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Åbo , G. W. Wilén & Co:s boktryckeri, 1874.



G-reves Minnesfest.

Dramatisit utläst.

{1862.)

Persoiiernes
ANNA.
HENRIETTE.
BRODERN.
FADERN.

(En skogslund. En sten, hvarpå, läses ”Konrad Greve” står orngif-
ven af träd och buskar.)

Systrarna komma in med brodern.

Häi* stället är!

ANNA

Ej mera vår.

Nu.

BRODERN
Er älsklingsplats i skogen,

HENRIETTE

ANNA
Ett namn mer kändt den helgas

BRODERN
Och nämn det då!

ANNA

Jag nämner den,
3om i sin vagga himmelen bestämde
Till Gratiers och Sånggudinnors vän:
Jen konstnär Aura egnade sin hyllning.

i



BRODERN

Det Greve ärt Säg har jag gissat rätt?
HENRIETTE

Läs der på altarstenen!
ANNA

Löfvets tak

Sig hvälfver högtidsfullt kring trädens stammar
Skogstemplet helgas här hans konstnärsflamma.
Till denna högtid inbjöds Du i dag.

BRODERN

Men hvilken sång skall helsa då hans fest?
ANNA

Hans egna sånger.
BRODERN

Hvilken blir då bäst

Ach säg, min systerliga huldgudinna!
ANNA

Så hastigt nej! hvar skall jag svaret finna?
Sök ibland Floras alla vackra barn
Det skönaste uppå en blomstermatta,
Som nyss slog ut. I näktergalars kör
Bestämm den bästa ton, de bästa driller.
Säg hvilken bölja vaggar vänligast,
När fjerdens alla vågor gå på vakt
Kring Runsalas besjungna lunder.

HENRIETTE

Hvar en af oss då välje sjelf sin sång.
ANNA

Men först en festlig krans inviga må
Vår tinning med sin friska, rika grönska.

(Hemtar tre kransar.)
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HENRIETTE
lu allt i ordning är.

BRODERN
Så ljude då

lögtidens första ton från dina läppar.
HENRIETTE sjunger:

Hertig Johan drager åstad” etc.
ANNA

[vem måla kan i toner ömma, skära
äl bättre hjertats djupa qval och ve,
lu den hvars lott här var att bära
>en sorg, som dagens glada barn ej se 5
>en sorg, som lindras ej af ”foglalåt,
if stjernans milda glans och daggens gråt?”

BRODERN
id ljusets thron den skingras skall en gång.

(till Anna)
fu uppstämm festens andra högtidsqväde!

ANNA sjunger:
En skatt jag väl har” etc.

HENRIETTE

vansklig skatt göms endast i det hjerta
'er himlens vingbeklädda barnakör
:ed helga oskuldspsalmer hvarje smärta
var sorg, hvar suck, hvar tår berör,
ch i harmoniskt sköna, rena ljud
ladt frambär andens lof och pris till Gud.
et hjertat Greves är det rika, unga.

ANNA (till Brodern)
u Broder, du din hymn må sjunga!

BRODERN sjunger:
durra! Hurra! Jag känner i mitt bröst” etc.
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ANNA

Vårt fosterland! med hvilka sköna sånger
Ha skald ock kard ej prisat dig i nord?
”Du tusen sjöars land!” hur många gånger
Skall än din hjelteära klifva spord?
Skall mången nu ej född ditt namn lofsjunga,
Då Runeberg för dig ej mer har ord
Och Greve längese’n förstelnad tunga?

HENRIETTE

Men hvarför sjunger Greve icke mera
Och hvarför är hans röst så länge stum:
Än har han ämnen sköna, rika, flera
Och än han bindes ej af tid och rum.
Skall ej hans lyra kärleken försköna
En ton från den hans Rosa ej belöna?

BRODERN

Ach! länge tärd af sjukdom och af plåga.
Att söka lielsa han till Sverge for,
Der lider han ännu och sucken sänder
Till hemmet här, till Auras kära strand:
Ty aldrig kan hans hjerta oss förgäta.

ANNA

Så lätt ej fogeln glömmer bort sitt bo!
HENRIETTE

Snart blir han åter frisk, det glada hoppet
Så vänligt blickar oss emot och säkert
Han återkomma skall!

ANNA
Vår älskling kom

Så mången glädje väntar dig här hemma,
Så månget skönt ackord tar mot dig här
Ur ”lifvets strid”, din sista skapelse.
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An liar du icke hört dess toner klinga,
De himlaburna.

HENRIETTE
Hör blott dessa!

(sjunger)

”0! sörj ej mitt hjerta fast vännen” etc.
BRODERN

Han komma skall, ty vid lians resa styrkte
En himmelsk aning ett försvagadt hopp
Att kunna dö i fosterlandets armar,

Sitt lifs farväl att kunna stamma här.

HENRIETTE

Ej slockna må ännu hans sångarlif!
ANNA

Vid återseendet skall det uppflamma.
BRODERN

3å hoppas jag!
ANNA

Och helst han då må komma
När sommarn ung och skön från fästet blickar
Och skog och äng ha löf och blommor nog
Att strö på konstnärns väg och fläta i hans lock.

HENRIETTE

Violens doft skall helsa honom först,
3å ren, som gudatonen i hans bröst.

ANNA

Förgät-mig-ej, med tåren i sitt öga
Och med sin oskulds milda himmelsblå
Och cherubsblicken, riktad mot det höga, *
Vårt hjertas hopp och längtan^tolka må.
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BRODERN

Och rosorna, de yppiga, de röda
De skola smyga sig i sångarns famn,
Och der så varmt i kärlek glöda
Och andas ljuft hans flickas namn.

]
HENRIETTE

Den livita blomman stiger från sin bädd,
En lilja ren och skär och blyg och rädd.
Hon gerna vill bland lyrans strängar hvila ]
Och sänder sen sin kärleksfulla bön
Om himmelsk frid, om jordisk fröjd och lön (
För Greve och hans brud. ;

BRODERN

Dryader ila,
De ha ej någon ro, de få ej stanna,
De fästa eklöfskransen kring hans panna i
Medborgarkronan, denna sköna gärd
Af tacksamhet, hvem är den mera värd
Än han.

ANNA

Ej ängen skall sin prydnad sörjaj
Ej skogen misslynt efter löfvet spörja
Som offras Greve: i hans toner bor
— Det tröstar äng och skog, när frosten kommer —

En hoppfull vår, en herrlig sommar,
Der träden grönska, blomman gror.

HENRIETTE

Men rikt som Floras rike äfven är

Dock ej för konstnärn kransar nog det eger;
Ty hvilken gren och stjelk och stengel bär
Den lön, som konstens icke öfverväger?
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BRODERN

Nej! intet, intet finnes på vår jord
Den värdigt nog, som hänryckt, saliggjord
Här tolkar himlens sång i jordens psalmer.
Hans lön är gömd och är ej stundens doft:
När sångarvingen skakar af sitt stoft
Han kröns af engeln då med himlens palmer.

(går närmare till altaret)
Med sång och ord nu invigdt templet står
För Finlands Orpheus byggt af skogens stammar.
Af våra kransar han ett offer får,
Och när han åter våra byggder når
I fröjd vår kärlek då på nytt uppflammar.

(De lägga eina kransar på altaret.)

Dem når han ej!

En fest?!

FADERN, som har kommit in
(afsid.es)

ANNA
Du kommer till en fest!

FADERN

ANNA

Nå, intet alfvar i ditt öga!
BRODERN

Jag yrkar det, som dagens offerprest.
(visar på stenen)

Hvad läser du, der ibland träden höga?
FADERN

En dödens runa på en minnesvård!
BRODERN

En dödens runa?
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Han kommer snart.

ANNA

Ingen minnesvård!

HENRIETTE
Han inbjöds af oss alla!

FADERN
Han kommer aldrig!

ALLA TRE

Aldrig! ?
FADERN

Nej! ty han är död.
ALLA TRE

Död!?

FADERN
“Ett mildt ackord har nu förklingat,
“En stjerna slocknat i en sommarnatt.“

ECHO (kör djupt i skogen)
“En stjerna slocknat i en sommarnatt.“

ANNA
O nej! den sorgeposten är en sägen
Af ryktet diktad blott.

HENRIETTE
Den starka anden

Ännu besegra kan de svaga banden.
Han är ej död!

FADERN

Den sista långa vägen
Han redan gått. Gråt Aura, död är Greve!

BRODERN

“Ett mildt ackord har nu förklingat,
“En stjerna slocknat i en sommarnatt.^
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ECHO

“En stjerna slocknat i en sommarnatt.“
ANNA (tar kransen från altaret och

bortkastar den.)

Så blomstrar lioppet här och oss bedårar!
Ni hoppets sköna kransar vissnen nu!

HENRIETTE likaså

Så blomstrar glädjen tills han byts i tårar.
Nu är han död så dö då äfven du!

BRODERN likaså

Så blomstrar kärlek och sin älskling mister
Så tonerna bortdö, när strängen brister
Och allt till slut förbyts i sorg och gråt.
Än är du qvar så följ de andra åt!

FADERN
Du Sverges hulda sångmö! svep ditt flor
Kring urnan uppå grafven mellan träden
Och skänk en suck åt sångaren der bor;
Ty också du har hört hans sköna qväden.
Hans qväden, o! de rena, skära ljud
I salighet de tona nu hos Gud.

ANNA

Här ha de tystnat!
FADERN

Inga sånger fler
Här blomsterströ de sjungnas friska minne,
Men förr skall Aura aldrig sjunga mer,
Än bortglömd Greves minsta sång försvinne.

ANNA

Ach! ej hans sista afsked blef vår tröst!
HENRIETTE

I annat land förstummades hans röst!
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BRODERN

Så skulle då hans sångs, hans önskans eden
Ej nås i dödens armar, som han bad.

FADERN

Halfbrustet öga såg åt Finska segelleden,
På älskad brud och vän — och sedan glad
Han tillslöt det. Och dödens milda engel
Nu sakta sänker ned sin vallmostengel.
Och fri från stoftet och de spröda banden
I evigt ljus uppsvingar sångaranden.

HENRIETTE
Nu är han fri!

ANNA
Nu har han funnit frid!

Hos Gud!
BRODERN

FADERN

Och Finlands Engel tyst och stum
I tårar visar på hans hvilorum.

KOR (af sorgklädda Herrar och Da¬
mer som inkomma litet före

scenens slut.)

Mottag förklarade ande hos Gud,
Sången dig helgas här i gruset!
Stige då mildt emot himlen och ljuset,
Burne af englar, de klagande ljud.
Mottag förklarade ande hos Gud,
Burne af englar, de klagande ljud.



Den olycklige.
Kellerman var i Åbo; denna gång åtföljd

af sin unga fru, den på sin tid såsom första
dansös vid kungl. teatern i Kjöbenhavn firade och
högt värderade Karoline Fieldstedt. Alla platser
i teatersalongen voro naturligtvis upptagna de
aftnar konstnärsparet der uppträdde, och de öf-
riga dagarna aflöste den ena tillställningen den
andra, hvarmed konstens vänner i det gamla Åbo
ville, enlivar i sin stad, betyga de kärkomna
gästerna sin välvilja och uppmärksamhet.

I det lilla värdshuset “Parken“, strax utan¬
för Tavasttull, löfomsusadt och inbäddadt ibland
blommor, rådde en herrlig sommardag mycket
stök, språng och bestyr, börjande med den ord-
ningsfulla värdinnan på stället och slutande med
vaktmästare i långskörtade frackar och de allra-
täckaste små uppasserskor i näpna guldstickade
bindmössor. Ett soltält var uppspändt utanför
byggningen och i dess skugga syntes ett mid¬
dagsbord, fullsatt med allehanda rätter, utsökta
viner och Parkens den tiden berömda deserter,
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hvariblancl för det närvarande riktigt fina tillfället
persikor, bigaråer och ananas intogo ett lockande t ®
rum. Rundtomkring bordet stodo ett par dussin t
stolar, tydligen bestämda för ett slutet sällskap. 1
Det varade ej länge förrän en vagn körde fram 1
och två fruntimmer stego ur, hvilka, mönstrande : '
och på ett eller annat ställe rättande anordnin- ■

garne, lade hvar sin krans af rosor och lager på i i
de platser, som voro bestämda för middagens i :
hedersgäster, Kellerman och hans fru. Det öfriga ) 1
sällskapet, deribland Greve, Jammerman, Dahl,
Richter, Frans och Machaon Pippingsköld, Kap- *
ten Puff avec famille, m. fl. anlände kort derefter '
och jemte dem de inbjudna damerna, hvaribland 1 1
man varsnade Auras intagande filomela, Henriette ;
Möller, som nyss och tyvärr så snart sannspådd, . j
hade sjungit:

“Sjelf en blomma, jag
Vissnar ock en dag ;
Det går mig som många andra.“

Att omförmäla allt det glada, qvicka och 1
intressanta, som vid denna middag uttalades, är ■
icke föremål för denna berättelse och således kan 1

här ej komma i fråga Rossinihataren Elias Arndt ;
Jammermans utfall och altdeutsche hat mot den 1

nyare musiken, eller den fromme och genombe¬
skedliga Carl Otto Dahls försvarsandraganden i i
detta afseende; vare det endast sagdt, att Keller-
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man med synnerligt loford berörde ouverturen
till “Sommarnatten“, som på gårdagens konsert
blifvit uppförd och som med så hedrande upp¬
märksamhet förut varit behandlad af de förnämsta
i Leipzig utkommande musikaliska tidskrifter. —
Att han, till Jainmermans stora triumf och för¬
tjusning, förklarade sig såsom afgudiskt dyrkande
Mozart, Haydn, Händel och Sebastian Bach, bör
här endast tilläggas.

Solen sänkte sig småningom i sin purpur¬
säng, då det lifvade sällskapet, på samma gång
med stadens idylliska boskapshjord, återvände till
hemmen. När alla redan voro borta, kom en
varelse fram, som bakom pseudacia-häckarna va¬
rit dold och nu med häftiga steg mätte gångsti-
garne i alléerna. Han hade hört det mesta af
hvad man talade vid bordet. Det var ett i förtid
förstördt snille, det var vår arme tonsättare nagis.n
Han hade förlorat alla sina fordna vänner, sina
medmenniskors aktning, sitt lugn och sin frid —
— allt var borta, med undantag endast af hans
kärlek till konsten och det var denna kärlek, som
fört honom hit, för att då han var för fattig att
få höra violtmcellisten Kellerman, åtminstone få
se honom, sådan han af Gud blifvit skapad och
sänd hit i verlden, som menniska.

“Godt, godt!“, sade han till sig sjelf, “jag
känner honom nu. Hans smak är densamma som
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min, hans förtjusning — Mozart och den gamle 1
Sebastian. — Ack, denna mina drömmars musik!“

|
Han slog sig för pannan. “Men jag kan icke be¬
hålla något i mitt hufvud. Blott der icke vore
detta hvimmel, detta bultande, som jag till min
fasa känner, då jag försöker att samla mina tan¬
kar och att fästa dem vid en idé. — Om jag
kunde gripa tanken? — Ja, det skulle vara herr- 1
ligt!“

Ännu hade icke konstens ande lemnat det *

olyckliga väsen, han en gång inspirerat. Men
huru sorglig var ej själens strid mot de onda
lustar, som bemäktigat sig kroppen.

“Hvarför“ — började han åter — “hvarför blef
jag icke inbjuden till det sällskap, som här fira¬
de konstnärsparet? Jag är ju också en ton¬
konstnär, men finnes det väl någon, som vill haf-
va att skaffa med agis om dagen. Det är endast
om natten vid vilda bachanalier, der sansadt folk
föraktar att visa sig, som den eldspejande fogeln
en stund får vara med, ock då är han gillets
trogna kamrat och rodocka, tilldess — han blir
utjagad. — Jag tycker icke om det; jag ville
hellre vara förnuftig, bara jag kunde och törsten
ville tillåta mig det. Är jag då törstens träl?
Ack jo, en träl — och så förblir det. Vinguden
är min herre och han är svartsjuk på hvarochen
annan samt slår och piskar mig när jag gör upp-
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ror, så länge tilldess jag tigger om barmhertighet
och åter kryper i stoftet för honom. O, om jag
hade en vän, som vore stark nog att rycka mig
lös ur hans klor; men jag har ingen — ingen!
Greve kanske? — nej! han gör narr af mig lik¬
som de andra. Jag är trött på mitt usla lif.
Jag är trött att blifva hånad, skymfad och be¬
gabbad. Jag vill göra ett slut på detta elände
och då skola de — gerna för mig — få upprepa
sitt olidliga: “stackars agis /“

Med en pilsnabb rörelse störtade han mot
vägen till Hallisfors, då en man i samma ögon¬
blick stod framför honom och fattande honom i
armen, utropade:

“Agis ! hvad ämnar du göra?“
“Försvinn, Holstein Gottorpare!“

stönade agis, igenkännande Greve och sökande
att lösslita sig, “försvinn Sommarnatts-kompositör,
alea jamdiu jacta est!"1

“Hvad tänkte du göra, ville du dränka dig?“
“Ja, det ville jag visst och på den vägen

är jag stadd. Har du kanske något deremot, lilla
söta Konrad?“

“Visst intet om du sjelf, mitt socker, har
lust dertill, men dermed är ännu tid och lägen¬
het, ty just nu behöfver man dig.“

. “Behöfver mig?“
“Ja, derför är jag här.“
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“Hvem behöfver väl den glömde och förtap- v
pade V“ d

“Kellerman vet att du är både tonsättare
och skriftställare; han kommer i afton tillsamman
med några andra vänner i societetshuset och ön¬
skar att du ville låta oss höra något af hvad du
författat i musikalisk väg. Dessutom bjuder han ‘
dig på sin konsert i morgon.8

.. ii
“Kellermans konsert!8 Ofverraskad och glad i

som ett barn, följde den nyss så olycklige och r

förtviflande varelsen sin vänlige ledsagare och „

alltid varmhjertade broder i Apollo. r

De fleste af aftonsällskapet voro redan för- $
samlade jemte Kellerman, som vänligt gick den
nu anländande och nästan yrvakna gästen till
mötes; och länge töfvade det härefter ej, innan s
Kellermans violoncell med vanlig känsla hade $
sjungit en af de småvisor agis i ungdomen kom- li
ponerat. Agis, förtjust och otålig rusade till pi- g
anot, nedtystade kapten Puff, som knappt hade i
börjat: “Hvar står fiolen, säg min son!8 samt 1
spelade och sjöng den ena efter den andra af si- ii
na tondikter, till närvarande åhörares och fram- t
förallt den danske vännens stora nöje och stun- ii
dom beundran; men sedan han slutligen föredra¬
git ett stycke, hvilket kallades “maskraden8, lät n
han plötsligt de glada slutackorderna öfvergå i
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remodsfulla dissonanser och med en betydelsefull,
ljupt sorgsen blick på Greve, sjöng han:

“Den himmel och afgrund bär i sitt bröst,
Är nog för sig sjelf och behöfver till tröst —

Blott grafven.“

Långt inpå natten voro vännerna tillsamman,
samtal och musik förlorade dock småningom den
mstrykning af förnuft och poesi de i början in-
iehaft, grofva infallen, skallande skratt och skrå¬
ande sånger, både af dem naturen begåfvat med
■öst och dem som saknade all tonförmåga, intogo
ni de städade kritiska samtalens ställen och till

■åga på nattens oväsen, blef vår olycksfågel, ru-
ig, påflugen och våldsam, såsom tyvärr vanligt
— slutligen utföst.

Middagen nalkades påföljande dag och ännu
ågs det olyckliga offret för senaste natts orgier
itta orörlig, nedslagen och förkrossad i sitt af-
ägsna bo. Blek som döden, med insjunkna ögon
»ch skälfvande lemmar, satt den arme der, stir-
ande på sina sargade händer och sönderrifna
däder, då dörren öppnades och Kellerman steg
n. Vid denna uppenbarelse stapplade agis fram,
telsade mekaniskt och anvisade en stol åt den
nträdande.

“De må väl illa, min gode mand, efter siste
latts adspredelser?“ började Kellerman.

“Ack, mästare!“ svarade agis, med ett svagt
2



18

leende, “det är mer än vänligt af dig, att besöka
ett sådant kräk, som jag stackare.“

“Jag har något att säga dig min vän, fort¬
satte den förre. För det första tackar jag dig
för din musik i går afton.

“Tyckte bror om den?“ frågade agis och
såg upp, medan en glädjestråle uppflammade i
hans själs mörker.

“Tyckte om den? Jag måste tillstå att jag
verkligen icke väntade något sådant af dig. Jag
väntade att känna misshag och tvärtom jag blef
fullkomligt tillfredsställd. — Agis jag värderar
dig! Jag erkänner dig för min broder!“

Den stackars agis sprang upp, fattade Kel-
lermans händer, tryckte dem och hela hans väsen
var genomträngdt af hänförelse.

“Du gör mig så lycklig!“ stammade han.
“Det gläder mig mycket; ty hvad jag nu

har att säga, är något rätt smärtsamt.
Agis sänkte blicken mot golfvet.
“Jag har lika mycket att förebrå mig sjelf,

som dig. Yi uppförde oss begge illa; begge glöm¬
de vi konstnärns och menniskans värdighet. Vi
glömde att vi borde förhålla oss såsom invigde
och icke liängifva oss åt bålens frestelser. —
Konsten, vår mor, hade orsak att rodna öfver
OSS.“



19

“Öfver mig“, utropade agis, “icke öfver nå¬
gon annan!“

“Jo, också öfver mig“, fortsatte Kellerman,
“och öfver alla, som voro närvarande. Det var

skamligt af oss. Hvad skulle konstens sanna
vänner hafva tänkt om de vilda uppträden som
blefvo uppförda i hennes namn. De hade möj¬
ligen sagt: “desse män äro galningar, men vi må
låta dem följa sin vilja; må de fritt lefva efter
eget behag och såsom retningsmedel begagna hvad
som helst för den vackra musik de gifva oss.“
Nej, nej, nej! det är att nedsätta den helgedom,
hvilken vi älska. Sådana lärosatser göra oss o-
förmögna till allt arbete. Jag har alldrig kunnat
tacka glaset för en god tanke. — Jag hatar mig
sjelf for sista nattens dårskaper.“

“Och står likväl så högt öfver oss andra“,
suckade agis.

“Hör hvad jag vill säga dig! Du har varit
din egen fiende, men ditt fall är icke ensamt ditt
verk. Du är mycket begåfvad och du kan fräl¬
sas från förstörelsen. Du kan och skall höja dig
öfver dem, som nu nedtrampa dig, blifva ärad
och älskad, samt åt efterkommande lemna ett
aktadt namn. Du har gifvit mig en lexa, som
jag i hela min lifstid skall erinra mig och som
jag skall meddela andra: Du har gjort mig godt
— och jag skall försöka göra något för dig.“
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Medan Kellerman talade återvände mod och

sjelfkänsla hos agis. Det var andens kraft, som
vaknade, det var själens lifskamp emot den dö¬
dande sjukdomen.

Anden segrade. Öfverväldigad af tacksam¬
het, föll den besegrade ned på sin stol och gret
högt.

“Kom“, ropade Kellerman, “vi ha ingen tid
att förlora!“

Det fanns och det finnes ännu, gudi tackadt,
en agent för flera in och utländska bolag, firmor
och korporationer, men framförallt för sitt eget
ädla hjertas menniskovänliga institution, som äf-
ven i brustna strängars ställe kan inpassa nya,
af hållbar styrka och liflig klang. Denne, ingen
annan än dåvarande redaktören för “Åbo Under¬

rättelser“, J. W. Lillja, hade alltifrån Kellermans
första besök i Finland egt den sistnämndes upp¬
riktiga vänskap och öppna förtroende. Till ho¬
nom styrde de begge febeiska vännerna sina steg
och af honom anställdes agis på eviga minuten
såsom korrekturläsare i “Åbo Underrättelsers“ s.

k. kommunala, sociala och litterära byrå.
En annan och gladare färg fick lifvet ifrån

denna stund för vår vid dess bitterhet och för¬
sakelser vane skribent och tonsättare. Hans hem

försågs med dagligt bröd, ny garderob anskaffa¬
des, det tofviga håret kammades och hakan ra-
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kades; man hade svårt att numera igenkänna den
fattige artistens yttre menniska. Den inre under¬
gick samtidigt en, om möjligt ännu större meta¬
morfos. Det öfversitteri och den egenkärlek han
förut ådagalagt, gaf vika för ödmjukhet och ett
städadt uppförande, och i dagdrifveriets ställe in-
togo stilla flit och arbetsamhet ett märkbart rum.
Också härleder sig från dessa år, utom åtskilliga
romaner och följetongsartiklar, musiken till “Jun-
kerns Förmyndare, romantisk opera“, som är det
största och sannolikt det värderikaste arbete agis
efterlemnat såsom kompositör.

Med Lilljas redaktionsverksamhet upphörde
efter några år äfven den anställning agis haft
vid tidningskorrekturet. Ofver de dagar, digra
af sorg och fattigdom, som derpå följde, låtom
oss fälla en slöja.

Kellerman dog, i öfvertygelse att hafva räd¬
dat en rikt begåfvad ande från förderfvet, älskad
och ärad i sitt kärleksfulla hem. Agis' hjerta
slog sitt sista slag i en snödrifva långt bort från
hans ödsliga hem, i fall han då ens egde något
sådant. —

Det var en underbart vacker morgon. Sorg¬
lösa sjöngo småfoglarne i trädens och buskarnes
grönska, hafsvinden fläktade svalka och brokiga
ijärilar fladdrade kring gräsen och blommorna på
grafven, der minnesvården med noterna A och
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Gis påminner om den menniskohamn, som på
detta ställe omsider fann sin hvila. — Jag vet
mycket väl att vi lefva i en tidsålder, då hvarje
illusion blifvit skjuten åt sidan; jag vet att Mam¬
mon är en Gud, som man bör dyrka, att påfven
är ofelbar och likaså moritaskernas stormoritask;
jag vet att vi samtligen äro högst upplyste, ve¬
tenskapligt bildade personer, som åka på velociped
och medlidsamt draga på munnen åt de stackare,
som minnas hvad tiden invigt åt förgängelsen;
allt detta visste jag noga, äfven då jag stod vid
den fridfulla grafven i Nystad; men jag visste
också att

“den himmel och afgrund bär i sitt bröst
är nog för sig sjelf och behöfver till tröst

blott grafven.“



Några knäfall.
Mina teckningar från fordna längesedan för¬

svunna dagar skulle bli ofullständiga, om jag
kunde glömma en lekkamrat från mina barnaår,
en liten flickbyting med ljusa ögon och ljust hår,
yr och glad som en stensqätta, samt alltid färdig
att deltaga i mina och andra pojkvänners upp¬
tåg, så äfventyrliga och halsbrytande de under¬
stundom äfven kunde vara. Den vänskap jag då
fattade för den lilla Jeanne Marie har följt mig
troget igenom lifvet, och fastän frusen och för¬
kyld af de många vintrars snö, som sedan den
tiden fallit på min hjessa och fastän den snälla
flickan numera ej heller är någon dufunge, men
en älsklig och fridsam matrona med hederskrona
på hufvudet och glasögon på näsan, fortfar jag
dock vid tanken på henne, att med kung Erik
sjunga:

“Hvaren må följa sitt eget sinn,
Jag håller kär min herdarinn!“

Sent om en afton satt jag, mot slutet af
vintern, i mitt ensamma arbetsrum och framför
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mig låg Johan Kristofer Wagenfels’ bok om mä-
stersångarene. Stormen rasade derute, piskade
snöblandadt regn mot fönsterrutorna, tjöt och
hvinade vinterns farväl genom skorstenen och
fullmånens strålar, som emellanåt bröto fram ur

molnmassorna lekte och gycklade på väggen likt
bleka spöken. Allt detta brydde mig dock föga;
jag slog boken igen, förtjust och betagen af forn¬
tidens sångare- och riddarebragder, och vid den
sprakande brasans flammor i kakelugnen återkal¬
lade jag i tanken många kära och glada minnen
från mitt eget riddarelif, då flöden af poesi och
lycka berusade mig och då mitt hjerta vid in¬
trycken deraf ännu förmådde gjuta lycksalighets-
tårar. Jag hade ej länge sutit sålunda fördjupad
i inre åskådning, då-jag tyckte att ett osynligt
väsende hängde den ena slöjan efter den andra
öfver mitt hufvud, så att allt småningom insvep¬
tes i tätare och tätare dimma; att stormens tjut
och brasans gnistor i och med detsamma för¬
vandlades i ett sakta harmoniskt susande samt
slutligen hviskande och att en inre röst sade:
“det är en dröm, hvars vingar fläkta lika mildt,
som då ett barn lägger sig vid ett modershjerta
och af en öm kyss väckes, att med själens öga
se det högre lifvets skönaste bilder i all deras
glans och herrlighet.“

Det högre lifvets herrlighet — ach ja i
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Men hvad var det? Sprattlade der icke i
de sammanfallande glöden en liten fetlagd herre
med trubbig näsa, stora ögon och hög, omsorgs¬
fullt friserad tupé, och var han icke klädd i
scharlakansröd uniform, med det åttauddiga mal-
theserkorset på bröstet? — Jo, ganska riktigt,
jag tog ej felt! det var ju kammarherren, grefve
Axel Piper, dock i betydligt förminskadt format,
min och sällskapsteaterns fordne dirigent och fö¬
reståndare. Tydligt såg jag honom räcka mig
den rol, med åtföljande noter, jag var utsedd att
vid den unga teaterns invigning, utföra i operet¬
ten “Gubben i bergsbyggden“, med musik af Da-
layrac. Men hvar hade jag “jungfru Clara?“ Hen¬
nes smärta gestalt kunde jag ej upptäcka genom
slöjorna, som täckte mitt hufvud. — Men vänta,
den första slöjan föll och der hade jag henne —

det var min barndomsvän, det var den nyss ut¬
spruckna blomman Jeanne Marie.

