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Milles. Källnymf. C. R. Lamm, Näsby.

E
n smal men klar stråle — så betecknade Hjalmar 
Söderberg själv en gång sitt författarskap!

En immoralist, som är mera än de flesta 
moralister rädd att göra något orätt eller orätt åt 
någon. En melankoliker och en humorist. En fata
list, som på en gång anser, att allt är fåfänglighet 
och jagande efter vind, och dock ej tvivlar på den 
ideella radikalismen.
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C. G. L.

»Jag tror på köttets lust och på själens obotliga 
ensamhet», så lyder skeptikerns credo, och dock, om 
någon vet att människans hjärta längtar och har, 
som drottning Kristina skrev, något som ger henne 
avsmak vid allt och gör henne omättlig, så är det 
Hjalmar Söderberg. Vad själarnas samklang be
träffar, har den vänfaste mannen ovanligt väl besinnat 
den djupaste innebörden av de ciceronianska orden:
»Amicitia haud scio an nihil sit melius homini datum.» 
Men han älskar också ensamheten och tystnaden. 
Schackspelet i sina högsta former, med sin fantasi 
och sina oräkneliga möjligheter i den strängaste lag
bundenhet är den lek, den vetenskap eller kan
ske allra helst den konst han sätter högst. Säkert 
är det den ansträngning, åt vilken han helst hän
giver sig.

Knappheten är vid sidan av en sällsynt skarp 
kvickhet den mest framträdande egenskapen i hans 
stil. Han skriver sannerligen aldrig ett ord för mycket. 
Vilken härlig egenskap för en författare! Varje me
ning är välformad och skarp som ett gott svärd. 
Han är rädd för sentimentalitet, för tillgjordhet, för 
tankeoreda, för svulst, för osanning. Ibland tror han, 
att människorna äro mera dumma än elaka, ibland 
att de äro mer elaka. Men han tycker alltid, att det 
är mycket synd om dem. Det är detta, som lyser 
fram under allt det finslipade, uddiga, kalla. Hans 
tankar äro så väl formade, att de skola leva länge 
och som skönt präglade mynt av ädel metall säga
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HYLLNING

något om den tid, då de tillkommo, även om de icke 
gälla längre.

I hans aristokratiska, skygga natur och i hela 
hans författarskap, där det litterära samvetet och även 
den andra sortens fått råda eller avråda vid varje 
ord, är det en egenskap, den i egentlig mening man
liga, den som står sig på längden, som finnes, själv
klar och icke framhållen, strålande fram ur hans ka
raktär som ur hans verk — ärligheten.
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DEN TALANGFULLA DRAKEN.

D
e, som läst Hjalmar Söderbergs spirituella, av 
författarens soligaste humor genomandade 
... , jTamtSaga Den talangfulla draken, ha må- 
handa fast sig vid fabelns likhet med H. C. Ander- 

sens barnsaga Den flygande kofferten. Men kanske 
endast fa veta, att de båda nordiska skalderna här 
ehandlat ett ytterst spritt sagomotiv, som under olika

o ,6o ,fatt tJana såsom språkrör för ganska skilda 
askadnmgar. Jag skall därför med några ord beröra 
motivets historia.

kragan om dess äldsta förekomst sammanhänger 
med en inom litteraturhistorien mycket diskuterad 
raga. tvisten om de indiska och europeiska sagornas 
nbordes ålder. Någon lärd utredning av dettf svir- 
°sta problem är här emellertid ej på sin plats, utan 

fa noja oss med att konstatera det faktum, att 
åtminstone denna saga i sin äldsta form föreligger i 
ett grekiskt arbete, i den fabulerade biografi över 

exander den store, som falskeligen tillskrevs hjälte
konungens vapenbroder Kallisthenes och som antag- 
Igen författades redan under Ptolemäernas regering 

■ varje fall i Egypten. g’



HENRIK SCHÜCK

Denna Alexanderroman börjar med en egendomlig 
historia. Den vise egyptiske konungen Nektanebus 
flydde av åtskilliga skäl till Macédonien, där han 
uppträdde såsom trollkarl. Konung Philippus var 
för tillfället borta, och Nektanebus spådde hans drott
ning Olympia, att guden Ammon om natten skulle 
komma till henne och att hon genom honom skulle 
få en son. Sedan uppträdde Nektanebus i en drakes 
gestalt såsom guden Ammon, och följden av detta 
besök blev Alexander den stores födelse.

Syftet med denna berättelse kan lätt genomskådas. 
Författaren var utan tvivel en egyptisk man, och 
för honom gällde det att göra Alexander den store 
till en ättling av de gamla faraonerna och giva honom 
icke grekiska, utan rent egyptiska anor. Utgångs
punkten tog han från Alexanders eget påstående, att han 
var Zeus Ammons son, och detta påstående sökte han 
nu att giva en rationalistisk förklaring i tidens smak.

Denna Alexanderroman blev tidigt bekant och 
populär, och måhända var det romanen, som gav 
uppslaget till en skandal, som tilldrog sig i det verk
liga livet. Den inträffade i Rom på Tiberius’ tid 
och berättas kort därefter av den judiske historie
skrivaren Josephus. En romersk riddare, Mundus, 
hade förälskat sig i en gift dam vid namn Paulina. 
Denna var såsom de högättade romerska matronorna 
i allmänhet mycket bigott och särskilt intresserad 
för de mystiska, orientaliska kulter, som vid denna 
tid kommit på modet i Rom. Hon besökte därför
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DEN TALANGFULLA DRAKEN

flitigt det stora Isistemplet, och Mundus mutade då 
en prästinna i detta, vilken inbillade Paulina, att 
guden Anubis förälskat sig i henne och hade för av
sikt att om natten besöka henne. För att komma i 
åtnjutande av denna nåd begav sig Paulina om 
kvällen till Isistemplet, där Mundus uppenbarade sig 
sasom Anubis i förbigående sagt en ytterst an- 
skrämmelig apgud, av vilken man i Rom påträffat 
några bilder. Då emellertid Paulina var nog enfal
dig att skryta över sin erövring, kom historien till 
Tiberius’ öron, och han redde ut mysteriet samt lät 
riva Isistemplet.

Denna tempelskandal inristade sig tydligen i 
romarnas minne, och under striden mellan hedendom 
och kristendom togs historien ånyo upp — denna 
gång för att åskådliggöra hedendomens styggelse 
och de hedniska prästernas bedrägerier. I varierad 
form berättas den nämligen av den fornkristne för
fattaren Rufinus, som förvandlar älskaren till en 
Saturnuspräst — möjligen därför att Paulinas man 
hette Saturninus.

^rån dessa fornkristna författare gick anekdoten 
över till medeltidens. Men den antika hedendomen 
var nu död, och att ytterligare slå ihjäl den lönade 
sig icke. Däremot vände man nu anekdotens udd 
så gott sig göra lät, mot medeltidens enda tolere
rade irrlära — mot judendomen. Första gången vi 
möta denna nya version är hos cistercienser-munken 
Cæsarius von Heisterbach, vilken omkring år 1200
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skrev sitt fordom så berömda och anlitade arbete 
Dialogus miraculorum. I detta berättar han följande 
historia. I stadens Worms bodde en ansedd jude, 
som hade en vacker dotter. Granne till dem var 
en ung klerk, och mellan honom och den unga ju
dinnan uppstod ett hemligt kärleksförhållande, som 
icke blev utan sina följder. Flickan sade då till älska
ren: »Yppar jag detta för min fader, skall han säkert 
döda mig.» Men den unge klerken svarade: »Frukta 
icke, ty jag skall hjälpa dig. Om din fader frågar 
dig om ditt tillstånd, så skall du säga: ’om jag skall 
föda, vet jag icke, men det vet jag, att jag är jung
fru och att jag ej känt någon man’. Det övriga 
skall jag besörja.» Därefter förklädde den unge 
mannen sig till ängel, och om natten avlägsnade han 
flätverket från fönstret till judens sängkammare, väckte 
juden och hans hustru och sade till dem: »O, I rätt
färdige och av Gud älskade! Glädjens, ty eder dot
ter skall föda en son, som skall bliva det israelitiska 
folkets räddare. Stor skall eder dotters ära bliva, 
ty det är hon som skall föda den Messias, efter vil
ken I biden.» Juden och hans hustru, som på mor
gonen funno, att deras dotter verkligen var havande, 
och av henne hörde de ord, som klerken ingivit 
henne att svara, blevo nu utom sig av glädje, och 
ryktet om Messias’ ankomst spred sig till hela den 
judiska kolonien, som sedan, då dotterns förlossning 
skulle inträffa, samlade sig i judens hus. Men hon 
födde icke Messias, utan — en flicka!



den talangfulla draken

Denna berättelse, som just ej förefaller oss vidare 
hedrande för den unge kristne klerken, upptogs 
emellertid av medeltidens predikanter i syfte att för- 
löjliga judarnas Messiashopp. En dylik predikan — 
Rv munken Herolt —- inleder detta uppbyggliga »ex
empel» med följande ord: »Men judarna ville icke tro 

ristus vara Guds och jungfru Marias son samt 
världens frälsare, ehuruväl de av sina egna skrifter 

01 de hava funnit detta, enär profeterna tydligen 
orebada Kristus. Men judarna utlägga oriktigt dessa 

heliga skrifter och säga, att Messias icke kommit, 
utan att han skall komma. Härom läser man i 
Caesarius dialogus» — och så följer den nyss rela
terade historien, efter vilken predikanten fortsätter: 
>När judarna sågo detta, blevo alla slagna och sågo 
sig bedragna. Men en jude rusade i vredesmod 
fram, grep barnet och ströp detta, och därefter drogo 
judarna sina färde, fyllda av förvirring och harm.»

Detta var den prästerliga variationen av motivet. 
Men det utbildades ock i rent antikyrklig riktning, ty 
genom hela medeltiden går det, trots dess bigotteri, 
en underströmning av ett intensivt hat särskilt mot 
munkarna. Ju mera renässansen närmade sig, dess 
mera tilltog det i styrka, och i Boccacios Decame- 
rone framträder det ganska ohöljt. Där möta vi 
också motivet i dess nya gestalt. Hjälten i den fjärde 
lagens andra novell är en munk i Venedig Alberto 
da Imola, som förälskat sig i sin biktdotter, en myc- 
ket vacker, men också mycket enfaldig dam, hustru
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HENRIK SCHUCK

till en köpman, som för tillfället rest bort. Munken 
inbillar henne, att ärkeängeln Gabriel kastat sina 
blickar på henne och önskar ett rendez-vöus. Vid 
detta tillfälle skulle likväl ärkeängeln antaga mänsklig 
gestalt och den vackra frun finge själv välja, vilken 
hon önskade. Utan svårighet lyckades Alberto över
tyga henne om att Albertos egen lekamen var den 
lämpligaste, som Gabriel kunde ikläda sig, och sedan 
gick allt efter önskan. Men även här var ärke
ängelns utkorade nog oförsiktig att skryta med den 
nåd, som vederfarits henne, och detta hade till följd, 
att hennes bröder ställde sig i försåt för den him
melske älskaren, som i största hast fick rädda sig 
genom fönstret och hoppa i kanalen. Då han sedan 
sökte rymma från Venedig, råkade han ut för ett 
nytt äventyr oeh hamnade till sist i klosterfängelset, 
där han dog.

Hos Boccaccio ligger dock ännu huvudvikten på 
själva den roliga och uppsluppna historien. Hos hans 
efterföljare, neapolitanaren Massuccio, som berättar 
samma novell i en annan variant, framträder mera 
hatet mot skenheligheten och bigotteriet. Den domini- 
kanermunk, som hos honom är hjälten, lyckas genom 
sina kanaljerier förföra sitt biktbarn, icke en fåfäng 
hustru, utan en ung, högättad och from flicka, som 
han inbillar, att hon av Gud blivit avsedd att föda 
den femte evangelisten till världen.

Här kunna vi för ett ögonblick stanna. Vi hava 
nu följt motivets historia från Egypten till Väster-
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DEN TALANGFULLA DRAKEN

landet, från Ptolemäerna fram till renässansen. Den 
bärande tanken i motivet är, att en älskare förkläder 
S!g till gud och därigenom bedrar den kvinna, han 
åtrår, och detta motiv, som från början diktats i 
patriotiskt syfte, utvecklar sig först till en satir mot 
hednisk eller judisk vidskepelse, sedan till ett angrepp 
på munkarnas sedeslöshet. Men från Egypten spred 
sig motivet ej blott till västerlandet, utan ock till 
Orienten, för vilken Pseudo-Kallisthenes ’ Alexander
roman närmast var avsedd. Över de helleniserade 
diadokrikena i öster nådde det här behandlade mo
tivet till Indien, och i denna nya kulturvärld utveck
lades det i ännu en ny riktning.

Den äldsta orientaliska versionen möta vi i den rykt
bara indiska samlingen Pantschatantra, vars ålder dock 
ej kan med full visshet bestämmas. Så mycket är 
dock säkert, att samlingen förelåg redan på 500-talet 
e. K., då den översattes till fornpersiska. Men i 
denna tidiga samling fanns icke den berättelse vars 
historia vi nu undersöka, och enligt vad den kanske 
skickligaste Pantschatantra-kännaren, Benfey, anser 
har denna saga först ganska sent — på 11 oo-talet 
—- infogats i samlingen. Det är denna version, som 
Hjalmar Söderberg i huvudsak begagnat.

I Orienten tillkom ett nytt sagomotiv, till vilket 
uppslaget dock givits av Pseudo-Kallisthenes, som låter 

ektanebus komma till drottningen såsom den till 
drake förvandlade guden Ammon. Detta utvecklades 
daman, att den falske guden flyger till den älskade
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HENRIK SCHÜCK

— ett motiv, som för övrigt förekommer alldeles obe
roende av det nyss behandlade: om älskaren som upp
träder såsom gud. Det nya motivet är oss bekant frän 
en mångfald sagor. Jag behöver blott erinra om en 
svensk folkvisa, Den bedelgranna, och om den franska 
folksagan Fågel Blå, som återgår till en »lay breton», 
Yonec. Innehållet i denna är följande.

En svartsjuk äkta man inspärrade sin hustru i 
ett gammalt torn, och där fick hon under sju långa 
år tvina bort. Men en dag kom en falk inflygande 
genom fönstret, och inför den fångna damen förvand
lade fågeln sig till en ung riddare, som blev hennes 
älskare. Fortsättningen, huru mannen lyckas döda 
riddaren, är här ej av intresse, utan blott det motiv, 
som begagnats i uppslaget. Men detta är med all 
sannolikhet lånat från Orienten, vars sagovärld på 
noo-talet, genom korstågen, fick en stor betydelse 
för västerlandet. Hustrun, som är inspärrad i ett 
torn utan någon beröring med yttervärlden, hör gan
ska säkert hemma i ett österländskt harem.

Samma motiv — den i ett torn inspärrade damen 
och den flygande älskaren — möter oss i den nyss 
omnämnda berättelsen i Pantschatantra.

Vid en stor fest får en stackars vävare syn på 
den unga kungadottern, som kommer ridande på en 
elefant, och då han fått skåda hennes fägring, blir 
han sjuk av kärlek. Men hans gode vän, en timmer
man, lovar att hjälpa honom. I det syftet förfär
digar han av trä en Garuda — den fågel, vilken

12



DEN TALANGFULLA DRAKEN

var guden Vischnus vingade bärare. Vidare ut
rustade han vävaren med gudens alla attribut, och 
så flög denne till det torn, i vilket prinssessan var 
instängd, uppträdde inför henne såsom Vischnu och 
njöt hennes kärlek. Emellertid upptäcktes dessa 
nattliga besök, och prinsessan yppade då för sina 
föräldrar, att det var Vischnu själv, som tagit henne 
till gemål. Då konungen från ett gömställe över
tygat sig om, att dotterns älskare kom flygande på 
Vischnus Garuda och var utrustad med gudens alla 
kännetecken, blev han överlycklig, men tillika så över
modig, att han utmanade alla grannar, som nu bör
jade krig mot honom. I sin nöd, da blott huvud
staden ännu stod honom åter, bad han dottern vända 
sig till Vischnu med anhållan om hjälp. Den stac
kars vävaren höll visserligen god min och lovade 
att förinta svärfaderns fiender. Men han visste icke, 
huru detta skulle kunna ske. Hans enda hopp var, 
att de vid åsynen av hans Garuda skulle bliva för
skräckta och gripa till flykten, men på denna möj
lighet trodde han icke mycket, utan höll det för 
sannolikast, att hans sista stund var kommen.

Uppe i himmelen åsåg Vischnu allt detta, och 
hans Garuda frågade honom, vad nu var att göra. 
Men guden svarade: »Vävaren är beredd att dö, har 
därför redan gjort bot, och hans undergång är säker, 
ty han kan ej undgå fiendens pilar. Men faller han, 
sa skall hela världen säga, att Vischnu och hans 
Garuda besegrats, och då skall man icke längre be-

13



HENRIK SCHÜCK

visa oss båda någon heder. Därför skall du skynd
samt fara in i denna Garuda av trä, och jag skall 
ikläda mig vävarens gestalt samt förinta hans fiender. 
Genom deras nederlag skall vår ära ytterligare ökas.»

Så skedde, och fienden blev i grund slagen. Men 
vävaren steg fram för konungen och berättade hela 
historien, sådan den från början tilldragit sig, och 
konungen, som blivit vid gott lynne genom sin seger, 
icke blott förlät honom, utan gav honom dessutom 
sin dotter och ett lantgods, där vävaren sedan levde 
i njutningen av alla de sinnliga fröjder, som de 
levande kunna åtrå.

Fabeln är, som man ser, i det hela den vi känna 
från Pseudo-Kallisthenes, ehuru den här kombinerats 
med flygmotivet. Även till denna kombination fanns, 
såsom redan påpekats, ett uppslag i Alexander
romanen, där Nektanebus uppträder såsom en drake, 
vilken ju alltid tänktes såsom flygande. Men icke 
blott själva fabeln har genom denna kombination 
förändrats; även motivets innebörd har blivit en an
nan än i de västerländska versionerna. I Indien rik
tade sig satiren ej mot munkar eller kättare, utan 
syftade ännu högre upp — till ett ganska blasfemiskt 
gyckel med själva gudavärlden.

Inom den islamitiska Orienten var ett dylikt re- 
spektvidrigt skämt omöjligt, och motivet ändrades 
där därför om för att passa in i den rättrogna 
musulmanska världsåskådningen. Vad själva fabeln 
beträffar, var ändringen lätt verkställd. Flygredska-
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pen kunna ju vara många, och i en senare indisk 
variant, i Vetalapantschavinsati, var flygmaskinen en 
förtrollad vagn, som i den islamitiska sagan förbyttes 
till en flygkoffert. I denna saga måste ock den 
niuhamedanska tron på ödets oundviklighet spela in, 
°ch likaså fordrade rättrogenheten, att den förmätne 
ej undgick sitt straff.

Denna saga — om köpmannen Malek och prin
sessan Schirine — möter oss i den persiska samlin
gen Tusen och en dag samt utkom redan 1785 i 
fransk översättning i Cabinet des Fées (i5:e bandet), 
varifrån H. C. Andersen sannolikt lånat den. Må
hända har Hjalmar Söderberg också begagnat denna 
version, ty en episod kan hava givit honom upp
slaget till ett av de roligaste partierna i Den talang
fulla draken — överläggningen i ministerkonseljen 
°m den falske gudens straff — men å den andra 
sidan är likheten här så pass avlägsen, att något 
dylikt samband ej behöver antagas. Mera påtaglig 
är en annan likhet — det fyrverkeri, som i bägge 
sagorna avslutar striden. Och i båda skiljer sig av
slutningen från den indiska sagans.

Det är hjälten, Malek, som själv berättar sin 
historia. Av en köpman hade han fått en underbar 
koffert, som kunde flyga genom luften, och av denna 
hck han snart ett osökt tillfälle att begagna sig. 
Sht fädernearv hade han förslösat och börjat låna.

nu fordringsägarna ansatte honom för hårt, räd
dade han sig in i kofferten, tryckte på knappen och
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flög bort från det hela. Efter flygfärden hamnade 
han utanför staden Gasna, där han av en arbetare 
fick veta, att landets konung inneslutit sin dotter 
i ett torn, omgivet av vakt och till vilket blott 
han hade nyckeln, därför att han blivit spådd, att 
hon skulle råka i olycka för en ung man. Maleks 
nyfikenhet blev nu eggad, och om natten flög han 
upp till tornet, där han fann prisessan Schirine, vars 
skönhet överträffade hans djärvaste aningar. Inför henne 
uppträdde han nu såsom Mahomet, blev trodd och njöt 
Schirines kärlek. Varje vecka besökte emellertid konun
gen sin dotter, och då hon syntes honom upprörd och 
förändrad, nödgas hon bekänna, att Mahomet tagit 
henne till gemål. Konungen visste nu ej, vad han 
skulle tro. Å ena sidan var det tydligt, att ingen 
kunnat komma in i tornet, ty vakten hade ingen sett, 
och låset var orört, men å andra sidan hade dock 
någon varit där. Visirerna, som frågades om råd, 
voro i allmänhet böjda att tro på prinsessans berät
telse, och endast en visade sig mera klarseende. 
Konungen beslöt då att själv övertyga sig om saken 
och stannade därför under natten kvar i tornet. Då 
utbröt emellertid ett häftigt åskväder, och under detta 
anlände den förmente profeten. Hans uppträdande 
med blixt och åska övertygade konungen, som 
genast föll ned och tillbad sin höge måg, varefter 
han finkänsligt drog sig tillbaka. Då sedermera den 
klentrogne visiren bröt benet av sig, betraktades 
detta såsom ett straff, och ingen betvivlade längre
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konungahusets lycka. Ett friaranbud till Schirine, 
som konungen avslår, invecklar honom emellertid 
i ett krig, och liksom i den indiska berättelsen 
vädjar han till sin höge måg. Men här griper icke 
den verklige Mahomet in, ty han var för hög föi 
denna skämtsaga, utan i stället är det Malek själv, 
som från sin flygande koffert kastar ned några 
stenar, slår ihjäl den fientlige konungen och skräm
mer hans här på flykten. Men då han under seger
jublet vill arrangera ett litet fyrverkeri fran sin flyg- 
maskin, stannar en gnista kvar i denna, och då 
Malek efter ett besök i staden återvänder till skogen, 
där han dolt sin koffert, har denna brunnit upp. 
Han har nu intet annat att göra än fly, sällar sig 
till en karavan och kommer till Kairo, där han blii 
en fattig vävare.

Dessa äro de viktigaste varianterna av det sago
motiv, som Hjalmar Söderberg med så överlägsen 
humor behandlat. Någon direkt tendens har han 
väl ej lagt in i sin saga — han har målat, därför 
att det nu en gång roat honom att måla. Men 
hakom det hela ligger hans skeptiska, pessimistiskt 
Hrgade världsåskådning med dess beslöjade humanitet, 
som väl skyr de starka uttrycken, men som dock, 
trots ironien, ligger på djupet av allt han diktat.

