inte, blåser
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endast bort några dammkorn, slätar ut dess
veck och fortsätter igen sin vandring.

Vi taga ingen notis om helgen, fira den inte
på något sätt, och den medför ingen förändring
i vårt lif och vår sinnesstämning. Nyårsdagen
går in. Vi önska icke hvarandra godt nytt år

då hän inte gör det, gör inte heller jag det.
Hän tyckes ha det ännu svårare än förr. Hän
går icke mera ut, utan ligger i sin bädd eller
sitter långa stunder och stirrar frånvarande
framför sig. Det är jag som nu får sköta vårt
lilla hushåll, fodra boskapen, bära hö från la-
dan och hugga ved.

Vi ha kömmit tili trettondagen. Det är en

klar, vacker morgon. På solsidan är det redan
takdropp.

I dag är det heliga tre konungars och
Betlehemsstjärnans dag ...åminnelsedagen af
vår frälsares uppenbarelse för hedningarna,
säger jag blott för att säga något.

Då Springer hän upp från sin bänk, som

om hän kastade en börda från sinä skuldror,
och utbrister:

Jag härdar inte ut. . . jag härdar inte
ut längre utan att tro.
12 Fredseremiten.
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På världsfredens möjlighet?
Ja, jag måste tro därpå!
Trots allt?
Trots allt måste jag tro därpå. Allt kan

inte ha värit en villa. Jag hade orätt i hvad
jag sade. Då en gång Hansel ...Den förverk-
ligas icke, om ingen tror därpå ... dess för-
verkligande börjar strax, sä snart någon tror . ..

Hans ögon hade återfått sitt forna visio-
närä uttryck. Rynkorna i hans panna tycktes
med ens vara utslätade och anletsdragen hade
veknat. Som befriad slängde hän sin ränsel
på ryggen och skyndade ned tili byn, som hän
inte besökt sedän krigsutbrottet.

Hän tror således åter. Världsfreden hade
värit omöjlig, nu är den igen möjlig. Hela
hans väsen har värit som vridet ur led, nu är
allt på rätt igen.

Hvad har skett, hvilket under har åstad-
kommit detta? Endast behofvet att tro, omöj-
ligheten att lefva utan tro. Ingen ny faktor
har tillkommit. Men hän kan inte annat, hän
tror för att hän måste tro och hän kan göra
det för att hän vill det. Att tro är för honom
ett lifsbehof.
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Hän kväfves, om hän inte får detta behof
tillfredsställdt.

Det öfverraskar mig inte. För mig är det
den naturligaste sak i världen, att hän åter
tror. Hän måste naturligtvis tro just trots
allt. Och jag förnimmer strax ett behof att
tro som hän. Åter händer mig detsamma, som
förut händt mig under samvaron med min tro-
ende van där hemma: om någon kömmit med
invändningar, hade jag gjort mitt allt för att
kullhäfva dem, om de också i grund och bot-
ten gett uttryck åt minä egna tankar och tvif-
vel. Hvarför skulle väl just detta krig beröfva
världsfredens vänner tron på dess möjlighet,
när inte heller andra krig förmått grusa den?
Iden har ju alltid funnits tili, och tron på den
har ju liksom arbetet tili dess fromma blott
blifvit intensivare efter hvarje krig som förts.

Jag hade denna gång framför allt velat säga,
att tron på en ides eller en saks framtid är det
fruktansvärdaste vapen som finns, emedan den
i sin oryggliga envishet icke låter sig påverkas
af väre sig bevis eller argument, icke låter sig
rubba af några fakta, icke förlamas af lidna
nederlag, utan arbetar sig fram genom seklerna
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i katakomber och skyttegrafvar, uppreser hun-
drade hufvuden, då ett blifvit afhugget för att
tili slut segra och bygga en helig Peterskyrka
just på den cirkus’ plats, där en gång troende
blefvo brända och afrättade.

Mot kvällen kom hän tillbaka, ryckte bråd-
skande upp dörren och steg in med strålande
uppsyn och blossande kinder.

Hvad har händt? Har fred blifvit slu-
ten?