Och jag ser dig unga flicka,
Ser din vext, ditt ädla skick,
Och jag ser ditt glada öga,
Ser en själ uti din blick,
Ser dig sedan gråta, lida,
Ser hur älska du förmår:

Ej det yra barnet mera,
Men martyren för mig står.

Nu erinrade jag mig äfven repetitionerna
till den omnämnda invigningen. De voro inöfvade
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på vår lilla teater i societetshuset; men den brå¬
kiga scenen, som börjar qvartetten i andra akten,
då Clara befaller sin svartsjuke älskare att kyssa
hennes händer, ville icke riktigt gå en action,
hvarföre densamma skulle någon dag ånyo repe¬
teras hemma hos Clara. Sedan derföre jag och
vår kapellmästare der infunnit oss en afton, fö¬
retogs och omtogs musik, knäfall och handkyss-
ning upprepade gånger, eller till dess allt gick
förträffligt. Jag låg ännu på knä och sjöng i
ljuf hänförelse:

“Ja, jag vågar nu tro,
Att ditt hjerta jag har:
Hvilka lyckliga dar!“

då — så ledsamt och förargligt — några främ¬
mande fruntimmer, som ej hade den ringaste
aning om operetten, passerade rummet utanför,
der repetitionen hölls och genom den öppna dör¬
ren blefvo vittnen till våra ömma åtbörder. Att

jag, putsande dammet från mina knän, rusade
upp, icke utan en viss förlägenhet, var ett ögon¬
blicks verk och likaså att Clara, dottern i huset,
skyndade in till sin fru mors nyss anlända gäster.
Men här hade vi att utstå blickar och antydnin¬
gar af hvarjehanda slag. Det hjelpte ej att jag
förklarade sakens rätta sammanhang, ty under
ett tvunget leende, fick jag till svar:

“Sång och kärlek i förening
Äro lifvets andemening!“
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och hvad jungfru Clara beträffade, så kunde jag
omöjligen förnimma hvad hon, hviskande än till
den ena och än till den andra, hade att påstå;
men i hennes obekymrade hållning och skälmska
blick trodde jag — utan att derföre bli ledsen
— mig kunna läsa:

“Jag aldrig en magister tar,
Som sitter och läser om natten:
Men jag vill ha en ung hussar,
Som högt bar sin plym uppå hatten.“

Operettens uppförande och den ståtliga hus-
sarofficerns ömma blickar, aflägsnade emellertid
för alltid hvarje antydning rörande mitt första
knäfall och jag fortfor att i orubbad broderlig
vänskap följa min Claras spår på vädjobanan;
mången gång dock med skalden suckande:

“Vissna skall du, ljufva blomma,
och jag sörjer, ty jag vet:

Att din konst — ett barn af stunden —

dig ej ger odödlighet.
Men må minnets skära rosor

spira på din lefnadsstig,
Och jag nog förstår, min Clara,

att jag aldrig glömmer dig!“
Och detta var historien om mitt första knä¬

fall.

Knappt hade den andra slöjan fallit, förrän
jag såg mig i samma teaterstycke förflyttad invid
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en annan ung, blomstrande qvinnas fotter, den
jungfru Clara, som ej “sprang hem till sin mam¬
ma“, men sida vid sida med mig delade lifvets
glädje och sorg. Rosorna på hennes kinder för-
svunno väl småningom under loppet af den vision
jag hade för ögonen, men den varma kärlekens
rosor glödde allt ännu i hennes hjerta, och der-
före då omsider hennes höga, men åldriga gestalt,
omgifven af två små elfvor och en liten kärleks¬
gud — våra älskade barnbarn — stod för mina
blickar, stammade jag rörd till henne, min andra
Clara:

“Du redan lemnat blomman af ditt lif,
Hvad ålderdomen hemtar vi ej veta-,
Men frukta ej, mitt kära, gamla vif,
Ej efter framtids dunkla gåtor leta.
Uppå din väg din Zozo är en vän,
Som troget vid din sida vakar än.

Om himmeln stundom mulnar i vårt hem,
Om stormarne de gny och slå mot rutan,
Med frid och lugn vi skola möta dem
— Vi ofta pröfvats förr — och derförutan
Yi ha en tro, som bjuder fruktan trots;
“Den gode Gud, han vakar öfver oss!“

Åter föllo några slöjor och dessa voro de
sista. Det stjernprydda himlahvalfvet strålade i
mildt majestät och underbara toner klingade ge¬
nom rymden. En andaktsfull känsla genombäf-
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vade härvid min själ och då jag lyfte blicken
emot höjden, såg jag deruppe tvenne bevingade
andeväsen räcka fram sina händer, på samma
sätt såsom fordom, åt deras Zozo, deras “stac¬
kars, snälla och bästa vän.“ Jag igenkände i
dem föremålen för mina tredje och fjerde knäfall,
Betty och Amanda. Dödens hulda engel hade
redan längesedan flyttat dem till de boningar,
der sångens hemlighetsfulla gåta slutligen blir
löst och der anden omsider upptäcker sanningen
af “allt hvad skönt han danat, livad känslan fat¬
tat, hjertat anat, men tanken ej förklara vet.“
De hade kort efter hvarandra gått till den mäs¬
tare, hvars lof sjunges af englaskaror vid him-
laharpors ljud och der “tonerna ej dö, men evigt
klinga få.“ Der njuta de äfven minnet af det
flydda, ty hvad engång var skönt, det förblir i
tid och evighet skönt.

Bettys och Amandas luftiga uppenbarelse
försvann lika hastigt, som den hade, kommit och
ännu heligt hänförd deraf, förmådde jag knappt
hviska:

“Farväl — ett långt farväl — ni blida, ädla två!
I sferernas musik de nya tonfall spana
Tills bortom morgonrodnans bana,
I knäfall för vår Gud vi åter mötas må!“

Nu var drömmen om mina knäfall på tea¬
tertiljorna törbi. Själens arbete var slutadt och
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stofthyddan hade återtagit sin rätt. Sömnig och
trött gick jag till hvila, med darrande röst gno¬
lande det vackra solo, som åtföljes endast af or¬
kesterns begge obo’er, då Zozo insomnar i det
ensamma rummet:

“Mitt öga slutes nu till,
Ja, nu slutes det till.
Det blir sömnigt och matt — —

Så matt så matt

Ja, min Clara! — Godnatt
Godnatt!“



Efter femtio år.

Vår tid, som oss emellan sagdt är så öfver-
■, klok, så statsekonomisk-rationel, fördömer såväl

n: konungars smörjelser, som filosofiemagistrars la-
|! gerkransar och söker med sin sopqvast undan-

i stöka de minnen af helsa och kraft, hopp och
I tro, hvilka här och der ännu spöka i universite-
| ternas och de stockkonservativas leder. Att detta
I sker med rättvisa och billighet, derom öfvertyga
Ii oss såväl Skandinaviens landtmannaparti, som
i hvarje omtänksam finsk Merenoja, ty de påstå ju
I, att kröningar och andra skådespel, de må nu
i vara af hvilket slag som helst, kosta för mycket,
i krut spilles förgäfves på kråkor, jordbruket van-
i vårdas, hållskjutsen betungas, handel och vandel
i afstanna, baggbölerier, spritförädlingar med flera
I: andra oskyldiga och nyttiga sysselsättningar upp-
ihöra för dagen, de väcktas suckar och klagolåt
i afbrytas och det klandervärda nöjet intar för
f stunden det högstämda allvarets — den tillbedda
J tråkighetens — ställe. Det oomkullrunkliga här-
ij skriet är och förblir i alla land och på alla språk:
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“Med mod blott tag’s det fasta läger
Som bygts af fördomarnas här;
Och endast nyttig är den seger,
Der kransen af persilja är.“

Att bekämpa detta lofvärda mod med den
gammalmodiga dualistiska verldsuppfattningen, som
såg en poesins verld vid sidan af den verkliga,
tjenar således i närvarande stund till intet; men
som de lärdomsprof, livilka erfordras vid univer¬
siteten, ännu icke tillhöra promotionernas fördö¬
melse, torde en enstaka bild från en kandidat¬
tentamen för femtio år sedan här få inrymmas,
endast såsom en grå hägring från den paternela
grötmyndighetens längesedan och för alltid bort-
vikna tidskifte eller med ett ord såsom en jem-
förelse emellan förr och nu.

Universitetets “på en gång mest komiska
och bålaste personlighet, kanslirådet“, hvilken
Cygnseus sålunda sannt och träffande afmålat,
stod nemligen på höjden af sin sjelfförgudning,
då jag och min kamrat Albert M., efter att haf-
va tenterat hos alla de öfriga professorerne inom
filosofiska fakulteten, infunno oss på utsatt dag
och timma lios denne stordignitär och den finska
högskolans representant af det gamla romarfolket,
för att undergå det sista förhöret innan vår fö¬
restående examen rigorosum.

Smekt och omhuldad af denne herre allt-

- #
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ifrån min barndom, då jag på den höglärdes och
vidtberömdes knä, rädd och skrämd fick redogöra
för mångt och mycket det mitt späda förstånd
endera barnsligt eller alls intet hade uppfattat,
hände det ej sällan att jag, så ofta han besökte
mina föräldrars hus, undangömde i någon vrå
eller under något bord min skälfvande varelse
för de blickar jag, redan tidigt invigd i sagornas
verld, endast kunde förlikna med basiliskens, och
för de spörsmål, hvilka jag jemförde med gåtor,
framställda af något forntidens vidunder.

Men som allt här i verlden är föränderligt
och har sin bestämda gräns, utplånade dock fram¬
tiden steg för steg min otillbörliga rädsla och
med Kolmodins resignerade uttryck: “det skall
väl så vara“, närmade jag mig allt mer och mer
min fasas föremål tilldess jag — o, under öfver
alla under! — slutligen blickade upp med be¬
undran och tillgifvenhet mot de bistra dragen;
ja, jag kunde numera tillochmed leende och ej
såsom förut gråtande för honom sjunga min lilla
italienska visa:

T/Picmgeti fanciullini e piccoli lazzaroniP
Det var jultiden år 1810 då denna min

barnasjäls frontförändring egentligen egde rum.
Min morfar väntades nyårsdagarne till staden;
glädjen häröfver var stor, likasom öfverläggnin-
garne många, huru den älskade gästen skulle

3
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emottagas och omhuldas. Framför allt annat an¬
litades strängarne på vår professors vid så mån¬
ga olika tillfällen i mitt föräldrahem högstämda
lyra och i egen person inöfvade denne husets
utkorade vän mig i följande af honom improvise¬
rade barnaqväde:

“Min morfar tag till nyårsgåfva
Hvacl lilla Hils dig har att ge;
Att bli dig värd han ville lofva,
Lef att dess önskan uppfylld se!“

Högt uppskattade jag härvid den skaldeför-
måga, hvilken jag tacksamt erkände vara enda
orsaken till den belöning af en blank silfverrubel,
hvarmed jag hegåfvades för mitt musikaliska fö¬
redrag af den smånäpna versen.

Men lifvet är en stor humorist och det roar

sig ofta med öfverraskningar och konsiderationer,
som ingen menniskolijerna kunnat hitta på. Jag
hade lemnat den fransyska guvernanten och in-
formatorerne derhemma samt börjat min skol¬
gång utomhus. Det var härefter högst sällan jag
sammanträffade med min beundrans föremål från
de flydda dagarne, men de få gånger vi sågo
livarandra fick jag fortfarande glädja mig antin¬
gen åt en nådig blick eller ett välvilligt skämt,
uttryckt ömsom på fransyskt och ömsom på la¬
tinskt tungomål. — Så gingo åren småningom sin
kos och innan jag visste ordet af befann jag mig
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vara, i likhet med skräddarsonen i operetten Den
förmenta prinsen:

“En man af sällsynt art:
En homo curiosus *—

En liber studiosus."

I denna egenskap förde de första stegen
mig till Biskopsgatan, öfvertygad som jag var,
att af det derinvid residerande och derifrån do¬
minerande kanslirådet, så hjertligt i hans förmå¬
ga stod, blifva emottagen och lyckönskad till mitt
inträde på den akademiska vädjobanan.

Stående invid dörren till det rum, der stu¬
dentuppvaktningar vanligen emottogos, töfvade det
ej länge innan herr kanslirådet i egen hög per¬
son och iklädd en såkallad “Vingåkersrock“, kan¬
tad med resp. S:t Anne och S:t Wladimirs or¬
dens band, skred fram på sin “vridna höft“ och
med en blick fullkomligt liknande Neptuns, då
denne med sitt quos ego näpste vindarne, fram-
snörflade:

“Hvem är ni och hvad vill ni?“

Häpen jag kände mitt hår sig resa, min tunga var häf¬
tad *),

och en god stund förgick innan jag hade mod
att svara:

“Jag hoppas att ej vara glömd, och jag har
*) Obstupui, steterunique comae et vox faucibus haesit.

Virgilii II. 774.
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infunnit mig för att ödmjukast anhålla om till¬
stånd att få öfvervara herr kanslirådets såväl
publika som privata lektioner.“

“Lita icke på hoppet“, utlät sig den sistnämn¬
de, “det är en bedräglig gudom; ty glömd är ni
i rågadt mått af mig, sedan ni låtit innästla er
i den tavastländska nationsafdelningen, i stället
för att söka inträde i den åboländska, hvars in¬
spektor jag för det närvarande är och tillsvidare
förblir. Skyll er nu sjelf för detta obetänksamma
steg — jag kan hädanefter ingenting uträtta för
er framtid — och måtte ni ej engång komma
att bittert ångra ert pojkaktiga lättsinne — se
der, hvad jag önskar! — Hvad åter mina lekti¬
oner anbelangar, kan jag lika så litet förvägra
er, som någon annan det tillträde de akademiska
författningarne i så fall stadga och hvarom jag
närmare skall genom offentligt anslag tillkänna-
gifva. Farväl med er, så länge!“

Yar min framtidsdörr verkligen för alltid
stängd, på sätt Åbo nations frejdade inspektor
och Åbo universitets obestridliga orakel låtit på¬
skina, och voro dess lås och riglar så slutna och
tillbommade, som i närvarande stund den inrätt¬
ning, hvilken kallas i Åbo: “Filial der Nordischen
Actienbank für Handel und Industrie“, eller det
kontor i Helsingfors, der direktionen för Åbo
jernbana håller sina för verldens öga förborgade
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sammanträden, det hade jag, som den tiden såg
i rosenskimmer allt hvad som komma skulle,
djerfheten storligen betvifla.

Hämndens timma inträffade dock omsider
och straffet för mitt såkallade “pojkaktiga lätt¬
sinne“ fick — om också länge fördröjdt — ej
utebli; så mycket oförklarligare för mig, som un¬
der de sex år jag utan afbrott bevistade kansli¬
rådets lektioner det ingen enda gång inträffat att
jag hade blifvit hvarken snäst eller begabbad, så¬
som understundom en och annan ibland mina
kamrater. Tvärtom — mirabile dictu — han be¬
hagade tilloclimed vid ett tillfälle, då jag öfver-
satte Didos monolog vid Eneas’ afresa, med rörd
stämma, liknande ett qväfdt tjut, uttala: “stället
är skönt, och ni har verkligen med poetisk hän¬
förelse och så godt sig göra låtit lyckats att på
modersmålet till alla sina delar klassiskt återge
detsamma.“

Men som sagdt, det var “till stora värf,
som blixten måste sparas.“ — En kulen och moln-
diger dag i slutet af januari hade M. och jag,
uppfyllda af hopp och förtröstan, infunnit oss till
tentamen hos kanslirådet. Vi sågo i andanom slu¬
tet af pröfningarne och de vid boken genomva¬
kade nätterna nalkas; vi sågo de herrliga dagar,
som komma skulle, samt den ro och hvila våra
ansträngda själs- och kroppskrafter efterlängtade
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och vi intogo snart de platser, som för oss blif-
vit bestämda vid ett mindre bord i kanslirådets
biblioteksrum. Af de vördnadsvärda luntor, hvil-
ka här ifrån golf till tak beklädde väggarne, syn¬
tes tvenne i pergamentsband och folioformat be¬
täcka bordskifvan. Utan att darra beskådade vi
dessa hvitmenade uppenbarelser från de forntida
dagar, då — horribile visu — vår buse, mörk i
hågen och utan att ens bevärdiga oss med en af
de blickar, han inför sitt nyligen af Finnberg må¬
lade konterfej så ofta med sjelfbelåtenhetens hela
tillfredsställelse hade beundrat, intog sin plats
vid bordets högsäte, sedan han, efter att hafva
kastat det kortare benet öfver det längre, förny¬
ade gånger insvept sig i den allom bekanta med
de granna banden utsirade snäfva flanellsroc¬
ken.

Det lärda förhöret tog härefter sin högtid¬
liga början, hvarvid den romerska arkeologin och
de romerska antiqviteterna afhandlades under lop¬
pet af de första timmarne. Hvarje svar M. — en
förklarad gunstling till kanslirådet — gaf på de
i dessa ämnen framställda frågorna var “förträff¬
ligt och fullkomligt riktigt“, då deremot allt hvad
jag hade att anföra åtföljdes af ett försmädligt
“rätt gissadt!“ Detta upprepades i olika varia¬
tioner så länge tilldess ungdomsblodet slutligen
började sjuda och koka öfver och jag med må-
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hända något för mycket vredgad uppsyn och röst
svarade:

“Jag får meddela att gissa, vare sig rätt
eller orätt, aldrig varit min vana. Hvad jag an¬
fört har jag inhemtat hos Anquetil, Lindfors m.
fl. författare i de ämnen, som liar förekommit,
för att icke tala om de lärdomar hr kanslirådet
i egen person — — —“

Med blossande kinder och vredgade blickar
afbröt den förgrymmade examinatorn mitt sjelf-
försvar, stönande: “tig, tig! ni resonnerar ej, då
er förman talar“.

Jag teg pligtskyldigast, men måste det oak-
tadt ännu upprepade gånger höra och smälta det
ohyggliga “rätt gissadt“ med stigande hån och
ilska för livarje gång uttaladt och förnyadt.

Ett ännu hårdare prof och kanske det hår¬
daste återstod tyvärr för den redan tillräckligt
kränkte och förolämpade kandidanden. De gamla
böckerna blefvo uppslagna och jag anbefalld att
i öfversättning återgifva författarens ord — om
han i lifstiden hetat Tacitus, Herodotus, Livius,
Iulius Caesar eller något annat, det visste jag ej
då och har sedermera aldrig fått veta det. Allt¬
nog jag hade knappast hunnit öfversätta ”Farna
incessit” med “ett rykte hade uppkommit“, innan
hr kanslirådet behagade slunga sin bok mot mitt
hufvud, vrålande; “det är uselt, det är ömkligt!“
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— Efter en stund och sedan en väldig pris
snus inkilats i den ständigt “svartpudrade näsan‘%
fortfor han:

“Ni tyckes ha glömt huru och på hvad sätt
jag tolkat skalden Yirgilii vers: Juno incedit coeli
regina— “Har jag kanske intet sagt: Juno tå¬
gar fram, en himmelens drottning?“

“Det vill jag intet bestrida“, blef mitt svar,
“och derföre tågar jag, en svårt förnärmad stu¬
dent bort, långt bort, från det elaka lynne jag
här i öfverflöd fått erfara och för hvilket jag al¬
drig mer skall blottställa mig.“

Montaigne, som så väl kände menniskorna,
har någonstädes anmärkt, att det ej finnes något
så högtförnämt, kontemplatift, högtidligt och all¬
varsamt, men tillika så dumt som åsnan, och alla
dessa egenskaper i förening med häpenhet och
förvåning funnos afmålade i kanslirådets anlete,
då jag med en djup bugning aflägsnade mig från
pinorummet.

Jag var knappt i det fria, innan mitt goda
lynne återkom och med tanken på den anblick
jag nyss haft derinne deklamerade jag:

“Om du i källan tittar ner,
Janet, Janet,

Din vackra bild emot dig ler,
Min käraste Janet!“

Grumlig måste emellertid den källa ha va-
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rit, i hvilken kanslirådet tittade efter min så li¬
tet anade reträtt; ty med de orden: “denna ten¬
tamen är slut“, emottog min qvardröjande kam¬
rat ett kort och förläget afgifvet consilium abe-
undi.

Huruledes jag påföljande dag hos filosofiska
fakultetens dekanus, med omförmälande af min
afbrutna tentamen, för alltid afsade mig den pu¬
blika examen, hvartill jag allaredan blifvit kallad;
huruledes det uppskrämda och måhända ångran¬
de kanslirådet, vid underrättelsen härom, hastade
till universitetets vice kansler, som var min mor¬

bror, och under tårars flöden försäkrade sig al¬
drig med vett och vilja velat förolämpa den yng¬
ling, “hvars far han hade högaktat, livars mor
han tillbad och livars syster han ville bära på
sina händer“, samt huruledes slutligen min mor¬
bror, med de orden: “glöm den knarrige gamle
med alla sina svagheter och fortgå på den bana
du börjat“, förmådde mig att, ehuru påkostande
det än var, underkasta mig kandidatexamen, der-
om förbigår jag all vidare beskrifning och vill
endast antyda, att kanslirådet och jag, efter den
förenämnda katastrofen, ombytte roler i lifvets
drama; ty från denna stund var han i allt min
ödmjukaste tjenare och förblef med undantag af
en enda gång, då han med någon otålighet ytt-
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rade: “herr brukspatron vred galet på låset“, min
ständiga vän och välbevågne gynnare.

Ack! huru lång tid behöfva vi icke för att
förgäta vår ungdoms häftiga och kanske ofta nog
orättvisa känslor. Huru finner jag icke i denna
min lilla berättelse, uppsatt till större delen för
flera år tillbaka, ett fortfarande groll mot min
ungdomsfiende och trätobroder, hvilket åren så¬
som det synes icke varit i stånd att utplåna. Jag
inser numera och det måhända för sent, huru
lidelsen förvillar omdömet och tränger mennisko-
kärlekens heliga pligt i bakgrunden; men sedan
lefnadsstormarne allt mer och mer saktat sig, på¬
minner jag mig nu det gamla kanslirådet endast
och allenast såsom min barndomsvän och mina

ynglingaårs utmärkte lärare.
Efter femtio år liar lifvets ebb och flod o-

räkneliga gånger fallit och stigit, och alltid ha
de tomrum slumpen förorsakar blifvit fyllda af
menniskor, likasom löfven på samma träd, med
samma individuela olikhet och samma allmänna
likhet, men svårligen skall i framtiden något af
tomrummen blifva fyldt med ett väsende, liknan¬
de det fordna Ål »os oförlikneliga original — kan¬
slirådet Johan Fredrik Wallenius.



Sufflörens reoett.

“Nå det var galant!“ sade kapten Collan,
som jag träffade på ångbåtskontoret, “bror Puff'
kommer således med i morgon till Helsingfors?
Vi få då åter språka om ett och annat från stu¬
dentåren och om kamraterna, “de fordna pojkar -

ne“, som “blifvit män i staten“ och nu lufvas
om embeten, titlar och prännikor. Välkommen,
men glöm för all del ej att låta lilla “Kamrern“ *)
medfölja. Han skall ha allt fritt ombord — han
är en af de nuvarande pojkarne, som jag ej för
någon del vill försumma.“

“Ja, nog skall jag i egen person infinna
mig“, var mitt svar, “men hvad Kamrern beträffar,
torde det vara säkrast att han blir hemma. Han
är något flygtig till sitt skaplynne och jag fruk¬
tar att han, som aldrig varit utom våra knutar,
lätt kunde komma på villospår i den finska huf-
vudstaden, der såväl ungdom som ålderdom ut¬
sättas för förströelser af så mångahanda slag.

*) v. Puffs välbekanta hund.
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Tack emellertid för ditt välvilliga anbud. — I
morgon återse vi hvarandra.“

“Se Neapel och sedan dö“, har hvarje af
det sköna betagen straniero så ofta utropat, att
det torde förlåtas mig, om jag deremot i foster¬
ländsk hänförelse utbrister: “Se Helsingfors och
lef på nytt!“ Oberäknadt den vackra anblick,
som möter ögat redan vid inloppet till ungdoms-
staden och för hvilken skuggorna från Auras
strand allt mer och mer måste försvagas och
försvinna, finnes här för mitt hjerta tvenne dyr¬
bara föremål, det finska universitetet och den
inhemska teatern. Derföre, fastän jag i närva¬
rande stund kan förlikna mig vid en gammal
försliten damastdräll — inte någon sämre väfnad,
ty Puffarne äro af uråldrig adel — som är så
nött att trådarne öfverallt skina igenom och tre-
fjerdedelar af mönstret är oigenkänligt, må ingen
förundra sig om jag ännu hänföres af samqvämet
med de akademiska fäderna och den akademiska
ungdomen, med konstens prester och — socker
i botten — dess älskliga prestinnor. Här står,
med ett ord, i ljus och oförgänglig dager för
min själ

Den tid för längesen förgången,
Då hjertat klappade i otämd fart,
Då känslan än ej var i bojor fången,
Men lifvets sol brann varmt och lyste klart.
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Du gyllne tid för glädjen och för sången,
Du kom så långsamt och du gick så snart —
Du glada ungdomstid, som jag begråter,
Men som ej jag — ej någon kan få åter!