För övrigt visar sig Hjalmar Söderberg, här som 
annars, såsom en av de lätt räknade författare, vilka 
äro så stora språkkonstnärer, att man vid läsningen 
av deras skrifter knappt frågar efter dessas tendens
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eller syfte, utan blott njuter av den överlägsna konst, 
med vilken varje sats är formad. Vår litteratur äger 
få sådana mästare Kellgren, Tegnér, Strindberg, 
Fröding, och nu senast Hjalmar Söderberg. Att 
diskutera avsikten i hans saga är därför för mig lika 
överflödigt som att diskutera meningen i en symfoni. 
Ty båda äga ett formens skönhetsvärde, som kom
mer att bestå, då våra dagars diskussionsämnen 
längesedan äro bortglömda.
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TIL HJALMAR SÖDERBERG.

N
aar Hjalmar Söderberg er mig kær, saa er det 
rimeligvis af titusind mig ikke tydelige Grunde. 
Sympati opstaar paa Grund af hemmeligheds- 
fulde Overensstemmelser i Aandsretning og Smag1 

i Enthusiasme og Trods. Man gor sig ikke rede 
derfor, og bryder sig til dagligt Brug ikke om at 
gore sig rede.

Dog naar en festlig Lejlighed, en Iidt vemodig 
Anledning, tvinger en dertil, sporger man sig selv: 
Hvad er det, hvorved han tiltraekker mig? Og man 
famler sig frem for at finde Svar.

Han afskyer Mediocratiet i Politik som udenfor 
I olitiken, skont det er et aegte skandinavisk Produkt. 
Han afskyer det Officielle i Aandslivet, det frisindet 
og nobelt og kundskabsrigt Kirkelige i Teologien, 
det akademisk Korrekte i Literaturen, og den Art 
Kritikere, hos hvem Rendestenslugten fra den Indre 
Kloak blander sig med den staerke, daarlige Parfyme 
fra alt det Ædelsind og al den Moral, som breder 
sig hos dem.
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Han tænker gennem, og det er et tiltalende 
Særkende. Det har han bevist i sit dybeste Værk, 
Doktor Glas, der tumler Sporgsmaalet om livets 
Vaerdi som ubetinget og om Forbudet imod at dræbe 
som lige saa ubetinget, og anbringer et stort Spörgs- 
maalstegn ved begge. Yderst sindrigt er her det 
sorgmodige paavist, at Lægens Lovlydighed resul- 
terer i Fodselen af en forfaerdende Idiot, og hans 
Lovbrud for at sikre sin forgæves Tilbedte bor
ening med hendes Elsker i at denne Elsker kold- 
blodigt lader hende i Stikken.

Hans Temperament har dernæst den vindende 
Ejendommelighed, at det er langsomt, hans Naturel 
den indtagende Egenskab, at det er dæmpet.

Naar han taler, kommer Ordene langsomt, derfor 
vægtigt, og stilfærdigt, derfor paakaldende lydhor 
Opmærksomhed.

Naar han skriver, har man ligeledes Indtrykket 
af at han giver sig god Tid, ikke siger andet eller 
mere eller mindre, end han vil, aldrig skriger op 
eller bliver patetisk, men udtrykker sig varsomt, sik- 
kert, tidt underfundigt, saa han faar Læseren til at 
smile og til at tænke.

Voltaire har skrevet: Hemmeligheden vëd at kede, 
det er at sige Alt. Söderberg siger ikke Alt; han gor 
Læseren selvvirksom, saa han fuldstændiggor den 
halvkvædede Melodi. Og han keder derfor aldrig.

Han er alvorlig, men han er altfor fin og altfor 
skelmsk til nogensinde at blive en bénisseur. Hojst
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giver han hvad Emil Aarestrup kalder »en prakti- 
serende Læges skodeslose Velsignelse». Han er en 
Ironiker; men han er ingen af disse Ironikere af Fag, 
som minder om de Talere, der skærer Grimacer, de 
Journalister, der forsyner Vittighedsblade, og de Teg- 
nere, der aldrig kan komme op over Karikaturen. 
Hans Ironi staar i hans Idealers Tjeneste, selv naar 
den er overstadig og overgiven. Og den glider; borer 
sig ikke ind.

Mest har han grebet mig personligt ved sine 
Kvindeskikkelser. Her viser han sig ikke som Skri
benten med Gratie og Esprit, men som Skaber eller, 
som det kaldes, Digter, heftigt folelsesbevæget, og 
meddelende et pulserende Liv. Vel er enkelte af de 
bedste som Lydia i Den allvarsammâ Leken Væse- 
ner, i hvilke Söderberg i Grunden kun har nedlagt 
sin Erfaring. Men i andre, som f. Ex. allerede i 
Martin Bircks let skizzerede Veninde, der vist ikke 
engang har et Navn, er der fortættet Omhed. Og i 
en Skikkelse som Gertrud er der ikke blot fortættet 
Omhed men en dyb, rig Sodme.

Det er Skade, at Hjalmar Söderberg, der har 
naaet saa hojt i Gertrud, ikke med Stadighed har 
lagt sig efter dramatisk Kunst. Han magter jo til— 
fulde den dramatiske Form. Jeg anser Gertrud for 
et af de ypperste nordiske Skuespil. Dumofs Nju, 
der næsten har samme Æmne, staar langt tilbage 
derfor i indre Rigdom. Og saavidt jeg véd, har 
Söderberg foruden Gertrud kun skrevet det lille, i
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0vrigt höjst værdifulde, Enaktsskuespil Aftonstjärnan, 
som vel snarere bor læses end ses.

Med aller storste Interesse har jeg ret nylig laest 
Jälives Eld. Selv den Bibellæser og Bibelforsker, 
som indbildte sig, ikke at kunne finde noget af ham 
tilforn upaaagtet i Mosebogerne, vil i Söderbergs 
Studie have folt sin Opmærksomhed henledet paa 
enkelte Punkter, han havde set bort over uden at 
dvæle ved de Problemer, der skjulte sig her.

Alligevel er det et lille Koketteri af Söderberg at 
optræde som Videnskabsmand. Kun som Poet har 
han sin fulde Originalitet, sit hele Skelmeri og den 
Omhed, der i Kvindeskikkelserne omsætter sig til 
Sodme.
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dramatikeren Söderberg.

T
ydelig viser han os sine mennesker i Gertrud. 
Naturlig mötes de og skilles de. Vi aander 
den luft som de lever i. Vi forstaar hvorledes 
de kjender hverandre og hvorledes de er hverandre 

remmede. Han giver levende miljö om den hand- 
*lng som utspinder sig. Selve handlingen interes- 
serer os ved sin naturlige gang, ved sine stærke 

ragelser, ved sin sörgelige utgång. Denne ut-

f“g' ..S,°m Kfin.?er sted hver dag omkring os, men 
som lkke benker vort sind uten hver gang- en
KethveTT'- 0Sfde"' Hans mennesker er særpræ-
og l3^er * over S hverandre '*'*?"*

diatf-r^r, i t •andre- Dg sin kjærhghet gav 
g denne skjönne fine menneskelige kvinde 

Gertrud. Han beviser at Ium «, og vi fifr 
engang var. h ar nun

En digter skrev dette drama. Det var ocr 
blev hans enestp u., n* *. f^g det
lyrike" ™ "dT^it
ynker med ynde og charme over sin prosä e
tdskuer med skarpt blik i Set og med m^n
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tilgivelse i sit hjerte. En dag samlet han sig for i 
hele skikkelser at paastaa alt det eneste han visste 
om kjærlighet. For en gang at slaa fast sit resultat, 
at tælle sin sum.

Men denne gang skulde skikkelserne selv fortælle. 
Og deres handlinger fortalte hvern digteren var. Nu 
da han ikke gjemte sig i sin fortællen, röbet han sig. 
Han viste sig for os, for vi saa hans syn paa sam- 
menhæng i livet. Vi saa ham selv paa scenen. 
Denne ene gang. Da det var gjort, trak han sig 
tilbake i sin ironi, i sit vemod, i sin klare skjönne 
prosa. Han tok atter op sine beretninger om livet. 
Han steg ned fra skueplassen og satte sig igjen som 
tilskuer.
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HJÄRTATS ORO.

B
Hnd raden av Hjalmar Söderbergs böcker på 
min svenska hylla faller min hand på »Hjärtats 
°ro». Jag har alltid älskat denna titel. Dess 

rytm är fast och full: de två tvåstaviga orden, det 
ena med sju, det andra blott med tre ljudväxlingar, 
°ga sig i en ypperlig takt till varandra. Det första 

en starkt markerad troké, det andra en spondé 
med den senare delen liksom svävande ut i det 
yaga och därigenom symboliserande själva ordets
mnebörd.

Ljudbeståndet är från början till slut kraftigt: om 
PcJ^sa den första vokalen är (fonetiskt talat) »hög», 

e ärs^as likväl vokalisationen helt av de tre följande 
aga» och manligt klangfulla a-o-o; den konsonan- 

ls a gruppen r-t-s-r bryter vokalharmonin förmedels 
en vLs kärvhet.

Het råder kanske en motsats mellan dessa Ijud- 
^aörer och substantivens eget begreppsinnehåll; men 

en lyfter blott detta i ett högre plan, emedan den 
utesIuter all vekhet och på samma gång dock fram-

4-
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kallar en vibration, vilken antyder det längtande och 
vida, det obestämda och sökande i ordens mening. 
Hjalmar Söderbergs musikaliska öra, som han en 
gång själv berömmer sig av, får ett gott vittnesbörd 
i denna sammanställning.

Detta är ett gammalt intryck, som åter vaknar, 
medan jag betraktar den vita pärmen, där Hjärtats 
oro står ristat i rött, med lampan och ormen 
under.

»Hjärtats oro» är som ett motto över hela 
Hjalmar Söderbergs diktning. För resten icke blott 
hans, utan hela hans generations. En gengångare 
från många brytningsperioder i litteraturens historia, 
närmast från romantiken, klädd i ny dräkt, men lätt 
igenkännlig — liksom det mesta i mänsklighetens 
utveckling återkommer i evig kretsgång, emedan 
mänskligheten förbliver densamma. Hjärtats oro är 
ju i grunden temat i all poesi, som dallrar av sub
jektiv känsla, och den innersta resonansbottnen för 
all poesi över huvud. »Blott jag har mitt brinnande 
hjärta, o, vore jag utan som de», brusar det fram i 
Runebergs »Fåfäng önskan», och det är som öppnade 
sig först då den monumentala gestaltens innersta för 
oss. Men i erotisk poesi uttryckes detta tema ' 1 
inskränktare mening — av många skalder i en för-
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nimmelse, vilken på samma gång ger ungdomens 
hela osäkerhet, dess svärmeri och brånad. Jag min
nes det närmast hos Bertel Gripenberg i hans första 
samling i dikten »Vårtagen»:

Jag är förtrollad, jag är förbytt, 
jag blivit mig själv en gâta, 
jag ville leva, jag ville dö, 
jag ville skratta och gråta.

Jag ville kyssa till blods en mun 
i darrande vällustdvala, 
jag ville trycka en helgonkyss 
på händer, vita och svala.

Och solen sjunker och allt blir tyst, 
blott vårliga bäckar brusa — 
min själ blir sorgsen, min själ blir glad 
i trånande kvällar ljusa.

Trehundra år tidigare formuleras det nära nog 
på samma sätt hos Ronsard. —

Men frånsett det erotiska, likt sig i sina yttringar 
genom alla tider, framträder detta begrepp i en vidare 
mening bestämmande, som sagt, under tidsskiften 
av övergång från ett åskådningssätt till ett annat, 
under strider mellan olika etiska, sociala och estetiska 
ideal, och dess uttryck skifta. Tegnérs sångmö in-
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giver det »Mjeltsjukan» och hans egen ande förmör
kar det; hos Almquist spränger det ofta, som senare 
hos Strindberg, gränserna för traditionell komposition 
och stil. Man kunde hopa olikartade bevis från alla 
perioder av litteraturens historia.

Det finnes ett slags diktning, som själv uttryck
ligen betonar motivet och som söker samma bot för 
denna oro, vilken i ett sublimt ögonblick av lidande 
uttrycktes med ordet som vi känna: InquietuM 
est cor meum et requiescat in te. Första gån
gen uttalas det tydligt i svensk litteratur i en art 
av denna religiösa diktning, den pietistiska på 
1700-talet, och det utmynnar i en »Innerlig längtan 
efter Andens stillhet» — det är namnet på en dikt 
— i begäret att försjunka »i det kvietistiska lugn, 
vilket ensamt gör själen till ett verktyg för gudom
ligheten» — jag citerar en svensk litteraturhistoriker. 
Senare klagar fru Nordenflycht i en dikt efter Tide- 
mans död, att »oro» förtär hennes liv och hennes 
tanke jagas på sin flykt av stormen.

Först i evigheten, som aldrig kan ändas, med kär
lekens djup och vishetens höjd, kan hennes själ få ro, 
och trängtan efter en mystisk förening med gudomlig
heten blir sedan innehållet i hennes lyrik. Men ännu 
vida senare, under olika förutsättningar och i olika for
mer, överraskas man av att diktare, som strövat genom 
många områden av mänskliga känslor och lidande, 
stämningar och njutningar, förkunna vilan i den blinda 
tron som den enda hugsv al elsen för hjärtats bekym-

28



HJÄRTATS ORO

mer och den säkra hamnen för alla livets vindkast. 
Strindberg söker den, när hans farkosts segel trasats 
sönder av kampen och stormarna i hans själ. Och 
»Pasiphaes» hedniska sångare lotsar sig själv i säll
skap med sina tacksamma gamla fröknar i denna 
hamn med en ymnighetslast av auktoritetstro om
bord.

Alla nöja sig icke med färdigbanade vägar. Fastän 
så många kastat yxan och tagit kåpan, är det dock 
icke detta, som förblir betecknande för diktarna med 
det oroliga hjärtat. Nej, också de, och främst de, 
genomträngas av söndringen hos den moderna män
niskan, och deras försök att nå ut ur den leda blott 
till ny osäkerhet och nytt spörjande. Vi se huru 
svensk litteratur kort före sekelskiftet famlar och prö
var sig fram, huru de lugna, målmedvetna linjerna 
från det riktiga åttitalet brytas och gå över i zigzag 
och kurvor, liksom överallt annorstädes och mest inom 
den bildande konsten.

Det gäller mindre förståndets val mellan olika 
åskådningar än känslans krav på näring och sol 
— det oroliga hjärtats krav på tillfredsställelse 
och lugn. Men fåfängt tyckes sökandet vara. 
Verner von Heidenstam börjar med livsglädjens 
förkunnelse i största allmänhet, så vänder sig hans 
hjärta till allt det svenska, det sväller vid histo
riska gestalters och bragders minne, det klappar för 
demokratin, men det kyles och hårdnar vid dess 
brutalitet, och slutligen, i de sista dikterna, söker det
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Hjalmar Söderberg, vid pass ett decennium yngre 
än de flesta av dessa, bottnande som de i realismen, 
men typisk i viss grad för övergången, är den 
störste skeptikern av dem alla. Hans tvivel synes 
så stort, att där knappt kan finnas rum för någon 
» hjärtats oro»: till den grad kyligt förefaller han 
att taga avstånd från allting och blott oberörd be
trakta livets besynnerliga gång och dess omätliga 
uselhet.

WERNER SÖDERHJELM

vila i en mild och hög resignation, men utan be
stämda livsvärden att famna — följaktligen en negativ 
lösning.

Till samma slutpunkt når Oscar Levertin, fastän 
genom andra stadier: skönhetskult riktad mot för
gångna, romantiska tiders uppenbarelseformer, grub
bel över livets och dödens grannskap, brinnande 
hängivenhet för kärleken med all dess gränslösa sa
lighet och all dess bittra besvikning, och tröst blott 
i arbetet. Fåfängt spanar Gustaf Fröding i Gral- 
symbolikens irrgångar efter svar på sitt hjärtas oro
liga trängtan till lösning av livets djupa frågor. Ola 
Hanson söker det i subtila och mystiska sensationer, 
och till och med en så nykter ande som Gustaf af 
Geijerstam gör ett ögonblicks besök i översinnliga 
världar.
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Och dock är även han en frågande och sökande. 
Dock bekänner även han, öppnare kanske än de 
flesta, i inledningsorden till »Hjärtats oro»: »Jag har 
intet hem och ingen varaktig stad, och mitt hjärtas 
oro driver mig hit och dit som ett blad för vinden.» 
Och ännu djupare darrar detta vemod i några andra 
rader: »Jag är fyrtio år, och jag har intet hem och 
ingen varaktig stad. Heller icke i tankens värld har 
jag något hem eller någon varaktig stad. Jag anses 
allmänt för en skeptiker, och man blir ofta det som 
man anses för; men ett hem kan skepticismen inte 
kallas. Kan den ens läras bort? Är den inte sna
rare ett öde, som kommer till några och går andras 
dörrar förbi... De väl ombonade hemmens dörrar? 
dem går det varsamt förbi...» — »Mitt liv är 
så underligt, och jag får ingen reda i det. Vä
derstreck och fyrar kan jag någorlunda komma på 
det klara med, men med mig själv är det en 
annan sak.»

Dessa små monologer blotta i sin bittra uttrycks
fullhet ett innersta, vars drag också mången, som 
hör till en efterföljande generation, skall känna igen. 
Jag tror nämligen icke, att det är ensamt genom 
stilens genialitet, intelligensens skärpa och kriti
kens obarmhärtiga sanning, som Söderberg bland 
de yngre — åtminstone bland våra yngre författare 
i Finland — skapat sig en mästares ställning: det 
är nog icke minst genom släktskapen i själva sinne
laget.
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Redan den starka, enkla, för övrigt rytmiskt be
undransvärda satsen i bokens början ger en så inten
siv stämning, att den icke lämnar oss, trots allt över
dåd som följer. Denna stämning stärkes genom de 
citerade upprepningarna: den blir i själva verket som 
skuggan från ett tungt moln vilande över alla det 
klara och nyktra resonemangets vägar, längs vilka 
författarens tanke, till synes i nyckfulla bukter men 
alltid med bestämda hållpunkter, strövar.

Ty långt ifrån att försjunka i något slags kvie- 
tism eller bereda sig lugn vid en eller annan av de 
viloplatser, som bjudas känslan och döva förståndet, 
fattar Söderberg sig samman och överväger i filoso
fiska meditationer åtskilliga av världens ting, sådana 
tillfälligheten för dem i hans sinne. Det blir en rad 
av spörsmål, på vilka han söker svar i det sunda 
förnuftet, i människornas psykologi, i hävd och sam
hällsformer. Han börjar med några vanvördiga re
flexioner om dansk politik, vilka han lägger i djävu
lens mun. Men på Dragör, där han stannat och där 
han har ett enda stadigt sällskap, en skara gäss — 
vilka »kackla och snattra som moderna frisinnade 
teologer» -— där får han plötsligt tag i en stor kikare 
och ser ut över det svenska landet. Hur vacker 
och dämpat varm är icke den bild han ger av 
sitt ögas intryck från Malmö och Limhamn och 
Falsterbo!

Med patriotisk stolthet har han redan förut an
tecknat, att idén med blinkfyrarna, av vilka han ser en
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så stor mängd, stammar från en svensk man ... Och 
när han senare begynner resonera om Vitalis Nor- 
ströms läror, sa är det för »att han är en svensk 
man av samtidens högsta bildning och kultur och av 
djup lärdom». Den bottenlöse skeptikerns känsla 
bottnar i ett drag av fosterlandskärlek, som åter visar 
honom från en helt annan synpunkt än den kalla 
allförnekarens .. . »Det är hög blå luft i dag. Öre
sund ligger och skrattar högblått under en munter 
bris. Och den svenska kusten skimrar grönblå i 
fjärran. Det ligger en så vacker och oförskämt 
klar dager över allting, och jag tänker inte mer på 
nattdimmor och tankespöken och Gud»... Det fin
nes nagra dylika etsade naturbilder, vilka själva plöts- 
hgt öppna en stor horisont över grubblerierna och 
i sin tur tränga undan skeptikern för människan och 
diktaren.

Men tankarna komma och gå i takt med det 
oroliga hjärtats slag. Tankar om religionen, födda 
av satser ur Vitalis Norström, vilka obarmhärtigt 
dissekeras. Tankar om kristen moral och okristen: 
»du skall motstå den som är ond; du skall sörja 
för morgondagen» och därtill ännu, med ett allt annat 
än skeptiskt patos: »Du skall icke älska dina ovän
ner, ty det är mot din natur och ger intet annat 
resultat än förljugenhet och sliskigt väsen — socker 
på ytan och grums i djupet! Ditt kärlekskapital är 
för resten inte så stort, att det räcker till för andra 
än dina vänner och närmaste, och i största och rym-
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ligaste fall för ditt folk, ditt land, din ras, din 
art och för allt det som du håller kärt i världen, 
också för allt det i tanke och strävan som du håller 
kärt ... är det så stort, då är det sannerligen 
vackert nog!

Ädelmod mot ovänner är en annan sak; det är ett 
den inre rikedomens privilegium; det var sannerligen 
icke okänt för hedningarna och är minst av allt en 
kristen uppfinning.» Tankar om socialismen, om ur
grunden till de anarkistiska företeelserna, om felen i 
folkets uppfostran, om katekesläsning och annat så
dant, allt med små exempel ur erfarenheten, små 
bilder, som forma sig för minnet, hämtade från barn
domens erinringar eller det närvarandes färska 
rön, från läst eller hört, skänkande teorierna högst 
åskådliga stöd. Han kommer in på kvinnofrågan, 
närmast frågan om kvinnans politiska rösträtt — 
men hur?

Jo, hans stora kikare uppenbarar för honom en dag 
en förtjusande syn av glada unga flickor plaskande 
i vattnet, och mot denna stämningsbakgrund upp- 
röres han av blotta tanken på, att naturen skulle 
skapat slika väsen för ett sådant utomordentligt 
okvinnligt ändamål! — Han talar om staten som 
begrepp och som realisation, han synar representa
tionens svagheter i sömmarna, han stryker vid dar
winismen och plutokratin och alla tänkbara ting — 
sidornas rubriker ge verkligen ett repetitorium för de 
otaliga spörsmål, som skymta förbi hans tankar.

WERNER SÖDERHJELM
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Slutligen samla de sig i några aforismer, »Korn åt 
små fåglar», lustiga och stundom nog så skärande 
infall över brokiga motiv.

Såväl evangeliernas som Vitalis Norströms läror 
bilda ett ledmotiv och föranleda vissa karaktäri
stiska invändningar: För en god luthersk familje
fader kan Jesus omöjligt vara idealmänniska, redan 
av den grund att han var ungkarl — icke för 
de rika, emedan han var en fattig stackare och 
anvisade de rika plats i helvetet — icke för en 
mängd moderna kvinnor, emedan han var av man
kön! — Pliktuppfyllelsen kan omöjligt vara enda 
måttstocken för människovärdet, o. s. v. Men där är 
också någonting positivt: »Kunna veta att man är 
en dödlig och likväl leva så, som om man aldrig 
skulle dö; kunna slösa med hälsa och tid och kraft;

unna ge sig tålamod och ro, fast man vet, att sa
gan kan vara slut när som helst — det är, när allt
kommer omkring, kanske dock åtminstone en sida 
av livets mening’».