Det har händt större ting än så.
Hän räckte mig en tidning och utpekade

det stalle hän önskade att jag akulle läsa. Jag
läste: „Midt under krigets fasor är det upplyf-
tande att taga del af, huru julen firades på

västra krigsskådeplatsen, på en del af den en-
gelsk-tyska fronten. Därom gifves oss besked
af åtskilliga i engelska tidningar publicerade
bref från brittiska officerare och soldater.
Dessa meddelanden gifva vid handen, att män-
niskan ändå alltid förblir människa och att tili
och med i dessa hatets och fiendskapens ytter-
sta tider de mänskliga känslorna nästan med
våld taga ut sin rätt oberoende af de fjättrar
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som pålagts dem af politikens och krigets järn-
hand.“

,Fm engelsk officer skrifver . .
.“

Låt mig läsa!
Hän tog tidningen ifrån mig och läste:

„En engelsk officer skrifver följande:
Ni misstar er storligen, om ni tror, att vi

togo illa emot julen. Tvärtom var det en den
allra underbaraste jul. Jag sioille inte byta
denna jul mot något annat i världen. På jul-
aftonen kunde vi inte helt och hållet under-
trycka våra julkänslor. Först beundrade vi den
praktfulla solnedgången. Sedän sågo vi månen
stor och blek stiga upp öfver de fientliga po-
sitionerna och belysa dem. I dess sken kunde
vi se tyskarnas taggtrådsstängsel glimma i fjär-
ran. Plötsligt tyckte vi oss höra tonerna af
en psalm från deras löpgrafvar. Sången Ijöd
allt tydligare och tydligare. Den ena psalmen
följde på den andra. Många af dem voro väl-
bekanta för oss engelsmän och vi folio in.
Om man inte hört ett aflägset doft kanondun-
der, hade fullständig ’frid’ och ’god vilja’ han-
skat rundt omkring oss. Tili slut hörde vi
tonerna af vår egen julsång 'Merry Christmas’
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och då kunde vi inte längre hålla oss. De
flesta af oss sprungo upp ur skyttegrafvarna,
klättrade öfver taggtrådsstängslen och gingo
halfvägs fram mot fiendens ställningar, där vi
träffade tyskarna, som kömmit för att taga
emot oss. Vi hälsade på hvarandra, önskade
hvarandra lycka och julfrid och utbytte jul-
gåfvor, tidningar, tobak och andra småsaker.“

Hän gaf sig icke ro att läsa tili slut, utan
räckte mig ånyo tidningen och gick bort tili
vrån, där fredens madonna fortfarande stod
höljd af sitt skynke. Hän tog bort skynket,
lyfte madonnan i sin famn och skyndade ut.
Snubblande i snön bar hän henne varsamt i
sinä armar som en gudmor ett barn tili do-
pet.

Jag fortsatte läsningen.
„Från en annan plats skrifver en soldat:
Klockan 5 på eftermiddagen hörde vi or-

kestermusik från tyskarnas linjer, men vårt
artilleri blandade sig i leken genom att skicka
några projektiler just mot den punkt, där fien-
dens front tycktes tätast. Ni kan föreställa er

huru det gick musikanterna. Men när natten
inbröt blefvo vi högst förvånade vid åsynen
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af burn tyskarna uppställde julgranar på bröst-
värnet framför skyttegrafvarna och samlade sig
omkring dem. Vi stego upp ur våra trancheer
och trodde tili en början ått det var något
försåt, men efter en stund sågo vi tre tyska
officerare närma sig våra ställningar och tre
af våra officerare gingo dem tili mötes. En
strålkastare belyste deras väg. Det var något
alldeles oväntadt och underbart att se huru
dessa sex officerare möttes mellan fronterna,
tryckte hvarandras händer och i strålkastarens
bländande ljus bjödo hvarandra tobak. Allde-
les i extas började våra gossar applådera. Då
våra officerare kommo tillbaka, blef det vår
tur. I en stor skock rusade vi öfver tili våra
oförmodade vänner och bjödo dem på choko-
lad, som de gärna togo emot. Vi kommo där-
på öfverens om att inte skjuta på hvarandra
före midnatt.

På själfva juldagen blef denna plötsliga
vänskap ännu varmare. Man misstrodde icke
mera hvarandra, utan redan från tidigt på mor-
gonen möttes motståndare mellan de båda
stridslinjerna. Nastan hälften af vårt manskap
hade lämnat löpgrafvarna för att skaka hand
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med tyskarna och byta julgåfvor med dem.
Tyskarna bådo, att vi skulle hjälpa dem att
begrafva deras stupade. Och det gingo vi
gärna in på. Deras officer läste en bön på
tyska och vi åhörde bönen, liksom tyskar-
na, med blottade hufvuden. De aro präktiga
pojkar, riktiga gentlemän och goda kamrater.
I morgon börjas striden på nytt, men det vore
nog bättre att få slåss på någon annan del af
fronten än den här, där vi ha vära julvänner
emot oss.“

Låg det icke öfver denna okonstlade jul-
skildring som ett skimmer af legend? Den
hade kunnat börja så: „Och det begaf sig vid
den tiden, då hela världen låg i krig, att Hie-

dan de i vallgrafvarna beredde hvarandra för-
såt, en Herrens psalm vardt uppstämd

. .