“Ingen Venus vill befalla, der Neptun rår“,
hade jag tvärtemot sal. Bellman allt skäl att
säga, då vi den 3 augusti 1862 ankrade invid
kajen i Helsingfors; ty sällskapet ombord på
“Furst Menschikoff“ var, med undantag af vår
treflige kapten, uteslutande sammansatt af led¬
samma mansfigurer, för det mesta söner af Albi¬
on, Hamburg och Lübeck. Kapten Puff är af
hela verlden känd för att tala gerna, väl, ja yp¬

perligt och framför allt mycket, men ibland å-
hörare af det skrot och korn, hvilka antingen
stumma som hafvets fiskar eller fladdrande, som

den beryktade Gazza ladra, här öfvertogo snille
och smak för dagen, blefvo mina konversations
ansträngningar fruktlösa; och jag är öfvertygad
att sjelfva Cicero — en af von Puflfarne — vid
mötet med dessa herrar, på de elyseiska fälten,
skall förvånad och förkrossad nödgas tala endast
för döfva öron.

Nu var således stunden inne att taga igen
aderton långa timmars försakelser. Till en bör¬
jan och såsnart jag satt foten i land, gjorde jag
några slag under träden — “den löfviga familia“
-- i esplanaderna, som voro fyllda af promene-
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rande, deribland mina älskvärda reskamrater icke
saknades; tittade derefter in i kapellet, den tiden
ännu ett litet trångbodt, otrefligt kyffe och supe-
rade slutligen i brunnsparken bland glada och
uppmärksamma vänner, som på ett förekommande
sätt tilläto mig att lossa de band, livarmed min
tunga så länge, så grymt och plågsamt varit
fjettrad. Hela förmiddagen påföljande dag var
jag stadd på visiter — kantänka! — äfvensom
jag uppoffrade en och annan stund åt affärer af
olika betydenhet samt nalkades sålunda ej mitt
qvarter hos en gammal beskedlig enkefru förrän
den tid, då hyggligt folk vanligtvis i ostörd ro
njuta sin siesta.

“Ett vackert och ståtligt fruntimmer har
sökt herrn“, underrättades jag af uppasserkan i
det såkallade hotelet, redan vid mitt inträde i
förstugan, med tillägg: “hennes kort ligger derin-
ne på bordet.“

”Grande miracolo P var min första tanke
efter denna fägnesamma och för mig så smickran¬
de notis, men hvilken ibland hufvudstadens täcka
kön månde väl, i ett obevakadt ögonblick, hafva
besökt mig gamle invalid från la Campagna ero¬
tica? Månne någon blåstrumpa af de många här
skola finnas; månne någon presidentska i komitén
för utvidgande af qvinnans obegränsade rättig¬
heter eller kanske någon beskyddarinna af säll-
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I skåpet för småfoglars fredande; ty icke kunde det
I vara någon ibland mina estimabla vänninnor i

Åbo, hvarken gracerna Murkelcrona, eller hä-
I radshöfdingskan Miltopsea, hvilka, dissekerande
I Å. U:s brännande frågor för dagen, jag föregående
I tisdag hade lemnat vid sitt resp. kaffebord i min

hembyggd. Högst nyfiken skyndade jag in, och
på mitt bord fann jag ganska rigtigt det gåtfulla
kortet, tecknadt med det kära namnet — ”Zelmo
Hedin”

Yid femtionio år, elfva månader och tret-
I ton dagar, är man ej mera ung, allraminst i
det gamla Åbo, men jag frågar hvarochen jemn-
bördig gubbe, om ej ådrornas is upptinas vid
betraktandet af en sådan der liten söt tingest,
som den jag nu hade för ögonen? Om jag dere-
mot skulle beskrifva hvad jag för egen del kände,
vore jag tyvärr tvungen, att på mina fäders språk
utbrista: ”Jo mi spiego male? Allt nog, jag
gjorde i en hast höger om, sedan jag likväl något
ordnat min halsduksros, skrufvat nya manschetter
om handlederna samt bortknäppt ett och annat
obetydligt stoftkorn från rocken, och lyckligare
än Moses, som dog på berget Nebo, innan han
fick sätta sin fot i det förlofvade landet, hamna¬
de jag lifslefvande fastän varm och andfådd, i
mitt efterlängtade Palestina.

Karlars vänskap är till sin natur hvarken
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expansiv eller behaglig. Ett kraftigt ofta ända
till sveda trofast eller liknöjdt handslag, en arm
plumpt slagen om en hals, eller två skägg, som
gnidas mot hvarandra, äro just ingen ögonfägnad.
Huru mycket mer behagfulla äro ej fruntimmer-
nas vänskapsbetygelser och hvilka stora artister
häri äro icke tillochmed de tafattaste ibland dem.
Hjertligt, gladt och otvunget emottogs jag af min
väninna och det äldre fruntimmer, som hade
åtföljt henne ifrån Stockholm. Det fina vettet,
hjertats godhet och flärdlöshet, med ett ord allt
ädelt och godt, afspeglade sig nu såsom alltid i
Zelma Hedins vackra ögon, hennes drägt var en¬
kel men smakfull och hennes hvarje den minsta
rörelse sylfidisk i de nätta och prydliga rum, der
hon för tillfället var värdinna, och der på bor¬
den blommor i höga vaser spridde en fin och
angenäm doft. Förtjust och betagen af allt det¬
ta frågade jag mig om det ej var hos någon huld
fé, eller åtminstone någon skön markisinna från
Vancien régime, jag för ögonblicket befann mig.
Svaret på denna min fråga blef den andliga njut¬
ning jag erfor under loppet af aftonen, så rik
på de intryck, hvilka äro oundgänliga för att
rätt kunna förstå konstens skapelser, samt att
innerligt och fulkomligt uppfatta deras gudaborna
ljuskraft. Länge varade vårt samtal i detta kära
ämne eller tilldess efter en liten supé, några
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täcka romanser, föredragna med känsla och ta¬
lang, slutade den förtjusande dagen i Helsingfors
Jag bör endast tillägga, att jag, på min älskvärda
värdinnas begäran, åtog mig vid afskedet, att till
hennes snara inträffande i Åbo hålla teatern, med
livad mera som kunde erfordras, i beredskap för
den representation hon var sinnad att der gifva
på sin återfärd till Stockholm.

Yäl utkommen på gatan, belyst af ett herr-
ligt månsken, sporde jag min inre menniska:

“Hur står det till med helsan
Och se’n med kärleken?“

men som svaret i begge dessa afseenden förblef
lugnande, fortsatte jag, i allsköns maklighet, min
väg och begaf mig till sängs, utan vidare fun¬
deringar, insomnande snart i oskuldens1 ljufva
dummer.

Några dagar härefter stod kapten Collan,
fyntlig och skinande i vanlig pikévest, åter på
>in kommandobrygga med gamle kamraten åter
dd sin sida. Denna gång var resans mål vår
gemensamma födelsebygd Åbo. Klippor och skär
mtogo ett allt vänligare utseende och vågorna
jöngo “hemlands toners ljufva harmoni“, ju när-
nare vi nalkades vår vagga. Sedan den ena hi-
torien efter den andra från de “fria fälten“,
ivilka lilla herr Collan och unga herr von Puff
mätt så mången gång“ blifvit upprepad, öppnade

i
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sig ändtligen det sköna perspektivet af domkyr- r
kan längst bort i fonden och i förgrunden slottet, li
den “gråa gäst från de forntida dagar.“ Babord a
om oss låg Runsala. ?

“du sköna ö,
Du fridens stilla hem och hamn, (1
Du blomsterklädda, glada mö J
I gamla Erstans famn. ?
Hell! dina böljors lätta dans
Och dina vikars speglar blå,
Och dina ekars gröna krans,
Som sekler bundit på!“ {

Ännu några minuter — och Auras Tritoner ■ a
hade med stadiga trossar fästat vår ångare vid I p
Sampalinna-stranden.

Det är för besynnerligt hvad allt kan hän- ■ i
da under loppet af en enda vecka, när man är ti
aflägsnad från den ort, der man af ödet blifvit t i
fästad vid de dagliga bestyren och förströelserna, t
Besynnerlig är äfven den löpeld, hvarmed vi vid a
vår återkomst erhålla fullständiga och noggranna 3 h
meddelanden i detta afseende. Till en början ti
och redan innan jag uppnått den kasern, den®
jag kamperade, erfor jag således med djup smär- P]
ta den gamle kämpen Hasselgranats dödliga från-
fälle. Han hade farit hädan i en svår kirager, u
efter en coup de main, tyvärr alltför kraftig för I
den gamla handen. Sterbhuset undanbad sig lik-: £
väl all sorgbetygelse. Glad och fägnande var de-; 'i
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rem ot underrättelsen om kapten Bussaronis för-
“iofning med fröken Takkanen och de romantiska
ifventyr, som dessförinnan förefallit — dock icke
id Imatra — emellan de begge kontrahenterna;
,nnu gladare, att en hel last med lutfisk, anty-
ande en blifvande julfröjd, hade anländt från
orge och gladast rapporten om soldattorpens

ullbordade byggnad, äfven i Österbotten; nu,
ette det, var indelningsverket för evärdeliga ti-
er betryggadt. Vidare berättades det, att Å.
:s redaktion bekommit en i faderliga ordalag

ffattad “första åtvarning“, från vederbörande
iressmyndighet i Helsingfors och dessolikt, att

lilla herr Sockerskorponius emottagit sin andra

Stvarning för olofligt tobaksrökande såväl på ga¬rn, som uti småbarnsskolan. Att lierr Borchardt
■yttat sin korf- och salubod fick jag veta af
llufvudstadsbladets Don Juan och slutligen att

nga fröken Ziervogel, som alltid är så god och
eskedlig, sömmade till julklapp en kakadu åt
nt Miltopsea, men hvarom ingen borde nämna

Itt ord, ej ens derom med åthäfvor eller finger-
iäpråk det ringaste häntyda.

Såsnart nyhetens behag af allt hvad jag vid
|nn hemkomst förnummit småningom vissnat och
irbleknat, spridde sig minnets uppfriskande ar¬

regn i varma flöden öfver mitt nära nog för-
ffade väsen och följande natt läste jag en
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annan Nebukadnezar — på min vägg, i eldskrift
gubben Sesemans i alla tider minnesvärda ord:

“Man bör ej äta krita,
Allt uppå denna jord;
Men städse sig beflita
Att hålla sina ord.“

Den gryende dagen efter denna natts behjer-
tansvärda påminnelse, fann mig således såsomi
en nitisk regissör, till en början stökande ibland;
dekorationer, attributer och masker på teatern, i
derefter löpande till guvernörsembetet med dem
så ovilkorligt nödvändiga och maktpåliggande in-i
lagan om liögvederbörligt tillstånd, “att på här¬
varande teater få gifva en dramatisk representa¬
tion“, vidare med en lika nödig anhållan om pro-j
grammets påtecknande af stadens polismyndighet]
och slutligen forsling af mitt dramatiskt legala]
kram till tryckeriet, derifrån censor skulle erhål¬
la del af det för ort och publik så märkvärdiga;!
evénementet. Men som “Mollberg skall allting]
bestyra“ återstod ännu mycket att uträtta och|
framförallt att skaffa en påpasslig sufflör. Ni
fogade ödet likväl att vår förträffliga Atte, gam-j
mal och van, klippt och skuren till denna be-J
fattning, vistades på landet och åt ingen annai
kunde eller ville jag ombetro ett så beskaffade
vigtigt sysslande. “Jag tar det i egen person“
blef med anledning häraf mitt välöfverlagda be]
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slut., “oaktadt det kan bli lika hårdt för mig,
som för sekter Pripp, när han satt under bordet
och tuggade talgljus, att på den dag då jag fyl¬
ler mina sextio år blifva instängd i teaterns
sufflörlucka.“ — Men hvad gör man ej för den
ädla ljufva vänskapen!

“Allting var rigtigt klareradt och gjordt“,
då jag emottog min väntade kärkomna gäst och
numera återstodo endast några lektioner i utta¬
landet eller rättare sjungandet af “Minä seisoin
korkialla vuorella“, som inflickadt i komedin “Kom!“
skulle föredras på originalspråket. Ord och me¬
lodi voro likväl snart inöfvade af min vettgiriga
lärjunge och derefter felades ej det ringaste i den
utlofvade repertoiren. Att representationen, som
följde kort derefter, aflopp med stormande bifall,

t framropningar och ymnig blömsterkastning, be-
i höfver här ej upprepas, ty det var ej härom,

■ men om sufflörens recett jag egentligen borde
i tala.

Den 17:de augusti hade nu såsom alltid va-
J rit “sommarvarm och klar“ och dess natt var det

a ej mindre. Efter slutadt spektakel samlades ar-
f tister jemte sufflör och några hedersgäster till en
y glad supé i blå stugan. Döm, värdaste läsare,
ii , om min öfverraskning då jag, nyss förnedrad un-
|t der ytan af ett smutsigt golf, nu blef framledd
\ af vår dyrkade värdinna till hedersplatsen vid
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bordet, der en med blommor rikt smyckad länd-
stol öppnade för mig sitt ljufva sköte och der ut¬
sökta anrättningar samt silfverhalsade vinflaskor
bidrogo, att på ett förtjusande sätt höja festens
glans. Sedan alla intagit sina platser talade den
uppmärksamma värdinnan, vänd till gubben i
blomsterbädden, följande improviserade ord:

“Välkommen hit, du älskelige man!
Sufflör du varit, stort du bifall vann;
Du i din lilla glugg satt som en kung
Och hjelpte “Malin“, då hon spelte ung.

I “Kom!“ du äfven bistod mig en gäng
Båd’ i mitt tal och i min fmska sång.
Ja, du är stor uppåt och under scen
Och mistes du — så blir teatern klen!

Haf tack för allt besvär för mig, min vän,
En kyss för def du får utaf mig se’n;
Ty utan dig ej någon soirée
Kan gifvas för’n man hjelp af dig får be.
I dag du ock på sjuttiåren går,
O, måtte du än lefva hundra år!
Till glädje för din söta, qvicka fru:
Det önskas hjertligt af oss alla sju.
Ku dricka vi ett glas till äran din,
Rätt mången kallar dig för vännen sin
Och hade jag i dig min andre far
Jag reste intet bort — nej jag blef qvar.

Och när du dör, din byst jag resa vill
— Ett minne efter dig hör Finland till —
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Ocli den skall bli så söt, så rar och fin
Det lofva Finlands män och — fru Hedin.“

Lifvade skålar och känslofulla sånger fort¬
satte och förlängde det okonstlade nöjet tills
långt efter midnatten, då födelsedagen och med
den sufflörens recett — ty så kallade jag den
minnesvärda aftonen med allt skäl — omsider
måste ge vika för en annalkande ny dag, afske-
dets och den instundande skilsmessans sorgliga
dag. Hänförd och tacksam för all den vänskap;
heder och glädje mig vederfarits, kunde jag dock
ej hindra mig att än engång fråga:

“Hur står det till med helsan
Och se’n med kärleken?“

Mina tankar i detta afseende borde jag vis¬
serligen här ej uttala; men ihågkommande att
sjelfva solen på vackra sommardagar går upp
utan något täckelse, tror jag att desamma kunna
och skola bäst utletas af följande afskedsord:

Till Zelma Hedin.

“Med sommarns sångarskaror ilar
Du snart från Auras gröna strand,
Och snart din lätta vinge hvilar
I eget hem, i eget land.
Och kanske aldrig mera finna
Vi Zelmas blick och hjerta här;
Ty att förtjusa och försvinna
Det skönas lott på jorden är.

#
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Dock minnet skall oss icke svika,
Ty vid din själ det fästadt är,
Och hjertats band ge aldrig vika,
Ty tidens tand ej dem förtär.

Farväl då Malin! Ljnfva docka
Räck oss ännu engång din hand:
I dina korgar vänligt plocka
De sista blommor från vårt land.“
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”Alhambra”

“Herre! då ert stoft redan länge glömdt och
förgätet multnat i jorden eller i någon skräpig
familjegraf, så lefver mitt namn ännu i häfder-
na“, yttrade engång Oskar Andersson, i billig för¬
trytelse, till en landshöfding i Fahlun. Jag har
visserligen aldrig för egen del tänkt och än min¬
dre yttrat ens något ditåt, hvarken till landshöf-
dingar, presidenter, hofrättsråd och assessorer, ej
heller till professorer, magistrar och andre det
allmänna vetandets höglärde och vidtberömde upp-
eller nersyningsmän; men då jag, under min lån¬
ga lefnadsbana, af jemlikar erfarit så månget kärt
tillmötesgående, så månget oförgätligt vänskaps¬
bevis, kan jag med trygghet hoppas, att åtmin¬
stone så länge min afbild, hel och oförderfvad,
intar sitt måhända oförtjenta rum i Åbo teaters
foyer, skall mitt namn fortlefva i ett och annat
varmt, fastän i verldshändelsernas tumult föga
betydande konstnärshjerta. Intill min sista stund
förblir jag beståndande i detta mitt hopp och
kan derjemte, såsom äfven af det följande skall
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synas, försäkra min samtid, att “så står det verk¬
ligen till i Casino I“

Mer än tvåhundra år äro förflutna, sedan
den siste Abenceragen lemnade det verldsbekanta
Alhambra, hvarpå ett halft årtusende byggt och
som derföre utgör en så vidlöftig massa af sär¬
skilda palatser, större och mindre byggnader, nä¬
stan från alla sekler sedan Roms öfvervälde, med
portar, minareter, portiker, springbrunnar, cister¬
ner och gårdar, att ingen penna, ingen pensel,
ingen grafstickel deraf kan gifva en åskådlig än
mindre fullständig bild. Det tyckes vara ett fé-
slott, som mera tillhör inbillningen än verklighe¬
ten ; en labyrinth, der äfven den, som är på stäl¬
let, behöfver dagar och veckor, innan lian kän¬
ner sig någorlunda hemmastadd. Lägg härtill Al-
hambras läge invid den förtjusande dal, som kal¬
las Vega de Granada, der mellan skogar af ekar,
korkträd, oleander och rosmarin, mellan fruktgår¬
dar af oranger, vinrankor, dadlar, fikon, bröd¬
fruktträd, oliver och söderns många andra yppiga
vextalster, omstängda af aloehäckar, den täcka
Xenil strömmar förbi, och man måste instämma
i det spanska ordspråket:

vQuién non ha vista Granada
Non ha vista nddaP

Då jag hittills ej fått se en skymt af “Spa¬
niens land“, der man plär dö, “sak samma med
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svärd eller glas i sin hand“, och vid guitarrens
smäktande ackorder sucka och tillbe de sköna,
var det med särdeles glädje och tacksamhet jag
en höstdag år 1868 emottog i Stockholm ett för-
nyadt prof af den vänskap, som så ofta ledsagat
mig på lifvets vädjoban. Jag blef nemligen jemte
min hustru — begge grå gäster från de forntida
dagar — kallad till en kärleksmåltid, föranstaltad
i Alhambra af åtskilliga notabiliteter ibland den
svenska scenens lyriska artister. I Alhambra? —

det var en gåta! Jag glömde i ett nu att jag be¬
fann mig i hästskofabriken på Kungsholmen; mi¬
na tankar ilade till generalife, lejongården, Co-
marestornet, Patio de la Alberca och Gud vet allt
hvad de ställena heta, och i öfvermåttet af lifva-
de känslor utförde jag till min omgifnings förlu¬
stelse en förtjusande fandango, åtföljd af en sprit¬
tande bolero. La Zingarilla, som derefter bordt
följa i ordningen, blef lyckligtvis afbruten af nå¬
gra inträdande främmande personligheter.

Vid nogare eftersinnande och då det sansa¬
de förnuftet började göra sig gällande, fann jag
dock, att i brist af de sjumila stöflarne, en färd
till det så ofta drömda, men aflägsna paradiset,
skulle vara omöjlig, att under loppet af ett dygn
tillryggalägga; och då jag ej heller hade någon
utsigt att den eldvagn profeten Elias begagnade,
utan att ens sveda sina benkläder, skulle stanna
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vid min trappa, svalkade jag omsider med ett
glas vatten mitt sydländska blod och beslöt att i
lugn afbida hvad som komma skulle.

Den underbara gåtan blef löst, då den he¬
dersmannen Bartholo-Uddman påföljande dag in¬
fann sig i ett elegant ekipage och efter en half
timmas färd ledsagade sina åldriga gäster till
Stockholms herrliga djurgård och dess — Alham¬
bra, ett i mohrisk stil nyligen anlagdt värdshus.
Visserligen är denna possåda på långt när ej det
Alhambra, der halfmånen engång höjde sig öfver
glimmande tinnar, då det var säte för ett af de
mäktigaste hof i Europa, med ett lysande ridder-
skap och då dess murar genljudade af vapenklang,
hjeltesånger och kärlekens romanser; men likväl
ett ställe, der den nordiska naturen blomstrar
och ler i oförminskad prakt, der “skämtet tar
ordet vid vänskapens bord“, der en utvald horn-
qvartett kryddar “rätternas mängd på kalasen“,
der “muntra prestinnor servera“ och der dagens
trälar säga “farväl åt oro och besvär“; ty hvarje
tid och land ha sin egen poesi, som i sin stora
spegel omfattar, med samma oskuld och renhet,
lifvets alla sidor och förstår att alltid bibehålla
sin adel, äfven ibland vingudens dithyrambiskt
stojande fröjder.

Då man är ung, är hjertat enligt sin natur
ädelmodigare, emedan det är rikare, och då kän-



61

ner det sig lyckligt af att skänka tillgifvenhet,
livilket också är ädlare än att emottaga den;
men med åren, då hjertat, likt en slösare, blir
fattigare och mera sjelfviskt, då anser det för
sin största lycka kvarje de minsta tecken af den
sanna och uppriktiga tillgifvenhet, det understun¬
dom får emottaga.

Redan vid vårt inträde i Alhambras salar,
erfor jag detta, äfvensom något längre fram san¬
ningen af Knäcksells välbekanta ordspråk: “när
det kommer, så kommer det på engång.“ På det
hjertligaste emottagna fördes vi snart till ett in¬
bjudande middagsbord; ty det är ju så vanligt
här i lifvet, att den fysiska njutningen förbereder
den andliga, och ehuru det också är vanligt, att
då vi erfara ett angenämt intryck gjuter vårt
hjerta glädjetårar, vill jag dock icke påstå att
något sådant nödvändigt måste inträffa, vid an¬
blicken af ett dukadt matbord, för någon annan
än herrar frossare, hvilka tillochmed af ångorna
från köket tyckas erfara, huru “himlakänslor ge¬
nom rymden dallra.“ — Jag förbigår således allt
ordande såväl om de utsökta rätterna, som om
det lifvade och glada samspråk här blef fördt;
ty i förra händelsen skulle endast någon bedagad
kokfru måhända låna mig ett välvilligt öra, och
i den senare är det så naturligt, att ett ord, en
handling, en åtbörd, som vid det ögonblick, då
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de i verkligheten förekomma, gifva anledning till
en spänd uppmärksamhet, skratt och skämt, må¬
ste vid berättandet förefalla fadda och betydelse¬
lösa; allt beror dervid på den stämning, hvari
man befinner sig. Horatius och hans vänner
funno, efter hans egen berättelse, under resan
till Brundusium, ett särdeles nöje af att lyssna
till en ordvexling, som i den beskrifning han ger
derom förefaller oss, hvilka dock ingalunda äro
Horatius vuxne i smak, ohjelpligt fadd.

Må hvar och en göra sig den frågan, om
han icke erinrar sig mången munter stund, då
han haft förtvifladt roligt, utan att han efteråt
kan göra sig reda för hvad som gifvit anledning
till allt detta skämt och skratt.

På eftermiddagen samlades vår glada och
upprymda skara vid pianot och nu blef det de
narraktiga drufvornas sak att i glödande bålar
lifva känslornas harmoni vid hvarje romans, du¬
ett eller trio här utfördes, än af den ena och än
af den andra, ibland de närvarande konstnärerna.
Förtjust och tacksam hade min själ redan länge
sväfvat i den andeverld, dit endast tonernas makt
understundom förmår att höja oss, då slutligen
en svag, men behaglig röst lät förnimma sig, på¬
minnande om “Adina“ i “Kärleksdrycken“ och
månget annat prima parti jag fordom hade hört
Mathilda Gelhaar utföra från scenen. Lika älsk-
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lig som förr satt hon nu vid pianot och lika ren
och melodisk som då, ljöd hennes af många års
lidanden och tunga sorger försvagade stämma.
Med en djup suck följde jag sången och i min
själs innersta improviserade jag:

“Du lilla ljufva näktergal,
Som engång sjöng i toner klara
Ditt ömma hjertas fröjd och qval,
Ocli af en liänryckt sångarskara
Tätt följdes på den himmelsfärd,
Der högt dn sväfvade mot ljuset,
Långt bort från stoftets mörka verld,
Långt bort från skuggorna i gruset.
Du sedan ofta läppja fick
Ur sorgens kalk, dess dryck så bitter;
Snart ned din ljufva stjerna gick,
Snart tystnade ditt glada qvitter.
I ensamhet blott någon gång
Vid minnets stilla vingslag tordes
Ditt hjerta glädjas; men din sång
Af ingen, ingen mer förspordes.
I dag en älsklig minnesvård
Har “Kärleksdryckens“ sångarinna,
Inom Alhambras rosengård,
Sig rest; och öfversälle finna
Gråsparfvarne från Auras strand
De milda toner åter strömma
Från näktergalen i det land
Gråsparfvarne ej kunna glömma.

Men också en annan kär hågkomst från
flydda tider öfverraskade mig denna dag. Olof
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Strandberg, som redan för något år sedan lemnat
de tiljor, der hans sköna och klangfulla röst län¬
ge väckt en allmän hänförelse och beundran,
räckte mig, vid “rosornas doft och drufvornas
ånga“, den “förtroliga handen“ och tolkade i väl¬
kända toner allt det höga, ädla och glada, som
bor i ett känslofullt bröst.

Att Kalevalas beundrare, fennofilen Fritz
Arlberg undfägnade oss både med sång och fö¬
redrag, hvarvid det senare framhöll

“gamle runosångarn.
Gamle kanteletrakterarn,
Höge, vise tonkonstnären,
Vaka, vanha Wäinämöinen, .

Vanha korva suomalainen“,

tillägger jag med fägnad, nöje, tacksamhet, båt¬
nad och förtjusning; känslor, hvilka säkerligen
skola delas af morgonfriska landsmän, sittande
på vårt unga Finlands, med illusionernas mång-
färgade kryp-, kläng- och slingerväxter beklädda
glädjestenar.

Droppe för droppe hade jag sålunda druckit
den lifvets vårglädje, som ej ens tanken på den
långa vinter, hvilken derpå skall följa med snö
och storm, förmår förqväfva, då en af värdarne
anmälte att derute fanns en man, den af allom
välkände och aktade civilingeniören S., hvilken
ehuru främmande för de finska gästerna anhöll,
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att på någon stund få afbryta sångerna, skålarna
och de glada tidsfördrifven, för att inför det sam¬
lade sällskapet lätta sitt hjerta med några ord,
hvilka vid ett tillfälle, sådant som detta, han för¬
menade borde vara på sitt rätta och med festens
betydelse i allt öfrigt passande ställe.

Redan van vid angenäma och behagliga öf-
verraskningar, svarade jag, såväl å egna, som det
öfriga sällskapets vägnar:

“Hans ljus skall icke lida men
Af våra stjernors klara sken.“

Knappt hade brodern Uddman härtill gen¬
mält: “godt! vi känna alla den mannen och jag
är öfvertygad om, att hans ljus skall skina rätt
klart innan han lemnar oss“, när Supplikanten, en
Saul inter prophetas, som jag förmodade, trädde
in genom rummets vidöppna dubbeldörrar och en
medelålders man, med ett behagligt och tilldra¬
gande yttre, stod i midten af vår förtroliga krets.