Så avsätter sig »hjärtats oro» hos diktaren i hjär
nans oroliga strävan att pröva och spörja, att skåda 
hv och läror i ögonen, kyligt granskande värdet av 
vad de bjuda. Dock, det blir aldrig en häftig explo
sion eller en trotsig resning, denna det inres plåga 
bringar icke hans blod att sjuda över sina bräddar 
och spänna hans ansträngningar, den ger blott en 
stilla, manlig och överlägsen reagens i hans medi
tationer. Och om där icke skönjas svar på frågorna,
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ägnade att stilla sjukdomen, så är det icke blott för 
att författaren ej hänger sig åt en billigt köpt resig
nation, men också därför, att han arbetar med den verk
liga sanningssökarens kritik och ingenting har av en 
självsäker reformators förmåga att kasta fram abso
luta lösningar.

Men alla dessa tankeexperiment av en modern 
ande, detta tvivel om det existerande och det för
kunnade, det ter sig slutligen dock blott som små 
tidsfördriv i sysslolösheten, som obetydliga punkter, 
mot bakgrunden av själens vida, tomma ensamhet, 
så ypperligt symboliserad i det ensliga livet i Dragör, 
eller mot den höga himlen och de blåa hägringarna 
över Sundet. Några här och där hänkastade rader 
ge detta intryck — några rader, där diktaren talar, 
eller rättare diktarens hjärta. Ty icke allt, vad det 
gömmer, har kristalliserats ut i hjärnans arbete, vi 
förnimma dock så mycket ej blott av hjärtats oro, 
men av hjärtat självt. Och därför får bokens namn, 
sedan vi läst den, en ännu djupare och mer dall
rande klang än det hade förut.

# *

Om det är missvisande att jämföra Hjalmar Sö
derbergs beska kritik med Anatole Frances mäktiga 
ironi eller med Strindbergs barocka överdrifter, så
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möta dock starka släktskapsdrag med båda. Sam
manträffandet med djävulen minner om den franske 
mästaren, och en sats som denna: »att skjuta på en 
befästad stad är ett företag, som står i full överens
stämmelse med den militära hedern» är fullständigt 
stöpt i gallisk stilform. När det heter: »En femte 
(kula) kommer indansande här hos Wivel, just när 
du och Henning Berger sitter och har det litet hygg
ligt vid era groggar, och i nästa minut sitter ni 
bägge uppspetade på var sitt spett hemma hos mig 
(det är djävulen som talar) och kan fortsätta det 
avbrutna samtalet..-.» så är den sista situationen 
uppenbart Anatole France’sk. Likaså ett par bland 
»kornen åt små fåglar». Det finnes dock mer, som 
erinrar om Strindberg, den tidige Strindberg, vilken 
Söderberg ställer högt, medan han är skeptisk gent
emot den senare. När »en mängd gamla högermän 
i Danmark ... plötsligt började kalla sig vänstermän», 
när det fantiseras om, hur England och Tyskland 
forsakra sig om det befästa Köpenhamn, när Vitalis 
Norström »aktar sig för att tala om, hur han egent
ligen tänker sig Gud», när det deduceras ut, att man 
tror på Gud »av näringsintresse», när det heter: 
»det är bara ett tankeexperiment, men ett ruskigt/» 
eller undras om Ansgar, predikande för hedningarna, 
talade frankiska och »hade en tolk som general 
Booth» då är det icke svårt att ana vänd
ningarnas fader. Likaså mången gång i själva tanke
gången.
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Intressantare synes mig den parallell med Frödings 
sedlighetsförkunnelser — både i »Stänk och flikar» 
och i hans brev — som framställer sig, när man läser 
resonemanget med anledning av de badande flickorna: 
»I bad och kärlek skall man vara som man är — 
fran skaparens hand.» xJag har hört att det skall 
finnas människor, för vilka könslivet är oupplösligt 
förbundet med skamkänslor och med känslor av synd 
och skuld. Stackars satar, dem tycker jag synd om! 
Men jag förstår det inte.»

Dock, överallt möter man Hjalmar Söderberg 
själv med hans utpräglade personlighet, som man ej 
misstar sig på, och hans lika utpräglat individuella 
och starkt verkningsfulla, svala och klara, fylliga och 
bärande, skarpa och absolut fraslösa uttryckssätt. 
Det gäller icke blott den rena förnekelsen, som är 
det lättaste. Men man må minnas t. ex. vad jag 
ovan citerade om den okristliga moralen eller analy
sen av Vitalis Norströms sats, att man »endast ge
nom tonens omläggning kan få mycket gammalt att 
helt vissna bort» vartill Söderberg säger: »Det 
må förlåtas mig, om jag här snarare tycker mig 
lyssna till en modern och upplyst biskops (egentligen 
icke för mina öron avsedda) religionspolitiska råd 
och anvisningar åt det lägre prästerskapet än till 
pulsslagen av en tänkares manliga och uppriktiga 
hjärta», eller den önskan som jag anfört rörande 
»livets mening»; eller de små verkningsfulla dragen 
till belysande av hans egen stämning — de två unga,
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som sitta på bänken bredvid honom och stirra på 
varandra, längtande att han skall gå, så att de finge 
kyssas; regnet, som ledsagar hans ensamhet och hans 
tankar; refrängen med röken, som alltjämt icke stiger 
från skorstenarna på den svenska kusten; de oför
skräckta, ofta kunniga — jämför slängen till Ibsen om 
en historisk oriktighet i »Fru Inger til 0stråt» — an
märkningarna om vitt olika ting; och framför allt, 
först som sist, det manliga vädjandet till intelligen
sen för att leta efter sanningens ört i den öde trakt, 
Som livet dock efter han* mening är. —

# #

=K=

Jag är glad, att jag tog ner »Hjärtats oro» från 
mun hylla och kom att läsa den på nytt. Jag hade 
°rt förut, med ett mellanrum av många år, åter 

stött ihop med dess författare och haft min fröjd åt 
ans egna sätt att se världen, hans dämpade skratt 

over dess befängdheter, hans analys av det stora 
1 s ramats huvudpersoner, hans stilla njutning av 
emtrevnad, vänner, en krets som förstod. Jag fin- 

sa mycket av det, som fjättrar i hans personlig- 
e > på denna redan tio år gamla boks sidor; — 

nien det ensamma hotellrummet i Dragör har ersatts
den6tt usande och icke mer ensamt bo i storsta- 

s yttersta motsats; den vida horisonten, som gav 
näring åt tankarnas irrande färder, begränsas nu av
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parkens sekelgamla träd, och fastän hos en människa 
som Hjalmar Söderberg varken hjärtat eller hjärnan 
nöjes med stillhet, tyckes det mig dock, att »hjärtats 
oro» från den lilla bokens tider och fiskelägets regn
tunga dagar inom dessa varma väggar, inför det un
derbara månskenet över Fredriksbergs Have samlat 
sig till mild och dämpad ro.

Köpenhamn, mars 1919.

"-"TrrW
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HUR JAG MINNS DEN 18 JULI 1917.

N
är jag på förmiddagen den adertonde juli 1917 
steg in i Riddarholmskyrkan, där sedan länge 
ett grundligt restaureringsarbete pågick, hade 
ett antal herrar redan samlats framme i koret mellan 

murställningar och grushögar. Det var också till en 
böljan det enda, som skilde dagen från en vanlig 
arbetsdag.

Jag kände ej längre igen den kyrka, som på mig 
hade gjort ett oförglömligt intryck i min barndom, 
då hon ännu stod med taket svartmålat och över
strött med stjärnor sedan Oscar I:s begravning och 
alla de många fanorna samlade i stora mörka knippen 
uppe vid valvbågarnas fästen. Väggarna stodo nii 
kala och sidokoren avstängda med plankväggar, men 
det var en god tröst, att den tillfälliga förödelsen 
var nödvändig och ej avsåg att ombygga utan att 
genomforska och bevara, och nära på var spade sand 
blev siktad mellan fingrarna för att ingenting av be
tydelse skulle förfaras. Avklädd sin dräkt från 
senare tider, begynte kyrkan redan att blotta valvens
enkelt vackra band av målade rosor och de fordom 

6.
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och nu åter på nytt guldbelagda bågarna. Orgel
läktaren hade tills vidare nedtagits, så att den nu
varande huvudingången genom tornet blivit hög 
och fri med sin breda trappa, vilken stupade nedåt, 
steg för steg nedåt under jordytan till golvet som 
till ett gammalt gudahov — en värdig nedgång till 
en gravkyrka, där inga andra fester längre firas än 
för de döda och minnena. Jag önskade, att ingån
gen alltid skulle kunna förbli sådan och orgeln in
sättas i något av de små sidokoren eller göras flytt
bar och helt enkelt ställas på rullar, som bruk är i 
somliga romerska kyrkor.

Under arbetets gång hade jag tillbragt mången 
timme i kyrkan, där kistorna, ofta namnlösa, lyftes 
upp i långa rader ur sina hoprasade förvaringsrum 
för att tillses och bättras i sin strid mot fukt och 
rost. Inne i dem lågo de sista återstoderna av ett 
människolivs dårskap och allvar: bitar av galoner 
och brokad och sedan ben och mull: »Du stackars 
fattiga», skulle jag ha velat säga, om inte den döda 
legat i sin obeskrivliga dröm så långt borta. »Han
den, broder! Din är skör och svag och min är stark, 
men i morgon är den som din. Vad äro hundra 
år och vad hundra därtill? Ett intet. Snart har jag 
levat bortåt sextio, och när jag ser tillbaka, synas 
de mig som en rad av några dagar. Broder, därav 
förstår jag, att hundra år bara äro ett par dagar mer.»

För sex hundra tjuguåtta år sedan, när julnätterna 
tindrade upp över den ensliga kungaborgen på Vi-
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singsö, hade där Magnus Ladulås nyss bäddats på sin 
bår. Vägen dit tillbaka genom tiderna kan i förstone 
synas lång, men gå den i tankarna några gånger, 
och vandrad väg blir kort. Under en sådan färd 
märker du, hur vissa typer återkomma, så att du 
ibland nästan tycker dig möta samma män, gengån
gare, som endast ömsat kläder och namn, och hän
delserna upprepa sig omkring dem och bli de samma. 
Under restaureringsarbetet i Riddarholmskyrkan hitta
des en vacker dag på vinden en gammal väggmål
ning, som av allt att döma framställde ingen mindre 
än just Magnus Ladulås i full kunglig skrud och 
med modellen till den av honom grundade kyr
kan på sin arm. Hade jag tänkt mig honom så, 
som han oförmodat nu steg fram ur muren mitt 
inför nyfikna ögon? Kanske ej alldeles. Jag före
ställde mig, att riddarkonungen slätrakade sin haka 
för att när som helst kunna påtaga hjälm och rust
ning, och jag väntade mig att få se mörka och 
haida drag som skurna i trä. I stället mötte mig 
ett helt annat ansikte, smalt, med spetsigt och kluvet 
skägg, den katolske och estetiske kyrkbyggarens, 
brodersvikarens, en början till Johan III. Visserligen! 
mörk är en »kittelbotare» i färgen, men den skiftar 
i rött genom hanteringen av koppar, och röd i 
skägget stod där Magnus Ladulås som en sann
skyldig kung Johan. Att han i sin stridbarhet och 
duglighet var som regenttyp än mer befryndad med 
de kraftfullaste av Vasarna behöver ej motsägas av
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dessa likheter eller av likheten i de händelser, som 
gjorde hans avsatta och fängslade broder till 1200- 
talets Erik XIV.

Även Magnus Ladulås’ grav framför altaret, som 
hade sirats så präktigt av hans gengångare Johan, 
blev slutligen öppnad, och hans ben, som återfunnos 
under ett täcke av skyddande sand, buro ännu spår 
av den helsot, som ändat hans liv. Underligt var 
det att hålla i mina händer huvudskålen av en man, 
om vilken jag suttit och fantiserat och skrivit så många 
kvällar vid Vätterns plask. Den var kraftig och väl 
formad, men överträffades av hans grannes, Karl 
Knutssons, om än denna något misspryddes av att 
tänderna pekade framåt på ett sätt, som ej rätt tycktes 
besanna, att han skulle ha varit sin tids vackraste 
man. Så utplundrat som hans minne blivit, kunna 
vi dock åtminstone unna honom, vad som för en 
man betyder minst, ett skönhetspris. Hans egentliga 
fel bestod däri, att han var aristokrat mitt under en 
tid av allmänt uppror och självsvåld, där en råare 
hand måhända kunde ha genomfört den rensning 
som senare ombesörjdes av bödlarna på Stortorget. 
Hans typ går igen i många av de land i våra dagar, 
där revolutionen nu står i ljusan låga. Avunds- 
männens och partigängarnas hatfulla beskyllningar 
förföljde honom ända i graven, och en dramatiker 
vore närmast att skänka honom upprättelse.

Hur mycket av betydelse som än kunde bjudas 
betraktaren under det dagliga arbetet, var det dock
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en särskilt högtidlig anledning, som nu på den soliga 
julidagen församlade en svartklädd skara i koret.

Dagen förut hade locket avlyfts från Karl XII :s 
sarkofag, varefter kistan burits till det gustavianska 
koret, och nu skulle den öppnas. Också där voro 
alla fanor, pukor och andra troféer borttagna, men 
ingen skulle ha märkt dem, om de också hade hängt 
på sin plats, ty allas blickar drogos till den svarta 
guldfransade kistan, som såg oansenlig och låg ut 
på sin katafalk nedanför Gustaf Adolfs stora sarkofag.

En stund förflöt. Omsidor slogos gallerdörrarna 
upp till koret och det lågmälta samtalet avstannade. 
På ett tecken av riksmarskalken begåvo sig alla dit 
in och kistans tillfälliga försegling blev bruten.

Locket låg löst och lyftes med lätthet åt sidan, 
men ännu doldes konungens ansikte och händer av 
kuddar. Det steg upp en svag liklukt, säkert till ej 
ringa del blandad med en dunst av unkna kryddor, 
och den var sedan förnimbar i flera minuter. Kud
darna och svepningen voro ej heller gulnade utan 
vita som från i går, och det ena med det andra kom mig 
i ögonblicket nästan att glömma, att sex släktled hade 
uppstått och försvunnit, sedan kistan slöts första gången. 
Alltmer tätnade ringen omkring den. Var och en 
visste, att stunden skulle bli en av livets märkvär
digaste, och sökte under djup rörelse att fästa allt 
så klart i minnet, att ingenting, ej ens det minsta, 
skulle kunna glömmas.

Nu borttogos kuddarna. Det var en bredaxlad
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krigare, som låg där i den långa, veckrika skjortan, 
vilans och sömnens rätta dräkt. Konungsligare vilar 
ingen konung. Blott de handskbeklädda, hoptorkade 
händerna hade ett slappt läge, de händer som förr hållit 
så hårt om värjkavlen, och jag kan ej tänka annat, 
än att de fran början varit korslagda och sedan 
glidit i sär. Jag vet ej, vilka bevingade génier från 
Hellas eller Rom som stämde möte kring hans bår 
i det avlägsna lilla Uddevalla och lärde de sträva 
karolinerna, hur en folkhjälte ädlast och vackrast 
skulle skrudas i sin grav. Vilken dristig hand vågade 
slutligen förmodligen på Karlberg — att i strid med 
all hovetikett trycka en lagerkrans på hans huvud? 
Var det Tessins?

Lätta molnskuggor gledo genom koret, men då 
och då strömmade från de gröna fönsterrutorna 
en flod av solljus över huvudkudden och den be
kransade hjässan. Ansiktet var ej så förfallet, som 
man väntat pa grund av äldre beskrivningar. Det var 
mörkfläckigt gråvitt som en marmorbyst, som länge 
förhärjats av vind och väder, och uttryckte majestätisk 
ro och förstenad viljekraft. Jag har aldrig sett någon 
sova sa djupt. Inget stridsbuller förmådde längre väcka 
segraren från Narva, fast de folk på andra sidan 
Östersjön, som fordom samlades i det svenska kultur
väldet, åter kämpade i sitt blod mot barbarerna.

Hans huvud var mäktigare än något porträtt givit 
en aning om. Hade Gustaf IV Adolf och hans herrar 
rätt, när de efter en granskning av hans kvarlevor
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enades om, att det Krafftska porträttet på Drottning
holm var det, som mest liknade honom, då har för
vandlingen skridit vidare sedan dess. Visserligen 
kunde likheter nog ännu spåras, både med de Krafftska 
porträtten, den s. k. dödsmasken och den Bouchar- 
donska bysten, men ingendera av dem, knappast ens 
den senare, gör full rättvisa åt huvudets byggnad. 
Den kan ej tiden ha förvandlat men väl ytterligare 
framhävt. De fylligare partiernas hopsjunkande har 
ökat dragens skärpa och givit dem den klassiska ge
staltning, som osökt ledde tanken till bilder av forn
tidens statsmän och härförare. Han såg ej ung ut, 
utan verkade snarare gammal. I den nyaste forsk
ningens ljus förblir han ej heller längre den besinnings- 
lösa yngling, som brottas med ödet för brottningens 
egen skull, utan en målmedveten man i sina hand- 
ingar och en klarsynt och snillrik fältherre. Så som 

sagan låter det oväsentliga försvinna för det betydelse- 
u a och stora, så hade döden frammejslat ur hans 
raö en själfull storhet, som de levande konstnärerna 

ej med sina verktyg kommo lika nära.
På ett bord lägo den hatt och de kläder, som 

uros av konungen, då han stupade, och pä ett annat 
U O' av olika storlek och andra föremål, som kunde 

behovas till jämförelser. Tiden var nu inne för de 
sakkunniga ^ att gå till verket, och läkarna trädde på

iåf Skulker skj0rt0r- .Varsamt och vördnadsfuUt, jag skulle vilja saga ömsint, rörde de vid de styvnade
OCh skora lemmarna, och i händerna på den grånade
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professor, som böjde sig ned över kistan, darrade 
måttbandet, så att han med svårighet kunde företaga 
de första mätningarna.

Senare på dagen återvände jag ännu en gång till 
kyrkan. Där var då ödsligt och stilla, och det be- 
gynte att skymma. Borta vid grindarna till det 
gustavianska koret stodo två uniformerade vakter. 
Inne i själva koret funnos inga andra omkring ko
nungen än läkarna och en sjuksyster, och i den bleka 
dagern blevo deras vita skjortor ännu vitare. De 
hade höjt honom något upp ur kistan, lager
kransen var avtagen och systern virade långsamt 
och noga en binda om hans tinningar. Det var en 
soldat, som nyss burits in från löpgraven och mottog 
den första omvårdnaden från kärleksfulla händer, och 
som jag då såg honom i den sjunkande dagens 
aftondunkel vill jag helst minnas honom.

Oberäkneliga och först efteråt begripliga i sin 
mening storma händelserna framåt, och vårt domslut 
över dem förvandlas, men kvar står inom oss en 
mänsklig vördnad för de enstaka stora karaktärernas 
kraft och ståndaktighet. Om än vi med vrede och 
blygsel vända oss bort från krigets elände, minskar 
det ej med ett stoftgrand en Leonidas’ storhet. Den 
egendomliga och ensamma man, den hjälte, som här 
sov så djupt efter livets hårda strid, skall i alla tider 
förbli en hjälte.
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TRE KULTURBÄRARE.
DON JOSÉ MARIA DE LAS ESPADAS QUEBRADAS. — HJALMAR 

SÖDERBERG. — LEONTIUS PILATUS.

J
ag börjar denna essay med ett porträtt av Don 
José, gjort av mig själv på uppdrag av min vän 
Garzia Pineda C:te de Torre Pumariega, Spaniens 
förre minister i Ecuador. Vi träffades av en händelse 

för tre år sedan i Hôtel Biltmore i New-York — en 
ungdomlig och oerfaren intervjuare från Herald sökte 
mig och kom in i hans rum i stället. Vi redde ut 
saken till gemensam belåtenhet, och greven och jag 
lunchade tillsammans på Plaza och funno varandra. 
Han härstammar på mödernet i rätt nedstigande led 
från Don José Maria de las Espadas Quebradas 
och krävde mot slutet av lunchen mycket högljutt, att 
jag skulle göra ett porträtt av hans illustre förfader 
trots dennes egenskap av död sedan flera år. Jag 
krävde nästan lika högljutt material för detta por
trätt, och jag fick det några månader senare: ett 
gammalt träsnitt med dålig teknik och ett fotografi 
efter en målning av den tämligen obskyre målaren 
Fernandez Navarrete. Jag gjorde porträttet och över
lämnar härmed en reproduktion av detsamma.

7- _____
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Vem Don José Maria de las Espadas Quebradas 
är behöver jag icke påpeka för läsarna av denna 
bok. Hans rykte är stadgat. Vid tanken på be
greppet kulturbärare torde hans namn vara bland 
de första som tränga sig på en. Om man i förbi
gående nämner att det är han som inspirerat Lopez 
de Ayalas Crônica de Don Pedro I och Perez de 
Guzmans Generaciones y sem b lanças, torde vidare 
presentation vara överflödig.

Hans underliga lyte, absolut enastående i mänsk
lighetens historia, är däremot mindre bekant. Hans 
näsa var nämligen prydd med en stortånagel av 
gedigen dimension. Traditionen förmäler att han 
ofta måste putsa denna prydnad med kniv. Näs
dukar användes icke under denna kulturperiod i 
Spanien och skulle knappast ha varit lämpliga i ett 
fall som detta.

Min vän ministern bad mig göra en inskription 
under porträttet. Jag gjorde den på min tämligen 
dåliga spanska. Av misstag har jag kommit att säga 
att jag tecknat porträttet from life. Detta kan ju 
inte vara sant utan faller på sin egen orimlighet.

Don José är alltså den förste av de kulturbärare 
jag med dessa rader vill celebrera.

* *

Den andre är Hjalmar Söderberg. Ända sedan 
min ungdom har jag tyckt om hans författarskap.
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Han blandar humor, satir och ironi till en mycket 
njutbar andlig maträtt. Han har en goût de canaille 
som i hög grad tilltalar mig personligen och under
strömmen i hans diktning har en doft av tragik, 
sentimentalitet, vemod, just detta, som en riktig karl 
skall ha. Ty det är egentligen inte så förbannat 
lustigt att leva, om man tänker efter. Och Hjalmar 
Söderberg har tänkt efter.

Det berättades för många år sedan en historia 
om Hjalmar Söderberg. Om det är indiskret att 
relatera den, hänvisar jag till min sympati för allt 
vad den mannen gör. Om det är rätt att berätta 
den, vilket det är, vore det synd att undanhålla den 
för senare forskare.

Han var ensittare, hade tråkigt, längtade efter 
kultur det var den tiden nästan omöjligt att be- 
mäktiga sig Hjalle Söderberg — han satt för sig 
själv, åt för sig själv, drack för sig själv. Jag sökte 
honom ofta, men han var som en vägg, en sfinx. 
Alltså upphörde jag att söka och störa honom.