Eremiten stod åter i dörren, med ett exta-
tiskt uttryck i blicken.

-- Folken hata icke hvarandra som folk!
De tro, att den himmelske Fadern är en fader
för dem alla.

Detta hade således värit tillräckligt för att
öfvertyga honom om, att folken icke hatade
hvarandra som folk detta, att det rådt ett
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ögonblicks vapenhvila, att en handfull män,
som fått nog af skyttegrafvarnas enformiga
lif, gripna af julstämningen tillsammans sjun-
git en psalm, begraft sinä döda och bjudit
hvarandra på tobak och chokolad!

Och på den grund hade hän ansett tiden
vara inne att draga skynket från madonnans
ansikte och hara henne tillbaka tili hennes
forna plats.

Och hvarför skulle inte detta ha värit till-
räckligt för honom, som redan därförutan åter-
fått sin tro?

Ty hvad mer hade väl männen i vallgraf-
varna kunnat göra? Om det stått i deras makt,
hade de inte mera skjutit på dessa sinä
vänner.

Men hvad som händt på ett ställe, hade
kunnat hända också annorstädes, på hvilken
front som helst, och inte hara under julen,
utan när som helst, så snart den känslan blif-
vit dem öfvermäktig, att de framför allt voro
kristna och bröder.

Hän höll två spadar i handen. Den ena af
dem räckte hän mig, i det hän bad mig följa
raed tili madonnana terrass. Under vandringen
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dit berättade hän mig hvad hän erfarit i da-
len. Där var det sorg i hvarje hus. Doft hat
och undertryckt förbittring jäste öfverallt, och
ingenstädes fanns mera ett spår af den forna
hänförelsen. Hansels moder hade följt honom
ett stycke utanför byn för att här få tala ut,
för att här få säga honom det som inte fick
sägas i byn. Hon ville åter bedja om evig fred
bland människorna, men kunde där inte göra
det någonstädes. Där var det förbjudet att
bedja om fred. Alla kyrkor och kapell och
altaren voro förbehållna dem, som bådo om

seger och krig tili sista andedraget. Ingenstä-
des fanns en gudsmoder- eller helgonbild, in-
för hvilken hon kunnat eller vågat bedja om
fred.

„Ställ igen er dess forna
plats“, bad hon. „Tänd ett ljus framför hen-
nes altare, så att vi veta komina. Det finns
också andra än jag som längta att få bedja
tili henne.“ Hon berättade burn de under ju-
len och nyårsnatten blickat hit upp i hopp om
att få se madonnans lampa lysa som förr . ..

Hon nämnde också, att i en drabbning hela
det kompani, hvilket Hansel skulle ha tillhört,
blifvit nedmejadt. Inte en enda blef vid lif...
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Madonnans terrass var en enda väldig drif-
va. Vi banade oss med våra spadar väg tili
altaret och befriade det från snö. Hän urhål-
kade en nisch i drifvan ofvanför altaret och
ställde madonnan där, på dess forna plats,
därifrån hon syntes och själf kunde se ned
tili dalen. Därpå gjorde hän af hopkramade
snöbollar en lykta på altaret, en sådan, som
barnen vid blidväder roa sig med att bygga,
och ställde tre ljus i den. Mörkret hade fallit
på och hän tände ljusen. Hän hade samma
uttryck som ett barn, hvilket fått sin leksak
färdig och väntar på föräldrarna för att låta
dem beundra konstverket. Med ett lyckligt,
förtjust leende sade hän:

Nu se de elden och kunna komma som
förr, om de vilja.

Och där lyste lyktan midt ibland drifvorna,
i en öken af snö mellan iskällä alptoppar,
fjärran från världen, men synlig för dem, som
ville se den. Och där stodo vi mellan de upp-
kastade snövallarna, som i en löpgraf också
vi, ofvan moinen, nedanför de högsta topparna,
vi två, som midt under världskriget, stormakts-
kriget, när det rasade som vildast på alla fron-
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ter, ändå trodde, för att vi inte kunde annat,
att världsfreden en gång skall förverkligas .. .

att den inte förverkligas, om ingen tror därpå,
men att dess förverkligande börjar strax så
snart någon tror på den . . .
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