Efter behörig presentation anhöll den nyss
anlände gästen om ordet och

”Conticuere omnes, intentique ora tenebant.“
“För några och tjugo år tillbaka“, började

han, “var jag en liten fattig, fader- och moderlös

fosse, i bokbindarlära hos ålderman Öländer i.bo. En oöfvervinnerlig lust äfven för annat ve¬
tande, hade under årens lopp rotfästat sig i min
själ, och då jag händelsevis af svenska gesäller

5
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hört omtalas teknologiska institutet i Stockholm i
såsom en förträfflig läroanstalt för ynglingar,
hvilka egna sig åt praktiska yrken, blef hågen:
hos mig att ernå detta mål, med hvarje dag, allt
större och allt lifligare. För mig saknades emel¬
lertid hvarje utväg härtill. Sedan hopp och för¬
tröstan till följe häraf redan i det närmaste öf-
vergifvit mig, fann jag till min lycka omsider em
menniskovän som gaf mig det rådet, att för mim
tärande sjukdom söka bot hos doktorn vid Storas
Tavastgatan. Jag står nu inför denne min läkare,:
hvars helsosamma medikamenter — ett penninge-i
lån, ställdt på framtiden — satte mig i tillfälle
att ernå mina önskningars mål, livaraf följden:
blifvit, att jag för det närvarande har en tjenst;
med tillräcklig inkomst, en vacker stadsgård i
Söder Teige och det bästa af allt, att jag är en
lycklig make och far.“

Talet var ändadt; men nu öfverräckte han
åt mig, som stod stum af förvåning och rörelse;
och som längesedan hade glömt såväl patient,
som recept och medikament, den summa jag en¬
gång på god tro lemnat åt den fattige bokbindar-i
gossen.

Dagen, med sina många företeelser af glä¬
dje, harmoni och känsla, nalkades sitt slut, och
vårt samqväm upplöstes sedan likväl den gamle
gråsparftuppen, slipande sin näbb, efter småfog-:
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lars orubbade plägsed och vana uppstämt följan¬
de afskedsqvitter:

Derute står höstliga månen klar
Ocli tusende ljus på stjernhimmeln glimma,
Jag säger farväl, till hemmet jag far
Och tackar er varmt i afskedets timma.

Ej häfden skall måla,
Men minnet omstråla

De fester vi firat i dag — det tåla
Vi dricka på!

Här fann jag ett urval af alla dem,
De kära, mitt hjerta ständigt erkänner;
Här fann jag ett snillets och sångens hem;
Här fann jag glada och trofasta vänner.

Ej planka, ej tilja
Må nånsin åtskilja

Vår sköna falang — icke sannt, det vilja
Vi dricka på!

Huru ofta har jag ej sedermera med kung
David suckat:

“Ack, att jag hade vingar, som dufvan och
kunde flyga härifrån och finna ro“ — i Alhambra.
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Piruetterna.

Minnen felas mig visserligen icke, dertilll
har jag lefvat för länge och kanske äfven erfarit i 1
för mycket; men som vid deras framdragande i 1
ljuset, en och annan senil platthet understundom] 1
kan komma att täfla med den barnsliga svulsten! i
— de gamle kallas ju “barn på nytt“ — är jag i
alltjemt bekymrad och rådvill om de ämnen jag
bör uppteckna, för att icke stöta på klippor, som
här och der orena det farvatten, hvari jag krys- '
sar, eller på något sätt misshaga den allmänhet, i
som med sin välvilja hittills omfattat den fortgå- 1
ende serien af mina tidsbilder. Dervid går det
med mig likasom med Elvire, om hvilken Paykull
anför:

“Du har kanhända sett, min vän,
När valpar flyttas bort nr deras läger,
Hur deras moder går att samla dem igen.
Än nosar hon på en, än åter på en ann,
Än hon en unge tar, än låter honom falla,
Ej modershjei’tat välja kan —
Hon ville gerna berga alla.
Tro mig, i lika nöd att sig Elvire befann.“
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Jag lider dessutom af olägenheten att tala
för mycket, för att icke tiga just då jag "borde
det och som jag tyvärr alldrig inser förrän ef¬
teråt. Kanske skall derföre den berättelse om ett

studentupptåg, jag här nedanför meddelar, hem-
tad från en korg lika beskaffad med Alnaschars,
som var fylld med sönderslagna glas, möjligen
efteråt medföra ånger och ruelse; men gå hur
det vill, kan ingen dock förmena mig att vara
lycklig och glad lika länge, som den beskedlige
muhamedanen och att trösta mig när motgången
infinner sig och eftertanken omsider tar ut sin
rätt, med de gamle Rohan’s af Britanien valspråk:

T/Roi nepuis, Prince ne daigne, Pohanje suis
Nåväl! — I then tiden således dåDorptska

studenter besökte Åbo-akademi, uppenbarande sig
såväl i klädedrägt, som i seder och bruk, efter
de tyska lärosätenas mönster, predikande derjemte
sällheten af det “demagogische Umtriebe“, som
börjat uppblomstra i det gamla Germanien, upp¬
fattades tillsvidare dock få ibland deras lärdomar
och föredömen af de finska kamraterna som,

trogna sitt hemlands allvar och flärdlöshet, gingo
i ostördt lugn sin väg fram till det mål, hvaren
för sig hade utstakat, stadigt upprepande:

— — “må uti vårt blod
Icke ingjutas vekhet från söder,
Icke försvagas vår styrka, vårt mod!
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Ett undantag häri gjorde likväl Wiburgen- ■
serna. Tyska språket var då ännu så godt som i
deras eller “andra sidans folkenas“, som de kal- -

lade sig, modersmål; svenskan rådbråkade de och i
deras hembygds med ryska ord uppblandade fin- ■

ska tungomål brydde dem föga. En naturlig följd 1
häraf var att de på taflor af sten och koppar i
inristade i sina hjertan alla närmare och fjerma- ■

re detaljer af hvad de fingo lära genom de nya
språkförvandterna; ty stora själar äro ju alltid
öfverensstämmande i inbördes aktning och hjelten
känner endast rätta värdet af hjelten.

Nu begaf det sig, att ibland de unge män,
som voro medlemmar af österbottniska nations-
samfundet, Carl H. var känd såsom en i allo väl
uppfostrad yngling, men framför allt utmärkt
dansör. Balance, glissé, brissé trois pas, chassé i
en tournant, rigodon, med flere moderna och char¬
manta steg voro för honom en smal sak; i batti-
ment och entrechat utvecklade han en beundrans¬
värd styrka, för att icke tala om kapriolerna, i
hvilka han öfverträffade vicehäradshöfding Hun¬
draskutt, ja, understundom, nära nog, sjelfva löjt¬
nant Tusenskutt. Det behag, med hvilket han
förde armar och händer i chaine, då han efter
en lyckad figuré återkom till sin dam, kan ej med
ord beskrifvas och var — sit venia verba — jem-
förligt endast med gratiers. — Hvad själen i all-
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mänhet beträffar, så sätter Hippokrates den i
venstra hjertkammaren, Erasistratus i den hinna,
som omger hjernan, och Strabo emellan begge
ögonbrynen; men vid betraktandet af Carl H:s
dans, trodde man bestämdt att hans själ — den
må nu hafva sutit hvar som helst — vore rörlig
och kunde förflytta sig ömsom från hufvud till
hjerta och ömsom till armar, fotter och ben. Han
var dessutom en yngling af hyggligt utseende,
kanske något anspråksfull och kokett; men detta
varsnades endast i hans dans, och således befann
han sig eftersökt öfverallt, der anspråksfullhet
och koketteri kritiseras mycket mindre, än bristen
på lefnadsvett, hvilket vännen Carl aldrig lät kom¬
ma sig till last.

Numera är sällskapsdans utan all betydelse.
Man går släpande och makligt fram i kadrilj,
hoppar jemnfota i polka, flyger och springer i
galopad, men i ingen af dessa såkallade dansar,
finner man det ringaste uttryck af någon ädlare
känsla eller ens något spår af den glädje och det
behag, som dermed fordom voro förenade. Valsen
är den enda dans, som i det närmaste oförändrad
återstår och derföre sjunger äfven ungdomen i
ljuf hänförelse, ännu i dag, den gamla visan:

“Af alla jordens dansar, jag våga vill min hals,
Är ingen så gudomlig och rolig som en vals!“

Dans är och blir i alla fall det första vil-
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koret af det menskliga lifvet. Liksom rom arene,
sedan de hunnit den högsta grad af odling och
upplysning, ropade: “bröd och skådespel!“ så ro¬
pa vi, som uppnått samma höjd af kultur: “bröd
och dans!“ eller rättare “dans och bröd!“ eller
ännu rättare: “dans och supé!“ Det första am¬
man lär barnet, är att dansa; och sen man är
ur dansen, är man också ur verlden. Dansar
för öfrigt icke hela naturen, ifrån myggan upp
till planeterna, om hvilkas dans både filosofer
och skalder så uppbyggligen ha skrifvit? I san¬
ning, den som kunde öfverse hela naturens rörel¬
se och fatta dess sublima harmoni, skulle icke
han tycka, att allt är en evig, oändlig dans?
Sjelfva blodets omlopp i våra ådror kan liknas
vid en dans, åtminstone sker det efter en viss
takt, såsom hvar och en kan känna på sin egen
puls. Med huru mycket skäl kan man derföre
icke utropa: “hvad vore lifvet utan dans?“

“Hvad vore lifvet utan dans?“ tänkte äfven

Carl, sedan han på en söndagsassemblé i Åbo
fått löfte af den intagande Silvi af S. om första
svenska kadrilj och tillika om den såkallade —

“inklinations-angläsen.“ “Hvad vore lifvet utan
dans?“ hviskade han derefter den bestyrsamme
dansrättaren Heldt i örat, då denne med ett
“hvad är tocket för prat?“ fastade i hans knapp¬
hål det vanliga röda kortet, som tillförsäkrade



73

sin egare om en af de åtta platserna inom den
linierade qvadrat, som på golfvet i societetshus-
salongen var utmärkt med n:o 1. “Hvad vore
lifvet utan dans?“ utbrast han slutligen, då han
till yttermera säkerhet kastade sin battistnäsduk,
märkt med C. H. under en adlig krona, på det
ställe, der han skulle intaga en plats vid den
skönas sida.

Yar Carl berömd som dansör, så var Silvi
det ej mindre som dansös. Om hon kommit att
delta i nymfernas dansar och lekar, utan någon
annan beklädnad än en tunik, utan någon annan
hårklädsel än en guldpil, skulle nymfernas ring
hafva vidgat sig, för att lemna rum åt henne och
de skulle fortsatt dansen med en syster till. Ej
underligt då, om man trängdes i det förtjusande
parets grannskap, sedan dansen var börjad; ty
“gif akt“, hette det, “nu lärer det blifva något
utaf, säger dansken.“ Så var det äfven. Jag har
kanske redan för mycket omtalat Carl, såsom
mästare i danskonst; må min pensel nu i få drag
försöka skildra Silvi, då hon lätt som vestanvin¬
den sväfvade vid hans sida:

“I sagan från Kythera Yenus trädde
Ur hafvets solbelysta bölja upp,
Och under hennes steg uppsköto blommor,
Och smickrande behag i glada löjen,
Och smekande förtjusning på dess läppar,
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Och qvinligt hulda drömmar kring dess panna
Och retande begär uti dess blick.“
Ack ja, sådan var den sylfid, som Carl nu

förde i den dans, der eliten af den glada och
sköna konstens dyrkare i Åbo par om par var
uppställd. Vid åskådandet af alla dessas behag¬
fulla rörelser, måste man med skäl fråga sig,
huru det var möjligt att romarene kunde förakta
och såsom oanständig anse en konst, hvilken de¬
ras förebilder i så mycket annat, de snillrika och
förfinade grekerne, älskade med en passion, som
än i baletten utgör efterverldens beundran. Det
är för öfrigt märkvärdigt att den i smakens sko¬
la utvecklade danskonsten härleder sig ifrån de
föreställningar af grekernas Bachanter, som fin¬
nas på deras basreliefer. Kunde väl den kruk-
makare, som hade det infall, att på ett kärl åt
den sköna Lais forma en baechanalisk fest, nånsin
tänka, att framställningen deraf skulle verka ef¬
ter flera hundra år på hela folkslags seder? Hvil¬
ken oersättlig förlust för efterverlden hade det
ej varit, om den sköna Lais en natt i hastigheten
och mörkret skulle slagit sönder detta dyrbara
kärl, hvars studium sedermera sysselsatt kanske
flera dansande snillen, både i Frankrike och Ita¬
lien, än Aristoteles “Organon“ sysselsatt tänkande
professorsgubbar, både i England och Tyskland.

Men återvändom till vårt dansande par. Alla
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kringstående gåfvo med blickar och ord sitt bifall
tillkänna. Jag vill här icke tala endast om yng¬
lingar och älskare, men äfven gamla nngkarlar
och gifte män sågo med nöje och hänryckning
Silvis och Carls förtjusande attituder visa sig i
sin fulla glans, såframt icke gikt eller andra
krämpor gjort en del ibland de hedersknyfflarne
kalla och svartsjuke, i hvilket fall det aldrig
kunde skada, om de litet pinades till straff för
sina ungdomssynder och sina äldre dagars lätt¬
sinne.

Men hvilken ros finnes väl, der ej en spy-

fluga kan sätta sig, ej en giftig spindel sno sina
nät? Kadriljen nalkades sitt slut och redan hade
musikdirektör Alander upplyftat sin taktpinne
samt med hufvud, armar och ben börjat anföra
sin orkester, i den sista af turerna, den såkallade
“åttan“, och vårt unga par hade äfven börjat sin
sista figuré samt utfört densamma till en häpen
verlds beundran, då Silvi med ett förtjusande,
men oskyldigt koketteri gjorde tre de sötaste pi¬
ruetter innan hon öfverlemnade sig till sin lyckli¬
ge dansör, som med otålighet bidde hennes åter¬
komst till den plats de innehade i kadriljen. Men
likasom då ett svart moln, åtföljdt af häftiga
vindilar, sand- och vattenhvirflar, uppstiger en
varm dag på en klar och fläckfri himmel och ett
sakta mullrande af en aflägsen åska låter höra
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sig, så förspordes nu ibland herrar Wiburgenser
ett knot, blandadt med missljud, liknande dem
man fordom hört fräsa och spraka i “Wijboran-
Kättel.“ Det ropades och skreks inom deras ska¬
ra, att studentkåren vore på ett grymt sätt föro¬
lämpad, ja, det gick så långt att

Herr Pädar tog sin mössa, han trampana med foot
Och svor uti ilsko och vreede:
“Ska nnga svaga flickor töras duka mig emoot
Så är theras undergång them reede!“

och efter en kort öfverläggning om ort och stäl¬
le, der man borde med de frånvarande kamrater¬
na och i synnerhet tyskarne rådslå om en lysan¬
de upprättelse, aftroppade hvar enda Wiburgens
ifrån balen.

Utan att ana något ondt hade Silvi kommit
hem och snart insomnat, omgifven af glada och
lekande drömmar, hvilkas lätta och luftiga ge¬
stalter i hennes själ afspeglade det nöje och den
sällhet, hon erfarit under aftonens lopp.

Hvad du var säll, Silvi: en sällhet icke drömd
Af hoppet blott, men tydd af rosorna på kinden!
Då du, af ynglingar omdansad och berömd,
Bland nöjen ilade, lätt, som bland blommor — vinden.

Annorlunda skulle likväl den ledsamma verk¬

ligheten gestalta sig! Yäl hade Wiburgensernes
mångartade förslag om en lysande upprättelse
för de olycksaliga piruetterna blifvit, såsom opas-
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sande — ja, ovärdig — afstyrkt och förlöjligad
af hvarje klok och med eftertanke begåfvad kam¬
rat; men lugna och med öfvertygande förstånd
åtföljande ord uträttade härvid intet; ty det var
att slå vatten på gåsen eller såsom den vise från
Shiraz säger: “den som berusar sig med vin vak¬
nar midt i natten, men den som berusar sig med
hämnd, vaknar ej förrän på uppståndelsens mor¬
gon.“ — Emellertid hade de sista dagarna af vec¬
kan förflutit i stilla lugn och redan trodde man
allt vara glömdt, då omsider söndagen hotfull och
olycksdiger inträffade. Knappt hade mörkret ka¬
stat sin svarta slöja öfver torg och gator och de
eländiga ljusen blifvit antända i lyktorna, innan
flockar af framilande skuggor varsnades i trakten
af societetshuset, derifrån basfiolen redan hördes
brumma, och det ena equipaget med klingande
bjellror hastade efter det andra fram till stora
ingången.

Nu syntes ibland dessa en täcksläde redan
nära målet för allas sträfvanden, då i en hast
hästarne stannades af några kraftiga armar och
en krets af de hämndfulle Wiburgenserne omrin¬
gade åkdonet, öppnade dörrarne, till der sittande
damers stora förskräckelse och fordrade att frö¬
ken Silvi skulle utstiga. Tårar och böner voro
förgäfves; ty såsom ordspråket säger: “man till¬
reder ej pannkaka utan att först krossa äggen“.
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och den olyckliga flickan måste i snön på den
kalla gatan afbedja sitt stora brott, att med tre
— säger tre — piruetter hafva förolämpat den
stora resp. studentkåren.

Carl H. som redan en stund med otålighet
väntat den skönas ankomst till balen, blef ej li¬
tet bestört, då han af den ännu darrande och upp¬
skakade varelsen erfor den ledsamma och klan¬
dervärda händelsen. Han var till mods, som
Mercurius då han mötte Sosias; han liknade ett
ilsket lamm och hans blick kunde jemföras med
ett barns, som första gången ser ett kinesiskt
skuggspel. Han ömsom gret och ömsom skrat¬
tade, så att i närheten stående personer trodde
honom hafva förlorat förståndet. Tiden som i

dylika fall är en förträfflig läkare, lyckades dock
omsider lugna såväl honom som henne och in¬
nan balen var slut tycktes all förtret vara glömd
af dem begge, som nu småleende och sälla sågos
åter dansa och svänga om med hvarandra; noga
dock undvikande hvarje den resp. studentkåren
förolämpande piruett.

Saken blef snart stadskunnig och ogillades
utan undantag; men dervid förblef det, ty förun¬
derligt nog, kunde ingen menniska på den tiden
inse, att någon politisk mening var förenad med
manifestationerna mot — en piruett; ingen Spiir-
ling häri uppdaga lukten af ett land och sam¬
hälle förödande “vädergift.“
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Lars Arnell, såsom naturaliserad finsk
medborgare ock ibo-bo.

En författare har sagt att “kroppen är sjä¬
lens skjutshäst emellan de två gästgifvargårdarne
vaggan och grafven“; och han har rätt, ty dagli¬
gen se och erfara vi det. Om resan är treflig
och omgifningarne vackra, så låter själen hästen
gå sin jemna gång i sakta lunk, utan piskslän-
gar, oqvädingsord eller ens några ryckningar i
tömmarna, hvaremot om resan är mödosam, led¬
sam och olycklig, med ett ord, om kroppens ut¬
tröttade Rosinante slår bakut, sparkar och stry¬
ker, då hjelper det själen hvarken att hojta eller
ropa, nej, då får hon lof att med Jakob Ärlig ta
saken kallt och låta viga sig vid tålamod och
försakelse.

Statssekreteraren, kommendören och ridda¬
ren Lars Arnell hade, såsom gunstling och per¬
sonlig vän till konung Carl Johan samt med högt
medborgerligt anseende, utan något störande af-
brott tillryggalagt sin väg endast på ljusa och
leende höjder, då med ens skjutshästen stannade
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vid brädden af en mörk och kanske aldrig anad
afgrund, i hvars djup den, oaktadt många frukt¬
lösa ansträngningar, med svindlande fart slutligen
nedstörtade. Tillintetgjord och förkrossad af den
olyckliga katastrofen, hvars närmare detaljer äro
för allmänt kända för att här behöfva upprepas,
lefde den hittills fjäsade och afundade statsman¬
nen, en tid efter sitt fall, bortglömd och gömd i
en aflägsen del af den svenska hufvudstaden, el¬
ler tilldess han nödgades fly från fädernesland,
maka, barn och vänner. Till en början hamnade
han härefter i Norge, men då hans personliga
säkerhet ej heller der var betryggad, begaf han
sig efter hvarjehanda vidrigheter och faror till
Hamburg, der han för några år fann en efter¬
längtad fristad.

Det var här Arnells litterära verksamhet e-

gentligen började och utvecklade sig. Han hade
redan innan sin flykt från Stockholm åtagit sig
att för en der etablerad bokfirmas räkning från
originalspråket öfversätta åtskilliga af Valter Scotts
arbeten, hvilket uppdrag, hvaraf öfversättningen
af “Roj alisten“ först utkom, han utan att förut
känna engelska språket ord för ord med lexikon
i hand fullgjorde till allmän beundran, så för ett
troget återgifvande af ande, form och tankar, som
för det vackra och rena språk, hvarmed dessa be¬
kläddes. Men hans fattigdom var emellertid svår
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och tryckande. Den tolfskilling, hvartill hans
dagspenning vanligen uppgick, ville lika så litet
förslå till den ringaste själsglädje, som det raspe-
bröd och den korfbit, hvaraf han hade sin dagli¬
ga kost, förslogo att underhålla kroppskrafterna.
På sin systers, enkeprofessorskan Pippingskölds
ofta upprepade inbjudning, beslöt han derföre
omsider att i hennes älskliga och fridfulla invid
Åbo belägna bo, och inom hennes vänliga familj¬
krets, tillbringa de återstående dagarna af sitt
skiftesrika lif.

Våren hade småningom förvandlat gräsets
och de späda stjelkarnes fina spetsväfnad öfver
de grå jordtufvorna och den förtorkade gräsmat¬
tan sedan det föregående året till grönskande
skott, till sippor och violblommor, och lik en om¬

sorgsfull trädgårdsmästare, hade hon utgjutit sin
tusenfaldiga färgprakt öfver skog, fält, ängar och
åkrar, då en solvarm dag i maj 1827 en schäs
stannade vid trappan på det landtligt vackra
Kakkarais och de länge åtskilda, af lifvets stor¬
mar hemsökta syskonen, Lars och Beata Maria
Arnell, omfamnade hvarandra; hon med återse¬
endets kärleksfulla glädjetårar, han med den tår
paradisets Peri engång frambar till Gud:

“Den saligt helsosamma tår,
Som verklig ånger nödgas fälla,
Och är den första rena källa
Till fröjd, en brottsling smaka får.“

6
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Då Arnell blef delaktig af denna fröjd, nal¬
kades han redan sin ålderdom; men fastän håret ,

grånat och gestalten syntes något luta, dröjde $
likväl lifvets pingst, då idealernas heliga ande i
utgjuter sig öfver menniskans varelse, qvar i sjä¬
len och lyste fram ur de blixtrande ögonen. Hans f

anletsdrag voro ännu lifliga och rörliga och han t
hade ännu gåfvan att uttrycka sig på engång in- 3
tressant och behagligt. Snille, älskvärdhet och \
kunskaper funnos hos honom förenade i utmärkt 3

grad; men allt var tyvärr paradt med en lättsin- {
nighet, om hvilken han i sanning med en annan t
af tidens mest framstående representanter kunnat $

utropa: “hos mig är ingenting stort, utom min 1
lättsinnighet.“ Storhet visade han dock i alla de j
försakelsens och umbärandets stunder, hvaraf hans
lif var så rikt, ty han hade det modiga hjerta,
som genom motgång och bekymmer af hvarjehan-
da slag söker ljuset och sträfvar mot höjden.

Det otium sapientis han så väl behöfde fann
han nu i denna lilla vrå af verlden, der han i
landtligt lugn och omgifven af en ungdom, som
älskade och beundrade sin morbror, fick ostörd
af verlden syssla med sitt käraste nöje — blom¬
sterodling, och för öfrigt studier samt litterära
arbeten. Också har man från denna tid de för¬

träffliga öfversättningarne af Tor Hill, En resan¬
des Berättelser, Den siste Abenceragen, Cinq
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Mars, Epikuréen, Krönika öfver Granadas, eröf-
ring, Sjöfröken och Lalla Rookh, genom hvilka
sistnämnde begge han eröfrade ett ansedt namn
ifven i svenska vitterheten.

Men de olycksdigra dagarne, då Åbo stad
?ick upp i lågor, inträffade redan om hösten ef-
:er den biltoges hitkomst och lika med hvarje
mnan närbelägen bostad blef nu det Tusculum,
ler Arnell åtnjöt en stilla tillflykt, öfversvämmadt
if husvilla och beklagansvärda varelser. Med dessa
lelade han de små rum han bebodde och till de¬
ras tröst och hugsvalelse uppoffrade han mången
stund af sin dyrbara arbetstid. Lockade af en
ätt förklarlig nyfikenhet att få se och göra den
ntressanta främlingens personliga bekantskap, in-
unno sig äfven efterhand allt flere och flere be¬
sökande ibland de män Åbo hade att framvisa
såväl inom samhällets högtförnäma, som lärdo¬
nens anspråkslösare kretsar och ett umgänge
ippstod, som väl understundom afbröt arbetet,
nen alltid var underhållande och lifvande för de
)fta nog ansträngda själskrafterna. Man erinrar
sig ännu huru i dessa samqväm Arnell, egande
len äkta qvickhetens natur att alltid träffa, men
sällan såra, samt i allmänhet en glad åskådning
if lifvet och dess vexlande förhållanden, gerna
ihördes icke allenast i hvarje samtalsämne af all¬
varlig beskaffenhet, men äfven då han med skäm-
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tets eller satirens pilar förföljde flärden, dum-
drygheten och den inbillade storheten. Fin och
ytterst försigtig, när han på tillfrågan nödgades
yttra sig angående ett eller annat finskt politiskt
förhållande, visade han vid sådane tillfällen en

skygghet och konstlad enfald, som kunde missle¬
da hvar och en annan om skärpan af hans för¬
stånd, med undantag likväl af de åhörare, hvilka
erfarenheten redan hade lärt att känna och ge¬
nomskåda den inbitne diplomaten och smidige
hofmannen. Likasom man från botten af ett djupt
schakt vid middagstiden tydligen kan se de strå¬
lande stjernorna, ehuru de äro osynliga för dem,
som stå på höjden eller på slätten, likaså uppen¬
barades dervid för Arnells dagliga umgängesvän¬
ner, mången bild af “hvad man under masken
slumra såg.“

Trött af det mödosamma och föga inbrin¬
gande öfversättningsarbetet och måhända äfven
önskande att ej längre vara sin syster till besvär
och kostnad, öfvertog Arnell år 1830 om hösten
Chr. Ludv. Hjelts bokhandel i Åbo, sedan han
kort tid förut legitimerat sig härtill såsom natu-
raliserad finsk undersåte, och samtidigt blef han
redaktör för “Åbo Underrättelser.“ — Då man såg
honom bakom sin disk, betjenande kunder af alla
möjliga samhällsklasser, trodde man ej annat, än
att lian från ungdomen var uppfostrad till bok-
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handlare, och mången som ej kände den gamles
antecedentia, men hörde hans snillrika omdömen
än om det ena och än om det andra arbetet, såg
i honom en spränglärd bokmal och kallade ho¬
nom, i sitt tilltal, med djup vördnad — “herr
magistern!“ — Genom en vald och rikhaltig ut¬
ländsk litteratur lyckades han dessutom att snart
från ett intet uppbringa sin bokhandel till ett an¬
seende så när som fjerran i landet och en der-
med förenad icke obetydlig inkomst.