Alltnog! Han satt i ett kafé efter middagen på 
samma näringsställe, försjunken i sin privattragik — 
i förnäm avskildhet — dyster till mods. Hans pri
vata själskval togo sig uttryck i grimaser. Historien 
berättar att endast en man till befann sig i kaféet. 
Denne uppfattade Hjalmar Söderbergs grimaser som 
personlig förolämpning, reste sig upp, gick fram till 
författaren och fragade indignerad; -—- »Är det mig 
herrn lipar åt?»
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Hjalle svarade på sitt förnäma och diskreta sätt, 
fullkomligt omedveten om att ha förolämpat någon 
annan gäst: »Om jag har lipat, är det inte ute
slutande åt Er, utan åt hela mänskligheten!»

Om denna historia icke är sann, borde den 
vara sann. Även jag ville Iipa åt mänskligheten 
just nu.

Det är för tillfället ont om författare av Hjalmar 
Söderbergs valör. Man säger att han är lat — att 
han skriver för litet. Men jag är övertygad om att 
han skriver just lagom. Det märkes nogsamt, då 
man läser varje ny bok av honom. För mig stå 
hans arbeten som verkliga juveler av kultur och god 
smak plus hans nyss omnämnda goût de canaille 
och hans möjligen pojkaktiga vilja att chockera något 
litet. Men hans förnämhet bör vara oomstridd. Han 
är en boren och egenartad skald. Och nu kom hans 
bok Jahves eld. Jag vill gärna se en glimt i 
Hjalmar Söderbergs vänstra öga i fråga om den 
boken. Rolig är den. Och kulturell.

Kanske är den en av världskrigets många pro
dukter och konsekvenser. Ty kristendomens mjäkig- 
het, omanlighet, slå-mig-på-den-andra-kinden-moral — 
det duger inte längre. Nu har Hjalmar Söderberg 
rehabiliterat Jahve och Moses. Den ene, världshär
skaren, hämnaren, bestraffaren, som vill ha förstklas
siga offer för att icke döda offraren, och den andre 
minst lika pampig och rätt mycket full i fan! Jag 
tycker att Hjalle har rett upp det där mycket bra.
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De gestalter han tar fram ur Böckernas bok gör han 
levande och till människor av kött och blod utan 
restriktioner. De älska och hata och trolla och stå i. 
Boken är bra. Författaren har visat oss att Jahve 
lever och fungerar och att Moses som förmedlare 
mellan honom och människor var minst lika styv 
som kejsar Wilhelm. I ill och med ett strå vassare.

Låt mig härmed fastslå Hjalmar Söderberg som 
bevararen av Jahve- och Moseskulturen, behövlig och 
passande för människor, som tro sig vara till för att 
skjuta varandra i stället för att älska varandra och 
lägga bort titlarna och säga: Hej, kära bror! Låtom 
oss icke försöka med en mildare kultur! Den har 
intet existensberättigande. Men låtom Hjalmar Sö
derberg och mig älska den frid som mänskligheten 
behöver just nu. Utan att tro på dess möjlighet. 
Människorna behöva och få mycket stryk just nu.

Min tredje kulturbärare är Leontius Pilatus.
Söken fåfängt hans namn i konversationslexika! 

Men det dyker stundom upp i böcker som beröra 
den klassiska kulturen. I likhet med Gibbon i hans 
underbara »History of the decline and fall of the 
Roman empire» är jag böjd att prisa honom som 
den som mer än någon annan är orsaken till att vi 
nu kunna läsa Homerus och ännu kunna njuta av
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resterna av den gammalgrekiska skönhetsvärlden. 
En forskare som Georg Voigt i »Die Wiederbelebung 
des classischen Altertums» underskattar Leontii Pilati 
betydelse men förefaller mig överdriven i sin diskva
lifikation. Han kan antagligen icke haft andra källor 
för sitt bedömande än Gibbon, nämligen Hoby och 
Abbé de Sade (Vie de Pétrarque). När en man som 
Boccaccio satte sådant värde på Leontius Pilatus, 
måtte denne ha betytt något, om han också var en 
kufisk figur.

Och det måste han verkligen ha varit. Gibbon 
beskriver honom: Han var klädd som en tiggare 
eller filosof. Han såg otäck ut, frånstötande i högsta 
grad. Håret hängde ned över hans ansikte, hans 
skägg var okammat, hans uppförande var ohyfsat, 
hans lynne dystert och ostadigt. Han talade dålig 
latin. Men han satt inne med en skatt av grekisk 
lärdom historia, fabel, filosofi och grammatik — 
och det var efter hans tolkning Boccaccio skrev en 
ordagrann prosaisk översättning av Iliaden och Odys- 
séen och sände sin vän Petrarca, vilken förut var 
ägare av en avskrift av Homerus. Men Petrarca 
kunde icke läsa grekiska tillräckligt. Rörande är 
hans brev till den som gav honom avskriften. Han 
omfamnade den tysta skriftrullen. »Homerus är stum 
och jag är död — jag kan icke njuta av den skön

et jag kommit i besittning av.» När han då fick 
Boccaccios översättning, blev han lycklig, och vi, som 
alska sådana ting, kunna förstå hans lycka.
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Leontius Pilatus var lärjunge av Barlaam, den 
förste som i Italien upplivade minnet av Homerus 
på den tiden den grekiska poesin och filosofin höll 
på att gå under. Och efter allt att döma ser det 
ut, som om Leontius Pilatus mer än någon annan 
skulle ha varit orsaken till att åtminstone något av 
all denna härlighet bevarats till vår tid. Ty det 
mesta hade gått förlorat. Barbarerna och likgiltig
heten hade låtit skatter av poesi och filosofi för
svinna ungefär på samma sätt, som människorna just 
nu tyckas vara hemsökta av en drift att skada och 
döda. Men på den tiden gingo större värden för
lorade, än nu och det var lättare att förstöra dem.

Boccaccio och Petrarca sökte placera den under
lige och osympatiske Leontius, men misslyckades. 
Han var för oharmonisk och otacksam. Han påstås 
ha blivit träffad av ett åskslag under en storm på 
Adriatiska havet, och det är skrivet att Petrarca fällde 
en tår vid underrättelsen om hans öde. Men han 
lär ha varit mest bekymrad vid tanken på att möj
ligen någon avskrift av Euripides eller Sophokles 
gått förlor ad tillsammans med den lärde.

* #

*

Jag inbillar mig att de tre kulturbärare, jag här 
sökt framställa för mänskligheten i korta, men di
stinkta drag, äro nog så imponerande gestalter.
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Don José Maria de las Espadas Quebradas, Hjalmar 
Söderberg och Leontius Pilatus! Den förstnämndes 
och den sistes livsgärningar äro avslutade. Hjalmar 
Söderberg lever, visserligen i Köpenhamn men ändå 
mitt ibland oss och har ännu icke sagt sitt sista ord. 
Vi ha många överraskningar att vänta av honom. 
Bibeln har ännu många olösta problem och outredda 
mysterier, lockande för en ande av hans valör och 
qualité. Jag ställer mig sympatiskt avvaktande och 
trycker Hjalmar Söderbergs hand — vännens och 
årsbarnets.
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LEONARD KÖPER HYLLPAPPER.

En höstafton gick etsaren och träsnidaren Leonard 
omkring på stadens gator. Han gick med hän
derna på ryggen och huvudet litet på sned. 

Hade hans vandring något mål, så var det synbar
ligen bortglömt. Kring hans mun lekte ett litet smil, 
som var för ungt och osäkert till hans ansikte och 
utrustning. Vår vän Leonard var nämligen numera 
gift och rangerad karl med fast bostad, snygga gång
kläder och kvitto på betalda kronoutskylcïèr i plån
boken.

över ^ den stad där Leonard vandrade hängde ett 
mjukt, vått töcken, som övade mycken barmhärtighet 
mot fulhetens skriande elände och gav ögat en väl
lustig vila. Det var vid den timma på kvällen, då 
jus, luft, sten, ja själva gatans glittrande smuts tyckas 
vara av samma ämne som människans själ. Alla 
kalla, raka strålar upplöstes i ett milt, pyrande ljus
stoft. I de nytända lyktornas ljusgårdar flöt ett skim
mer, mjölkaktigt, mångult, grumligt som en sakta 
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jäsande dryck. Men ljusgyttret i gatfonderna var 
som en brand, som halvt förkväves i sin egen rök.

Ja, det var ett stilla och ljumt och ganska ljuv
ligt töcken. Det var en stad utan rymd men full av 
lointainer. Bara några tjog steg, och man stod mitt 
inne i det, som nyss låg i ett mystiskt fjärran. Leo
nard lockades allt längre in i detta mystiska fjärran. 
På den vägen kom han genom Gamla Stan över 
Slussen uppför trapporna från Glasbruksgatan och in
på de gamla, tysta gatorna kring Katarina kyrko
gård.

På Högbergsgatan stannade Leonard plötsligt 
framför en gammal kåk, som kröp ihop mellan två 
stora, nybyggda grannar. På ena sidan en ännu 
mindre cigarrbutik, bakom vars soliga ruta lyste tre 
askar »Armiro» och en cigarrlåda, där Vällusten själv 
låg hänsjunken bland slingor av rök. Här stannade 
Leonard som sagt helt plötsligt och knäppte med 
fingrarna.

~~ ^ tusan, var det hit jag skulle! mumlade han. 
Däipå tilläde han med rörd stämma: — Fan, vad 
man var fattig ändå!

Ja, innanför tredje vindskupan från vänster i det 
här huset hade Leonard framlevat en del av sina 
hundår. Det var den stackars syndige ungkarlen, 

an mötte på dessa gator. Det var i sin ungdoms 
och ensamhets stad han lockats in.

Tänk ändå, hur man kan leva från öga till hand 
och från hand till mun!
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Leonard stod inte i evighet där under sin vinds
kupa. Han klev in på kyrkogården. Där var man 
tiotusen mil från livets jäkt mitt i en värld av ögats 
under. Han ryste under de svarta, stumma, hemlig
hetsfulla träden. Deras famlande, trevande grenar 
försvunno upp i töcknet med alla gester från ödjmu- 
kaste vädjan till hårdaste trots. Och deras skuggor 
i ljuset från en ensam gatlykta hängde kvar i detta 
töcken liksom en del av dem själva, som höll på att 
upplösa sig till bara aning och natt.

Leonard mindes många, många fjärran kvällar 
under samma träd, och han kunde därvid inte und- 

att draga en djup suck. Ja, i detta töcken bor 
min frusna, dunkla, vaga, jäsande ungdom, tänkte 
han. Här står jag gamle man på trettio år i skug
gan av min egen ungdoms trevande drömmar.

Icke heller på kyrkogården växte Leonard fast. 
Han ryckte plötsligt upp sig med minen av en bot
färdig skolkare. Var det inte något, han skulle ut
rätta? Vad hade han här ute i ödemarken att göra? 
Marsch hemåt igen!

Ja, det bar verkligen hemåt igen, men långsamt, 
liksom motvilligt. Leonard hade stramat upp sig, 
men hans ansikte bar spår av en omisskänslig oro. 
Han kom inte ifrån en dov känsla av att ha varit 
trolös mot allt detta gamla i sin nya rangerade till
varo, att det var något viktigt, han glömt kvar där 
ute under träden på Katarina kyrkogård.

Det är en ganska farlig stund, när sådana tankar



smyga sig över en konstnär, som funnit sitt manér 
och kommit på modet och bär kvitto på betalta 
kronoutskylder i fickan.

Leonard stannade, stötte sin käpp i trottoaren 
och gav sig själv en uppsträckning: Är du tokig, 

arl! Längar du tillbaka till snusket och halvsväl
ten och ensamheten!

Därpå gick han vidare, men långsamt, mycket 
långsamt.

Töcknet över staden hade nu tätnat betydligt. 
Och det var, som allt flöt samman i detta töcken, 
ljus och mörker, framtid och förflutet, sanning och 
lögn. Leonard hade svårt att hitta bland sina egna 
tankar. Det låg trolöshet i luften. Ja, den var full 
av fint svek. Och mycket hemligt undanstucket och 
nedkämpat började sticka fram huvudet och tassa 
med ett ludet och lömskt behag...

Leonard hade i alla fall tagit sig tillbaka till Norr 
nu, men det hjälpte inte stort. Egendomligt med 
sa ana där kvällar utan rymd, staden ligger liksom 
m äddad i sina egna skälvande nerver. Ja, det är 

emskt, vad det kan vara lytt för nervernas suckar 
i ett stort, ljumt oktober töcken. En stackars karl 
an plötsligt känna en djup, oresonlig, pervers lusta 

att hämnas på den klara soliga dag, som kommit 
m i hans liv.

Leonard gick bakgator. Oupphörligt vände han 
sig om och stirrade efter kvinnoskuggor, som döko 
ram och försvunno i dimman likt halvt overkliga
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fantomer av hans begär. Han stirrade efter dem 
med långa, hungriga blickar från fordom. Så skakade 
han på huvudet och gick vidare. Den våta luften 
låg så tung över bröstet, att han knappt förmådde 
dra andan.

Fy tusan, det här var ett otäckt recidiv, mum
lade han.

Till slut stod Leonard i alla fall utanför ett hus vid 
Nybrogatan. Bland alla husradens långa led av 
fönster där uppe var det fem, som lyste med ett 
alldeles särskilt vitt ljus. Det var Leonards celler 
i den stora bikupan. Ja, det var hans hem, som 
kastade sitt vita ljus ut i dimhavet.

Leonard stod länge under en sömnig lykta och 
och såg dit upp. Innanför de där vita gardinerna 
arbetade hans hustru och lekte hans barn. Och där 
hängde en hel del träsnitt och etsningar i Leonards 
utmärkta manér på väggarna.

Men fanns han verkligen där själv, han, Leonard?
Så underligt, ängsligt främmande han kände sig 

i denna stund. Tanken på de tre snygga, nyskurade 
trapporna dit upp kom hans knän att darra. Väg
garna i trapphuset voro målade ljusgröna. Det var 
en färg full av falsk optimism. Tanken på denna 
färg gjorde nu Leonard sjuk, utom sig. Vi måste 
betänka, att han var en träsnidare och etsare med 
ett så snarstucket färgsinne, att allt utom svart och 
vitt egentligen föreföll honom brutalt.

Nej, det här går inte, tänkte Leonard. Jag måste
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ta mig en sats dimma till. Så kanske trappljuset är 
släckt, när jag kommer tillbaka.

I denna stund gled en kvinna förbi Leonard, där 
han stod under den sömniga lyktan. Han såg ett 
par mörka, gäckande ögon, ett litet stelt, vitpudrat 
ansikte. Hennes kappa var så där omättligt, sugande 
svart, som bara sammet kan vara. Och håret i päls
kragen glimmade svagt av fint vattenstoft.

När kvinnan var mitt för Leonard, hejdade hon 
sig omärkligt med en viskning:

Kom med mig!
Det var en viskning med uttryckslöst ansikte och 

nästan orörda läppar, hes och len på samma gång.
Leonard vacklade som för en stöt. Det var, som 

all luftens morbidezza flutit samman i denna viskning. 
Kom med mig! Jag är den anonyma. Jag har ingen 
morgondag. Du slipper mig inte. Jag vandrar där 
inne i töcknet i din egen själ. Jag är Eldens Buk. 
Jag är Könet, Beblandelsen. I mitt töcken avlar du 
dina syner... nu och evinnerligen . . .

Kvinnan vände sig om och kastade ännu en snabb, 
gäckande blick på Leonard ur sina svarta ögon. Så 
gled hon langsamt vidare.

Leonard stönade till och höll sig blundande i 
yktstolpen. Det var, som varje fiber i hans kropp
spunnits samman med denna form, som upplöstes i 
dimman.

Så skar han plötsligt av dem med en gest, 
gick tvärs igenom hans egna nerver:
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— Förbannade mollusk! svor han till. Och det 
var inte åt flickan han svor, utan åt sig själv. — 
Förbannande urslem! Är du så illa tecknad in
värtes?

Dessa stränga ord kommo helt oväntade blåsande 
genom Leonards själ. Flan stod plötsligt i det friska 
draget från en dörr, som han trodde gått i baklås.

Tappert störtade han uppför de ljusgröna trap
porna. Och han kom intumlande med rocken och 
hatten på i sin sal.

Där satt Leonard junior och färgläde med en 
röd kritstump ett av sin faders skönaste träsnitt. 
Han var tre år gammal, Leonard junior. Det är ju 
ingen ålder. Hans sysselsättning tycktes fylla honom 
helt. Han satt under salsbordet, som var fullstaplat 
med nymanglade kläder. Örngottens nykrusade band 
hängde i festliga vita skyar över hans huvud.

Leonard stod där svettig om pannan, med skälv
ningen utifrån ännu kvar i sina nerver.

Med ett steg det inom honom en glad häpnad 
vid åsynen av barnet — en häpnad över att ur 
allt det trolösa, obestämda, dimmiga och orena, som 
var han själv, kunnat framgå något så vidunderligt 
klart och rent och enkelt som detta lilla liv. Han 
sprang fram, lyfte upp pojken, förde honom intill 
sitt ansikte och insöp hans doft, som om han varit 
en liten oförklarig blomma, uppskjuten ur könets 
jäsande mull.

— Lilla rackare, mumlade han, din lilla rackare!
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Då stack barnets moder ut sitt huvud i säng
kammardörren:

Snälla Leonard, vad du har varit länge ute 
för att köpa litet hyllpapper.

Leonard satte ned sin son och trummade sig i 
pannan med en förskräckt min:

Käraste ... hyllpapper ... det har jag alldeles 
glömt...
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CARL LARSSON OCH RICHARD BERGH.

Detta år kommer en byggnad att rivas, med 
vilken minnet av många betydelsefulla år av 
den svenska konstens historia är intimt för

bundet. Jag menar den nuvarande Blanchteatern, 
förr Blanchs salong, länge den enda utställningslokal’, 
som var tillgänglig för den lilla skara upprorsmän 
och nydanare, som kallades Konstnärsförbundet. De 
flesta av oss minnas väl denna lokal, så otillräcklig 
och så föga lämpad för sitt ändamål, med sin banala 
1870-tals-elegans, sina, om jag minnes rätt, choklad- 
bruna^ väggar, där de nya starka färgerna kämpade 
en hård och vissa timmar på dagen hopplös kamp 
for tillvaron — ty vad morgonsolen gav liv, dräpte i 
regel middagssolen — och där det vördnadsfulla av
stånd, som denna konst krävde, var fullständigt oupp
nåeligt. Hur mycken, då revolutionär, numera klassisk 
konst har icke där för första gången mött offentlig
heten, debatterats, beundrats och förhånats. Josephsons 
»Strömkarlen», Nordströms »Ovädersmoln», Richard 
Berghs förgyllda skepp, Carl Larssons gula nattrock

9- ’
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Eugen Janssons blåa utsvävningar, Ackes skogstem- 
pel — jag tager blott på måfå ur högen av mina 
minnen. Av främmande konst Munchs och Gauguins 
första utställningar, som var för sig gjorde en nätt 
skandal. Det är nog många som ångra, att de icke 
då för en ringa penning förvärvade sig något av 
det mest skandalösa.

Vad var det icke för en kamplysten, jäsande, mo
digt skapande tid! Hur längtade man icke efter 
denna årligen återkommande högtidsdag, Förbundets 
vernissage, då varje gång ett slag utkämpades 
och en seger vanns, om också icke utan bles- 
syrer. Vi kände alla, mer eller mindre klart, att 
vad vi bevittnade var en stor epok i den sven
ska konstens historia — nu veta vi att det var den 
största.

Och då jag nu tänker tillbaka på denna tid, synes 
det mig att det skulle vara en vacker tanke, om vi, 
innan den gamla salen rives, där firade en minnes
fest, med några av förbundets huvudverk på väggarna 
och några av dess medlemmar i talarstolen, återkal
lande några av sina personliga minnen från ung
domens kampår. Och då skulle även minnet 
av de bortgångna hyllas: Hasselberg, Josephson, 
Norrman, Eugen Jansson, Carl Larsson, Richard 
Bergh, alla dessa vilka ännu synas oss så nära, så 
levande, och vilkas namn och verk alltför tidigt,
så synes det oss, blivit upphöjda och fridlysta av 
döden.
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Det är de båda sistnämndas minne som Fri
sinnade klubben i afton hedrar.1 Och med all 
rätt. De hava båda varit klubbens medlemmar; 
den ene från dess stiftande och till sin död, den 
andre väl endast under de första åren av klubbens 
tillvaro.

Men det är ju icke endast de bada medlemmarnas 
minne som klubben vill fira. Det är, och i första 
rummet, de båda stora kulturbärarna, två av de 
största som den svenska kulturen ägt, och så visst 
som kultur icke kan bäras och bäras framåt utan 
frisinne, så visst kunna vi i dem båda hylla ett par 
representanter för svenskt fritt sinne.

Om Richard Berghs frisinne behöver icke mycket 
ordas: det var bergsäkert, eldfast och tvättäkta, bott
nade djupt i hans fina, vittomfattande intelligens, hans 
ljusa optimism, hans rika medkänsla för allt mänskligt. 
Carl Larssons frisinne var, om man tar ordet i något 
snävare betydelse, en smula mera oberäkneligt 
så som han själv — beroende på stämning, omgiv
ning och frisinnets tillfälliga förenlighet med en del 
i hans väsende djupt rotade traditioner. När han 
spelade vira med sina gamla knektar i Sund- 
born, misstänker jag att frisinnet fick släppa till 
några betar; men det tog kanske revansch, när 
han spelade poker med sina vänner i Dagens Ny
heter.

1 Detta minnestal över Carl Larsson och Richard Bergh hölls d. 25 
febr. 1919 i Frisinnade klubben, där Hjalmar Söderberg även ar medlem.



TOR HEDBERG

Han var ingen principernas man; hans enda prin
cip var att vara glad och god och vänlig mot dem han 
var samman med och som voro hans vänner, d. v. s. 
ungefär 5° % av Sveriges befolkning. Och som be
kant är näppeligen 50 •/. av Sveriges befolkning fri
sinnad, åtminstone skiftar frisinnet betydligt allt efter 
ålder, förmögenhet, stånd och samhällsställning. Men 
Carl Larssons vänner voro av alla stånd, åldrar och 
samhällsställningar, från den vithårige excellensen till 
den linhårige rännstensungen, och med alla var han 
lika hjärtligt ense. Ja, visst var han frisinnad, den 
käre Carl Larsson, oändligt, outtömligt frisinnad, fri
sinnad som fåglarna i luften och blommorna på mar
ken, och den sköna solen som lyser över goda och 
onda, pampar och slavar, hemmansägare och Syndi
kalisten För alla fanns det plats i hans famn, ett 
villigt öra för deras idéer, och vid lämpligt till
fälle några goda råd och förmaningar.

Ty Carl Larsson var en naiv och vis man och 
var själv medveten därom; den livets visdom, som 
han själv förvärvat, ville han i naiv glädje göra till
gänglig för alla; det var därför han utan inskränkning 
och utan blygsel gav sig och sitt innersta och sina 
närmaste till pris för offentligheten — han kände sig 
som ett stycke folkuppfostrare och var det även, kanske 
mer än vad han själv och vi, hans närmaste vänner, 
anade.

En naiv och en vis man! — Naiviteten kanske 
icke alltid, icke oblandat naiv. Låt oss betänka att
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han blev nära sjuttio år, och att åtminstone under de 
sista fyrtio åren hela Sveriges och en stor del av 
Skandinaviens och Tysklands befolkning gjordes del
aktig av denna naivitet. Det är en prövning som 
icke ens Gud Faders naivitet torde kunna besta all
deles oskadd. Visdomen icke alls ny och epok
görande, tvärtom, lika gammal som livet eller, vilket 
kanske är detsamma, som glädjen över livet. Dess 
hela innehåll låg ju i de två orden: att glädjas och 
att glädja. Men båda dock sa äkta, sa personliga, 
så intimt sammanvuxna med hans originella och ge
niala väsende.

Läs hans text till bilderna fran hemmet i Sund- 
born, dessa oefterhärmliga mästerstycken av intimt, 
ogenerat, oändligt godlynt småprat med den »äl
skade läsaren». Jag är alls icke säker på att icke 
Carl Larsson en dag kommer att räknas bland 
den svenska litteraturens betydande prosaister, i alla 
händelser bland dess originellaste. Han skrev som 
han talade, höll tal och berättade, med en tillfällig
hetens ingivelse, snabbhet och fyndighet, som blev 
så roande och fängslande, därför att man själv fick 
vara med om, nästan deltaga i själva tillblivelse
processen.

När han särskilt var i sitt esse, var hans 
sinne som en äng om våren, när solen sticker rik- 
tigt varmt på... Blommorna växte tätt, tätt, och 
man såg, hur de växte, knoppades och slogo ut, 
och ju rikare bifallet lyste på dem, dess ymnigare
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och vackrare växte de. De som endast minnas 
honom från hans senaste år, kunna icke göra sig 
ett fullt begrepp om vad han var som talare i 
Sma kLngdagar —- ty improvisationen hade ju 
sa småningom fått en viss prägel av konststycke. 
Men i hans skrivna prosa skola de återfinna nå
got av humöret och den omotståndliga älskvärd
heten däri.

Naiv och vis, det var han även i sin konst. 
Naiv i sin glädje över detta livets underbara smycke, 
som kallas konst, vis i sin ömma, varsamma behand
ling av det, i sin förmåga att göra det tillgängligt 
för de många, att aldrig söka någon vinning utanför 
sina personliga gränser, sin egenart. Den visdomen 
hade han icke från början, då han under kampen för 
brödfödan ritade gubbar för populasen eller under de 
första åren i Paris lade upp stora fantastiska och 
symboliska dukar, som obevekligt och antagligen 
rättvist refyserades från Salongerna. Den förvärvades 

oc rätt snart, då han i Grez funnit sig till rätta 
i sitt liv och i sin konst, och sedan visar hans 
ver en sällsynt rik och klar och harmonisk utveck
ling av de stora personliga gåvorna.

Med en omutlig samvetsgrannhet förstod Carl 
Larsson att bevara improvisationens friskhet; fast 
populär, förlorade hans konst dock aldrig, eller 
åtminstone ytterst sällan, sin artistiska prägel. Man 
söker ju gärna liknelser och jämförelser, då man 
vi klargöra för sig det väsentliga hos en ska-
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pande personlighet; då jag nu i minnet över
blickar Carl Larssons hela produktion, synes han 
mig närmast likna en av den italienska ungrenäs
sansens naiva och älskvärda mästare, en Benozzo 
Gozzoli, en Carpaccio, ja kanske även en Fra 
Angelico. Samma ödmjuka kärlek till livets små 
realiteter, samma begär att smycka dem med kon
stens prakt och sirlighet, samma naiva fabuleringslust, 
samma omklädnad av stora trosartiklar i vardagens 
intima tilldragelser. Hur mycket av ungrenässan
sens freskokonst finnes det exempelvis icke i hans 
stora väggmålning i Norra latinläroverket, »Skolgos
sarnas korum», det av hans verk i vilket jag, åtmin
stone nu, minnes honom rikast, fullständigast och 
mest personligt representerad.

Där har han fått med allt som han älskade högst 
i livet: barnen, blommorna, sina vänner, solljuset, 
helgdagen, Sveriges flagga, den unga väna skydds- 
^n^n» som var hans ingivelses sinnebild, med drag 

nade från det kära hemmet, och slutligen ängla
barnen, självsvåldigt tumlande om i det blå. Verk- 
1^het och fantasi, porträtt och symbolik, Ladugårds
gärdet och himmelriket sammanfogade med ett djärvt, 

ekymmerslöst, men suveränt grepp till en äkta Carl 
arssonsbild, ett stycke samtida Stockholm, så troget, 

så kärleksfullt uppfattat, blott en smula idealiserat
hans eget helgdagslynne, hans goda blick och 

hans smyckande hand.
Pojkarna äro kanske något snutfagrare än i verk-
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ligheten, vännerna även en liten smula förskönade, 
men så är det ju också helgdag, och tavlan 

tillkommen för skolans prydande med konstverk. 
Det glömde Carl Larsson aldrig: att konsten är 
till för att pryda, att den själv är en prydnad. 
Ni känner antagligen alla historien om tysken, som, 
med minnet ännu friskt av de kolorerade plan
scherna i »Das Haus in der Sonne», kom upp till 
Sundborn för att hylla mästaren. Han mottogs 
med all den berömda Larssonska gästfriheten, åt 
och drack, pratade och lyssnade och skulle slut
ligen resa igen. Men förklarade att han dess
förinnan dock gärna skulle vilja se det berömda 
Carl Larssonska hemmet. Han hade icke känt igen 
sig. Anekdoten är, om icke sann, dock ganska tro
värdig.

Vi hava kanske litet var den erfarenheten, att det 
är en smula svårt att känna igen sig däruppe i Sund- 
born. Alla dessa små rum, som trappa upp och trappa 
ner under årens lopp, liksom celler i en kupa, vuxit ut 
omkring själva modershuset, äro, hur skall jag säga, 
mycket mera okonstlade, mycket mindre »mönster» 
än de te sig i de ståtliga Bonnierska volymerna. 
Allt är dock fullt naturtroget, i den minsta detalj 
återgivet som det är; hela saken är den, att Carl 
Larssons konstnärshand i sig själv är smyckande, 
prydande.

Konturerna bliva sirater och färgerna smycken, det 
enklaste stoff blir dyrbart under hans penna eller pen-
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sel, blommorna bliva oändligt sirliga, sköna skapelser, 
barnen de små Guds änglar, de kanske ursprung
ligen äro ämnade till, nakenheten blir i hans skild
ring ett slags festlig dräkt — jämför den med 
t. ex. den Zornska nakenheten, och man skall förstå 
vad jag menar — och de porträtterade vännerna 
bliva de ornament i tillvaron, som de voro för Carl 
Larsson.

Psykolog är Carl Larsson icke, annat än möjligen 
i ett par av självporträtten, ty endast pa sig själv 
ser han med den respektlöshet, som är och måste 
vara en utgångspunkt för psykologen. Därmed sam
manhänger att han egentligen aldrig karikerat andra 
än sig själv och, som ett korrelat därtill, de sina. Det 
är ett ganska älskvärt drag, och icke så vanligt 
bland karikatyrister. En karikatyrist far icke vara 
rädd för att såra, och Carl Larsson var oändligt rädd för 
att såra.

En stor mästare var han. Jag kom för ett par 
dagar sedan upp på Nationalmuseum, där en liten 
minneskollektion i den nyaste svenska salen är an
ordnad omkring hans sorgflorsklädda självporträtt 
från Thielska galleriet. Bland mycket välkänt fann 
jag där ett par teckningar, som jag icke sett förut 
eller icke mindes, ett par manshuvuden, antagligen studier 
till hans stora dekorativa kompositioner. Vilken 
storhet i uppfattning och utförande, vilken grandios 
teckning, i rang med det yppersta, som konstens 
stormän skapat!

IO.
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Ack,^ populariteten har sina vådor; då man så 
villigt lånar sig till reproduktion som Carl Larsson, 
undgår man icke att bli en smula banaliserad. Men 
då snart, som man väl med visshet får antaga, en 
minnesutställning av hans rika och omfattande konst
närskap anordnas, skola vi åter och bättre än någon
sin förr se, vilken mästare han var, vilken stor och 
egenartad och sällsynt konstnär.

Om Carl Larssons solskenslynne var i släkt med 
en försommardag i en uppsvensk hage, med spe
lande, nyckfullt liv, glada överraskningar och snabba 
växlingar, så bredde sig solen i Richard Berghs 
sinne klart och fritt som sensommarens ljus över 
vida, bördiga slätter, med djupnande färger och mog
nande skördar. Om icke de tusen vännerna visste 
det, så visste dock hans närmaste vänner att Carl 
Larssons »oförbränneliga» goda humör periodvis slet 
ganska ont i branden, tärdes och kolnade. Fanns 
det även i Richard Berghs liv sådana dystra stunder 

och det är ju knappast tänkbart att han gått 
alldeles fri — voro de dock sällsynta och för om
givningen säkerligen föga märkbara.

bör egen del kan jag från de många årens bekant
skap icke minnas att jag sett honom »ur humör», otill-
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gänglig för intresse eller glädje. Livet syntes hava out
tömliga glädjekällor för honom, och i att upptäcka dem 
var han en slagrutans mästare. Ej mindre förfaren var 
han att slå bort bekymren och skingra molnen som 
samlat sig. En av hans vänner har berättat mig föl
jande anekdot. De följdes på kvällen det är nu manga 
år sedan — hem från ett sällskap, och Dick, som syn
barligen varit vid ett briljant humör, uttalade sin be
låtenhet över aftonen och de intressanta diskussioner 
som utvecklat sig. Han hade blivit sa intresserad, 
att han totalt glömt bort, att han samma dag på 
morgonen fått veta, att han förlorat större delen av 
sin förmögenhet. Det låter ju nästan som ett skryt, 
men vi alla som kände honom veta, att det vai iena 
sanningen.

Han njöt av livets goda, men var innerst lätt lik
giltig därför — kanske något beroende därpå att han 
aldrig riktigt behövt sakna det. Säkerligen skulle han 
dock burit fattigdomen med samma lugn och an
språkslöshet, som han bar välståndet. Han var mycket 
av en stoiker.

Livets goda var för övrigt för honom ett mycket 
vidsträckt begrepp, så vidsträckt, att nagon biist 
egentligen aldrig kunde förekomma, bärg och penslar 
eller bläck och penna för ensamheten, föi samvaion 
några idéer att diskutera, och livet var rikt. Han äl
skade att diskutera, tillägna sig, klargöra. Hela hans 
författarverksamhet bottnar däri. Ty liksom Carl 
Larsson var han en skrivande konstnär, om ock av
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helt annat lynne. Då Carl Larsson satte sig ned vid 
skrivbordet, var det för att få en pratstund med 
läsaren, da Dick Bergh satte sig dit, var det för att 
diskutera med läsaren, klargöra något för honom på 
samma gång som han klarade det för sig själv. Hans 
små essayer taga därför gärna formen av ett ordbyte, 
ett framläggande av olika synpunkter, en diskussion. 
Hans syfte är icke främst att fängsla, intressera eller 
roa, utan att övertyga. Liksom Carl Larssons är Richard 
Berghs stil präglad av talets impulsiva, oberäkneliga 
tonfall, endast mera fylld av spekulation och teori, så 
som han själv för övrigt talade.

Även hans målning var i regel resultatet av lång
variga, ingående, ofta djupsinniga diskussioner med 
konstens stränga och svårtillgängliga makter. Impro
visator var han minst av allt; möjligen skall man i 
ett par av de tidigaste dukarna, de utsökta porträtten 
av hans första hustru, där han i lycklig, sorglös 
segervisshet tillägnar sig sin konst och i ett slag 
bringar den till mästerskap, finna något av im- 
provisatoriskt föredrag. Sedan är det som om han 
aldrig gav sig ro, aldrig lät sig nöja med att vara 
mästare.

Det är ett så oändligt rikt innehåll han vill pressa 
in i sina tavlor, att fulländningen endast blir ett 
stadium på vägen, som han lämnar bakom sig. Det 
synes mig icke otroligt att flertalet av hans dukar 
någon gång under sin tillblivelse varit fulländade 
eller åtminstone fulländningen bra nära, men sedan
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åter avlägsnat sig därifrån. Ty det är nog så, att 
fulländning i konsten endast kan vinnas i ett snabbt, 
resolut, från all tvekan frigjort anlopp; med arbete 
kan ett konstverk endast bliva fullfärdigt. En sadan 
duk som »Konstnärsförbundets styrelse» anser jag 
vara fullfärdig, men icke fulländad. Den har förlorat 
något av den konstnärliga charm, som är så svår 
att definiera, men som väl närmast beror på före
dragets frihet och lätthet.

Som porträttör var han i främsta rummet psyko
log, kanske den ende verklige psykologen bland 
våra porträttörer. Zorn är det visserligen nagon gang, 
men då på intuitionens väg. Bergh är det på reflexio
nens. Han målade endast dem han kände väl, och 
medan han målade, blev bekantskapen än intimare. 
Det var just icke någon sinekur att sitta för honom. 
Då han hos någon av sina vänfamiljer målade frun 
i huset, hände det mer än en gång att familjen hann 
skaffa sig tillökning, innan porträttet blivit färdigt, 
något som naturligtvis ytterligare komplicerade sa
ken och gav Dick nya psykologiska uppgifter att 
lösa.

Det vore dock fullständigt orätt att uppfatta honom 
som en uteslutande intellektuell konstnär. Fa kunde 
som han njuta av de rent maleriska egenskaperna i 
en tavla, få sökte med sådan hängivenhet som han 
att göra sig till tolk för formens och färgens egen
artade språk i dess subtilaste yttringar. Även för 
honom var konsten livets skönaste smycke, endast
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att detta smycke hade en symbolisk innebörd, som 
icke fick förgätas. Han älskade icke endast harmoni 
utan även prakt, riddarens röda fjäderbuske och de 
gyllne sagoskeppen på Visbys blåa hav, men vi kunna 
icke glömma, liksom han icke glömde, att fjäderbusken 
var manlighetens attribut, och att det var äventyrets 
guld, som färgade skeppen. Om Carl Larsson kunde 
förliknas vid en av ungrenässansens naiva bildformare, 
så hade Richard Bergh djupa beröringspunkter med 
högrenässansens tanketyngda, problemlösande mästare, 
i viljans höga, stundom övermäktiga syfte, i anlägg
ningens universalitet och intressets stundom splitt
rande mångfald. Kanske led hans konst något därav, 
denna konst som så helt, så uteslutande kräver sin man, 
men så blev han även något förmer än blott konstnär, 
en kulturpersonlighet av hög och bestående rang. 
Därför kunde han uppoffra sin egen konst för konstens 
skull, en självuppoffring ytterst sällsynt hos de stora 
konstnärerna, för vilka de båda begreppen nog i regel 
äro synonyma. Den uppgift han förelagt sig var 
vida större och mera omfattande än den omdaning 
av vårt nationalmuseum, som han så genialiskt plan
lagt och delvis hann utföra. Vad han syftade till 
var en konstens socialisering, ett konstnärligt hö
jande av den allmänna kulturnivån, vari museets 
omdaning endast ingick som ett visserligen betydelse
fullt led, men som även skulle vinnas på andra vägar, 
av vilka han hann anvisa några. Det skulle föra för 
långt att här ingå på detaljer; framtiden får utvisa,
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i vad mån hans stora, optimistiska planer skola vara 
möjliga att utföra.

Att det icke var med lätt hjärta han gjorde offret, 
är dock visst, och den tysta förutsättningen därför 
var nog förhoppningen om ett långt liv med obrutna 
krafter, drömmen att efter slutat, eller åtminstone 
säkert grundlagt verk, åter få ägna sig åt sin kära 
målning. Det har berättats mig att han, då han av 
läkaren fick veta sitt tragiska öde, att han endast 
skulle ha ett par år kvar att leva, med något av sin 
gamla humor skulle hava utbrustit: »Ja, då ger jag 
museet tusan, och målar!» Tyvärr, det öde som väntade 
honom var än mera tragiskt, och vi veta icke vilka 
drömda verk det är, som nu med honom lagts i 
graven.

Carl Larsson, Richard Bergh !

Då vi se tillbaka på deras liv, hur stort och 
vackert formade synas de icke, hur värdefulla, hur 
lyckliga även! Fyllda av sol och skuggor, mest dock 
av sol, av nöje och arbete, mest dock av arbete, 
aldrig tanketomma och sysslolösa, ständigt med ett mål 
framför sig, en längtan inom sig, en strävan, som 
fyllde dem helt, omgivna av skönhet, ägnade åt skön
het. Ja, bland livets lyckobarn voro de, så visst som
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den största lyckan är det hängivna arbetet för det 
som man älskar högst. Därför skola de prisas för 
sin lycka och hedras för sitt verk.
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BELLMAN OCH BRACKAN.
Med teckningar av Yngve Berg.

Er Bellman den store, fantastiske Natura
list, som gaar ud iblandt det livslystne 
svenske Folk — hans kære Stockholmere 
— N og tager Folket paa Kornet, i det 
han bænker sig blandt de intet anende 
Spidsborgere, Kroværter, Smaapiger, Sol
dater, Matroser, Bierfidlere osv.?

Holger Drachmann, Den heilige Ild.

L
istan på de personer, som befolka Bellmans 
diktade värld, sträcker sig gemenligen icke högt 
upp på rangskalan, vare sig man tänker på den 
samhälleliga uppskattningen av människor med hän-
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syn till stånd och yrken och förmögenhet eller ser dem 
som representanter för andlig förnämhet. Fredmans 
epistel n:o 29 bär visserligen överskriften Till de 
förnäma, men den ger snarast förklaringen till att 
han icke sökt upp dessa. När de annoblera dans
salen med sin närvaro, känner Fredman allting för
bytt.

Stolt! herrarna spassera i salen, min bror,
Stolta med hvita strumpor och knarkande skor;

Snusa, le, — — —
Pudrade;— — —

Handen uti barmen,
Hatten under armen 

Af fin kastor.

Lika litet glädje göra honom de fina kvinnfolken :

Fröknar ne le och läspa,
De frysa och de gäspa.

Ers nåd på alla säten, 
Och främmande läten!

Visserligen finns det även hos »friska grefvar och 
baroner» uppskattning av nymferna på balen:

Grefven med guld på rocken och blixtrande hatt, 
Hoppar nu främst i polskan och gör nymfen spratt.

Så charmant — — —
Och galant — — —
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Gör han en herdinna
Till en sort grefvinna 

Pâ en natt.

Men resultatet blir likväl makabert:
»Hvarföre gråter nymfen? Jo, ängslig hon ser 

Nu sin kavaljer,
Hur han faller ner 

Och fröken där ute i farstun tillber.
Smäcken föll ner i trappan, buketten försvann, 
Kjortlen blef sönderrifven, halsbandet tog fan;

Fröken skrek.-----------
Ack, hvad svek!-----------

Ingen tro och heder,
Bäst man en tillbeder,

Kränkes en ann’.
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»Det goda sällskapet» var icke det, som Bellman 
uppsökte för att finna modeller. Atterbom har med 
ett ofta upprepat distikonpar av Goethe angett or
saken:

»Hast du nicht gute Gesellschaft gesehn? Es zeigt uns dein
Büchlein

Fast nur Gaukler und Volk, ja was noch niedriger ist.» — 
Gute Gesellschaft hab’ ich gesehn; man nennt sie die gute, 

Wenn sie zum kleinsten Gedicht keine Gelegenheit giebt.

Även de hänfördaste beundrarna av Fredmans 
diktning ha vägrat att betrakta sällskapet i Bellmans 
epistlar och sånger eller Bacchi ordenskapitel såsom 
utvalt i den meningen, att det skulle bestå av per
soner, som de gärna ville få räkna till sin närmare 
bekantskapskrets. Deit tacksamhet, som en författare 
skördar, därigenom att han fyller sina läsares hem 
med många vänner ur den värld han sett och ska
pat såsom en av Dickens’ läsarinnor en gång 
tackade honom —, är icke den, som Bellman kan 
påräkna.

I allmänhet äro bellmansfigurerna löst folk och 
förfallna existenser. Urmakaren Fredman själv, som 
är i saknad av ur, verkstad och förlag, kan icke 
räknas bland huvudstadens solida borgare, annat än 
i det dystra tempus, som bär namnet perfektum, och 
hans kumpaner äro honom lika. Deras bostads
adresser äro skiftande och ovissa, deras vitæ genus 
merendels mycket osäkert och ej sällan föga rekom-
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mendabelt. Fader Kulkus, som uppges vara »mer- 
ändeJs sysselsatt med vittnesmål, sällan åsyna vittne», 
är tydligen icke något föredöme för dem, som välja 
levnadsyrke. Detsamma var som bekant fallet även 
med flertalet av de personer, vilkas namn Bellman 
odödliggjorde i dessa dikter, alltifrån spetsarna i för
samlingen och ner till de mindre märkliga, den av
skedade bankbokhållaren von Berco, den försupne 
uppsalastudenten Joseph Israelsson, f. d. bryggaren 
Meisner, som dog 1780 »alldeles afsigkommen», efter

* y y
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att länge ha levat på allmosor, »mest naken», och så 
många andra. Sådana »passagerare» äro emellertid 
icke alla. Det finns en och annan med bestämdare 
näringsfång och tryggare tillvaro. I allmänhet tyc
kas krögarna ha tillhört de mera vederhäftiga, i alla 
händelser åtminstone varit säkrare än sina kunder. 
I episteln n:o 78, fägnespelet, som är sammanstämt 
på näringsstället Amsterdam i Stora Hopargränd, 
skildras värdfolket. Värdinnan hyllas med en värme, 
vars grad är omedelbart avhängig av hennes rund- 
hänta beteende:

Hon vill så hjärtans väl och så väl;
Hon gaf oss alla färsköl, fyra krus 

Och hvar sitt ljus.

Hon är galant. Men hennes man är rent ut sagt 
en skurk. Varför? Jo:

Men Åkerblommen, snål som en varg,
I röda mössan blängde så arg,
Befallte oss draga för den och för den,

Slog dörrn igen.

Krögar Åkerblom har påtagligen, trots mutters 
goda hjärta, ingen slapp och löslig uppfattning av 
vikten att räkna noga med varorna, spara på kre
diten och sköta rörelsen, så att den går med vinst.

Till samma människosort som krögar Åkerblom 
hörde tydligen den tullsnok, som beskrives i episteln 
n:o 53 om slagsmålet nedanför Dantobommen :

86



BELLMAN OCH BRACKAN

Än då den där? Han Sjögren heter,
Visitörn vid Danto-bom,
Som mellan skrindor och kareter 
Smyger sig så snål och from.

Där står kamraten; — — —
Tolf i kvadraten,-----------

Med smorda ögon och kippade skor,
Halfva näsor, rifna klor.