Ehuru Finlands tidningspress den tiden var
belagd med om möjligt hårdare bojor än i när¬
varande stund och ehuru densamma ej heller vå¬
gade framhålla andra meddelanden än dem, hvil-
ka behandlade kristendom, handel och landthus-
hållning, fick dock det lilla blad Arnell redigera¬
de snart nog glädja sig af ett ovanligt stort an¬
tal prenumeranter, hvartill visserligen i främsta
rummet bidrog redaktörens namn och stilistiska
förmåga, men äfven de sjöfartsnotiser, militärny¬
heter och cliarader, som nu fingo ett länge sak-
nadt rum i tidningens spalter.

Sålunda kunde Arnell, redan efter några få
års vistelse i sitt nya fädernesland, säga: “o felix
temporum reparatioP Men det stannade ej här¬
vid; lyckan var honom numera allt fortfarande
bevågen. Ar 1833 kallades han till sekreterare
i kejserl. finska hushållningssällskapet och någon
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tid derefter erhöll han utöfver sekreterarelönen
en årlig lifstidspension, uppgående till 400 rubel
silfver. Till ordförande i finska ångfartygsbola-
gets direktion antogs han 1837 med ett arvode
af 300 rubel silfver om året, utnämndes samti¬
digt till viceordförande i trädgårdsodlingssällska-
pet och deltog dessutom såsom arbetande ledamot
i alla de komitéer, hvilka tid efter annan nedsat-
tes för allmänt nyttiga ändamål.

Hushållningssällskapet, som sedan många år
och isynnerhet efter Åbos brand råkat i förfall
och märkbart aftynat, fann i Arnell en man, hvil-
ken inom kort tid med kraft och skicklighet åter¬
ställde detta samfunds nära nog förlorade anseen¬
de. Sällskapets enskilta drätselverk, till betydlig
del spolieradt, ordnades genom en amortissements-
fond och säkra garantier; sällskapets stadgar gran¬
skades och blefvo ånyo redigerade; Ahlmanska
sockneskolorna reorganiserades och vexelunder-
visningsmetoden blef inom dem ensamt gällande;
nya sjuksängar anordnades i länelasarettet i Ta-
vastehus på Svahnska fondens bekostnad; en af-
delning för spetsknyppling och en annan för ja-
quardväfnader inrättades vid Åbo slöjdskola, den
förra under ledning af en från Sachsen införskrif-
ven lärarinna, den senare åter af ett fruntimmer
från Sverige; den första djurläkare i Finland
antogs och en hofsmedja, såväl för hästskoning
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som elevers undervisning, anlades i Åbo; linkul¬
turen och linneslöjden utvidgades och genom ett
statsanslag af 1,500 rubel silfver sattes Arnell i
tillfälle att under en resa till Liffland, Belgien
och Holland taga kännedom om dessa länders
linodling, hvarjemte en elev afsändes till linbe-
redningsinstitutet Klein-Roop invid Riga, för att
derstädes inhemta praktisk undervisning om i
Liffland brukliga metoder att odla, röta och vräka
lin; med ett från statsverket ytterligare beviljadt
förlagskapital, uppgående till 3,000 rubel silfver,
upphandlades i Tavastland fint lingarn, för att
framdeles förarbetas till väfnader, och i samman¬

hang härmed infördes en normalhärfvel, till sä¬
kerhet och bestämdhet såväl för köpare som säl¬
jare, vid garnhandel i allmänhet; efter erhållet
tillstånd präglades en mindre silfvermedalj, för
att såsom belöning utdelas åt landtmän, hvilka
berömligen utmärka sig genom nyodlingar och
andra mindre vanliga landtarbeten, ehuru icke
af den vidd och betydenhet, att den större me¬
daljen kan tillerkännas dem; likaså bestämdes
och antogs ett utmärkelsetecken af silfver att i
grön bandros bäras på bröstet, såväl af den man
som qvinna, hvilken i en längre tid med trohet
och flit tjenat på ett och samma ställe; många
andra nyttiga åtgärder att förtiga.

Det mest verksamma steget till det finska
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jordbrukets förkofran var dock inrättandet af
landtbruksinstitutet på Mustiala, hvartill Arnell
hade utarbetat planen och i förening med för¬
valtningsutskottet de stadgar, livilka sedermera
af regeringen godkändes. — Med synnerlig för¬
kärlek omfattades det nya landtbruksinstitutet af
hushållningssällskapets nitiske sekreterare; egen¬
domens inegor utvidgades för ett vexelbruk af
stort omfång; jordtorpen flyttades till nybyggeslä-
genheter på utmarken, rationel skogshushållning
infördes; holländeri, först af finsk, men sedermera
af den såkallade Strömsholmsracen, samt ytterli¬
gare af Pembroke- och Ayrshire-racerna, schäferi
af Elektoral- och Soutdowns-racerna, stuteri, ve¬

terinär-inrättning, osttryckeri och flere verkstäder
blefvo tid efter annan anlagda, och till fullgörande
af framl. ryttmästaren baron Hisingers donation
af den 2 september 1816 införskrefs ifrån Nätra
socken i Ångermanland ett hushåll, för att lemna
undervisning i linodling samt beredning, hvilket
bosattes på Mustiala. Slutligen bör anföras att
utom de elever som underhållas på statsverkets
bekostnad, en bildningsanstalt organiserades för
blifvande agronomer af ståndspersonsklassen, un¬
der särskild vård och ledning af institutets di¬
rektor.

I den minnesvärde baron von Haartman ha¬
de Arnell förvärfvat en vän och gynnare, sam



I högt uppskattande hans kunskaper och statsman-
naerfarenhet, önskade se honom fästad vid rege¬
ringen och bereda honom en fast plats inom finska
senaten. För att till en del ernå detta mål, an¬
höll baron von Haartman, vid en audiens i Stock¬
holm hos konungen, att de svenska ordenstecken,
hvilka genom konkursdom blifvit Arnell fråndöm-
de, skulle honom af gunst och nåd tillerkännas;
men som konungen, oaktadt allt sitt medlidande
med den fordne högt värderade tjenstemannen,
hvarken kunde upphäfva en dom, stödd på svensk
lag, eller ordenskapitlens derpå grundade åtgär¬
der, nödgades von Haartman för alltid uppgifva
sin plan att se sin klient hos oss uppflyttad till en
gagnande verksamhet äfven på samhällets höjder.

Arnell fortfor således att med oförminskad
ifver egna alla sina krafter, all sin uppmärksam¬
het åt de värf, som voro honom ombetrodde i
Åbo, deribland sammankallandet af det första
finska landtbruksmötet, till firande af hushåll¬
ningssällskapets semisekular-fest, intar ett fram¬
stående rum. Frukterna af detta och de derpå-
följande liafva till jordbrukets och dess binärin¬
gars fromma synbarligen utvecklat sig, likasom
blomsterodlingen och trädplanteringen på Kuppis
genom vexthusen och trädskolorna derstädes, an-
lagde af Arnell, lemnat månget föredöme till en
uppmärksammad efterföljd.
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Den stora förmågan att uppleta och finna
män, som motsvarade de åligganden’ enhvar af
dem blifvit ombetrodde, egde Arnell i hög grad.
Ingen enda ibland utskottens och direktionernas
ledamöter försummade derföre heller de samman¬

träden, hvartill de voro kallade; ty Arnells före¬
drag åhördes, äfven i ärender af ringa betyden¬
het, alltid med liflig uppmärksamhet, likasom han
för egen del visade den största aktning och ofta
undfallenhet för andras öfvertygelse, der densam¬
ma var stödd på fast grund och sunda förnufts¬
skäl. Till dessa sammankomsters glada sida bi¬
drog åter den rekreation, som hvarje gång följde
på öfverläggningarne och arbetet. Förfriskningar
af olika slag kringburos, och då det vanliga sam¬
talsämnet om den för dagen rådande väderleken
och befordringarne inom embetsverken var uttömdt,
inbjödo preferenceborden vederbörande till förny¬
ade själsansträngningar och dermed förenadt nöje,
ty säge hvad man vill, nog äro konungaböckerna
ändå för flertalet ibland våra landsmän, så kloka
och förståndiga de än må vara, en ständigt sökt
och med begärlighet omfattad tillflykt att döda
den långsamma tiden. Dock måste man — med-
gifvom det — derom i allmänhet säga:

“Hos oss man samlar sig att dela
Sin småhet eller tyngd besvärligt med hvarann:
Att säga intet först med allt det ljud man kan,
Se’n ingenting och — spela.“
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Efter utkämpade strider vid spelborden följ¬
de utan undantag supéer med utsökta anrättnin¬
gar mångengång öfverträffande de mest ökände
frossares djerfvaste förhoppningar. Förtjusningen
ville ej taga en ända vid anblicken af hvarje rätt
som frambars och hvarje flaska som uppkorkades
och man saknade ord nog kraftiga, nog betydel¬
sefulla, att betyga värden en erkänsla och vän¬
skap, som hvarken af tid eller öden någonsin
kunde utplånas och försvagas.

Skjutshästen, som efter sitt första fall små¬
ningom återvunnit mod och krafter samt åter
börjat yfvas och piaffera, hade sålunda redan i
flera år vandrat fram utan att i sin väg möta
något hinder, då med ens den ättestupa visade
sig, som för alltid skulle störta och döda så häst
som ryttare. En afsigkommen handlande i Åbo
hade nemligen, på en judeauktion i Stockholm,
för en spottstyfver inropat en af Arnell uthändi-
gad revers, ställd på ett större penningebelopp,
för hvilken fordrades betalning vid uppvisandet,
så till kapital som ränta. Enär detta inträffade
på samma tid, som planen om Arnells inkallande
till senaten förevar som ifrigast och den nyefor-
dringsegaren var hård och obeveklig, tillgrep Ar¬
nell, för att undvika den skandal hvarmed han
hotades, af landtbruksinstitutets medel en summa,
motsvarande beloppet af krafvet, under hopp att
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med blifvande högre inkomster kunna ersätta sitt
tillgrepp. Väl fyllde, då dessa uteblefvo, lån än
af den ena, än af den andra, vid livarje revision,
bristen i institutets kassa; men sedan en del af
långifvarne aflidit och en annan del bortflyttat
från orten, uppstodo allt större och större svå¬
righeter för Arnell, att kunna förhemliga hvad
han i medfödt lättsinne brutit. Ännu passerade
några år med ökade bekymmer och farhågor, då
dessa i förening med ålderdomskrämpor lade ho¬
nom om hösten 1853 på sjuksängen och biträ¬
dande sekreteraren i hushållningssällskapet vidtog
hans tjenstebefattning. Nu töfvade det ej länge
innan den ofvan antydda balansen blef uppdagad
och på samma gång erkänd af den beklagans-
värde redogöraren.

Den engelske skalden Pope säger på något
ställe:

“Ett mäktigt snille öfver regeln stiger
Ibland till fel, vid hvilka granskarn tiger;“

men hos oss var det annorlunda; ty icke allenast
granskare — herrar revisorer — utan äfven mat¬
vännerna uppgåfvo ett rop, som skallade ifrån
den ena landsändan till den andra. Icke ett med¬
lidandets ord, icke ett välvilligt råd förspordes af
dem, som nyss förut hade beundrat den nu så
olyckliges snille och läckra supéer och som, stum
och förkrossad, nu liknade
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— en afsatt kung, hvars spira sälj es
Och grymt af forna slafvar döms,
Det onda, som han stiftat, tälj es,
Det goda glöms.

En förhoppning — den sista — återstod
likväl ännu. Anteils döttrar, hvilka icke allenast
erhållit ett betydligt arf efter en slägting på mö¬
dernet, utan äfven hvar för sig ingått rikt gifter¬
mål, skulle måhända kunna förmå sina män att
rädda svärfadrens framtid och heder. De bevekan¬
de skrifvelser, som i detta affeende härifrån till
herrar mågar afgingo, besvarades dock tyvärr med
kall liknöjdhet: “hvaren af dem hade ej mer än
han behöfde och balanser inträffa så ofta, utan
att någon särdeles fäster sig dervid; men om
hushållningssällskapet vore mera nogräknadt än
vanligen sker, så borde en subskription ibland
sällskapets talrika medlemmar lättast kunna af-
hjelpa den tillfälliga förlägenhet, som för ögoiir
blicket bekymrade den gamles finska vänner.“

Att med undergifvenhet tömma den bittra
dryck, som oförtöfvadt skulle räckas honom, blef
nu en hård nödvändighet för den hjelplöse. —

Det var ej första gången hans läppar vidrörde
olyckskalkens bräddar! — Med konstladt lugn
afbidade han derföre den dag, som skulle afgöra
hans slutliga öde, och denna inträffade den 1
februari 1854. Den sinnesstämning, som vid det-
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ta tillfälle sammanfört ett ovanligt talrikt besök
i hushållningssällskapets samlingsrum, var mer än
olycksbådande; förtrytelse, hån och skadeglädje
stodo afmålade i de flestes anleten; medlidande
och modlöshet förspordes endast i några få. Se¬
dan revisorernas berättelse och stränga påståen¬
den, hvarmed sammankomsten öppnades, blifvit
uppläste samt en och annan talare redan i hårda
ordalag uttömt sin galla, anhöll baron von Haart-
man, som dittills sutit stum som grafven, omsider
om ordet. En djup tystnad uppstod i samma ö-
gonblick; ty småsinnet fröjdades öfver livad som
komma skulle, emedan man visste att “Hans för¬
skräcklighet“ — så kallades baron von Haartman
af sina underordnade tjenstemän — var ej att
leka med, då fel emot allmänna förtroendet skulle
näpsas och straffas, oberäknadt att under tider¬
nas lopp vänskapen emellan honom och Arnell
småningom afsvalnat och slutligen förvandlats i
uppenbar fiendskap; men stor blef derföre för¬
våningen, då von Haartman med ädel värdighet
och hållning samt med hänförande vältalighet
erinrade om allt det redbara, goda och nyttiga
den nu så strängt tadlade verkat till sällskapets
väl och fromma, huru Arnell höjt och stadgat
sällskapets anseende samt slutligen huru tacksam¬
het är en känsla, som aldrig kan utplånas hos
den rättänkande, hvarföre baron von Haartman
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för sin del ville icke allenast bifalla till Arnells
inlemnade afskedsansökan, utan äfven föreslå att
balansen i landtbruksinstitutets kassa skulle af

sällskapets Enskilda fond betalas, allt glömmas
och Arnell från hvarje framtida kraf blifva be¬
friad.

Vid den votering, som härefter anställdes,
befanns ingen enda svart kula i den hvita urnan
och den senaste propositionen antogs således så¬
som enhälligt bifallen och bekräftad.

Hugsvalelsen kom dock för sent; ty när
saften är förtorkad, när ålderdomen och sam¬
vetsförebråelserna tynga, skiner solen förgäfves
så för menniskan som för träden. Väl voro de
hotande molnen denna gång åter skingrade, men
den själsoro, som föregått dem, hade lemnat för
djupa sår för att i tiden kunna helas och botas.
Den gamle kämpens vapen voro förrostade och
de beundrande skarorne för alltid sin kos. Sjuk,
ensam och öfvergifven liknade han numera en i
den omgifvande ungskogen torkad och afbarkad
ek, om hvilken ingen forstmästare bekymrar sig,
innan han slutligen låter fälla honom till bränsle.

En enda vän från fordom och en kär slägt
förljufvade dock understundom de få år, som åter¬
stodo för enslingen. Tyvärr kunde deras besök
ej blifva så täta, som den vid sjuksängen ständigt
fängslade hade orsak att önska. Lyckan var honom
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emellertid ännu en gång blid och fastade vid hans
läger en vän, som ej öfvergaf honom förrän be¬
frielsens timma var slagen. Denne vän, en liten
fattig, barfota pilt, satt dagligen, så ofta han var
ledig från sin skola, troget vid den gamles sida
och läste för honom än dagens tidningar, än nå¬
gon af de gamla skalderna, stundom äfven styc¬
ken ur “Lalla Rookh“ och “Sjöfröken.“ Den snäl¬
la gossens verksamhet stannade ej ensamt dervid.
Också hans barnsliga hand upptecknade ett och
annat efter diktamen, i början små breflappar,
men med tiden äfven något längre uppsatser.
Hans handstil hade äfven präntat följande den
lefnadsmättes sista tankar:

“Slutet nalkas, jag är trött;
Villorna ocli flärden
Ha min vandringsstaf förnött:
Mätt jag lemnar verlden.
Gud, som ångerns känsla gaf
Stenen lyft från syndarns graf
För den ljusa färden!“
“Ock Guds son, min bror, mig gif
Lugn i din försoning;
Ock min dröm för sömnen blif
I min mörka boning.
Under kärlek, tro ock kopp
Låt mig tillitsfull stå opp
Till din nåds försköning.“

Döden, som klappar såväl på ålderdomens
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maskstimgna dörr som på ungdomens blomster¬
prydda port, infann sig ändtligen den 6 septem¬
ber 1856 vid Arnells tvååriga sjuksäng. Lieman¬
nen visade sig här icke såsom så ofta i fiendtlig
gestalt, nej denna gången uppenbarade han sig
som en mild förbarmare, hvilken utsläcker ett
långt för det mesta bittert och qvalfullt lifs fläm¬
tande fackla; och den man, som den ena dagen
lyst på ärans och lyckans höjder, den andra åter
varit dold i förnedringens och fattigdomens djupa
dy, han var nu för alltid försvunnen från lifvets
skådebanas slippriga tiljor.

Motgången skulle dock ännu en gång för¬
följa den mångbepröfvade och liksom missunna
hans stoft den sista hvilan. Det fåtaliga sorgtå¬
get — endast bärare och slägtingar — nalkades
Pippingsköldska grafstället på kyrkogården, som
doldt af en omgifvande häck ej lät ana hvad
man vid framkomsten fick erfara, att nemligen
vederbörande “grafgräfvareålderman“, som de dö¬
des sista ombudsman kallas i Abo, hade försum¬
mat att tillreda Lars Arnells i lifstiden så begär¬
ligt efterlängtade graf. Vid en af höstdagens
vackraste dödshymner afbidade liktåget i stilla
frid det arbetsfolk, hvilket, anskaffadt från det
närbelägna Kakkarais, efter en timmas förlopp
hade öppnat det rum, der den döde ändtligen
fick hamna.

7
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Wintern hade täckt Amells graf med snö,
våren med gräs samt en ocli annan liten blomma
och sommaren med uppfriskande regn och dagg;
men ännu tillkännagaf ingen minnesvård namnet
på den vandringsman, som slumrade på detta
ställe — hvad bekymrade det de rika mågarne
— då omsider den visst ej rike, men alltid varmhjer-
tade Reinhold Wärnhjelm lät resa det anspråkslösa
tecken på sin hustrus morbrors fridhem, som an¬
tyder att

“På grafven korset ställs till slut
Till tecken att vi lidit ut.“
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Ejömdansen.
En hel cykel af bilder, sedda på afstånd,

sammansmälter vanligtvis i en enda stor målning.
Likasom det går en resande, som första gången
bestiger ett berg och från dess höjd nedblickar
på det haf af den dimma, hvilken småningom
höjer och fördelar sig samt än uppenbarar sko¬
gar och sjöar, än solbelysta dalar och befolkade
städer, likaså framstå understundom skådespel
för vår själ, i hvilka vi med ungdomskänslans lif-
ligliet och oskrymtade glädje ofta deltagit; och
ehuru det heter:

“Bättre är att hoppas ingen
Än att minnas hvarje fröjd“,

kan en sådan lefnadsregel omöjligt hålla streck
ibland annat folk än uttröttade misantroper; ty
finnes det väl någon mer undergörande balsam
för den i lifvets skola bepröfvade, än hågkomsten
af ungdomsglädjen, ofta yr och sjelfsvåldig, nå¬
gongång öm och smäktande, men alltid varm,
frisk och obemängd?

Att de pund hvarmed naturen begåfvat men-
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niskan blifvit fördelade på mångahanda olika sätt,
känna vi litet hvar, äfvensom att de stackare,
som fått de minst vägande på sin lott nästan all¬
tid varit och än i denna dag äro hemfallna åt
det gyckel, som fått namn af “drift“; ty sådan är
nu verlden en gång för alla, och derföre torde
efterföljande i en hast improviserade studentupp-
tåg för femtio år tillbaka, ehuru i det hela o-
skyldigt, fastän ej rätt i ordets strängaste bemär¬
kelse, af mig få beröras, såsom en af bilderna i
den stora rundmålning jag ständigt har för mina
ögon och åt hvilken, om ej någon annan, möjli¬
gen de få kamrater som ännu äro i lifvet ibland
de skådespelare, hvilka uppträdde i den lilla fär¬
gen “Björndansen“, kunna egna en välvillig åter¬
blick.

Höstterminen nalkades sitt slut, tentamina
och examina upptogo för- och eftermiddagar, mån¬
gen civis hade redan begifvit sig på hemvägen
och andra beredde sig att som “en julklapp bland
syskonen hamna“, då ett litet sällskap samlades
på qvällqvisten hos bröderne E. i Rothstenska
gården vid Slottsgatan i Åbo, bekant såsom ett
gammalt och välkändt studentqvarter. Här låg
på en soffa August Maximilian M., hjelten i det
divertissement, som var bestämdt att på aftonen
uppföras. Han kallades vanligen “brödren Max“,
hade varit juridicofilare i Upsala och skulle, efter
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aflagda förhör i Åbo, söka inträde i de finska
rättegångsverken. Reslig och stark, växt som en
Apollo Belvedere, belefvad, ehuru understundom
något styf och högdragen i obekant sällskap, var
han ständigt vänlig, mild och trofast ibland sina
kamrater och räknades med allt skäl såsom en
studentrepresentant af första rang och ordning.
Härtill må anföras, att ehuru högrest och ståtlig
till sin yttre' menniska, var han dock fri för all
fåfänga, och ehuru fint bildad, skicklig och dug¬
lig i allt, tycktes han dock ej ha den ringaste
aning derom. Vanligen glad och öppen syntes
han endast stum och sluten, då samtalet vändes
till de politiska tilldragelser, som den tiden oro¬
ade verlden.

Man hade nyss slutat läshingen om Don
Carlos’ senaste företag i Spanien och Max för¬
sjunken i vanligt grubbel låg orörlig och med
tillslutna ögon på sin soffa, då dörren öppnades
och in trädde en af de sammansvurne, medicine-
kandidaten R., åtföljd af en för de fleste okänd
herre, hvilken med osäkra steg och blickar nal¬
kades de högtförnäma notabiliteter, som för till¬
fället herbergerades i de anspråkslösa rummem

Om det är sannt att den menskliga enfalden
är det rent materiella resultatet af naturens kraf¬
ter, i det dessa slumpvis framalstra starka och
svaga varelser — lejon och lamm, så kan man
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visserligen ej bestrida, att kirurgiestuderanden
Bjoern, som nu intog sin plats ibland major Ber-
genstjerna (Max), kungl. sekter Polhem (Paul E.),
intendenten Rosenkrans (Adolf R.), m. fl., med
skäl borde hänföras till lammen. Han var redan
“en man till åren“ och ehuru på förståndets väg¬
nar styfmoderligt behandlad af naturen, hade
han dock den fasta öfvertygelsen att anse sig
kallad till stora värf, så i det ena som andra
afseendet, men isynnerhet i den vetenskap, der
enligt Moliére den regeln:

”Clysterium donare
Postea seiqnare
Ensuitta purgare”,

i alla tider står fast och orygglig. Också hade
patienterna i Åbo slottshäktes lasarett, der Bjoern
för det närvarande var biträdande eskulap, med
dessa remedier redan gjort en likaså helso-
sam, som undergörande bekantskap, och likväl
kom han med allt detta aldrig i sin lifstid högre
upp på ärones trappa, än till det anspråkslösa
steg, som intages af herrar underläkare vid krigs¬
makten till lands och vatten.

Bjoern, som nu befann sig i ett obekant
sällskap och måhända tyckte att ibland så många
adliga namn hans eget ljöd nog vulgärt, ja till-
ochmed barbariskt, hastade efter behörig presen¬
tation, att meddela de närvarande huru hans
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farfar, som inflyttat från Tyskland och härstam¬
made från den gamla riddareslägten von Bären¬
klau, varit nödsakad, att då våra finska bönder i
sin enfald vrängde hans vackra patriciska namn
till det ohyggliga “Pärkelä“, utbyta detsamma emot
det plebejiska “Bjoern.“ Väl hade vår kirurg, då
han inskrefs såsom medlem i Satakunda nations
matrikel, ehuru förgäfves, antydt huruledes han
numera önskade återfå sin familjs gamla namn,
sköldemärke samt privilegier och väl hade han,
vid den lilla bål han vid samma tillfälle bestod
kurator och kamrater, förnyat sitt påstående i
detta afseende, men som bålen, efter tornandet
af första glaset redan visade sitt botten, hade
han tyvärr endast fått det korta och dräpande
svaret:

“Tom tunna rulla vi för din dörr
Och “Bjoern“, så heter du nu som förr!“
Samma missöde hade slutligen drabbat ho¬

nom hos kollegium medicum, hvarest såväl ord¬
förande, som herrar assessorer sökt öfvertyga ho¬
nom om den fåfänga, som så länge ihärdigt och
fruktlöst sysselsatt hans tankar, ord och gernin-
gar.