Hanvarnog icke förförd av njutningslivets lockelser 
eller annan flärd. Och även den hårdhänte skoflic- 
karen, som slog Mollberg så jjla på krogen Rostock, 
var förmodligen en behållen man, fast hans yttre 
inte var skönt eller imponerande, utan Predman be
skriver honom som »surögd och klen». Men det 
heter ju om honom:

Och när han blef sträng,
Slog han i verkstan, pling, plingeli pläng,
Så att där darra bäd’ fållbänk och säng,
Fönster och dörrar, pling, plingeli pläng.

Han har tydligen hållit respekten och förmodligen 
även affären uppe, trots sin klenhet.

Skymtvis varsnar man också i Fredmans epistlar 
gestalter ur en annan krets än hans egen. När Moll
berg står på post vid Kungsträdgården, ser han 
både fint och rikt folk vila sig eller gå förbi, blan
dade med andra dödliga, som stå honom närmare:

Stolt här och där med dyrbara släp 
Mötas och trängas herdinnor, grefvinnor;
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Nedslagna män, högmagade qvinnor 
Sitta på säten bland krukor och skräp.

Men det är bara skymtar. I detta Bacchi- och Astrilds- 
rike äro människorna, de egentligen agerande eller 
filosoferande, av annat slag och alla av samma rang, 
ity, att (Fredmans testamente, n:o 133. Alla lika)

Sans souci nu, kamerater,
Bacchi öden nog man vet:
Bli vi svin ell’ potentater,

Dö vi, kamerater!,
Ingen skall den andre svika:

Vinet gör oss lika.
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Bacchus är jämlikhetens sanne främjare. Men, märk 
väl, det är bara i denna värld, bara så långt den 
sträcker sig, som den samhälleliga rangskillnaden 
är upphävd.

Det är enligt min ringa mening alldeles oriktigt, 
som man påstått, att Bellman ej känner till de sociala 
skrankorna och att hans uppfattning skulle kunna 
sägas ge uttryck åt jämlikhetssträvanden i det slu
tande 1700-talets stil. Det är ju ingalunda så, att 
den bellmanska människoskildringen avsiktligt för
enar olika samhällslager med varann. Man måste 
komma ihåg, att både de bacchanaliska ordensleda- 
möterna och Fredmans umgängesvänner icke nå 
högt upp, icke nå lika högt upp som skalden själv. 
Atterbom framhåller, att det förmodligen var mycken 
åtskillnad mellan de bättre krogar, där »alla sinnen 
bländades af galonerade hattar, kastorhattar, puder, 
silke» o. s. v., och de sämre, »där man gjorde upp
seende med strumpor, som voro ’nya och bla, eme
dan ’mamsellerna’ der oftare dansade bland gesäller 
barfotade i stubb och med håret fläktande kring half- 
betäckt barm». Det var emellan gästerna i dessa 
båda sorters krogar, som rangen var upphävd, om 
också korpraler och holländska kaptener voro högsta 
hönsen i korgen. Men högre upp, ovanför fanns 
en överklass, som icke nämnes eller åtminstone nämnes 
på ett helt annat sätt än jämlikarna från krogen. När 
Bellman höll bacchanaliskt ordenskapitel på Sulpitii dag 
1771 med anledning av friherre Samuel Olof lilas’ av-

12. _________
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resa tili Konstantinopel som kommissionssekreterare, äro 
de vanliga fylltrattarna närvarande: suspenderade aktu- 
arien von Ehrensugga, alias Holmström, den förut
nämnde von Berco, ordensklockaren Trundman och 
Bacchi prästinnor, nämligen Ulla Winblad, Näbba 
Lena, Ormens pigor o. s. v. Ceremonimästare är som 
vanligt perukmakargesällen Janke Jensen, som leder 
kapitlet, och det är rikt med tal och sånger av saf
tig bacchisk art. Tilas omnämnes först i de allra 
sista raderna. Jensen förklarar kapitlet allt. Han 
skall bort och utöva sitt yrke, kamma sina kunder, 
och det är särskilt en han tänker på:

Jag skall nu vandra bort...
Och med min silkesqvast ett hufvud öfverdamma — 
Dess ögon blixtra eld, dess hår är ej som mitt:
De svarta, lena hår i bucklor falla fritt.
Hans glädtighet i tal, hans snille och hans seder 
Ej ägnar mitt beröm och ej angår det eder.
Jag skall till min baron, som reser till Turki,
En rätt honnett baron i pros’ och poesi.

Nog vet jag, att han sörjs: mångt bröst med suck upp
vaknar,

Och mången ädel vän hans vittra sällskap saknar.
Och jag — jag gråta vill, fastän han mig betalt . . •

Det är inte fråga om någon jämlikhet. Jensen 
och Ehrensugga tillhöra icke samma värld som baron 
Tilas.
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Nej, det råder icke någon de sociala motsatsernas 
förening i Bellmans värld. Och det är icke häller nå
gon märkbar spänning mellan Fredman, »rusets dio
nysiske filosof, den inspirerade förhärligaren av all flykt 
från prosan och tiden, vardagens store hatare», som 
Levertin kallar honom, och den typ, som är Fred
mans kontradiktoriska motsats — brackan.

Jag kan icke med bestämdhet påstå, att Bellman 
kände till själva ordet, ehuru det är sannolikt. Men 
typen var honom icke okänd, och hur skulle något 
sådant varit möjligt? Det Stockholm, som Bellman 
tillhörde, var visserligen ett helt annat och ett otvi
velaktigt mycket poetiskare än vårt, men fritt från 
brackor var det visserligen icke. Hur man än vill 
dra kring måtten till dess begränsning, är ordet bracka 
dock beteckning för samma slags människor som 
nämnas kälkborgare hos oss och Spiessbiirger i 
Tyskland. Det kommer från studentslangen, liksom 
det tyska Philister och det engelska cad.

Bellman hade ju inte vistats länge i Uppsala eller 
lärt sig mycket där, men brackan hade han utan 
tvivel inhämtat kunskap om. Sorten stod icke i 
skarpare motsättning mot studenterna än mot de 
nöjets dyrkare, de vardagens hatare, de nuets hänsyns
lösa njutare, som Bellman tillhörde hela sitt liv och 
som bilda Fredmans lag. Det kälkborgerliga, det 
självkärt inskränkta, det beräknande och filiströsa 
mötte Bellman och Fredman även i Adolf Fredriks 
och Gustaf IILs Stockholm, därom är inget tvivel
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möjligt. Det måste ha varit kännbart redan i de 
omdömen, varmed hans dikter mottogos, innan ett 
allmännare erkännande kom honom till del, och i 
den svårighet han hade att få privilegium på att ge 
ut dem. Hur upptog han brackan och brackans 
åskådningssätt i vad han skrev?

Det var icke med satir eller ironi och icke häller 
med bestraffning. Han så att säga gjorde honom 
osynlig eller neutraliserade honom. Det är nästan 
med brackan hos Bellman, som med Vågen i Nican- 
ders dikt, när hon lagt sig ner till ro i det blå, att

Hon synes ej mer,
Men finns där ändå.

Man känner brackan och hans uppfattning redan 
som den dunkla bakgrund, mot vilken Fredmans 
njutningslära stiger fram i så utmanande ordalag. 
Om Fredmans ivriga predikan mot att lägga vid sig 
världsbekymret och livsbesväret har adress till ho
nom själv och hans vänner, så är hans förklaring

Jag är en hedning, hjärta, mun och krafter 
Dyrka vinets gud

riktad mot brackan, fast han icke uttryckligen näm- 
nes. Polemik bedriver icke Fredman, han endast 
proklamerar:

Långt till måndan, I raska bröder,
Likså långt som från Norr till Söder;
Morgondagen blott oro föder
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Nöjeslystnaden, med superiet som det synligaste ut
trycket, var ju oerhört utbredd alltifrån 1760-talet, 
och Bacchushjältarnas antal var legio. Bland krogens 
kunder voro de flesta naturligtvis av en helt annan 
och mycket mindre epikureiskt heroisk konfession än 
den, som Fredman förkunnar. Och icke ens hans 
eget sällskap är i sin helhet av den lödighet som 
han själv. Icke bara tillfälliga bekantskaper såsom 
den holländske kaptenen, som skalkas

Hjulbent och tokrolig, dum som en spån,

utan även åtskilliga av de ständiga umgängesvän
nerna tillhöra brackornas kategori. Den ovannämnde 
skoflickaren och hans medhållare

en gammal sergeant,
Tvenne notarier och en stånddrabant
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visa en trög och omusikalisk uppsyn. Fredman för
står att låta dem glida in i helhetsbilden utan att 
störa den, fast de förstörde Mollbergs musik. Det 
är just skaldens metod för att neutralisera brackan. 
Krogen är den scen, där de humoristiskt aktiva, de 
som bära upp den dionysiska åskådningen och komma 
oss att glömma det prosaiska skicket av de reala 
motiven, mötas med de passiva, de som endast genom 
de förras åskådning och den dager, de kasta över 
allt, bli humoristiska. På krogen samlades ju »prole
tärer ur alla stånd, alla klasser, alla yrken» och bland 
dem fanns visserligen ingen, som icke Fredman 
kunde göra till en verksam staffagefigur i sina scene
rier, men många, som icke dögo till mer än kon
trastfigurer eller att driva gäck med. Där är Jergen 
Puckel, snobben och skrodören; där är sjötullsbesöka- 
ren Norström, som vart Ulla Winblads man, han som 
»har ingen röst, spelar intet instrument, förskrifver 
sjelf sina viner», och åtskilliga till, som äro nöjets 
brackor. De kunna intet ge de andra av dén orgi- 
atiska stämningen. De äro komparser. För dem 
är nöjet, ruset bara bedövningsmedlet, sysselsättningen, 
som tillgrips, när inget annat längre står till buds. 
Vore det möjligt, skulle de gärna anammat helt 
andra och världsligare läror än Fredmans. De kunna 
icke tänka så, som Fredman analyserar Movitz’ sinnes
stämning, när han av eldsvådan tvingas ut ur sin 
stuga, och allt, klarinett, fiol, hoboja och peruk, står 
i ljusan låga:
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Jordens gudar, all er lycka, 
Är ett stoft, ett glittergrus.

Movitz går till nästa krogen,
Borgar där förnöjd ett krus.

Men ännu mera än hos krogkunderna är naturligtvis 
brackigheten framträdande hos krögarna. Möttes de 
förra likväl i nöjets stunder, då brackan lämnar sin 
mest påfallande brackighet å sido och i alla fall 
underordnar sig och till en viss grad rycks med av 
symposiarkerna, äro krögarna endast undantagsvis av 
samma glada lynne. De lura på betalningen, och 
hos dem förmärkes sällan något begrepp om natu
rens skönhet eller den tonernas idealitet, som utmär
ker hjältarna och hjältinnorna i Fredmans trupp. 
Men dessa vingla och borga sig fram, krögarna äro 
så många och konkurrensen emellan dem så skarp, 
att även dessa panka och utblottade människor lätt 
nog lyckas komma i åtnjutande av fest och rus. 
Och så blir den brackighet, som finns runt ikring 
det yrande festtåget, bara något att överlista och 
triumfera över, utan att den förorsakar vidare grub
bel eller ens omnämnande. Det är nog, att den litet 
emellan har fått bestå fiolerna till festmusiken.

Det finns inte mycket av annan personkarakteri
stik hos Bellman än den för honom säregna impressio
nistiska lyrisktdramatiska. Någon enstaka gång gör 
han likväl en dikt i stil med andras från den tiden,
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där man kan hitta ett bidrag till hans uppfattning 
av brackan. Vill man utsträcka ordets giltighet till 
att även omfatta kvinnliga väsen, kan man säga, att 
Fredmans testamente, n:o 139. De skönas levnadslopp 
ger bilden av den kvinnliga brackan, den kvinnliga in
skränktheten, självbelåtenheten och innehållslösa mode
tomheten. Mera direkt höra dit tre dikter i samma 
sångcykel, nämligen n:o 129. Till en växelmatador, 
n:o 200. Lugnet vid flaskan och n:o 208. Epita- 
fium.

Växelmatadoren prunkar med börd och rike
dom och bor ibland nöjen, välan, säger Fredman, 
eger du mer än jag, så öppna pungen och drick 
med 111ig hela natten! »Lugnet vid flaskan» har den 
vanliga uppräkningen av de människokategorier, som 
icke fatta det lugna och förnöjda sinnet, som finner 
sig tillfredsställt av att dricka: högfärdens dårar i
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strid om ära och makt, girigbukarna, de lärda gräl
makarna, alla, om man sä vill, avarter av brac- 
kigheten. »Epitafium» slutligen lämnar i samma 
manèr, som fru Lenngren brukade, en bild av den 
dårlige rike mannen, vars alla oarter och obehaglig
heter skildras på känd melodi:

Isterhaka, väldig buk,
Stinner pung och lockperuk,
Sammetsrock och präktig lycka,
Spansker [!] rör och gyllne krycka. . . .
Ståtligt, ståtligt, mina herrar, ståtligt!

Röd i synen, frodigt hull,
Stora skepp och tunnor gull,
Hufvudbry en stund på dagen,
Sedan värk i hals och magen . . .
Lappri, lappri, mina herrar, lappri !
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Klockan elfva ungefär 
Vakna trumpen, sur och tvär,
Post och växlar länge läsa,
Ärligt folk för ro skull snäsa . . . 
Vackert, vackert, mina herrar, vackert!

Röda tofsar, vackert spann,
Drängar som stå på hvarann,
Åka ut, migrän att glömma,
För en vän till fots sig gömma . . . 
Vanligt, vanligt, mina herrar, vanligt!

Det är ytterligare sex strofer, i vilka figuren utför
ligt beskrives till både det inre och det yttre, och dikten 
är alltså den mest genomförda av Bellmans skildrin
gar av brackan. Den ger ju ingen sympatisk gestalt, 
men nog är det hela rätt likgiltigt; typen har inte 
intresserat skalden, vars fantasi framför allt eggades 
av det individuella.

*

Stockholmsbrackan, som av Bellman så att säga 
oskyldiggjordes genom att förvisas till bakgrunden 
och få bilda eftertruppen i Bacchi glada kompani, 
men som aldrig fördes fram i realitet eller piskades 
med hån har annars blivit väl ihågkommen av Stock- 
holmsskildrarna. Han hudflängdes ofta redan av fru 
Lenngren, vars torra satir alltid var redo att bestraf-
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fände vandra ut på dygdens stig. Han figurerar i 
romantisk indignationsdikt bland annat hos Almquist 
och i mindre skala hos Blanche, som med salvelse
fulla klangramsor och fullkomlig frihet från självironi 
beskrivit sa mycken flärd i sin goda huvudstad. 
Men riktigt hett om öronen fick brackan det först, 
när »Röda rummet» kom ut, och sedan dess har han 
egentligen aldrig haft det lugnt. Icke minst den 
realistiske novellist, vars namn står på titelbladet till 
denna bok, har saltat och pepprat Stockholmsbrac- 
kans tillvaro utan återvändo.

Mildare än alla andra var Bellman. Det är för
klarligt inte bara ur hans eget skaplynne utan ock
så ur hans tidevarvs. Nöjets frihet var dock större 
då än någonsin annars, och det gjorde det lättare 
att härda ut med brackorna. De hade då icke mak
ten att stapla förbud på förbud. Det var då icke 
möjligt för dem att göra sin obegripande och av
undsamma hätskhet mot all munterhet, all förströelse, 
all oi eglementerad darskap till härskande princip. Nu 
kan man misströsta om att någonsin mera få se ens en 
blek avglans av Bellmans humor.

»Vem skulle i vår tid våga framställa en skara fyll
bultar och glädjeflickor såsom Bellman framställt dem?» 
frågade Fröding 1890. Moraliskt eller vetenskapligt 
tendentiöst, fortsatte han, skulle de nu bli behandlade, 
om dikten sysslade med dem, och ingen töras vara 
humorist på grund av nöjet av en humoristisk upp
fattning och framställning, upplösande allt disharmo-
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niskt, vrångt och eländigt i ett stort alltförlåtande 
halvt svårmodigt men medkänsligt löje — som Bell
man gjorde.

Det gör Bellman så mycket kärare, så mycket 
behövligare. Både han och hans figurer ge oss här
liga bananer, som numera inte stå att uppdriva.

Men av de levande äska vi skarpare satir än 
någonsin över brackan.
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Stadshustornets slutkrön.

STADSHUSTORNET.
jalle! Stockholm d. 9. febr. 1919.

Jag har ofta funderat på varpå det kan 
bero att utpräglat intelligenta personer, och 

bland dem särskilt litterära talanger, så ofta sakna 
förmågan att se. Se i ordets egentliga betydelse,
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vilket synes mig vara att i åskådandet av verkligheten 
mottaga, från idéassociationer frigjorda, omedelbara, 
personliga intryck. Det har mångfaldiga gånger 
tyckts mig, som om deras ständigt på hjärnan in
ställda verksamhet så småningom avvande de yttre 
sinnena från att suga till sig av verkligheten format 
liv. Man ser utan tvivel, men mer som en kamera. 
Sinnet reagerar icke. Tappar man då i reflexionens 
och forskningens slavtjänst förmågan att skåda 
se omedelbart utan mellanhänder? Förloras här
under den ursprungliga och bondenkla konsten att 
»använda sina ögon?»

Jag kan nämligen icke anse att Du, när vi för 
några år sedan gingo tillsammans över Rödbodtorget, 
använde Dina ögon, då Du vid detta tillfälle stannade 
mitt för Clara Södra Kyrkogata, såg upp mot Clara 
kyrka och sa: »Jag tycker Clara kyrktorn är det 
vackraste tornet i Stockholm!» »Det är omöjligt att 
Du ser det så», tänkte jag. »Men möjligen är det 
någon för åskådandet alldeles främmande sensation, 
som genom en idéanknytning framkallar detta under
liga uttryck.» Det vågade jag icke säga för den 
vägande respekt jag hyser för Din intelligens, men 
jag blev också samtidigt verkligt ledsen. Jag har 
nämligen själv alltid sett upp till och gått förbi Clara 
nya kyrkspira med en känsla av rysning över dess 
brutala fulhet. Hela 8o-talets opposition mot skön
heten tycks mig monumentaliserad i denna sträva, 
vassa, oformliga och oproportionerliga schablon på
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Carlbergs andra teckning till 
Storkyrketornets avslutning.

en spira. Torrheten, döden vilar över den på ett 
alldeles särskilt sätt. Ej en linje talar ett mänskligt, 
än mindre ett Guds ord. Ofruktsamhetens apoteos. 
Och hur är den också tillkommen? Gamla Claras 
levande barocka linjer ersattes på 1880-talet med 
»gotisk» bokkunskap. »Gotik» såg ut så på den 
tiden. Hnr den i själva verket tedde sig, såg man inte.
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Den inlärda teorien murade igen ögonen, och 
handen arbetade oberoende av dagsljus och verklig
het — som mig synes i blindo. Men utan tvivel 
skall den gamle mästaren till verket, min aktade 
lärare arkitekt Dahl, anse Dig klarseende även i 
denna fråga. Jag kan det icke.

Ej så synnerligen många år tidigare hade en annan 
»ny-gotisk» spira tillkommit i Stockholm, nämligen 
Riddarholmskyrkans nuvarande genombrutna, i gjut
järn utförda tornspets. Den har sitt alldeles sär
skilda originella behag. Lätt, svävande, pittoresk, 
elegant och ändå tungsint. Ett sorgflor över en 
begravningsakt. Kanske formad så med tanke på 
Riddarholmens kungagravar, kanske så tillbliven, 
vilket är troligast, som en följd blott av materialets 
begärelser. Den rent svarta tonen, som kröner bygg
nadsmassans röda tegel, ger emellertid en distinkt och 
klar skärpa, som utan all hårdhet låter luften milt 
glittra in på vägen upp. Det är en spira som av 
»förnuftsskäl» tadlats, men som har alldeles säregna 
och mycket goda skäl för sin existens.

Du frågar: »Vadan dessa omvägar till Stadshus
tornet?» Tornet av granit, som blev tornet av kop
par. Jo, det är av samma skäl som Du lät oss 
mumsa av Lagårdslandet, i det Du gav oss Martin 
Birck.

»C’est le milieu qui fait l’homme», tror jag 
Taine säger. Jag fortsätter följaktligen och går 
över till Storkyrkans torn, vars underbara spira
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Carlbergs tredje teckning till Storkyrketornets 
avslutning.

också höjer sig över Mälarvattnet. Tillåt mig säga: 
»Jag tycker Storkyrkan är det vackraste tornet i 
Stockholm», och det är därjämte Stockholm alldeles 
speciellt. Karlen som gjorde det hette Carlberg. Han 
brottades till en början med en annan, Hårleman, och
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letade sig sedan fram på de mest skiftande vägar 
till den slutkläm, som nu synes oss så enkel, så na
turlig, så självklar. Du ser här några stycken av 
hans experiment eller rättare sagt uppfattningsstadier, 
några av de många som han lämnat efter sig på 
papperet. Än vill han ha högt, än lågt, än mer 
rundat kupolaktigt, än avgjort kubiskt. Det är utan 
tvivel Slottet, vars närhet han alltmer känner. Sam
klangen mellan det horisontala och ändå växt uppåt. 
Intrycken utrikesifrån, som legat inom honom, vika allt
mer för ögats verklighetssyn, för den lokala ram, inom 
vilken hans verk skall göra sig, och härmed kommer 
till sist hans slutord, vilka likvisst först under själva 
utförandet får den fängslande tonvikt, som endast 
det väl talade ordet har. Och trots denna samhörig
het med omgivningen, vilken rikedom av skilda skön- 
hetsmoment, trots enhetligheten, vilken flödande och 
mjuk nyansering. Intet av torrhet, intet av stram 
bundenhet, intet av schablon. En fantasi, som i idel 
glädje lekt sig fram och därmed nått det tryggaste 
fäste. En klassisk uppenbarelse med spansk sälta. 
En klang av ett handslag mellan en svensk från 
storhetstiden och en »grand av Spanien».

Söder, Stockholms högland, ser ner från sina 
höjder på Sta n och Norr. Det vill till, att borgarna 
där nere i dalen kasta upp sitt stadshustorn i Kungs- 
holmshörnan, för att deras silhuett på något sätt 
skall spira upp och göra sig. Katarinas Peters- 
kupol är en väldig kämpe. Sällan har ett kyrk-
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Carlbergs fjärde teckning till Storkyrketornets avslutning 
(«approberadt« men under utförandet ej oväsentligt ändrat).

ligt byggnadsverk i massa och kontur samlat i sig 
en hel stadsdels naturliga behag till den grad och 
i så fylligt svävande form låtit jord och himmel 
smälta i varann, som fallet är med Katarinakyrkans 
växt på Söderhöjden. Ett mästerverk! — där ögats 
seende visshet och en fantasi med säkert rotad klar-
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synthet för »hur landet ligger» ger livets blommande 
kraft i ett bergfast slutackord.