“Att vörda förfädrens minne är ganska akt-
ningsvärdt“, tog major Bergenstjerna nu till or¬
det, “ty äfven att njuta lifvets oförstånd med ve¬
mod, kan man kalla dygd och förstånd; men säg
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mig exemplariske, dyrbare yngling, på livad eller
livilket har ni då egentligen koncentrerat er ex-
clusift vetenskapliga bildning?“

“I början och innan jag uttrampat barna¬
skorna“, svarade den tilltalade, “studerade jag a-
potekarekonsten på Freudenthals apothek här i
staden, sedermera humaniora, och för det närva¬
rande vinnlägger jag mig om den kirurgiska ve¬
tenskapen, jemte dess alla möjliga praktiker och
appertinentier.“

“Högt gå lifvets vågor, min vän“, fortsatte
majoren, “och mången som tror sig stå vid sty¬
ret, låter sig drifvas bort af störtsjöarne, utan
att kunna beherrska det rasande elementet. E-
mellertid har jag med nöje förnummit, att ni,
åtminstone hittills, icke blifvit vrak — på det
omätliga hafvet. Jag har derföre låtit kalla er,
för att konsultera med er angående mitt stympa¬
de ben och för att, i händelse jag blir nöjd med
er, under den tid jag efter en besvärlig resa
uthvilar mig här i Åbo, möjligen anställa er som
min huskirurg, då jag om par veckor eller så
bortåt i diplomatiska värf beger mig, jemte min
svit, till S:t Petersburg. — Hvad svarar ni här¬
till?“

“Att jag vill visa mig värdig herr majorens
förtroende; men till en början utber jag mig
dock den nåden, att medico-legaliter få undersöka
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det stympade ben, hvarom herr majoren nyss
omnämnt, hvarmedelst jag kan erfara huru och
på hvad sätt denna Icesio aut cruris aut femoris
uppkommit, äfvensom den kirurgiska behandling
merberörde bakben varit underkastadt.“

“Bakben! — Jemte det jag får undanbe mig
allt opassande skämt, bör jag i korthet meddela,
att mitt ben i den heta striden vid Cabre de Gata,
i närheten af det bekanta Cumbre de Mulho,
krossades af en ricocheterande kula och att bles-

syren förbands på slagfältet af en ung hidalgo,
en regimentsfältskär, som tyvärr saknade både
kunskap och erfarenhet. Följden deraf blef, att
jag troligen i hela min återstående lifstid nödgats
framsläpa min tunga kropp på kryckor, såframt
jag icke i Köpenhamn haft den oskattbara lyc¬
kan, att af Europas störste kirurg, den vidtbe-
römde professor Rasmussen blifva botad genom
en underbar, ehuru i högsta grad smärtsam ope¬
ration, om hvars detaljer ni kan få en redogörel¬
se, stödd på vetenskaplig grund, af de herrar
läkare, hvilka för det närvarande hedra mig med
sitt besök.“

“Herr majorens af en falconetkula splittrade
benpipa“, började medicinekandidaten R., “som
omslutes allt ännu af andra förbandet, hvilket ej
får rubbas eller öppnas förrän efter en månads
förlopp, blef af professor Rasmussen skarfvadt
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jäu det lederade stället med ett stycke ek och
det afslitna köttet ersattes med färskt hönskött.
Man hade härvid dock begått den oförsigtigheten,
att icke så noga som vederbordt, afplocka fjädrarne
derifrån, hvaraf följden tyvärr af den annars så
väl lyckade operationen blifvit, att vid tillfällen,
då herr majoren på något sätt retas eller oroas,
alla fjädrarne på engång resa sig och ett slags
— om jag så får kalla det — delirium tremens
inträffar, hvilket esomoftast medför ej allenast
för patienten, men understundom äfven för hans
cmgifning, de vådligaste verkningar. För att
afhjelpa detta torde en afplockning af de maligna
fjädrarne, ja, tillochmed dunen, vara i högsta
grad påkallad, och deroin är det herr majoren
till en början vill inhemta resultaterna af den
konsultation, som oss emellan jemte brödren G.
bör ega rum.“

“Inbilla bönder“, inföll vår kirurg, “och tro
den som vill — mig pudrar man ej så hasteliga!“

“Utan hetta, min bror!“ fortsatte R., “un¬
derbarare ting ha skett och ske dagligen ännu här
i verlden. Redan skalden Horatius, som i sin
ungdom påstås hafva studerat artem obstetriciam,
förklarade i ett skönt skalde-bref hurusom

Parturiunt montes, o. s. v.
och har ej i våra dagar den animala magnetis¬
men, för att icke tala om fantasmagorin och den
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magiska spegeln, uträttat mycket, för hvilket det
menskliga förståndet i långa tider stått stilla?“

“Ja, men ändå — —“

“Ar bror en sceptiker! Detta beklagar jag
så mycket mer, som jag häraf kan sluta, att bror
ej heller hört omtalas och än mindre gjort be¬
kantskap med det förträffliga instrument, hvilket
de lärde kalla: dysmorphosteopalinkrastes och som
med så oberäknelig lycka i de flesta fall blifvit
användt samt senast bidragit att jemte den öfri-
ga kirurgiska behandlingen rädda herr majorens
så illa tilltygade ben, ja, kanske äfven hans dyr¬
bara lif.“

“Hvem skulle känna detta instrument“, sva¬
rade Bjoern, synbart brydd och förlägen, “om
icke jag, och ej heller förekommer saken mig

I numera så otrolig, som i början. Men jag måste
I derjemte bekänna, att jag in praxi af dysmorpho
f ej är så hemmastadd, som i behandlingen af de
I äldre kirurgiska instrumenten, hvari jag redan
I långt för detta tillkämpat mig en viss popularitet
I och ryktbarhet. Jag utber mig således herr ma-
I jorens nådiga öfverseende med de dubier, hvilka
I i första hettan, oöfverlagde och lättsinniga, flutit
i från mina läppar. För att likväl på något sätt
i godtgöra mitt förhastande, skall jag genast för-
I skrifva ett lindrande liniment, hvarmed det för-
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band, som omsluter det lederade benet, morgöh
och afton bör fuktas.“

Sedan Bjoern blifvit färdig med författandet
häraf, lemnade han receptet till majorens för
tillfället fungerande betjent Broström, med tillsä¬
gelse att från det närbelägna apoteket beställa
och afhemta linimentet.

Men nu fogade ödet, att den såkallade Bro¬
ström var en stor skalk och i stället att föra
receptet till apoteket, fyllde han en flaska med
tvålvatten, den han efter något dröjsmål öfver-
räckte till ordinator, hvilken efter att hafva
omskakat och luktat på flaskans innehåll hättigt
utbrast:

“Hvad är det här för slag och huru förkla¬
ra detta — här finnes ju ingen påskrift?“

“Provisorn sa“* svarade Broström, “att han
icke kunde ge något bättre på doktorns recept.“

“Jag skall lära honom, jag!“ ropade Bjoern
i vredesmod och rusade ut genom dörren.

Återkommen från apoteket, der intet recept
blifvit företedt och derifrån en provisor måste
medfölja för att derom intyga, ville Bjoern i o-
hejdadt raseri kringklappa Broström på färsk ger-
ning, men med låg röst erinrade denne, att ma¬
joren redan lagt sig, hvarföre doktorn borde tala
sakta, emedan om majoren, nu då han nyss in¬
somnat, blefve väckt, så skulle fjädrarne på hans
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ben sannolikt resa sig och majoren råka i raseri.
Hviskande hotade Bjoern att framdeles allvarligt
tukta Broström för sitt infama streck, tog sin
hatt och gick åtföljd af provisorn.

En piga hade nästfoljande afton från sin
rankiga stege knappt hunnit antända danken i
Rothstenska gatlyktan, innan ridån upprullades
till Björndansens andra akt. Majoren, som re¬
dan på morgonen af Bjoerns egen hand emotta-
git det sannskyldiga linimentet, hade erfarit myc¬
ken lindring i sina plågor, under de få timmar
han begagnat sig af detsamma, och tillkännagaf
nu sitt beslut att medtaga Bjoern på resan till
Petersburg. Hvem var härmed mera belåten än
den nyutnämnde huskirurgen, som dock önskade
att innan afresan derom få meddela sin chef,
ordföranden i kollegium medicum, äfvensom slotts-
läkaren, sin närmaste förman.

Man hade nyss tömt ett glas för ambassa¬
dens lyckliga resa till destinationsorten, då en

gosse infann sig, med tvenne större bref, dem en
resande som, enligt gossens uppgift, bodde i so-

cietetshuset, medfört. Huru stor blef ej Bjoerns
förundran, då utanskriften på ena brefvet var
ställd till “Öftersten“ och Ridd. Bergenstjerna och
på det andra till “Kanslirådet“ och Ridd. Polhem.
Brefven inneslöto beggedera dessa diplomaters
fullmakter.
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Vördnadsfullt frambar huskirurgen brefven
och under många lyckönskningar, tal och skålar
slutades aftonens sammankomst»

Något öfver en vecka härefter meddelade
en budkafle att programmet till den tredje akten
var uppgjordt, regissör, kör och komparser på
sina resp. platser, äfvensom att fria entréer för
dagen voro icke allenast tillåtna, utan också hö¬
geligen påbjudna. Den akademiska qvarten, vid
så månget annat tillfälle, ända till halftimman i-
akttagen, kom denna afton ej i fråga. Nej, kloc¬
kan i domkyrkotornet hade knappt slutat sina
sex slag, då den sista flocken af de sammansvur-
na varsnade “ljuset i lyktan, derutanför huset,“
och sedan alla sålunda voro behörigen samlade,
började öfyerste Bergenstjerna:

“Med glad och sann tillfredsställelse får jag
meddela, att på min rekommendation, min snälla
huskirurg blifvit utnämnd till riddare af. S:t Jo¬
hannis af Jerusalem orden; med anledninghvaraf
jag härmed uppmanar herr kanslirådet Polhem,
att uppläsa det riddarediplom mig, genom flygan¬
de kurir, blifvit tillställdt, hvarefter bemäkle ki¬
rurg och riddare, af min hand, genom tre slag
af svärd, kommer att emottaga den af ålder bruk¬
liga dubbning.“

Sedan diplomet blifvit uppläst, föll vår rid¬
dare på knä och emottog i största ödmjukhet de
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kraftiga slag öftersten tilldelade honom med det
stora svärdet “Tirfing“, lånadt från en kamrats
kakelungsvrå. Ceremonin slutade med kören ur
"le Malade Imaginaire", hvarvid helsogudinnans
närvarande adepter instämde med ett högtidligt:

”Dignus es intrare
In nostro docto corpore /”

Emedan sjelfva ordensdekorationen eller
stjernan ännu ej hunnit anlända, fästes tillsvidare
ett rödt sidenband i knapphålet på maltheserrid-
darens rock.

Komedins fjerde akt var kort och uppför¬
des hemma hos ordföranden i kollegium medicum,
der Bjoern med sitt lysande band hade infunnit
sig, för att anmäla sin anställning vid öfterste
Bergenstjernas diplomatiska beskickning och tilli¬
ka anhålla om akademiskt vittnesbörd. Men i
stället för bifall och lyckönskningar vankades här
endast ovett, förebråelser och moraler, hvilka om¬
sider slutade dermed, att vår riddare, i ett obe-
vakadt ögonblick, skamflat lät sitt ordensband
neddyka i en af rockfickorna och aflägsnade sig,
nu fullkomligt öfvertygad om att hafva varit före¬
mål för en kolossal drift.

Ledsen och förargad hastade han härifrån
till den förmenta ambassaden, men denna var

mangrannt försvunnen och tyvärr för alltid —

borta.
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Vid sidan af hjelten von Döbelns minnes¬
vård på S:t Johannis kyrkogård i Stockholm står
en dyrbar grafvård, derunder filhellenen August
Maximilian M. funnit hvila efter ett ärorikt, men

stormigt lif. På Helsingfors kyrkogård finnes en
mullhög — ingen vet numera hvilken ibland de
många — der den tyske von Bärenklaus siste
ättling, fri från allt gyckel, sofver oskuldens stilla
och ljufva sömn.

“Så vandra våra stora män

Från ljuset ner i skuggan!“

_
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*

Enslingen på Ispois.
Anakoreternas tid skulle hos oss längesedan

vara glömd och förgäten, om ej en eller annan
menniskoskepnad, bedragen på drömmen om lif-
vet, understundom ännu uppenbarade sitt skygga
och med sin samtid missbelåtna släp genom jem-
merdalen. Huru ofta misskänna vi ej orsakerna
till detta aflägsnande från all den njutning och
glädje menniskan blifvit förunnad i samlifvet, och
huru ofta är ej vår dom förhastad och orättvis.

Detta gäller i synnerhet föremålet för den
tidsbild jag här försöker teckna; och så vackert
än det påståendet må vara, att kärleken, endast
kärleken, är den hemliga driffjeder, som sätter i
rörelse de flesta figurerna på den storartade skå¬
debana, hvarest livar och en dödlig uppför sitt
drama, tål detsamma dock att i många afseenden
betänkas. Jag åtminstone medför såsom berättare
hvarken kärlek till den ena eller hat till den an¬

dra; jag säger som Tacitus: "mihi Galba, Otho,
Vitellius, nec beneficio, nec injuria cogniti—
“Men att tala om sig sjelf hör icke hit“, sa’ Pla-

8
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tin, och derföre öfvergår jag utan vidare företal
till mitt ämne.

Redan som harn, då jag på Frenckellska
boklådan upphandlade mina första skolböcker,
varsnade jag alltjemt en närsynt herre, som med
särdeles ifver genomögnade än den ena, än den
andra af bokpressens nyaste uppenbarelser, hvil-
ka den älsklige och emot sina kunder, stora och
små, alltid uppmärksamme Johan Christopher
Frenckell d. ä. uppradade på den öfverfyllda di¬
sken. Jag såg sedermera, efter fulländad dans¬
skola hos fru Gcllerstedt, samme närsynte herre
på assembleerna i societetshuset med sin dubbel-
lorgnet beskåda den tidens förnämsta damer, och
ehuru han -sjelf aldrig deltog i dansen — icke e-
medan han lik kyrkofadern, den hel. Augustinus
ansåg dansen som periferin till den cirkel, hvari
den lede frestaren utgör medelpunkten, men af
andra, då såsom ännu för mig okända orsaker
— tycktes endast en oskyldig ögonfägnad och un¬
derstundom äfven ett fint och lifvadt samspråk
utgöra hans rekreation för aftonen. En gång nal¬
kades han också vår barnkadrilj, anförd vanligen
af barnavännen, den genombeskedlige Heldten,
och då den okände troligtvis ansåg mig såsom en
redan förvärfvad bekantskap, fick jag för honom
noga redogöra om de näpnaste ibland de små¬
flickor, hvilka skifvade sig i korta klädningar och
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spetsgarnerade byxskaft i den lilla kadriljen. Se¬
dan han en stund derefter aflägsnat sig, erfor
jag af min hjertats dam för tillfället, att den
som hade tilltalat mig hette “Winter“ och var

“en herre i hofrätten.“

“Du måste säkert misstaga dig“, yttrade jag,
“ty är han icke professor eller adjunkt, så är han
åtminstone en mycket lärd magister, annars skulle
han väl icke jemt och samt bläddra i böckerna
hos gamla Frenckell eller vara den förnämsta
kunden hos bokbindar Söderman.“

“Ja, inte vet jag så noga“, svarade min lilla
moitié och dervid förblef det, tilldess jag såsom
student på bokauktionerna hos kamrer Mozelli
erhöll fullständig öfvertygelse, att den snälla flic¬
kan till punkt och pricka hade haft rätt.

Jag hade emellertid under de glada student¬
åren plockat hesperidernas gyllene frukter direkte
från träden utan möda och utan bekymmer. Ung¬
domen lefver ännu i ett herrligt luftstreck, man¬
naåldern i ett hårdare, der skördarne ofta slå
felt, och ålderdomen flyttas till isregionen, der
naturen gifver ingen vinst och sällan någon för¬
nöjelse. Jag hade sålunda redan i många år upp¬
repat :

“Studentens glada dagar
Fåfängt efter dem man jagar:
De återkomma aldrig mer!“
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då ödet ville att jag åter i en boklåda — denna
gången statssekreteraren Arnells — sammanträf¬
fade med min bekantskap från barnaåren, som
nu kallades hofrättsråd och var ledamot i kejserl.
senaten. Jag kunde för tillfället med ett och an¬
nat ord deltaga i det samtal som fördes och jag
erfor dervid den mångsidiga och grundliga belä¬
senhet hofrättsrådet Winter ådagalade i mångt
och mycket, men förnämligast i skönlitteratur.
Något som jag dock varsnade med ett visst obe¬
hag var hans trassliga lugg, fårade panna, bistra
uppsyn och hvassa blick, allt antydande, enligt
min tanke, en stränghet, som var främmande för
hvarje mensklighetskänsla. Han tycktes, med ett
ord, visa en uppsyn, hvilken en fransman skulle
hafva kallat: "un visage de circonstance”; men
som jag då helt enkelt och på mitt hvardags¬
språk benämnde: “en surkartsmin.“ — Den gamle
och pålitlige ludimagistern tiden skulle dock lära
mig annat.

Sedan min hjelte, år 1839, erhållit stats¬
råds namn, heder och måhända vedervärdighet,
och år 1841 lemnat regeringsbestyren i Helsing¬
fors, bosatte han sig på sitt täcka löfomsusadc
Ispois, der han i sällskap med de flitiga bien och
några gamla trotjenare trodde sig i allsköns lugn
få egna sin verksamhet åt landthushållning, de
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kära studierna och de mångfalldiga anteckningar-
ne vid skrifbordet.

Men snart skulle hans förhoppningar i detta
afseende blifva svikna och tillintetgjorda. Det ha¬
de nemligen sedan långliga tider blifvit en vana
ibland de olika samhällsklasserna i Åbo, att som¬

martiden, i synnerhet om söndagarne, företaga
båtfärder till det vackra Cathrinedal, en under
Ispois belägen äng, der fordom Catharina Jagel-
lonica med sitt hoffolk, efter dagens qvalm, till-
bragte mången herrlig sommarafton och der man
ännu finner “hertiginnans bord“, en flat stenhäll,
på hvilken den tidens förfriskningar sägas varit
serverade. De objudna gästernas sång, stoj och
ofta ohägn, som nu besökte detta ställe, kunde
ej annat än misshaga och förtörna den man, hvil¬
ken, såsom Winter, nervretlig och med åren mer
och mer inom sig sluten, endast önskade stillhet
och frid. Omsider och då tillsägelse genom gårds¬
fogden ej förmådde inverka något uppå de egyp¬
tiska gräshoppornas sig allt mer och mer förö¬
kade flock, infann sig slutligen en dag den uttrå¬
kade och förgrymmade husbonden i egen person,
beväpnad med en väldig knölpåk och dref, utan
nåd och barmhertighet, tillbaka i båtarne det
sällskap, som nyss förut vid glasens klang och
i öfvermåttet af en lifvad sinnesstämning hade
sjungit:
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“Här en gästfri värd oss ber
Käckt och tappert dricka:
Högt för alla gratier,
Sakta för vår flicka.
Honom egne vi vår skäl,
Tacksamt törne vi hans bål
Ku till punkt och pricka“ — —

Sedan detta sätt att aflägsna hvarje fridstö¬
rare blifvit upprepadt och förnyadt gång efter an¬
nan, vågade härefter endast någon liten befjä-
drad sångare uppstämma sin anspråkslösa visa i
Cathrinedals gamla ekar och slokbjörkar, samt
en och annan ung student eller gymnasist, för¬
sedd med blomsterportör, besöka den fridlysta
dalen, ty den vettgirige och oförderfvade ungdo¬
men fann alltid i gamle Winter en vän, outtrött¬
lig att besvara de frågor, hvilka såväl i botaniskt
som i annat lärdt hänseende till hans besvaran¬
de framställdes.

Men äfven vintrarne åtföljdes af vedervär¬
digheter, hvilka efterhand >koningslöst utplånade
den uttröttades tro på menniskovärde i allmänhet.
Gärdesgårdar och hägnader nedbrötos af allmo¬
gen, för att öppna vintervägar, — sak samma
om sådant medförde gagn eller icke — höladorna
plundrades och skogen åverkades. Lägg härtill
större och mindre penningeförluster, och bekym¬
ren, i förening med verldsförakt, tilltogo med
hvarje år. Till följe häraf upphörde han små-
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ningom att besöka sällskaper — om allmänna
nöjen vill man ej tala — visade sig, då han nå¬
gon enda gång var i staden, i en så sliten och
usel klädedrägt, att snart „sagdt livar menniska
pekade finger åt “rotgubben“ eller “fågelskräm¬
man“, som han delvis kallades. Också tycktes
han, der han så kunde, vilja undvika de mötan¬
des blickar, ty smygande samt med ljudlösa steg
tassade han fram sin väg på gatorne.

Verlden, som är
— — “den bästa, om man sitt goda vill
Låna ut, skänka bort och lefva friskt der-

till“, ansåg honom nu, ej allenast såsom en misan-
trop och en för henne i all tid förlorad medlem,
utan tolkade äfven hans yttre menniska såsom
en afbild af girighet och den smutsigaste snålhet;
ty verlden förlåter aldrig den, hos hvilken ingen¬
ting finnes att förlåtas; och dock klappade detta
stenhjerta, som man kallade det, ända intill sin
sista stund varmt för den arbetsamme, redlige
och förtryckte. Derom vittna de tacksägelsebref,
man funnit efter hans död, från mången medellös
yngling, hvars uppfostran han bekostat, ej allenast
i skolan, utan' äfven vid universitetet. Att de
fleste af desse unge män varit värdige det hägn
och det understöd de åtnjutit erfar man med
glädje; de ovärdige må man ej tala om, så myc¬
ket mindre, som deras välgörare hade för sed
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att aldrig omnämna hvarken det goda han trott
sig kunna och böra befrämja eller den otacksam¬
het han understundom fått erfara.

Men det var icke allenast det uppväxande
slägtet han omhuldade. Ekman hade nyss åter¬
kommit till fäderneslandet och Winter var en af
de förste, som af den arbetsamme och här ännu
okände konstnären beställde en tafla, den han
betalade rundligen, men med förbehåll, att hvarken
beställning eller pris skulle, såsom orden föllo,
få utbasunas. Också är denna tafla jemte en se¬
nare af samma hand, fyra originaler af Laurmus
och åtskilliga andra goda oljemålningar, de enda
lyxartiklar, som finnas ibland det för öfrigt tarf-
liga husgerådet i förmaket på Ispois, till hvilket
rum främmande personer endast vid läsförhören
egde tillträde. Oombedd skänkte han Hvasser,
då denne var i betryck, ansenliga penningegåfvor
och den nyss hitflyttade Arnell fick på ett grann-
laga sätt erfara den anspråkslöse mecenatens väl¬
vilja och frikostighet. — Winter, som med hänfö¬
relse läst den ypperliga öfversättningen af “Sjö¬
fröken“ och äfven visste att Arnell härstädes full¬
bordat en öfversättning af “Lalla Rookh“, infann
sig nemligen en dag hos den senare, uppradade
på dennes bord femhundra riksdaler och yttrade:

“Om ej annat än penningar saknas för ut-
gifvandet af statssekreterarens senaste arbete, så
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anhåller jag att till tryckningen deraf få lemna
detta lilla förskott. Kan det med tiden återbeta¬
las, må så vara; kan det icke, så skall det dock
alltid vara mig ett nöje och en synnerlig tillfreds¬
ställelse, att hafva bidragit till utgifvandet af ett
snillefoster, som säkerligen skall fägna hvarje
vän af vår fattiga litteratur och derjemte bli en
dyrbarhet för mången läsväns bibliotek.“

Det obetydligaste träd, som höstens vindar
och vinterns snö sänkt till marken, kan likväl när
våren kommer resa sig upp till ny fägring och
prakt; men den beklagansvärde enslingen på Is-
pois förmådde ej hvad ett obetydligt träd kan,
kanske just derföre att ingen vår återvände till
honom. Tvertom hans sista illusion försvann, då
han, öfverhopad af missöden och olyckor, såg si¬
na sista förhoppningar för alltid svikna och för¬
lorade.

En sommardag efter denna katastrof åtfölj¬
des Ekman och jag till Ispois, der vi hoppades
att vår närvaro, åtminstone för någon stund, skulle
kunna skingra de mörka skuggor, som lägrat sig
öfver det klosterlika hem, hvarest vår gamle vän
dvaldes instängd, ensam och öfvergifven. Sedan
åtskilliga väl tillbommade dörrar för oss blifvit
öppnade af den beskedliga trotjenarinnan, inträd¬
de vi slutligen i ett rum, hvars dager utestäng¬
des af fällda rullgardiner. Knappt hade vi här
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hunnit se oss om, innan en röst, ej olik de hesa
rop nattfoglarne uppstämma på kyrkogårdarne,
mötte oss ifrån det såkallade biblioteket:

“Hvem är der?“
Efter vårt svar instapplade kort derefter en

hamn, hvars anlete utvisade ett svårt själslidan¬
de, som med matt stämma och tårade ögon fram¬
stönade: .

“Jag har i många Herrans år och nästan
allt ifrån min ungdom lefvat för en idé, hvars
förverkligande till förmån för ett allmänt nyttigt
ändamål utgjort föremålet för mina sträfvanden.
Jag har svultit, gått klädd i trasor, nekat mig
hvarje ädlare njutning af lifvet och nu då jag är
vid grafvens rand, vet jag ej om den matta jag
står uppå kan kallas min egen. Hvad är det då,
ni söker hos mig?“

“Yi söka endast att för någon stund för¬
korta den ensamhet, som i sällskap med plåg¬
samma minnen aldrig kan medföra något nyttigt
eller godt, hvarken i andligt eller materielt af-
seende.“

“En sådan tröst behöfver jag ej mer.“
Småningom visste vi dock leda samtalet på

gladare ämnen. Den tunga och missnöjda blic¬
ken uppklarnade hos den gamle och vid Ekmans
glada skämt öfver dagens företeelser spelade då
och då ett leende på de bleka och tunna läppar-
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ne. Tacksamt tryckte gubben våra händer vid af-
skedet och nöjda med vårt besök aflägsnade vi
oss med den nedgående solen.

Sådan är menniskan, tänkte jag på återvä¬
gen, blödande smeker hon törntaggen och låter
tanklöst blommans blad falla och förgås.

Det var sista gången jag sammanträffade
med föremålet för min barnabeundran. Min hof-
rättsherre slutade sitt glädjelösa lif sistl. julnatt,
ingen visste livilken timma.

Johan Petter Winter var född den 2 okto¬
ber 1788. Redan vid fyra veckors ålder blef han
moderlös, hvilket, såsom han plägade uttrycka sig,
var hans största olycka. Han sade ofta att om
han egt en mor hade han säkert blifvit en annan
menniska. Tidigt visade sig hos gossen, likasom
sedermera hos ynglingen och mannen, en djup
och varm känsla, men tillika en frånstötande sträf-
het och hårdhet, hvilken såsom vi hafva sett stun¬
dom öfvergick till bitterhet, men hjertat det var
alltid godt.

Otaliga äro de handskrifter han efterlemnar.
Utom meteorologiska anteckningar i oafbruten följd
sedan år 1802, vidlöftiga och sakrika genealogi¬
ska samlingar, reseintryck, m. m. förtjena hans
många juridiska arbeten särskild uppmärksamhet.
Vi anföra: “Om landets lagar, Personernes rätt,
Sakrätt, Den medelbara sakrätten eller rätt till
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ting, Om process i allmänhet, Om öfverhet, Om
egande rätt och dess indelningar, Om arf efter
testamente, Om utmätning, Om servituter, Om be¬
sittningsrätt, Om forum, Om stämning, Om ute-
blifvande, uppskof och laga förfall, Om uppskofs
invändningar och exceptioner, Om egen bekännel¬
se, Om kontrakt i allmänhet, Om köp och salu,
Om byte och skifte, Om hasardkontrakter, Om
lega, Om fullmakt, Om pant, Om borgen, Om
process i allmänhet, Om skrifvare vid rätten, Om
prokuratorer eller domare, Om notarius publi¬
cus“, o. s. v. — Allt detta dock i manuskript;
ty så länge han lefde, var han för blygsam att
i tryck uppträda såsom författare. Måhända lyss¬
nade han härvid till den af honom högt uppskat¬
tade vännen Hvassers tankar i ett bref af den
28 februari 1844, med hvilka vi sluta denna kor¬
ta lefnadsbild:

“Du säger om dig sjelf, att du ingenting
producerar. I afseende derpå har jag dock ett
ord att tillägga. Den offentlige författarens bana
är törnbeväxt och den erfarenhet, som väntar
hvar och en, som först inträder derpå, är af den
beskaffenhet, att svårligen någon uthärdar der-
med, som först i äldre år gör dess bekantskap.
Men man kan författa, utan att gifva ut af tryc¬
ket — och detta kan hvar och en företaga sig.
—■ Det är åter det yppersta medel, som finnes
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att utveckla sitt eget inre, att utarbeta och verk¬
ligen lära känna sin egen öfvertygelse — och, clå
menniskan lefver af sin tro, är det således ett
medel att vinna detta inre lif, hvilket ensamt för¬
mår läka de dolda sår, som fräta i djupet, obe¬
kanta för verldsmenniskan, men hvilka hvarje
djupare character smärtsamt känner. — Sådan
är åtminstone min erfarenhet. Utan detta skrib-
leri och de studier det framkallat, skulle mitt
inre vara ett verkligt virrvarr och de tankar,
som vandra upp och ner i min själ, såsom bö¬
norna i Marcolphi gryta, skulle plågat mig till
döds.“
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Nordens Proviantör och Den vandrande
Yexelkursen.