Hur olika ter ‘sig icke den krönande och lätta 
spira, som på Kungsholmshöjden avslutar »Ulrica 
Eleonoras kyrka»? Vilket helt annat grepp! Och 
ändå vilken stark gemensamhet i linjernas blida 
mjukhet! Här går sirlighet och slottslik prakt 
hand i hand uppåt för att i en sista lekfull 
sträckning enas om en slutkläm både enkelt mått
full och harmonisk. Naturlig osökthet och lugn 
grace är kanske denna spiras mest fängslande 
drag. — — —

Mitt bland dessa minnesmärken skall sålunda 
Stadshustornet sticka upp. Det var på sin tid — 
som Du måhända minns — ännu 1907 ett Rådhustorn. 
»Rådhus» vill för Stockholmsförhållanden säga en i 
viss mån representativ domstoIsbyggnad, och detta 
byggnadsverk tänktes då från sockel till tornspets 
helt utfört i granit. Ändamålets och materialets all
var bestämde i alla väsentliga drag byggnadskrop
pens resning och ytornas bildning. Läget och vatt
nets närhet hade då i begynnelsen hunnit spela in 
jämförelsevis litet. Tornet tänktes som ett massiv, 
dess former höggos som ur ett block, och avslutningen 
tornade upp sig i skulpturalt utmejslade tinnar. Hela 
idén låg i formningen ur ett material, som en
dast graniten kunde tillåta, och i den tillhugg
ning, som härvid låg naturligt närmare till hands 
än uppbyggnad i vanlig mening. Du skulle kanske
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säga: »en alldeles fristående skapelse således». Ja, 
en fantasi, om Du så vill, fri isynnerhet från omgiv
ningen, grundad helt och hållet i det givna mate
rialet. I själva verket stod stenen här mindre som 
ett byggnadsmaterial, mer som en del av berget.
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Det är svårt nämligen för en stockholmare att se 
graniten utan att tänka på granitberget. »De gamle» 
byggmästarne sågo på gråberget, men drogo sig i det 
längsta för att forma ut ett gråstensblock. Här i 
denna första granithuv återfinns en strävan att låta 
berget tala, att få fram dess dunkel och skiftande ljus, 
få skrevornas besynnerliga gångar och topparnas 
platta nötthet ut i ett formspel som lever, med ett 
ord få bergets mystik och granens sus i ett.

Så kom omslaget. Stadsfullmäktige beslöto, att 
denna redan till uppförande bestämda byggnad icke 
skulle bli en domstolsbyggnad utan ett »Hôtel de Ville» 
eller, som Du själv lär ha döpt det, ett » stass hus>\ 
och att arkitekten fick klara det hela så gott han kunde, 
i det han skulle på denna sammaEldkvarnstomt inlägga 
en ny själ i denna samma byggnadskropp. Du förstår, 
att sån’t gör man inte, utan att kroppen successive 
förnyas — och det är just det Stadshuset hållit på 
med från 1907 till nu. Materialet blev i stället för 
granit tegel. Ändamålet blev i stället för domslut 
stadsförvaltning. Båda dessa grundackord ha till 
sist omstämt allt. Tillsammans med läget, vilket 
oavbrutet spelat in med ett långdrag av fläktar från 
Saltsjön till Mälaren, mitt i en av minnen mättad, 
lugn landvind från Norr till Söder. Och tornkrönet 
har härunder helt naturligt alldeles särskilt fått er
fara att »det blåser på höjderna». Ett svep av vin
dar har oavbrutet rivit ned vad som gång på gång 
i skiftande toner där byggts upp, men var storm har
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Tornavslutningen av koppar. 
Ett mellanstadium.

givit ny klarhet, vart rivet bygge ny stadga — och 
nu står krönet där, färdigvuxet — och håller.

Du frågar, varför just det håller? Jag skulle 
kunna svara: Använd Dina ögon, men jag skall i 
stället söka röra mig med Din egen specialitet, ord
konsten.

Du var med om hur byggnaden uppfördes i tegel
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i stället för av granit, formades, även till sitt yttre, 
genom att tegel lades på tegel. Tornet murades så
ledes också i tegel, men granitavslutningen på tegel
tornet stod då icke längre som det ur torn-massiven 
uthuggna krönet, toppen stod icke där längre som 
»bergets» hjässa. Från att ha varit en ur granitmassan 
spirande avslutning blev den på toppen isolerade granit
formationen mer att betrakta som en tornets tegelkropp 
täckande huv. Det nedifrån växande hade gått över till 
det överst täckande. Och härmed följde också en annan 
formutbildning. Till att börja med, helt naturligt, i 
detta samma material granit, som ju i fantasien liksom 
rotat sig fast däruppe på höjden och som ju också 
i viss mån lät sig dana till en på samma gång täc
kande och spirande resning.

Men så döko känningarna nedifrån återigen högre 
upp. Byggnadens yttertak i övrigt hade blivit täckta med 
metall, i st. f. att som först beräknats beläggas med te
gel, och de utåt böjda tegeltaken blevo inåt svängda 
plåttak: allt omdaningar hophörande med ett Hôtel de 
Villes festligare, friare karaktär gentemot en domstols- 
byggnad och med byggnadens läge, där vattnets närhet 
allt bestämdare förde in en mer svepande linjeföring.

Hur trängde sig icke dessa väsentliga drag, till form 
och till material, så småningom upp även till torn
krönet? Hur här återfå samma kynne, befrias från 
tyngden, få in en festligare känsla och lättare klang, 
och med detta en intensivare, mer befriande växt 
uppåt? Det främmande vordet, isolerade granitma-
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Tornavslutningen av koppar som skall 
utföras.

terialet på tornets topp måste bort! Det hade suc
cessive sopats undan från fasaderna där nere, och 
dagen kom, då det föll även från toppen.

Och i sitt fall gav det växt åt kopparspiran.
i5- __________
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Orkar Du även höra, hur denna vuxit sig färdig?
Den har hållit på med det nu i två, tre år. 

Den blev rätt stenaktig till att börja med, denna 
kopparspira, ehuru grundidén till utbildningen ut
gjorde en på tegeltornets topp-plan sig upptornande 
klockstapel. Du finner vid detta stadium runt tor
nets taklist en stenbarriär, som begränsar utsikts- 
planet, på vilket stapeln sedan reste sig. Här så
ledes till att börja med en bestämd markering av det 
nya materialets grund att växa på.

Du finner sedermera utbildad en serie varianter 
av detta tema, där under hand kopparmaterialet 
alltmer tar ut sin rätt, granitens former försvinna 
— och den sista stenbarrikaden, räcket, faller bort. 
Du skönjer, över tegellisten, plåtens täckande ut- 
språng, varmed det nya materialet, i en kraftig in
dragning, omedelbart och obrutet vidtar. Uppbygg
naden, som bär klockorna, är tänkt att växa från 
tornets inre och upp, utan någon mot tegellisten 
täckande förmedling. Sedermera framkom behovet 
av en sådan förmedling.

De klockhuven bärande pelarna eller stolparna 
inneslöto först ett »kenotafium» över Erik den Helige, 
skyddspatronen, krönt av en bevingad genie en 
idé av samma art som det vid tornets fot vilande 
monumentet över grundläggaren Birger Jarl. Detta 
litterära eller, om Du så vill, andliga innehåll får 
Du emellertid icke tro utgjorde något slags språng
bräda till formgivningen. Det var nämligen alldeles
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tvärtom. Formbehovet, behovet av en kärna, upp
växt från tornets inre och omsluten av stapelns stån
dare, gav det andliga innehållet. Detta samma form
behov krävde sedermera en mer enhetlig, koncentre
rad utbildning, och härav föddes tanken att som 
hjärtpunkt ta Erik den Helige själv och sätta dit- 
Och där står han nu. Högrest. Åtta meter hög 
Driven i koppar. Helförgylld. Innesluten mellan 
pelarna, som bära klockbaldakinen, och överst Tre 
kronor. Han tittar ner, vår skyddspatron, mot gamla 
sta’n och skyddar den nya så gott han kan. -

Kära Hjalle. Jag har plågat Dig med detta långa 
och omständiga brev, därför att jag gett ett löfte åt 
allas vår vän Carl Laurin, och till följd också av 
den egenskap, Du i kultiverad grad besitter, att re
presentera begreppet Stockholmaren.

Du är lycklig Du att med Din ordställning kunna 
tränga till själarna. Den uppställning åter inom 
vilken min konst binder känslor och tankar begripes 
nu föga. Den är för tiden död malm. Det medium, 
som är Ditt, är åter tidens. Du förstås. Tillåt mig 
en suck:

I hundra år har all vår uppfostran, all vår 
respekt ägnats ordets bildning, ordets uppfattande. 
Ordet flödar ur, i och över oss alla. Ordet 
älskas framför allt. Och de två konster, som nu 
besitta världen, äro väl ordets och teknikens.

Hur fåfängt då att tala med form. Och ändå 
— vilken innerlig njutning! Färgen, formen: sinne-
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nas triumf. Sinnenas, ej hjärnans. Ögats, ej reflexio
nens.

Jag minns tre visdomsord för konst utav Rodin: 
»Regardez — regardez bien — regardez longtemps.» 
Detta ögats verklighetssinne och försinnligande 
kraft, hur litet odlat är det icke i vår tid, hur litet 
blommar det ej!

Men ordets tjuskraft växer som ogräs. Adjö, 
Hjalle !

Din vän
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STADENS SÅNGMÖ.

H
on gick som främling i den nya staden, 
ett Frankens barn, en vilsen Blanzeflor, 
och nordan strök den vandrande balladen, 
som smått bekant, på hennes gula hår.

Då kom en riddare, en skald i stål,
och lärde henne landets eget mål
vid kärlig lek, vid festens klang och prål.

Och hon gick ut i ängderna och förde 
den svenska hagens frukt till stadens torg.
Bland krämarborden satt hon tyst och hörde 
på lutans rika brus i kungens borg, 
tills liksom visans mö med ens hon lät 
sin ringhets mantel falla ner från knät 
och steg dit upp i Vasaprinsens fjät.

Hon for en kröningsdag till karusellen 
i höftbred ståt, i prunkande kaross.
Hon for till gudarnes balett om kvällen,
on stolt Bellona mellan röda bloss.
börbi gick Stiernhielm, rak, med vaden spänd,
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och Lucidor med huggaren vid länd 
stod gnolande i gapet av en gränd.

Och hon sprack ut som Nordens unga Fröja 
i blom och prakt vid instrumentens låt.
På malm och Djurgård lyste hennes tröja, 
och vinden sköt lycksalig hennes båt.
Hon steg som Venus själv ur strömmens blå 
kläd henne hur du vill, kläd av, kläd på, 
en kvinna är och blir dock rokoko.

Och hon smög ut i äventyr och fara, 
som arsenik och oskuld falsk och vit, 
en mystisk tjuserska, en Tintomara, 
ett glitter av azur och lazulit.
En skumhylt man med dystra ögonbryn 
såg henne skimra under regnbågsskyn, 
en romantikens svala androgyn.

Och sent i seklets kväll på »Aftonstjärnan» 
en drömmare satt ensam och förstämd.
Då såg han henne skymta, skymningstärnan 
som genom prosans gator irrar skrämd.
Han lyfte hastigt fönstrets draperi; 
men som en nattblå hamn hon gled förbi, 
en vägvill fläkt, en brusten melodi.
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Lagårslands 5-klassiga Läroverk.

»L A G Å R S L A N D E.»

P
å hösten 1879 flyttade jag, elvaårig, till Ladu
gårdslandet och bodde Kommendörsgatan 3 i 
det hus, som ägdes av kommendör Didron, efter 
vilken gatan fått sitt namn. Det var då en tämligen 

okänd nejd för mig. Visserligen hade jag besökt 
mina kamrater från Sophie Adlersparres småskola, 
Leonard Jägerskiöld och Ragnar Liljenroth, vilka båda 
bodde på Sturegatan, och jag hade också lekt indian 
med sedermera forskningsresanden, zoologen och skal- 
cLn Axel Klinckowström i Humlegårdens då ganska 
vdda ängder, men det var först när jag blev bo-
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satt mellan Qvartersgatan och Esplanaden, som 
Linnégatan och Karlavägen då kallades, jag fick 
den rätta känslan för den stadsdel, vilken av bri
stande pietet för de historiska värdena omdöpts till 
Östermalm.

Namnet hade denna trakt fått av de två gamla 
kungsladugårdar, vilkas mark under 1600-talet delvis 
avsöndrades till staden. Under Carl XLs förmyndare
regering vid 1660-talets början utvecklades Ladugårds
landet till en sorts Djursholm, och tomter upplätos åt 
som det hette: »Kungl. Maj:ts och Rikets trogne män 
och råd, på det de dem med zirliga och förnäma 
lusthus samt träd och örtagårdar skola bepryda och 
bebygga.»

Trots min ivriga läsning i »Fryxell» begrep jag 
ej då det ringaste, hur illa man for med stadsdelens 
historiska och naturvärden. Jag gladde mig faktiskt åt 
Strindbergs dikt Esplanadsystemet :

»Här skall ej byggas upp igen,
Här rives blott för Esplanaden.»

och slutorden, den gamle mannen med sitt:

»Ha tidens sed att riva ned
Men bygga upp? Det är förskräckligt

och svaret
Här rivs för att få luft och ljus,
Är kanske icke det tillräckligt?»
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De s. k. palats, som byggdes och som pryddes 
med tarvliga gottköpsornament, belystes på Esplana
den sedan 1883 av det kalla elektriska ljuset och 
föreföllo mig storstadsmässiga i hög grad.

Men under 1880-talets första år fanns det dock 
kvar mycket av idyllen. Tobaksland med feta plantor, 
diken med intressant grodrom om våren och dammiga 
kardborrar om hösten. Tyskbagarbergen med sina 
bråddjup voro fulla med äventyr bara ett par skott
håll — med salongsgevär — hemifrån. Jag hade 
en gång den hedern att få jaga i detta klipp- 
massiv med den mörkögde Ernst Linder, sedermera 
general.

Utanför där jag bodde, mitt på själva Kommen- 
dörsgatan, låg en smedja, där jag inköpte järnfilspån 
för pyrotekniska ändamål. Bakom löpte ett plank, 
över vilket gick en olovlig väg till den Lagerströmska 
skolan, dit jag kom efter en lätt inträdesexamen — 
jag hade endast fått fråga på 7x9, för vilket jag 
onöjaktigt redogjorde — och där jag sedan i ett år 
studerade. Mitt i en park, där nu Kommendörsgatan 
går fram, mellan Brahegatan och Nybrogatan, fanns 
ett lågt, vitmålat hus. Detta var skolan och bredvid 
i samma trädgård fanns en liten vit paviljong, där 
den mekaniska gymnastikens skapare, d:r Gustaf Zander, 
bodde, och där jag ofta var på barnbal. Ej långt 
ifrån på Majorsgatan bodde en liten mager och gäng
lig pojke, Hjalle Söderberg. Det som då föreföll 
honom vara det ondas princip, var den av ett våld-
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samt hat mot »snobbar» uppfyllde busen Frans. Först 
då jag kom i storskolan skulle jag göra Hjalmar 
Söderbergs personliga bekantskap, men innan jag 
kom in i denna, Ladugårdslands 5-klassiga elemen- 

. tarläroverk, vulgo »Larslande», skulle jag få känning 
av dess lärarkår. En junidag 1880, just då jag 
ämnade mig upp för att åhöra vårexamen i den 
ansenliga skola, som jag då ej visste vara världens 
fulaste skolbyggnad, vilken, kanske just av detta 
skäl, blivit med den största ömhet skonad från ned- 
rivning av höga vederbörande, även då den ersatts 
med den Ragnar östbergska byggnaden bredvid, 
den vackraste skola jag sett, mötte mig en mörk
rödskäggig, enögd man. »Varför hälsar du inte, 
drummel», frågade han, samtidigt givande mig en 
kraftig örfil. »Därför att jag ej vetat vem herrn 
är», svarade jag med en logik, för vilken han böjde 
sig, men örfilen kunde han dock ej taga tillbaka. Det 
var den stränge läraren i naturkunnighet, C. R. Sund
ström, vars Atlas öfver djurriket i liten tvärfolio 
med gult omslag alla gossar då kände. Men det 
var bara ett lejon, icke hans eget porträtt som 
prydde första sidan. Han skymtar i Hjalmar Söder
bergs produktion som läraren med glasögon med 
speglar, så att han kunde se vad som försiggick 
bakom. Märkvärdigt nog berättade han för oss, 
att Lamartine var det högsta han visste i skalde
konsten, och då jag sedan läste dennes något senti
mentala dikt Jocelyn, kunde jag ej låta bli att undra,
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om ej motsatsernas dragningskraft också gällde i fråga 
om poesi.

Från denna examen, som trots att jag ej var 
mer än åhörare, varit så dramatisk för mig, minnes 
jag tvenne saker, dels ett par söta flickor, en på 
nitton och en på femton år, Ellen och Anna Scho- 
lander, som fyllda med denna ålders våldsamma skratt
lust, gycklade med sin frände, skolgossen Carl Axel 
Nyström, och dels den frenetiska gymnastiska inten
sitet, med vilken n:r i i tredje C, skolynglingen Vil
helm Lundström, sträckte upp handen. Här finnas 
starka intellektuella krafter, tänkte jag, och denna 
prognos visade sig vara riktig, då det gällde den 
sedermera så entusiastiska klassiska filologen och pro
fessorn.

Så kom jag in i det då av rektor Wadner skötta 
läroverket i andra C, och jag minnes, hur en på 
Kongl. Djurgården hemmavarande — den artigast 
sagt mindre aristokratiska delen, av lärjungarna voro 
från denna natursköna trakt av Stockholm — mötte 
mitt första framträdande på skolgården med ett par 
mycket starka ord med pejorativ undermening. Strind
berg säger om sin tids skolgossar, att de talade 
egentligen mest om osedlighet och betyg, och visser
ligen språkades det om det första minst lika intres
serat och även lika verklighetsfrämmande, som den 
store författaren själv brukade på det sexuella om
rådet, men mycket roade också de gräddbakelser, s. k. 
skarpskyttar, som portvakten jämte knäck försålde,
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och så naturligtvis det som gläder nästan all manlig 
ungdom, »storsmockan», »maghoppare» och »kimbo- 
blängare». Allt detta berördes icke utan många dyra 
och gruveliga eder. Den mest verkningsfulla smockan 
erhöll jag av Sven Unander. Jag måste hålla mig hem
ma några dagar för läkarbehandling. Nu tillhör den 
energiske mannen konsthistorien genom Oscar Björcks 
på Nationalmuseum bevarade porträtt »Jägaren», och 
hans krafter utlöstes på ett för det allmänna nyttigt 
sätt genom varutransporter å Torneälven under världs
kriget.

Den ton, som under 1880-talet rådde bland lär
jungarna i skolan, var icke beroende på överkultur 
men var ett uttryck för andan i de folkliga och små
borgerliga lager, som bodde på Storgatan och dess 
bigator. Skolan själv låg vid Qvarngatan. Full demo
krati rådde i detta elementarläroverk, och min klass
lärare var ej mera imponerad av två ättlingar av 
den berömda Oxenstiernska familjen, än att han från 
katedern kallade dem sina paroxar. Däremot ville 
många av lärjungarna »klå busar», d. v. s. folksko
lornas alumner, vilka, då det blivit mörkt då vi gingo 
hem, med stenkastning hälsade oss »snobbar», ett 
ord, som mera antydde det aristokratiska i elementar- 
skoleskapet än ett utsökt raffinemang i dräkt och 
vanor. Både Hjalmar Söderberg, som i andra B 
under Sveriges första elementarskollärarinna, fröken 
Betty Pettersson, fick sin undervisning, och jag voro 
pacifister, ehuru då som nu Hjalmar Söderberg var
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ännu mera pacifist än jag, när det gällde »busarna». 
Sedermera författaren Gustaf Jansson med sitt »Jasse 
fesstårru» och Ernst Didring samt särskilt den ny
ligen avlidne revyförfattaren Harald Leipziger voro 
väldiga slagskämpar. »Judefläsk», som den antisemitiska 
skolpojksterminologien då lydde, borde vara »fega» 
trodde vi, och när rektor frågade oss, om konung 
Akab i Israel var rädd av sig, bejakade vi detta 
entusiatiskt, vilket visade sig vara galet. Leipziger 
var sannerligen ej feg, och många av oss modiga 
rena indogermaner vågade ej ropa »fläsk» åt honom 
annat än från skolplankets andra sida.

Med det lågsinne som är utmärkande för många 
pojkar — vissa pojkar äro högsinnade, men pojkar 
i allmänhet ha med också av människans vanliga 
ömkliga sidor — plågades den unge Hjalle. Man 
retade sig över hans distinkta och välfraserade språk
uttal. Han tvangs genom armvridande att be om 
ursäkt för obefintliga förseelser och måste som Galileo 
Galilei ge med sig. Jag kommer ännu ihåg hans 
på en gång stukade, ilskna och ironiska lilla röda 
ansikte, när han på grund av att han hade en syster 
vid namn Frida erhöll några välriktade sparkar, lyck
ligtvis dock ej av mig, som säkert kände vidrigheten 
och naiviteten i denna misshandel men som knappast 
reagerade tillräckligt.

Rektor Wadner var mycket snäll och mycket 
häftig. Han bodde i Blanches malmgård på andra 
sidan skolgården. Iförd i tur och ordning tre olika
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långa peruker för att framkalla illusionen av växande 
hår, intog han i religionsundervisningen den lätt ratio
nalistiska hållning, som hörde till hans tidsålder. Han 
framhöll omöjligheten av att profeten Jona slukades 
av en valfisk. »Ty den har en så trång hals», hette 
det. Han ansåg, att det var en hajfisk, i vilkens 
oaptitliga mage profeten trenne dagar dvaldes. Teorien 
»assyrisk skepparhistoria» hade redan antagits av de 
mera fritt tänkande lärjungarna. Ibland gjorde »Snuffe», 
som den gamle hedersmannen av oss kallades, frågor 
i bön, d. v. s. efter morgonbönen i den stora gemen
samma bönsalen. »Kan någon säga mig, hur den 
nionde söndagen före påsk kallas i vår svenska kyrka?» 
frågades det. Tystnad. Då reste sig en vid väggen 
sittande femteklassist och med hög och tydlig röst 
uttalade han: »Söndagen Septuagesima.» När jag 
ett trettiotal år senare såg, att Carl Arvid Svedelius 
blivit justitieråd, tänkte jag: »Det ante mej.»

Några obligatoriska skolgudstjänster hade vi icke, 
i detta fall lyckligare än landsortsläroverkens lärjungar. 
Själv var jag dock befalld hemifrån att övervara, 
alldeles för ofta i min smak, högmässan i Hedvig 
Eleonora, och när jag, särskilt töväderssöndagar, hörde 
den mäktiga malmklangen från den kyrkans klockor, 
brukade jag och min klasskamrat Rolf Söderberg 
tycka att det var en otrevlig »stämning». Det var 
»stämningarnas» årtionde, 8o-talet, och både Giftas I 
och Carl Larssons tidigaste akvareller samt även 
sanningen att säga John Kindborgs vårskildringar
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från Stockholms utkanter väckte tidigt min känsla 
för de olika lufttonerna både över stadens gator 
och Stockholms gränstrakter samt dessa toners för
bindelser med våra egna otydliga själsrörelser. Zorns 
akvarell »Sommar» — realismen i dess mest lockande 
och tillgängliga form, skådad på en fotografi i en 
bokhandel på Södra Humlegårdsgatan — kom mig 
att ännu djupare än förr förstå det kvinnliga.