Ar 1778 föddes på Simola hemman i Panelia
by, Kiukais kapell och Eura socken en liten pilt,
som i dopet kallades “Matti.“ Ett fattigt bond¬
barns upptuktelse föregår i allmänhet hvarken
genom uppbyggliga föredömen och tal eller bok¬
liga lärdomar, ty endast behjelplig innanläsning
och katekeslexors uppramlande utgör allt hvad
dervid kan komma i fråga; men i ett hem, der
intet går till spillo och sjelfva affallet har sitt
värde, der allt är en stilla, seg kamp emot nöd¬
vändigheten, blir barnet belåtet och nöjdt med
äfven det minsta. Den ena pojken har icke nå¬
got öfver åt den andre, hvad egodelar beträffar,
men der en tjenst skall uträttas med egen kraft
är man alltid villig att hjelpa, såframt kamraten
icke sjelf kan uträtta hvad han har att göra.
Den lilla Mattis första kamp på den tid, då han
var likaså tjock som lång, barfotad och byxlös,
inträffade då han en dag skulle köra en kalfhem
från betet. Gårdens folk stodo och åskådade
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manövern, men ingen rörde sig till lians bistånd,
huru motspänstig kalfven än visade sig, efter
kalfvars sed och lofliga vana. Huru det gick
fram och tillbaka, fick gossen dock hem sin kalf,
om också det kostade möda och dröjde länge.
Sålunda, och på mångahanda annat sätt, utveck¬
lades småningom hos detta barn ihärdighet, klok¬
het och förstånd, gladt och förnöjdt sinne jemte
godt hjertelag med blida och menniskoälskande
känslor. Han liknade härvid de små vackra blom¬
mor, som här och der titta upp på det nakna
sandfältet och oaktadt solens brännheta strålar
hvarken blekna eller förvissna.

Gossen hade redan tidigt egnat sin lifiiga,
ehuru tysta, beundran åt de Åbo uppköpare och
deras utskickade, hvilka egde sin oförgätliga fö¬
rebild i Eskola Gubben, ‘Torkaren vast lilla Saxa
Hantelsmannen i Tapel-Tan Åpo, Joseph Bedrej“,
om hvilken det heter i hans bröllopsqväde:
“Ja Han kör, som ni hör, så varlika Resor om Sommar,
Mut ta när änteli sitt’ then kalla Hystena komma,
Tannar han ej: nej, nej: hui-hai, ole-vai; utan tryker
Vlink hela Davas-Lan krink, så tä pakom honom ryker.“

Dessa herrar handelsmäns, såsom de all¬
mänt kallades på landet, ståtliga och merendels
ända till oförskämdhet gränsande uppträdande,
kunde ej annat än väcka vår beskedliga, vid all
lyx och öfversitteri ovana allmoges häpnad och
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vördnadsfulla beundran. Den feta, gnäggande hä¬
sten, hvarpå ryttaren, klädd i blå rock och glän¬
sande skinnbyxor, yfvades, läderkasketten, den
tjocka pisken han till en prydnad bar lindad öf-
ver bröst och rygg; den fullspäckade taskboken,
jernsporrarne, sjöskumspipan af gips med mes-
singsbeslag, men framförallt käppen med silfver-
hålk, som så afundsvärdt neddinglade vid högra
sidan, voro föremål, hvilka för sin prakt och o-
vanlighet gerna beskådades, likasom de underba¬
ra berättelser och händelser han anförde med be¬
gärlighet åhördes och troddes af den bondhop,
hvaraf han — en finsk Dulcamara — öfverallt
var följd och ständigt omgifven. Det var således
ej oväntadt att de handelstankar, hvilka allt ifrån
barndomen sysselsatt Simola Mattis rika fantasis
framtidsbilder, skulle, sedan han uppnått ynglin¬
gaåren, ännu mera bestämdt och oafvisligare ut¬
tala sig. Han fick också, efter fullbordad skrift¬
skola och konfirmation, sin fars tillstånd att ingå
i handel och sågs kort derefter, i sällskap med
en kreatursdrift, hvilken var åtföljd af en mängd
hojtande bönder och borgardrengar, glad och för¬
nöjd inträda i den stora och högtförnäma staden
Åbo, på de gator der han i sitt anletes svett
skulle i rastlös idoghet trampa så månget fjät
och upplefva så mången minnesvärd dag.

Vid stora Brahegatan, några hus ofvanom
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ciet Gestrinska, befanns på den tiden en liten
handelsbod, till sitt yttre låg, oansenlig och tarf-
lig, men som genom en ovanligt liflig handel ha¬
de förvärfvat sig stor ryktbarhet samt omtalades
när och fjerran med ett beröm, hvilket mången
ibland de butiker, som nu pråla med spegelglas¬
fönster, förgyllda bildhuggerier och bländande gas¬
lysning, skulle och borde afundas. Den man, som
der förde befäl och dagligen inhöstade rika pen-
ningeskördar, var handlanden och en af stadens
tjugufyra äldste Christian Birkstedt, till hvilken
vår förhoppningsfulle Eura-yngling nyss blifvit
rekommenderad af en ibland firmans resande

dreng- och tjensteandar. Carl Birkstedt, bror till
den förre och i framtiden känd för sina storar¬
tade donationer till handelssocietetens pensions¬
kassa, domkyrkan och magistraten, var då an¬
ställd som förste bokhållare i den lilla gatuboden.
Åt honom anförtroddes nykomlingens uppfostran,
hvarvid hugg och slag af alnstickan icke spara¬
des så ofta den genomhederlige “Pitkä Matti“, så¬
som handelslärlingen numera benämndes, försum¬
made — och det var ständigt — att för kunder¬
na, enligt instruktion, inknappa en tum på lång¬
tobaken eller ett lod på snuset, kaffet och sockret.
“Jag undervisade deremot“, berättade han seder¬
mera understundom, “husets drengar huru de
skulle stjelpa spillningslasset på åkern; ty Birk-

9
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stedt hade likasom alla andra sitt tobaksland der
utanför tullen.“ Af sin lärmästare var det äfven
Pitkä Matti, efter inhemtad praktisk kännedom
af svenska språket^ erhöll det sedermera så väl¬
kända och aktade namnet “Matts Hydén.“

Några år härefter antog Hydén tjenst hos
handlanden Anders Nyman, bekant ibland stadens
finska borgerskap under benämningen “Kulmala
Antti.“ Det var på detta ställe den visdom och
de kunskaper fullmognade, som gjorde honom be¬
rättigad att vinna burskap såsom finsk borgare i
Åbo och att till följe deraf knyta äktenskapsban-
det med den maka, som ända till hans död med
honom delade ljuft och ledt.

Hydén var då en fullmogen man. Till vex-
ten hade han tycke af en elefant och hans väldi¬
ga hufvud erinrade om Chimärerne, som sprutade
eld genom näsborrame. Ögonen voro stora och
ljusblå; näsan klumpig; mungiporna dragna upp¬
åt, likasom på de antika Erigonehufvudena; hå¬
ret rakt och med samma färgskiftning som Län-
gelmäki-linet. Han var således till sitt yttre ej
någon särdeles vacker karl. Men till sitt inre
liknade han ett träd, under hvars skrofliga bark
pulserade ett lif, hvilket steg uppåt och ström¬
made ut i bladens finaste ådror. Dessa blad, som
kommunicerade med verlden såsom ett slags kän-
selorganer och helt säkert skaffade stammen myc-
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ket göromål, de skälfde i hvarje luftdrag, de bru¬
sade häftigt upp, då blåsten drog öfver dem, och
sjönko ner under solens brännande stråle; men
hur det än skälfde, suckade och sorlade deruppe,
så stod dock stammen oböjd. Slutligen må anfö¬
ras att hans organ liknade dundergudens lekande
med åskan; men som han i ett gladt lag gerna
upphof sin röst till en för tillfället lämpad sång,
iakttog han derföre alltid den försigtigheten, att
dessförinnan låta öppna alla fönster i det rum,
der han befann sig, på det att rutorna vid något
crescendo eller fortissimo ej skulle utsättas för
faran att af den starka lufttryckningen sprängas
och söndersplittras.

“Then som till hantel vallen är

Han theri lyckli vara blär“,
hade han allt skäl att säga, när han nu i sin tur
fick ståta i byarne och upphandla för “angara
köp får, kunar och uxar, kurnena, kauran, nissun
och råk med mörena, mölen och malten.“ När
kriget år 1808 utbröt, hade han till följe häraf
åtagit sig att förse en stor del af finska armén
med proviant och sågs af sådan orsak nätter och
dar till häst, såväl i lägren som på slagfälten,
alltid emottagen af officer och soldat, sjelfva Lot¬
ta Svärd icke ens undantagen, enligt hans egen
berättelse, “såsom ett himmelens sändebud.“ Des¬
sa färder och strapatser voro visserligen mödo-
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samma och äfven stundom förenade med stora
och hotande faror, men de inbringade likväl en
vacker behållning åt “himmelens sändebud“, som

tagit till valspråk: “våga vinna, tappa kan man
alltid.“ När härtill kom allt det dyrbara gods,
bestående i segel, tåg, kittlar, ankaren, m. m.
han utan all vedergällning fick släpa ifrån kro¬
nans varf, innan detsamma kort före kriget an¬
tändes af befälhafvande amiralen i Åbo Viktor
von Stedingk, räknades Hydén, icke utan orsak,
som en förmögen man, då Sverige afträdde Fin¬
land till Ryssland.

Redan något år före ofreden var han egare
af en anspråkslös skuta, på hvilken han dels för
egen, dels för andra yrkesbröders räkning öfver-
förde kreatur, viktualier och cerealier till Stock¬
holm, der “Åbo Matte“ af hökare och spanmåls-
handlare var känd såväl genom sin redbarhet och
sitt rättframma väsen, som genom den grå, ur¬

modiga frack, hvari han ständigt uppenbarade sig,
och här, i den så kallade “Finska himmeln“ —

en liten krog ofvanom vågen på skeppsbron —

var det han merendels trakterades med månget
glas söt pomerans och bankopunsch af de sven¬
ska vännerna, hvilka åter af honom fröjdades in¬
för öppet fönster med hans gamla favoritvisa:

“Af de håfvor dem naturen oss ger“,
livaraf såväl orden som melodin tydligen kunde
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urskiljas på den gent öfver liggande Skeppshol¬
men. Men sedan vår hederliga Matts blifvit in¬
tressent i Åbo gamla skeppsvarf, började han delta
i större fartygsbyggnader och ombetroddes som
oftast provianteringen vid skeppens utklareringar.

“Norden“, den största medelhafsfarare, som
dittills gått från detta varfs stapel, var färdig att
med vanlig last af sparrar och bjelkar afsegla till
Spanien och dess proviantering ombesörjdes af
Hydén. Bränvin, den oumbärliga varan, fläsk, är¬
ter och gryn voro af utsökt beskaffenhet och de
loford, hvilka med anledning häraf tilldelades den
samvetsgranne proviantören, ville icke taga någon
ända. Förtjust, för att icke säga uppblåst häraf,
plägade han härefter och ända till sin lefnads
slut ofta utbrista, antingen han var i sällskap
med bekanta eller obekanta: “Respekt och ge rum
för nordens proviantör!“

Benämningen “Nordens Proviantör“ förblef
ej länge ensamt det binamn, hvaraf Hydén fick
glädja sig. Hvar man vet, att fläsket i förening
med ärterna spelat och ännu fortfar att spela
hufvudrolen i matredningen ombord på de finska
handelsskeppen. Af denna orsak hade vår provi¬
antör, uti sin i Metäjärvi belägna gård, inrättat
en uppfostringsanstalt för det fyrfota slägte, som
efter sin hädanfärd förser såväl sjöfolk som landt-
krabbor med en fet, smaklig och helsosam föda.
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Ibland de individer, som här förbereddes till det¬
ta ändamål, befann sig under tidernas lopp en
“segergris“, hvilken i storlek, vigt och skönhet öf-
verträffade allt hvad man dittills ibland den grym¬
tande skaran varit van att skåda. Detta djur,
som med hvarje dag tilltog i mått, mål och vigt,
vann sin egares beundran och kärlek allt mer
och mer; det visades icke utan en viss stolthet
åt vänner och talrika kunder; det smektes och
prisades af hvar man samt utgjorde Hydéns kä¬
raste samtalsämne. Han gick häri så långt, att
han omsider i egen person blef kallad: “Svarta
Svinet“, utan att han dervid på något sätt fann
sig förnärmad eller sårad; tvertom benämningen
smickrade hans menskliga fåfänga. En händelse,
besannande ibland många andra detta omdöme,
inträffade en afton då Hydén mötte några studen¬
ter, hvilka sinsemellan halfhögt yttrade: “der går
Svarta Svinet.“

“Si på lifbröderna mina, som känna igen
mig“, var det glada och åsklika utrep dundergu¬
den gaf såsom genmäle, hvarefter han fortfor:
“och nu, kamrater, bjuder jag er på ett glas
ljufligt franskt hos frun med näsan, gumman
Stoffel, hon som räcker åt alla åldrars ungdomar
poculum hilaritatis med “de håfvor dem naturen
oss ger.“ Seså, höger omvänder eder, marsch!
Till fots vi känna oss så glade} för hi och hej,
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och hej och hi! Nu är det Svarten, som för an
sina älskade smågrisar och lifbröder.“

Den fula benämningen upphörde likväl nå¬
gon tid härefter, eller sedan Hydén blifvit den
förste vexelhandlare i Åbo. Finska vexel-, låne-
och depositions-banken härstädes hade knappt bör¬
jat utsprida sina små bankoassignationer, af all¬
mogen vanligen kallade “pikku-ryssar“, innan fic¬
korna på den grå fracken förstorades till säckfor¬
mat och fylldes bräddfulla med det nya myntet,
så ovilkorligt nödvändigt i all kronouppbörd och
af sådan anledning ständigt sökt och efterfrågadt.
Sålunda försedd, var vår vandrande vexelkurs,
som Hydén numera kallades, alltid beredd att
ehvar han anträffades, antingen hemma eller ute,
stå allmänheten till tjenst, beräknande dervid en
så låg kurs, att ingen kunde härutinnan täfla
med honom, ty “med småfisk fångar man stora
gäddor“ var i all handel hans trogna lefnadsregel.
Att ingenting kunde störa honom i dessa hans
penningetransaktioner var för öfrigt en känd sak,
emedan om någon tilltalade honom, då han var
sysselsatt dermed, förblef han stum och svarslös
i allt annat utom när frågan gällde hvad färg
•det der stora kreaturet hade haft, då han aldrig
försummade, om också hufvudet var fullt af ett
större antal siffror, att svara: “Svartprickigt, de-
hära igen!“



136

Den sol, som alltsedan Hydéns första steg
på våra gator lyst i ofördunklad glans, förmör¬
kades betydligt för den idoge mannen vid den
stora eldsvåda, som öfvergick Åbo år 1827. Hans
penningar och varor, stadsgårdar och lösegendom
blefvo härvid lågornas rof; men inte var mannen
ledsen för det. Han byggde, provianterade och
vexlade likasom i de bättre dagarne, drack ett
glas “ljufligt franskta på förmiddagarne och om
qvällarne sitt “nigros-pontus“, som han kallade
en dryck, brygd på portvin, sjöng för öppna fön¬
ster och talade om sin oförgätliga svartprickiga
vän. Yäl var den förra välmågan sin kos; men

impavidum ferient ruince.
Af hushållning nödgades han således tyvärr

inställa det kalas han påsktiden, i likhet med de
andra borgargubbarne, hade gifvit för stadens fin¬
ska presterskap och hvarvid skålarne merendels
uttryckte fårahjordens tacksamhet, äfvensom den
öppna hand, hvarmed densamma årligen hastar
att med glädje och hugsvalelse räcka sina herdar
af “de håfvor dem naturen oss ger.“ Men då
nödvändigheten är en lag, den ingen dödlig får
förbise, tröstade sig Hydén i detta afseende, ty
ännu hade han råd att för sina vänner gifvaden
såkallade norsmiddagen.

Aura å hade i fordna tider, med mycket
buller och bång, knappt hunnit afskudda sig sitt



13T

istäcke, innan man invid dess stränder och isyn¬
nerhet under broarne, der strömmen gick som
starkast, varsnade otaliga båtar, uti hvilka fiskare
af alla åldrar och kön i väldiga håfvar fångade
de norsstim, som följde med isen. Öfverallt råd¬
de en liflig afsättning af denna fisksort, som nu,
i anseende till den stank, hvarmed luften deraf
förpestas, afskys och föraktas af såväl hög som
låg. Sedan Hydén hvarje vår upphandlat ett stör¬
re qvantum af den rara gudsgåfvan och i egen
person hemburit densamma, var han ej sen att
till gästabud sammankalla kamrater och lifbröder,
“granna madamerna med, och jungfrur med dyg-
diga sinnen.“

Om det i vår höga nord är en gammal va¬
na, påkallad af behof, nytta och smak, att taga
en sup på fisken, så var densamma visserligen
helsosam vid dessa middagar, der matsedeln ut¬
visade: soppa på nors, å la daube på nors, kokt,
halstrad och stekt nors, pudding på nors, kaka
och gelé på nors. “Fisken skulle ensamt simma“
vid dessa tillfällen och således gjorde inga skålar
hvarken den ena eller den andra af gästerna be¬
svär; men som värden var upprymd och glad att
numera helst engång om året förmå undfägna
sina vänner på ett i hans tycke originelt och öf-
verraskande sätt, kunde det ej annat än vara klart
som dagen, att han högtiden till ära uppstämde
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en ocli annan af sina många visor, deribland äf-
ven följande:

“Skulle jag sörja, så vore jag tokot
Fastän det ginge mig aldrig så slätt.
Lyckan min kan fuller synas gå krokot;
Vakta på tiden — lion lär full gå rätt,
All verlden älskar ju livad som är brokot:
Mången mått’ lefva, som ej äter skrädt.“

“Efter de stora förluster, som drabbat vår
värd“, utlät sig en af gästerna vid 1834 års nors-
middag, ”kan det ej vara annat än fägnesamt att
förnimma, hurusom motgångens bittra kalk ej det
ringaste förmått rubba det sinneslugn och den
förnöjsamhet vi alltid funnit hos vår gamle Matts.
Jag tror mig derföre “slå hufvudet på spiken“,
då jag utber mig, att på den sång, här nyss höj¬
de sina dånande vingslag mot rymden, få svara:

“Hur ljuft det är i glädjens stund
Att sjunga fritt ur hjertats grund!
Hur tröstligt är det mången gång
Att gjuta ut sin sorg i sång!“

“Heder och ära åt de orden“ svarade Hy-
dén. “Ofta orimelig ord för rims skull rimmare
bruka, men dessa voro de rimligaste jag nyligen
har hört; ty svärmar jag icke, som en yr och
vild stercorarius, med svärmare; grubblar jag icke,
som en förläst magister, med grubblare och jub¬
lar jag icke, som en himmelens lärka, med jub-
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lande? Och fastän jag i sällskapet D. F. endast
nyttjades vid parentationer, var jag ju också med
den 19 mars 1825, då sällskapet, under en mu¬
sikalisk soirée, tog notis om de nyaste priserna
på viktualier och gret jag kanske icke som ett
föl den 7 april s. å. då sällskapets samtliga leda¬
möter voro kallade, att med sina hufvuden för-
sedde öfverlägga, rörande afhjelpandet af den i
senare tider hos oss tilltagande farliga ovana, att
obehöriga personer inmänga sig i författare- och
handelsskrået. — Men hvad talar jag här om den
snö, som föll i fjol; de tider äro längesen förbi,
då det hette:

“Åkalla soln och flickan din
Och i förtrollad sal stig in.“

Sedan sällskapet D. F., om hvars syftemål
ingen menniska numera har n|tgon aning, upphört
med sin, som man förmodar, nyttiga verksamhet,
fortfor Hydén likväl att begagna sig af den ofvan
anförda inträdesformel, såsnart någon bekant kund
infann sig i hans salubod, der visserligen inga
brandgula pyramider, festoner och guirlander af
R. F. Jäderholms papyrosser prålade i fönstret,
eller förädlade spritdrycker med granna etiketter
lockade ifrån hyllorna, men goda och kuranta
hökarevaror intogo hvarje vrå och gömma. Väg-
garne utvisade uträkningar samt en och annan
anteckning “med en bit krita“, der det knappa
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utrymmet eljest tillät så beskaffade funderingar.
Af dessa förtjena efterföljande, såsom ett drag af
den rättskänsla, hvilken alltid uppenbarade sig
hos den godmodiga gubben, att icke öfverlemnas
åt glömskan.

Linieskeppet “Arsis“, som år 1833 härstä-
des undergick en större reparation och derefter,
behörigen provianteradt af Hydén, nyss lemnat
vår redd för att afsegla till Kronstadt, kommen¬
derades af en chef, till hvilken Hydén hade ett
obegränsadt förtroende. Stor var derföre gubbens
bestörtning, då han erfor att skeppet var borta
och med detsamma den ännu oliqviderade provi¬
anten. Icke så mycket öfver sin förlust, som icke
mer öfver sitt illaberäknade förtroende, fattade
han i förtrytelsen sin kritbit och skref, allom till
varnagel, på bodväggen:

“Arsis’ chef,
En strunt karl, for bort utan att betala!“
Men då efter några veckor full betalning

följde, ansåg den nu ångerfulle gubben sig för-
pligtigad att inför hela verlden lemna den föro¬
rättade en lysande upprättelse, grep åter till krit¬
biten och skref tätt under sin första vredesut-
gjutelse:

“Arsis’ chef,
En bra karl, har till fullo betalt.
Jag tar mina förra ord tillbaka.“
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Egendomlig i anseende till sin kolossala
kroppsbyggnad, hvartill motstycke för det närva¬
rande saknas inom Åbo stads gränser, hade Hy-
dén ständigt äfven varit i åtnjutande af en berg¬
fast lielsa. Mindre åkommor kurerade han —

för större var han aldrig utsatt — med finsk bad¬
stuga, der värmen uppjagades i det närmaste än¬
da till kokpunkten, eller genom bloduttömningar,
efter det mått, som vanligen nyttjas för hästar.
Han hade ej tid att blifva sängliggande, plägade
han säga, och utan att nånsin hafva hört något
om forntidens berserkar, trodde han likasom de
på egen kraft och var ej rädd för annat än lä¬
kare och apothek när han var opasslig, likasom
att möta en svart katt när han skulle företaga
en betydligare affär. Men huru länge och om¬
sorgsfullt han än sålunda skötte sin lekamens ur¬
verk, nöttes kuggarne allt mer och mer och in¬
gen nyckel förmådde slutligen uppvinda de tunga
loden. En rosartad vattensot i ben och fotter
slutade den 17 maj 1838 den hedersgubbens lif.
Vid hans graf klagade samtiden:

“Åpo så tåteli Porkare mist,
Som altri lär komma tipaka.
Altri, nej men, nåh altri få
Här ti mera si tåkons like,
Som så kalant pli bekanter å så
Ompråkas i Lanten och Rike.“
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Nej, aldrig! ty Matts Hydén var den siste
i Åbo med den anspråkslösa benämningen: “finsk
borgare.“ Hans gelikar kallas nuförtiden utan
undantag “viktualiehandlande“ och endast som ett
svagt echo från aflägsna tidskiften förnimma vi
hurusom en här bosatt äldre man, kapitalist och
gårdsegare, i kyrkoböcker och uppbördslängder
ännu kallas “borgaresonen.“ Vår förnäma och
begrundande verld vill härmed, likasom endast
skämtvis, påminna om fordna, längesedan tillryg-
galagda råhetens dagar!
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En trotjenare,
Lika som de flesta embetsverk och korporatio¬

ner har äfven Åbo hofrätt haft sina åldriga tro-
tjenare, sina gamla lefvande inventarier. Från
barnaåren erinrar jag mig den såkallade “Pul¬
kan“, eller lilla Forsten, som vanligtvis befanns
sittande på den höga tröskeln till hofrättens fordna
kansli, det vackra rummet med gobelins-tapeterna,
och i troget ungdomsminne bevarar jag äfven
gubben Lundstedt, som dagligen klädd i frack
och knäbyxor, pudrad och fin från topp till tå,
med ett vördnadsfullt: “dessa här“ frambar akter¬
na till president och ledamöter. Och hvem ibland
nutidens män finnes väl som icke påminner sig
Charles Johnson, hofrättens senaste aktuarie, han
hvilken

“— ordnat vårt arkif, som Menelaus
De grekers leder ordnade till slag.“

Till dessa hedersmäns antal räknar man

slutligen och det med rätta hofrätts-liqvidations-
kommissarien Mathaeus Adolf Lilius, som,
född af bondeslägt i Orhivesi socken den 7 au-
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gusti 1794, i stilla frid afsomnade härstädes den
26 januari 1871. Han antogs den 16 oktober
1818 såsom extra hofrätts-post, den 10 februari
1832 såsom hofrättsvaktmästare och 20 december
1851 hade han, “i anseende till den synnerliga
ordentlighet och pålitlighet, han under långvarig
tjenstgöring såsom vaktmästare vid k. hofrätten
ådagalagt samt det goda besked, hvarmed han
redan i flere år handhaft den honom af k. hof¬
rätten ombetrodde befattning att lyfta och efter
behörig fördelning utgifva de k. hofrättens embets-
och tjenstemän tillkommande aflöningar, äfvensom
för hans i öfrigt städse betygade anständiga upp¬
förande“, gjort sig förtjent af k. hofrättens åtan-
ka och blifvit tillagd hofrätts-liqvidationskommis-
sarietitel.

Lilius var en from själ, som utan att der-
före höra till läsareligan eller de s. k. “väckta“,
sällan försummade att andaktsfull öfvervara guds-
tjensterna i domkyrkan, der han vanligtvis vars¬
nades i bänkarne närmst efter hofrättens, eller
att i sitt hem, hemta uppbyggelse från psalmbok
och postilla. Anda till sina sista dagar följde han
med det största intresse och oförsvagade själs¬
krafter sina förmäns och vår kommuns allmänna

angelägenheter, var städse en varm vän af alla
de inrättningar och organisationer, som i hans
samhälle kommo till stånd för arbetsklassens hö-
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jande samt språkade med förkärlek om fordna
presidenter och hofrättsråd. Han hade alltid yt¬
terst anspråkslösa lefnadsvanor, men försummade
dock aldrig att på embetsrummet vara klädd i
rocken med sakonnknapparne. Lilius var för
öfrigt en hedersman och en flitig arbetare. Må
vårt fosterland aldrig sakna sådana och må det
sjelf aldrig glömma att ropa: “Ara och heder åt
arbetet!“

Det var så tyst och stilla, men tillika så
kallt. Månen kastade sitt bleka skimmer å det
stora snötäcke, som ligger utbredt öfver de fyra¬
tiotusen grafvarne på gud såkern utanför staden
och endast de rikas och förnämas minnesvårdar
stucko, likt hemska vålnader, fram öfver drifvor-
na; de obemärktas och fattigas bäddar voro djupt
gömda och glömda, och dock gnagar masken, den
lilla hederliga arbetaren, lika oförtrutet i presi¬
dentens som vaktmästarens sista boningar, ty han

— — — — — — vet ej gränsen
Emellan ädelt eller simpelt blod-,
Han frossar lika snart på excellensen
Som uppå den som lägst i rätten stod.
Dödgräfvarn gör den sista reverensen,
Se’n fattas stoftet utaf glömskans flod
Och när till slutet grafvens dörr ger vika
Så grina alla hufvudskallar lika.

10



146

La Vierge och La Beaute,
“Landet är vackert, fruktbärande och valbe-

läget, med fiskrika strömmar genomskuret och
med frodiga skogar, så att det är ibland de här¬
ligaste landtrakter i Finland.“ Så påstod fordom
assessoren och ledamoten af kungl. Patriotiska
Sällskapet herr Eric Tuneld i sin beskrifning öf-
ver Tavastland. Visserligen förmenar äfven sam¬
me lärde geograf att “Runsala är en ljuflig ö,
som ligger en half mil vester om Åbo“; men då
deremot sumpiga kärrmarker, kala berg och hög-
der, på hvilka “öfver 100 väderqvarnar äro upp¬
satte“, utgjorde det fordna Åbos närmaste grann¬
skap, må ingen förtycka, om jag i ynglinga-åren
betraktade min födelsestad som en ytterst ful och
utblomstrad, ehuru för mig alltid kär och vörd¬
nadsvärd grandtant, och i det eldorado, som kal¬
lades Tavastland, i idealiskt ljufva drömmar, såg
en ung förtjusande tärna, smyckad med en evig
skönhets harmonifulla behag.

Jag visste att riksföreståndaren Birger Jarl
hade byggt Tavastehus, till ett värn mot hednin-
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garne — sådane finnas Gudi klagadt ännu, dem
hvarken missionssällskaper, fosterlandsskiftelser
eller deras kolportörer kunna utrota — och jag
längtade således så mycket mer, att med mina
lekamliga ögon få taga i skärskådande ett fäste,
der jag trygg och säker kunde njuta af naturens
mångartade storhet och det glada umgänget ibland
mina präktiga tavastländska nationskamrater. —
Men att “det är ej allom gifvet att fara till Ko-
rintus“, var derjemte en sanning, som jag länge
nog, med trånande känsla, måste erfara.

Ändtligen randades den dag, då jag efter
moget eftersinnande kunde fullt säker om min
lycka utropa:

“Kusken redan förespänner!
Himmel, det är ditt beslut!“

Vägen togs öfver Tammela, der jag uppe¬
höll mig några dagar på mitt fädernegods Levä
och Kartanonkylä i Bertula kapell, fortsattes der-
efter genom Jokkis förbi Tammela kyrka, invid
de vackra insjöarne och vidare genom det idyl¬
liskt belägna Saaris, tills jag slutligen vid solned¬
gången på Juliqvällen såg tornen på det slott,
der Bo Jonsson Grip, Erik Axelsson Tott, Ivar
Axelsson, Flemingar, m. fl. i vår historia rykt¬
bare män befallt och herrskat.

De dagar, som nu följde, huru egendomligt
stå de icke för mitt minne! Var det en brist att
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man icke kunde rätt förstå dem, när man rar
midt ibland desamma? Man skall hafva lefvat
och jemfört först. Men livad blir det då af det
sprittande lif, som gaf dessa sommardagar sitt
särskilda förnämsta behag? An de herrliga va¬
relser, ynglingar och flickor, som delade dessa
dagars fröjder och gaf dem sin rätta betydelse?
Som syner midt i ökensanden stiga de upp, den
ena efter den andra, dessa hjertan, hvilka fordom
voro såsom ett med mig och skänkte mig en vän¬
skap, som döden först kunnat lösa — alla, ja i
det närmaste alla, äro nu borta!

Likasom det ideliga sittandet på påfvestolen
alldeles uttömt den gamle Pio nonos krafter, lika¬
så utmattad af det långvariga schässittandet be¬
fann jag mig slutligen på gästgifvargården i Ta-
vastehus. Rådvill hvarthän jag härifrån skulle
ställa mina steg, stannade jag en stund i port¬
gången, då en flanör på den för öfrigt folktoma
gatan nalkades min spejande person. Igenkän¬
nande hvarandra, utropade vi samtidigt, han:
“nej, se kapten Puff!“ och jag: “nej, se Tavast-
huska korpralen!“

Tvenne långa år hade dragit öfver jorden
sedan Tavasthuska korpralen, “den främste, der
det höggs och stacks, den främste der det dracks“,
hade lärd, såsom man förmodade och vederbörli¬
gen examinerad, lemnat den akademiska vädjoba-
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nan. Hvarmed han nu sysslade var för mig lik¬
giltigt; jag ville endast veta livar och huru jag
skulle träffa de hjertvänner, som med mig fort¬
farande delade lärdomens mödor och fröjder och
ibland dem, hvilka för det närvarande möjligtvis
skulle befinna sig i staden?

“Stilla ditt ungdomsblod, min käre Atticus“,
blef svaret, “och bida med lugn den snart lju¬
dande vällingsklockan; ty vid dess välkända to¬
ner torde en och annan af våre hugfulle lands¬
män infinna sig här; och sedan stormen bortja¬
gat livar döfvande fläkt, kunna vi i allsköns ro
tömma den bål jag förbehåller mig, att ehuru
numera fördetting ibland er andra, ensam så be¬
stå och i ert glada sällskap intill sista droppen
tömma.“

Lugnad af dessa vishetens sköna ord, åter¬
vände jag utan vidare besinnande till gästgifveri-
ets restauration och hade kort derefter den gläd¬
jen, att i famnen sluta kamraterna Kulakejeff,
Pelkola Gabriel, Ivirstula John, Dassen, numera
välbeställd apothekare och pillertrillare, jemte nå¬
gra skolans män samt en och annan ibland de
yngre nationsmedlemmarne.

Under loppet af aftonen erfor jag, att brö-
derne Albert och Alexander Lignell hade några
timmar före mig inträffat i Tavastehus, och då
mången af universitetets yppersta sångare redan
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förut befunnos in loco, förutsåg man, att qvartet-
ter, qvintetter och trios, jemte pastoraler och se¬
renader skulle med särdeles välbehag emottagas
på en ort, der man hittills alldrig haft någon
aning om annan musik, än ouverturen till “Kali¬
fen i Bagdad“; om frisk harmonisk studentsång
än mindre.

Såfort bålen och kalaset tagit ett slut, åt¬
skildes sällskapet och i ljufva drömmar stodo
snart för min själ:

“Sång och kärlek, dans och vin:
Himmelska förening!“

Ja, jag drömde om hesperidiska trädgårdar,
der kärleksgudar fladdrade omkring gudinnor; jag
såg gratier och nymfer i förtjusande dansar; jag
drack ur den gyllene pokal Hebe räckte mig och
gjorde vid den kastaliska källan en artig bekant¬
skap med “Pallas och Klio, muserna nio“, jemte
flere andra hyggliga ungmor från mythologins gåt¬
fulla område. Mot morgonen och då “solen blank
och trind“ redan stod högt på himlahvalfvet, för-
svunno slutligen alla dessa läcka drömbilder och
jag vaknade vid stridsbuller, gny och jämmerskri
af mina kammarkamrater — husets vederstyggli¬
ga långsvansade råttor.

Min promenad, som föregående afton blifvit
afbruten, företogs nu, och jag hade redan med
hänryckning tagit många af stadens och slottets
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naturskönheter i skärskådande, då jag på hemvä¬
gen öfver det stora gräsbeväxta torget mötte åt-
skillige af mina Åbovänner.

“Jag helsar dig, du ynglingaförbimd
Med Maj på kinden, Maj på själens grund!“
Detta var inledningen till de frågor och svar,

hvilka i oafbruten kedja följde hvarandra i spå¬
ren — vi hade så många riksvigtiga funderingar
att afgöra och behandla — då slutligen till gransk¬
ning företogs den sångrapertoir man hade upp¬
gjort för aftonen hos högre elementarskolans rek¬
tor, dit äfven kapten Puff längre fram på dagen
erhöll en likaså kär, som icke oväntad kallelse.

I en hast blefvo likväl alla förstummade,
hattar och mössor flögo af och “lik en stjernapå
en vårsky“ framsväfvade öfver torget en ung flic¬
ka, följd af allas beundrande blickar. I namnlös
hänförelse stod jag der och vågade ej andas, förr¬
än den gudomliga uppenbarelsen försvunnit ur
min åsyn och jag återfått sans oeli tanke vid det
allmänna utropet: vLa Vierge/”

Hon var en liten söt och täck flickunge, då
vi såsom barn lekte tillsamman på Turholmen;
nu var hon en lysande skönhet. Hennes drag voro
regelmässiga och ingen enda skarp eller kantig
linea, störde det behagliga intrycket af hennes
ungdomligt friska anlete. Hennes ögon — ack
ja, om dem sjöng jag sedan så ofta.:
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“Tvä ögon vet jag, som mig gifvst
I hvarje blick ett dödligt sår;:
Men fast de döda*, dock de lifva:
Af såret hjertat helsa får.“ —

hade den skönaste blågrå färg. Kinderna rod¬
nade, som. de älskligaste vårblommor, den svan-
hvita halsen egde den oklanderligaste rundning
och vexten den renaste formfulländning. Hvarje
hennes rörelse egde ett visst naturligt behag och
en intagande abandon. Hvarhelst hon visade sig,
måste denna förening af ädel skönhet och behag¬
full täckhet genast vid första anblicken ådraga
sig allmän uppmärksamhet; fick man tillfälle att
närmare betrakta henne — det fick jag sederme¬
ra rätt ofta — syntes hon ännu mera förtjusan¬
de; hörde man henne tala, hänrycktes man af
den musikaliska klangen i hennes röst och lärde
man känna henne, kom man snart till den öfver-
tygelsen, att denna sköna kropp var bostad för
en lika skön sjal..

“Hon skall i afton ha en serenad“, blef se¬
dan våra tungors band voro lossade, det allmänna
beslutet; “ty en i alla tider oförlåtlig liknöjdhet
och glömska skulle det vara, om vid ett tillfälle,
då Finlands mästersångare och trubadurer för¬
samlats under den åldriga riddarborgens tinnar,
den hyllning blefve försummad, som ensamt till-
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kommer känslan och kärleken, skönheten oeh de
förtrollande behagen, och således

“Sjungom bröder! Fröjas ära
Våra varma bröst begära!“

“Ja, sjimgom!“ skallade det från alla håll
och kanter och dock — “i then natten fingo the
intet.“ Sådant var det jernhårcla ödets beslut.

Aftonen kom och med den vårt glada con¬
vivium i skolhuset. Skålar och sånger utfördes
con amore,, sinnesstämning och samspråk voro lif-
vade, skämt och skratt aflöste hvarandra, då till
vår ledsnad tolfslaget mycket för snart “dånade
i tornet.“

Det ledsamma häri rågades af ett ilbud, som
H kallade vår ypperlige andra tenor, numera pro¬

vinsens eskulap, till ett sjukbesök på en närbe¬
lägen egendom och som pligten i alla tider går
framför nöjet, gick sångens hulda föremål för den
gången misste om den tilltänkta hyllningen; ty
vår qvartett var sprängd och vår sång sålunda
afbruten.

Hoppet, som äfven i de mörkaste ögonblick
icke öfverger menniskan och allraminst ungdomen,
spridde likväl med gryningen af påföljande dag
sina varma och milda strålar i våra nyss så be-
dröfvade hjertan. Hvad som försummades i går,
kunde ju åstadkommas i dag efter den soirée,
hvartill vi blifvit inbjudne af stadens borgmästa-
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re, och som vi voro församlade i Tavastehus för
att ha roligt, måste det bli roligt, ou fy perdrai
mon latin.

Redan någon timma före vår sammankomst ■
in curia syntes skaror af promenerande fylla ga-
torne; ty numera visste det öfverallt beställsam-
ma ryktet omtala våra sångers gudamakt, och '
redan nalkades jag det hus, der vår borgmästa¬
re, ostörd af rättskaffens rådmäns stilla slummer,
plägade afkunna vällofliga rådstufvurättens do¬
mar och beslut, då mina blickar mötte La Vier- I
ge, åtföljd, såsom jag sedermera erfor, af La '
Beauté, eller den andra i ordningen af den ti¬
dens finska skönheter. Nu hade det väl varit j
helsosamt för mig att följa skaldens råd: ”arma
Frithiof, se ej dit!“ men jag vädjar till hvarje
yngling med hjertat på det rätta stället, om nå- |
gon ibland dem skulle kunna stå känslolös och
kall vid betraktande af de mästerverk, som före¬
tedde sig för mina blickar.

Den första af dessa huldgudinnor har min
darrande hand, ehuru i matta drag, sökt afmåla,
den andra, som jag nu för första gången såg,
var en dam med ett ovalt ansigte och ett mörkt
hår, som omslöt den hvita jemna pannan. De
fina ögonbrynen tycktes uppdragna af en konst¬
närs pensel och ögonhåren voro lindrigt böjda
uppåt, liksom för att ej undanskymma anblicken
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af de klara blå ögonen. Detta allt bidrog att öka
den ungdomliga anstrykningen i hela hennes ut¬
seende, isynnerhet när morgonrodnadens skimmer
föll på hennes rosiga kinder. Mumien var soc¬
kersöt och då den öppnades tedde sig derinom
ett par rader perlhvita tänder. Den smala och
raka näsan bidrog deremot att gifva fysionomin
ett uttryck af allvar och den bestämdhet, som
just ej plägar höra ungdomen till, men var dock
långt ifrån att kunna sägas vanpryda det behag¬
liga och i det hela sköna ansigtet. Halsen var
väl proportionerad; skuldror och armar likaså;
händerna hvita och mjuka och vexten en oreads.

Tills långt inpå natten utströmmade toner¬
nas vågor, genom de öppna fönstren i rådhussalen,
och allt ännu fortfor promenaden på torg och gata.
Nästan vid hvarje paus i basen, sökte min blick
den öfverjordiska syn, som hade mött mig der¬
ute; men efter dennas korta hägring, tycktes den
sköna uppenbarelsen vara spårlöst försvunnen.

“Så mycket bättre för oss“, tänkte jag; “när
vi i sånger tolka våra hjertans känslor för dem,
äro de åtminstone hemma och när slutligen af-
skedets plåga — redan påföljande dag skulle vår
liedertafel förskingras som agnar för vinden —
når oskuldens fridfulla läger, skall en saknadens
suck åtfölja sångarskaran på dess skilda och o-
bekanta vägar i lifvet.
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Sedan tacksamhet och erkänsla blifvit i var¬

ma ordalag tolkade för de tvenne sköna och min¬
nesrika aftnar oss förunnats i den tavastländska
residensstaden, skrapades en vördnadsfull fot för
dess artige och ungdomen särdeles välbevågne
styresman, hvarefter vid bortgåendet uppstämdes
hvarje gilles välbekanta slutomqväde:

“O! vi tröste oss då
När till livila vi gå.
Jag har druckit och älskat engång jag också!“
Oaktadt de små almanackorna, så långt jag

kan minnas tillbaka och säkert äfven derförin-
nan, försäkra att “de ljusa nätterna förtaga dess
sken“, hade “Lunas milda öga“ alldrig klarare be¬
lyst “en jord för henne kär“, än den natt då vi
arm i arm anträdde vår vandring för att utföra
de serenader, som voro bestämda åt tavastlands
begge oförlikneliga skönheter.

Ofverallt der vi, sjungande Lejonriddarnes
herrliga marsch, tågade fram, öppnades fönstren
och mången nattmössa, mången natthabit tittade
fram bakom de fällda rullgardinerna. Yäl afbröt
stadsfiskalen, åtföljd af två morska brandvakts¬
gubbar för en kort stund vårt fredliga tåg; men
lika hastigt som de kommit, försvunno de, på
borgmästarens tillsägelse, i obekanta öden och u-
tan vidare hinder stodo vi omsider nedanför det
fönster, der La Vierge i himmelsk gloria strålade
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emot oss. I en hast inställdes den serenad, som

på förhand var bestämd och i dess ställe upp¬
stämde vi i andaktsfull hänförelse:

rO sanctissima,
O purissima
Dulcis virgo Maria !*

Ett “Lebe wohl!“ upprepadt af ett aflägset
echo ljöd slutligen genom rymden och vår van¬
dring fortsattes derefter under djup tystnad till
den asyl, der La Beauté omhägnades af dröm¬
mars hulda genier. Här voro fönstren redan till¬
stängda, öfverallt var mörkt, utom i ett rum, der
lampan ännu “flämtade matt.“ Der måste hon
vara, der slumrar hon säkert i oskuldens ljufva
frid. Yi vågade ej störa denna och derföre var
det pian-piano vi utförde vår hyllning och tillika
vår afskedssång:

“Slumra, slumra,
Dröm, o dröm om mig!“

Påföljande dag skingrades sångarskarans
flyttfoglar åt olika håll. Det vackra Lahdentaka,
med sin storartade utsigt öfver Sääksmäki sjö,
sina lummiga björkskogar och bördiga åkerfält,
var det mål dit jag sträfvade och der jag, omgif-
ven af närmare och fjermare slägtingar och an-
förvandter, tillbringade den återstående delen af
sommaren. Här återfann jag mitt hjertas dam,
jemte La Beauté som sedermera mötte oss än på
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Haga, med sitt besynnerliga berg “Hakoisten lin-
na“, än på Luolais, der en glad bal var tillställd
af officerskåren, på Wäsunda, som i påfvetiden
hörde under Åbo domkyrka och slutligen på Hy-
väkylä vid en middag, för mig ständigt minnes¬
värd genom mina två förtjusande bordsgrannar,
hvilka jag derefter alldrig mer skulle återse i
glansen af deras ungdom, alldrig mer egna det
febuseri jag, dessa oförgätliga dagar, dem till
behag eller obehag — hvad vet jag — hade off¬
rat på deras altaren.

Åter befann jag mig på landsvägen och den¬
na gång bar det af tillbaka till den gamla grand¬
tanten Åbo. Jag for igenom en af lågor och
brand nyss härjad skog. Ett ungt träd stod än¬
nu upprätt, ehuru svedt från rot till topp och
detta var naturligtvis min olycklige like. Länge
hade jag grubblat hvarföre så skulle vara, tills
jag omsider erinrade mig orden i Salomos höga
visa:

“Jag vederqvicktes af blomster och uppfri¬
skades med äpplen, ty jag var krank af kärlek.v



159

En tidsbild från början af vårt århun¬
drade.

Såsnart någon sagt sitt farväl åt lifvet, han
må nu vara af stor- eller småfolket och han må
hafva mer eller mindre verkat i det samhälle han
för alltid lemnat, hasta tidningarne att derom
kungöra, med bifogande af antingen en längre
eller kortare redogörelse öfver den hängångnes
medborgerliga förtjenster och sträfvanden i lifsti-
den. — Så var det likväl ej fordom: ty med un¬
dantag af några få lefvernesbeskrifningar, finna
vi för icke mer än sextio år tillbaka i landets,
så godt som enda dagblad, Åbo Allmänna Tid¬
ning, intet så beskafladt meddelande och än min¬
dre någon fullständig nekrolog; ty engång gömd,
hette det, var man för alltid glömd.

Svårt måste det således blifva för mig att
här afteckna en man, hvilken redan i mina bar¬
naår nedsteg i sin graf; emedan de lätta luftiga
gestalter, som befolkat vår första omgifning, för¬
svinna då reflexionen stänger portarne till barndo¬
mens lustgård. De luftiga gestalterna lyfta då
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de lätta vingarne och snart är hela skaran sin
kos. Ett och annat ljust anlete blir dock qvar
och följer oss med oförbleknade drag hela lifvet
igenom. Sådane föremål äro de, hvilka jag söker
teckna och sådan är, om också ganska ofullstän¬
dig, äfven efterföljande bild af en man, som på
sin tid var en heder för det land och det sam¬

hälle han tillhörde.
Jean Gabriel Tjseder föddes i Åbo den 28

maj 1760 ocli var son till sjökapten Jean Tjseder
och dess fru, Catharina Wikman. Sedan han valt
köpmannayrket till sin framtida lefnadsbana, sän¬
des han, redan i de tidigare ynglingaåren, till
Holland, för att der inhemta de för en blifvande
köpman erforderliga kunskaper. Blef i Amster¬
dam anställd i det stora och rika handelshuset
“Hasselgrén & C:o“, hvilket här i Finland egde,
utom Fiskars bruksegendom jemte Orihjärvi kop-
pargrufva, åtskilliga jernbruk i Österbotten, in¬
nan alla dessa lägenheter genom köp öfvergingo
till brukspatron B. M. Björkman i Stockholm,
hvarjemte han tid efter annan erhöll månget för¬
troendeuppdrag af förstnämnde firma.

Under sin vistelse i Holland inhemtade Tjse¬
der utom andra kunskaper äfven kännedom i fle¬
ra språk, deribland han med förkärlek omfattade
det fransyska. Häraf hände att då han efter
många års vistande i utlandet återvände till Åbo,
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hade ett och annat svenskt ock finskt ord så för¬
svunnit ur hans minne, att han var tvungen in-
lappa sitt dagliga tal, ofta med långa fransyska
fraser.

Men denna olägenhet upphörde dock snart
genom det dagliga umgänget och de många all¬
männa värf, hvartill den bildade och kunnige man¬
nen kallades i sin hembygd. Att uppräkna alla
dessa är, efter en så lång tidrymd, numera o-
möjligt. Hvad man med säkerhet vet är att, vid
borgerskapets allmänna sammanträden, intet råd¬
slag blef gällande, der icke Tjseders och Trapps
anförande antogs såsom det klokaste och tidsen¬
ligaste; att Tjseder, såsom en ibland finska hus¬
hållningssällskapets stiftare, oförtrutet deltog i
sällskapets och dess många utskotts förhandlin¬
gar; äfvensom att han var en af direktörerne i
det diskontverk, som genom privat association
inrättades år 1805 i Åbo och sedermera erhöll
oktroj på femton års tid. Betydelsefullast var
dock hans beskickning år 1808 till S:t Petersburg,
då han såsom delegerad deltog i den deputation
af Finlands ständer, hvilken under friherre C.
Mannerheims ordförandeledning hade till ända¬
mål reglerandet af vårt lands blifvande förhållan¬
de till kejsardömet.

Denna deputations ofta nog svåra och kin-
iga värf, deri Tjseder till alla delar motsvarade

n
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sina valmäns förtroende, bekräftades sedermera
såväl af kejsaren, som af landtdagen i Borgå, och
derom kan närmare inhemtas af deputationens pro¬
tokoller, hvaraf afskrift nyligen inlemnats af Tj se¬
ders arfvingar till k. senatens arkiv.

Såsom vedermälen af kejserligt välbehag er- s
höll Tjseder vid deputationens afskedsaudiens en
större guldmedalj, att bäras om halsen i S:t An¬
dreas ordens band, sedan han derförinnan fått i

emottaga en ring, rikt infattad i briljanter. Kom- 1
merseråds namn, heder och värdighet tilldelades 1
honom några år derefter.

Under vistandet i den ryska hufvudstaden,
som upptog en tid af tre månader innan deputa¬
tionens mångartade arbeten blefvo slutförda, voro
dess medlemmar, utan undantag, befallde till de
hoffester, som då gåfvos i vinterpalatset. Att vid
dessa infinna sig i civildrägt hade varit ett brott
emot ceremonielet. En habit de goid måste såle¬
des i en hast anskaffas åt deputeraden från Åbo,
och utstyrd i mellanblå frack med en rad stål¬
knappar, låg ståndkrage, sidenväst, hvita under¬
kläder, värja med stålfäste och skospännen äfven
af stål, lägg härtill lätt pudradt hår, med hög
friserad crépé de coq, uppmärksammades Tjseder
på dessa fester ej allenast genom sin enkla och
ovanliga drägt, men kanske långt mer genom sin
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flytande fransyska och sitt obesvärade umgänge
med det kejserliga hofvets stordignitärer.

Men det var icke endast i hofvets praktfulla
omgifning den finska deputationen njöt någon
rekreation efter sina mödosamma och ansträngan¬
de arbeten. I kretsen af ledamöterne i komitén
för de finska ärenderna och andra i S:t Peters¬
burg bosatte landsmän tillbringade man en och
annan glad bankett, der sällskapet, obundet af
etikettens stela former, på gammalt svenskt-finskt
vis, inter pocula, förhöjde de lifvade känslorna
med sånger passande för tillfället och hvarvid
banketten merendels öppnades med det foster¬
ländska skaldestycket:

“Du heliga, älskade fädernebygd
Vår skål och vårt hjerta vi egna;
Må gammaldags manlig, men medborglig dygd
I sekler ditt sjelfbestånd hägna!
Din frihet i thronens och lagarnes skygd
Må sjelfsvåldet aldrig förtrycka!
Sky tvedrägtens hydra och träldomens blygd,
Var lycklig och värdig din lycka.“

Efter deputationens afskedsaudiens hade Tjse-
der ännu en gång den glädjen att hugnas af mo¬
narkens fortfarande nåd och välvilja. Det var
då kejsar Alexander I år 1812 besökte Åbo. Ut¬
sedd att anföra de medlemmar af Åbo borger-
skap, som hade i uppdrag att underdånigst in-
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bjuda H. M. till en af borgerskapet föranstaltac
bal i Seipelska salen, fullgjorde Tjseder med vanlig
takt och ytterst städadt föredrag detta åliggande
Sedan nådigt bifall härtill lemnats och de öfrige a
borgerskapet blifvit aftackade, qvarhöll H. M
Tjseder; dervid i öfver två timmars tid samtalan
de i ämnen rörande Finland och dess nyss blifm
hufvudstad, det gamla Åbo.

Denna långa utevaro från hemmet tydde'
med oro och förskräckelse af Tjseders familj. Mai
erfor att hans följeslagare långt för detta åter
vändt från deras beskickning och med hvarje mi
nut steg ovissheten om familjfaderns öde allt me
och mer, till dess man slutligen trodde honor
vara arresterad — kanske till och med sittand
i kibitka på väg till Siberien. Bestörtningen ocl
de ymniga tårarne blefvo först stillade, då Tjse
der, med ett af nådens solsken strålande anlete
åter befann sig i kretsen af de sina.

Ett förnyadt prof Åbo borgerskaps förtroer
de vederfors Tjseder, genom borgerskåpets p
förhand allmänt uttalade öfverenskommelse, al
vid förestående val kalla honom till den ene s
sina representanter vid landtdagen i Borgå. Tjaede:
som redan i statens angelägenheter nog myck(
försummat egna affärer, lyckades dock, ehur
icke utan svårighet, afvärja den för honom smicl
rande utmärkelsen.
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Kommerserådet Tjseder fortfor ännu några
år härefter att sprida sin gagnande verksamhet i
det samhälle, der han var och förblef en nyttig,
idog och högaktad medlem. I sin fulla manna¬
kraft bortrycktes han tyvärr genom en hastig död
redan den 24 november 1815, efterlemnande ma¬

ka, Sofia Magdalena Hjelmerus, en son och en
dotter. — Intet monument antyder stället, der
han återbördar naturens skuld; men det äremin¬
ne han i lifstiden förvärfvat skall längre än mar¬
morn eller den slipade graniten fortlefva i hans
fäderneslands och fädernebygds tideböcker.

Till sin karakter var kommerserådet Tjse¬
der fast och beslutsam, rättskaffens och pålitlig,
måhända understundom något hetlefrad; men när
hans lynne 'då och då uppbrusade slog han aldrig
till med björnramen, det var endast den lena och
mjuka katt-tassen den ytterst artige och belefva-
de mannen då på ett lekande, aldrig sårande sätt
begagnade. För öfrigt liknade han granen, som
på en ofruktbar jord, med rötterna slingrade kring
granitblock, kraftigt och stolt reser sin topp öf-
ver den darrande aspen, den hängsjuka björken
och den susande furan.



Eftertal.

Ponera Corsika, att allting hav ett slut-,
Att gamle kapten Puff sin visa sjungit ut;
Att snart han lägger ner sin penna och sin glaf
Och söker hvilans lugn i tyst och fridfull graf.

Hans varma afsked då, tag dyra fosterland
Och hvarje trofast vän och hvarje hjelpsam hand!
Tidsbilderna han skref visst bli ett ringa arf;
Men tacksamt lemnas de af trött, utsjungen sparf.
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