Den kvinna, som, själv ovetande om saken, för
mådde mig att fatta ett djärvt och manligt beslut, 
var Helga Fägerskiöld, en rask och duktig liten flicka, 
som var kamrat med min syster. Då jag av denna 
senare hörde, att Helga i den då nya siminrättningen 
i strömmen hade hoppat från »magistern», beslöt 
jag mig för att icke vara sämre och vågade själv 
språnget från den rätt ansenliga höjden. »Das 
Weib als Mutgeberin.» Allt detta utan minsta 
grand erotik.

Helga Fägerskiölds framtid blev i hög grad dra
matisk, och hon påverkade t. o. m. Karl Staaffs 
klara juristingenium.

En mycket vacker ung dansk dam, som jag på 
avstånd ägnat min blyga okända hyllning, och som 
var sju år äldre än jag, bodde i samma trappupp
gång som sedermera Hjalmar Söderberg, och det 
gav vid 1880-talets mitt en viss helgd för mig åt 
detta hus. Jag hade fått upp ögonen för henne, då 
jag kommenderats att besöka gudstjänsterna i Fran
ska reformerta kyrkan på Södra Humlegårdsgatan,
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där hon var en ljuspunkt i den kalvinistiskt torftiga 
lokalen.

Jag vet ej, om jag någonsin såg Hjalmar Söder
berg idka någon idrott. Det var innan jag blev be
kant med honom, som han på sin lilla kälke, för 
att få den i gång, slog sig själv i ryggen. Jag åkte 
som liten i backen utanför Kommendörsgatan, där 
Gurli enligt fru Edgren stämde möte med sin officer 
och kom överens om att bli hans räddande ängel. 
Sedermera förstod jag, att både kälk- och skrid
skoåkning kunde få ökat värde av lämpligt flick- 
sällskap både då man var på Nybroviken eller åkte från 
Floras kulle i Humlegården. Sportsliv idkade jag 
med min gamla klasskamrat från småskolan och se
dan i Ladugårdslandet och Norra latin, Ragnar 
Liljenroth. Och i hans hem — han var styvson till 
professor Carl Curman — ett av de vackraste och 
angenämaste på den tidens Ladugårdslandet, i en villa 
i grekisk stil Floragatan 3 — gjorde jag på det 
allra intessantaste sätt också mina första lärospån i 
sällskapsliv.

En vårdag 1884 sjöngo Hjalmar Söderberg och 
jag med ovanlig kläm men han med bättre röst 
»Herre signe du och råde», Sv. psalmboken nr 500 
sista versen, på terminsavslutningen* och lämnade 
som gymnasister »Lagårslande».

De starkaste intrycken jag fått från denna skola 
hade varit d:r Gustaf Meyers färgrika och medryc
kande historieundervisning.
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Fastän både Hjalmar Söderberg och jag gingo 
i Norra latinläroverket, bodde vi fortfarande kvar på 
Lagårdslandet, vars gator och belysningar vi kände och 
förstodo, och trots den ungdomliga självupptagenheten 
såg man eller rättare kände man en växande förtjusning, 
då vårlökarna slogo ut i skogsbrynet på Gärdet och 
skolgårdens träd började skifta färg, och det trots vår 
8o-taliska »pessimism» och trots skolhelvetet — i 
motsats till nutidens ungdom, som har det ganska 
trevligt i skolorna och som ger mer eller mindre 
tusan i underbetyg — så »skaffade vi med fruktan 
och bävan», fasande för ett eventuellt C.

Så kom studentexamen. Jag blev närmare vän 
med Hjalmar Söderberg. Ingen kan såsom han be
skriva maj- och junidagar, då en varm och be
rusande fläkt från häggblommorna strök över hela 
Sturegatan, när vi vandrade hem med våra stu
dentmössor och käppar i den ljusa sommarnatten. 
Jag vet, att andra haft lika rika och till brädden 
fyllda timmar, men jag tror det icke riktigt säkert 
ändå.

En dag 1895 läste Hjalmar Söderberg för mig 
i sitt lilla rum tre trappor upp Nybrogatan 36 manu
skriptet till sin första roman »Förvillelser». Jag hörde 
där om våra kamrater, om flickor vi sett och beundrat 
och kände igen vad vi disputerat om och märkte att allt 
detta fått nytt liv. Jag förstod, att min vän i ett slag 
blivit en stor författare. Jag gladdes åt att hans dikt 
vuxit upp på Lagårdslande, där vår barndom och 

17- _________
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första ungdom förflutit och som jag ännu helst ser 
och drömmer om, som det var en varm vårdag, då 
man, skolutsluppen, förväntansfull på vad livet skall 
ge, hastade fram i skuggan av kända husväggar och 
inandades den söta och friska doften från Humle
gårdens nyutspruckna grönska.
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MINNEN AV HJALMAR SÖDERBERG.

N
är Hjalmar Söderberg först glimtade fram för 
nittiotalets medvetande, följdes hans namn av 
det biord, som hans första bok skaffade honom 
inom den krets av författare hvilken genast öppnade 

sin famn för »den förvillade Hjalle». Den, som gav 
namnet, var en av hans gossetids vänner, Per Hall
ström eller Carl Laurin. Den senare tecknade lätt 
och ledigt Hjalles pojkvanor genom meddelandet att 
»vi voro alla lata, men det fanns dock grader. Jag 
och de flesta av oss lärde våra läxor i trapporna till 
skolsalen. Men Hjalle, som var den allra lataste, 
lärde sig sina, medan knäkamraten hade frågan!» Om 
»Hjalle» berättades vidare att en allvarlig fader satt 
honom till yrkesarbete i tullen, men anlag och ohej
dad vana kom honom att tillbringa sin mesta tid i 

schackklubben.
Dessa biografiska drag voro få men nog för att 

ge en viss kännedom om den yngling, som fram
lade egna eller andras Förvillelser och som natur
ligtvis genast blev tagen vid örat av pressens sede- 
väktare. Ett sådant mottagande voro vi alla vana vid, 
isynnerhet av Aftonbladet, vilket nog även hörde
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till de »förvillade», men en från sin ungdoms glans 
in i skuggan »förvillad». Anfallet på Hjalle var från 
det hållet inte oväntat. Men häpnaden blev stor, 
när den som skötte skolmästarfärlan visade sig vara 
Harald Molander, den kvicke och fördomsfrie Molan
der, av vilken man väntat sig bättre.

Den solidaritetskänsla, som sammansluter gemen
samt plågade, var under 1880—1890-talet stark. 
Och Harald Molander skulle få erfara i vem han 
stungit: icke endast i den unge nybörjaren Hjal
mar Söderberg men i hela den lilla krets, som då 
var van att av andra — särskilt av C. D. W. — 
behandlas som vanartade barn.

Vem som gav upphov åt försvarsrörelsen för 
Benjamin-Hjalle, minnes jag inte, men tror det 
var Gustaf af Geijerstam. Han var vid all kritik 
den mest personligt ömtålige men ännu mer den för 
avstraffningar av vänner mest känslige. G. af G., som 
han — växelvis med »Gugge» — benämndes, kom 
en dag till mig i 16 Villagatan. Där bodde många 
författare under 1880—90-talet, t. ex. Lundegård, 
Tor Hedberg, Daniel Fallström, Johan Nordling. 
En löjtnant — som hälsade på en annan dito 
vilken också bodde där — kallade, med kaser
nens brist på litterär personalkännedom, huset ett 
»näste för blåstrumpor.» Gustaf af Geijerstam var 
vid nämnda besök i det lynne, då man höll allra mest 
av honom, d. v. s. full av harm å en annans vägnar. 
Här måste protesteras mot att Hjalle av Molander
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blivit utsatt för en likadan isbarkskur som piskat 
oss alla andra. En ung begåvning fick icke mördas, 
detta måste sägas ifrån. Molander borde ha en 
»storsmocka»: ett ord, som »gatans parlament» lånat 
den unga litteraturens män, när dessa — men en
dast i samma mening som porslin — blevo be
handlade som »utskott» och nödgades försvara sig. 
Molander var ju en som man väntat bättre av, en 
som man alltjämt hade hopp om, ifall han i tid fick 
veta vad man tänkte om hans början som vitter 
sedlighetspolis. Hans sätt att behandla Hjalle borde 
därför ej offentligt tillrättavisas. En enskild varning 
borde man åtminstone börja med. G. af G. talade sig upp 
i den stämning, då hans runda huvud reste sig, hans 
runda ögon rullade, hans runda haka darrade, hans runda 
händer fäktade, hans runda ben gingo som trumpinnar 
under kort galopp i rummet: hela hans väsen var satt i 
rörelse av helig harm. Han ägde i den stämningen 
en stor makt att övertyga även dem, som ej delade 
hans vrede. Om man ej gjorde något, var man 
ovärdig att kallas en vän, ja över huvud att anses 
som en anständig människa! Utan möda övertygade 
han mig att jag borde vara med om en gensaga 
i den milda form, att Molander icke skulle bli för 
ledsen eller snarare icke så arg, att han drevs att 
framhärda på syndens väg! Man hade funnit for
men: man hade tillsammans skrivit en protest mot 
Molander för att denne som en skolmästare luggat den 
unge Hjalle. Protesten skulle undertecknas med våra
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namn, och G. af G. hade den med, så att jag genast gav 
mitt. Då jag en stund senare kom till biblioteket, 
satt Molander där helt lugn framför en lunta och 
snusade elegant ur sin lilla guldspade. Jag tänkte på 
det andra nyss tillagade »snuset», som han skulle få 
samma dag på posten, och hoppades att detta skulle 
klara hans samvete alldeles så som det i guldspaden 
lättade hans astma, den sjukdom, som redan i ungdo
men gav Molander en viss tyngd i hållning och väsen. 
De, som undertecknade brevet till honom, voro ej 
ens »nio såsom minnets tärnor». Men vi hade visst 
nått upp till talet sju. Och bland protestanterna 
funnos verkligen ett par av »Karlavagnens stjärnor». 
Där voro Heidenstam, Levertin, Tor Hedberg, G. af 
Geijerstam och — vill jag minnas — Per Hallström. 
Hellen Lindgren, som var Molanders gamle vän, ville 
därför ej vara med, ehuru även han ogillade tonen i 
Molanders kritik. Den sjätte var, tror jag, Per Staaff.

På grund av att jag var med följde en under 
mina återstående Stockholmsår fortsatt vana hos 
Hjalmar Söderberg: den att var julafton sända mig 
några rosor. Detta tysta tack rörde mig djupt redan 
första gången men än mer då samma tacksamhets- 
bevis fortsatte under de år jag ännu bodde kvar i 
Stockholm, som stadens äkta barn — t. ex. Levertin 
och Söderberg — ej trodde jag någonsin skulle få 
kraft att lämna! De par rosorna talade under några 
år sitt tysta språk om den Hjalmar Söderberg, som 
få känna men som är den mest värde att känna:
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den finkänsligt försynte, den tacksamt minnesgode, 
den som genom ett milt, skyggt leende, en värme
glimt i ögat, ett mjukt tonfall vackrast uppenbarade 
sig för sina vänner.

Även Hjalmar Söderberg själv tog till orda mot 
Molander och offentligt i pressen. Samtidigt med de 
båda författarnas strid blev en annan pressduell ut- 
fäktad, den mellan greve Georg von Rosen och hans 
släkting markis Prat de Nantouillet. Saken rörde 
tjurfäktningarnas etiska och estetiska berättigande, 
vilket greve v. Rosen såsom varm djurvän bestred. 
Denna duell fördes, som Carl Laurin uttryckte sig, 
»med så många parader och vördnadsfullt svajande 
hälsningar med baretten, med så fina ord som ’store 
konstnär’ och ’ädle frände’, att Hjalle med sin hu
moristiska blinkning sade: Det här påminner alls inte 
om mig och Molander.»

Ingen njöt dessa strider så livligt som den nyss 
ur tonåren komne Thorsten Laurin, som med he
ligt allvar förklarade att Stockholm först skulle bli 
en plats att leva i, när där fanns fler Hjallar, fler 
kokotter i Parisstil och fler konsthandlare!

Hur långt tillbaka ligger ej denna tid, då de vittra 
fejderna voro allvarliga händelser! Vi minnas dem 
nu såsom snöbollskastningar i marssolen, vi som 
upplevat världskriget. Att det verkligen är länge 
sedan snöbollskrigen, påminner man sig dock vid 
oväntade händelser som denna: att Hjalmar Söder
berg blir 50 — femtio — år! Att bli femtio
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hörde till de opassande tilltagen för det unga släktled, 
som med Heidenstam suckade: »Låt oss dö unga.» Nu 
be vi i stället: »Låt oss bli gamla, så gamla att vi hinna 
se en ny vår för mänskligheten.» Sucken innebär 
att åtskilliga av oss måste bli minst hundra år och 
Hjalmar Söderberg åtminstone åttio! Då hälsas den 
en gång »förvillade Hjalle» såsom »vördad patriark» 
av ett ungt släkte och firas såsom en relikt från den 
»svenska vitterhetens andra guldålder!» Som jag nog 
inte kommer att personligt kunna lyckönska honom 
på den dagen, gör jag det nu dess varmare såsom 
hans för mången tapper strid, för mången glad stund 
och för månget varmt handtag tacksamma
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VID EN WHISKY.

I närheten av Köpenhamns Raadhusplads, vilket 
torg kan skifta ansikten liksom årstiderna färger, 
och efter olika belysningar och temperaturgrader 

minna om både Paris och Berlin, saväl som italien
ska och bajerska städer, ligger ett kafé, som däremot 
enbart liknar en gammal Stockholmskrog.

Vad säger jag — hgger? Ack nej, det är förflu
ten tid, det låg ett kafé i hörnet, i hörnan av de två 
gator jag tänker på, och dess interiör var schaggröd 
med vita, rektangelformade eller runda marmorbord, 
vilka lyste som spelmarker i skymningen. Då brann 
det en nedskruvad gaslåga innanför kupan, vilken 
tycktes plötsligt förvandlad från en snöboll till en 
stor genomskinlig apelsin, borta vid disken, där ci
garrlådorna, buteljerna, kaffeservisen och tennbrickorna 
skymtade. Det var speglar i ovala ramar på väg
garna, och taket var sjöskumsinrökt, där det inte var 
kanelbrunt i kreneleringarna. För fönstren hängde 
tjocka sammetsgardiner med bårdspets, och tidningar 
sutto i mässingshållare, och för resten luktade det 
biffstek med lök, blandad med en stark spirituosans
18.
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andedräkt som i källarhalsen till ett underjordiskt 
vinlager.

Detta kafé, vars grånade vaktmästare kände igen 
före detta stamgäster, då dessa efter åratals bortvaro 
åter visade sina, som det kunde tyckas odödliga, ge
stalter emellan dubbeldörrarnas gråmelerade glasrutor, 
hade intet namn. Det vill säga: de aktningsvärda 
borgare, som här träffades vid toddyn, groggen och 
ölsejdeln, sade sinsemellan: Nå, Jensen, vi ses väl i 
morgon hos Pedersen — ifall värden hette Pedersen, 
eller: vi ses hos Kofod-Muttersparch — ifall han hän
delsevis bar detta för svenska, men ej för danska 
öron besynnerliga namn. Den gången, ett par sven
ska vänner, en viss Tuppy och en bekant till mig, Helge, 
brukade mötas vid en aftongrogg, hette källarmästa
ren Krsziza, och de avstodo från att fördärva tun
gorna på uttalet och diktade i stället ett vackert rim 
på namnet till ersättning.

Kunder och kypare förblevo desamma, men vär
darna växlade nog så ofta. På kort tid förtjänade 
de en liten förmögenhet, sålde affären och drogo 
bort till större uppgifter, vanligen hotelldirektörernas. 
Till dess en dag en bulevard skulle utvidgas och 
huset raserades. Nu står där ett bankpalats, och det 
är möjligt att både Pedersen, Kofod-Muttersparch 
och Krsziza ha feta bankkonton därinne. Men knap
past någon av de forna gästerna . . .

* « *
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Det var en råkall novemberafton med Sund-dimma 
och små huttrande flickebarn i allt för tunna silkes
strumpor under de elektriska galgarnas månglober. 
Som citronskivor i en ångande arracksbål lyste ljus
prickarna inifrån på kaféfönstrens immiga rutor. Fot
stegen mot den frusna asfalten ekade som biljard- 
bollsmällar: klack! klack! och då bogserare tutade 
vid Langebro, ljöd det som jämmerskrin och nödrop 
— hjälp! hjälp!

Men i soffan närmast en rödögd och glödmunt 
kamin språkade vid en visky vännerna Tuppy och 
Helge, sedan den in- och utländska tidningshögen 
förtärts.

— Det är egendomligt, sade Tuppy, nu har jag 
läst professor Ehlers kraftiga — jag hade så när 
sagt kroppsliga — inlägg i frågan om prostitutio
nens avskaffande. Den danska aftonblaskan, som han 
skriver i, är inte med på saken. Själv är jag inte 
säker i spörsmålet, men ett är visst, en gammal över
tro hos medelklassen får en stöt, om fnaskena för
svinner.

— Va’ i Jössu namn säjer du?
— I min ungdom, fortsatte Tuppy milt och efter

tänksamt, i det han satte cigarren mellan högertum
men och pekfingret samt lät handen vila på det 
korslagda knät, medan vänsterfingrarna ströko stubb
mustaschen och de ljusblå ögonen sågo rakt ut i 
tobaksluften som två goda lanternor, i min ungdom
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minns jag en episod, som bevisar, eller rättare illu
strerar, vad jag syftar på.

Du minns det gamla huset, Helge, på Majors- 
gatan, tian, där vi bägge bodde. Det var sommar, 
jag var ensam i staden, och jungfrun städade åt mig 
och gav mig morgonkaffe. Hon var varken vacker 
eller ful, hon var som flickor ä’ mest, men hon var 
ung. En dag, då jag var hemma längre än vanligt
— jag tror, jag skolkade från tullen — kom hon 
in i mitt rum för att bädda sängen. Jag såg på 
henne, icke för att begära henne, ty det hade aldrig 
fallit mig in att göra usch-usch-usch med henne, inte 
ens i mitt hjärta. Det kom sig icke av sedlighet, 
utan emedan jag hade för mig att hon hade fästman 
och jag för övrigt icke var en Don Juan. Jag såg 
på henne därför, att hon bar sig så underligt åt. 
Hon hade korta ärmar och runda armar, och även 
andra kroppens rundningar framträdde denna gång 
ovanligt lockande och liksom erbjudande. Det låg 
i den lätta klädseln, och då hon alltjämt fortsatte 
att bädda sängen, fastän den för länge sedan var 
färdigbäddad, kysste jag henne. Hon lät det ske. 
Jag gick vidare. Hon lät det ske. Jag gick vidast
— och hon lät det ske.

Jag var en smula häpen. Det var ju nästan ett 
äventyr. Men jag var mycket nöjd — detta var ju 
åtskilligt bättre än vad som bjöds oss stackars ung
karlar, och det var också billigare. Jag grubblade ej 
över gåtan utan beslöt att vara vänligt tacksam.
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Ett par dar senare dröjde hon åter längre i mitt 
rum än nödvändigt. Hon var mera moraliskt klädd 
än sist, men det tänkte jag inte på, utan företog de 
inledande tre tempon, som vi alla känna. Men det 
gick inte. Jag fick inte ens kyssa henne.

Mitt förstånd stod stilla.
— Men, kära Klara, sade jag, jag trodde vi skulle 

vara goda vänner ... Vad är det för fel?
— Notarien får inte bli ond, sade hon sött och rod

nande, men jag har fästman. (Det skulle hon ha 
kommit ihåg härom da’n! tänkte jag.) Och nu ville 
jag fråga notarien, om det inte är sant vad folk sä
ger, att man inte blir med barn, ifall ifall ifall 
man gör det där med flera ?

Då förstod jag.
— Hur kan Klara tro något så befängt?
— Joo, därför att såna där, såna där flickor aldrig 

får barn.
— Nej, Klara, det beror på andra omständig

heter att de inte råka i omständigheter. Men jag är 
gunås inte en sådan omständighet. — Skål på dej, 
Helge! Apropå flickor, hur mår din dotter ja, ur
säkta, kära Helge, jag ville egentligen säga apropå 
barn, men det blir ju lika galet satan, fy fan, djävlar 
anamma, jag ville höra en gång till om din ameri
kanska pastor, som är mig mer sympatisk än pastor 
Gregorius, hör du, kan du inte dra en gång till

— Jo, betalt, kvitteras.
— Tja, tja! Skål!
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Han hette Björkskog och var en gammal 
överliggare från Uppsis. Hur han hamnat i Amerika 
vet jag inte, men han var statskyrkoförsamlingens 
enda representant därstädes — kyrkoherde vid den 
lilla svenska kyrkan i den stora, bullrande jätte
staden. Det var hans stolthet, att om han någonsin 
kom till Stockholm, så hade han rättighet att predika 
i Storkyrkan . . .

Han hade vissa egenskaper, som tävlade med 
abbé Coignard i lust och löje, men han kunde icke 
jämföras med denne i lärdom och filosofisk visdom, 
ehuru hans blick på flaskan och flickan var den
samma som Anatole France’ hjälte. Därom vill du 
höra, broder!

Pastor Björkskog skulle döpa min flicka — jag 
ville ha henne inregistrerad, så att säga, till hem
resan, och döpelsens sakrament var den bästa pollet- 
teringen för kollyts emottagande i Sverige. Han 
kom, iförd kappa och krage, och hans välmående, 
slätrakade ansikte sken rosigt och gemytligt under 
den svarta hatten. Det rågblonda stubbhåret, de 
röda öronlapparna, de supblå ögonen (som Strind
berg skulle ha sagt), den fylligt leende munnen, upp
näsan, som liknade övre delen av en champagnekork 
— allt talade sympatiskt till fördel för hans kall. 
Han hade mycket bråttom, sade han, ty det var två 
dop till, ett par vigslar samt dessutom några lik, 
som väntade. Han slog ögonblickligen upp boken, 
de bägge faddrarna, en banktjänsteman och en gym-
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nastikdirektör, ställdes i ett huj på ömse sidor om 
vattenskålen, och det hela var över i en handvänd
ning. Så kom pigan med en bricka, på vilken stodo 
fyllda glas med portvin och — äkta svensk banco, 
en sällsynthet i Amerika.

Pastor Björkskogs ögon lyste till som vårhimlar 
i aprilsol.

— Vad är detta? sade han.
— Det är svensk punsch, svarade jag den gamle 

överliggaren från Uppsala, vars hjärna säkert gömde 
som dyrbara pergament i ett arkiv minnen om ota
liga fältslag och sjöslag från den tiden. — Svensk 
punsch, upprepade jag, då pastorn tycktes stelt och 
oförstående betrakta mig.

■— Svensk punsch! eftersade han med naiv häp
nad, svensk punsch! jaså. Det har jag ofta hört 
talas om, det skall bli roligt att känna hur den sma
kar, den ser gul och simmig ut — förmodligen är 
den ej på långt när så stark som portvin — ja, låtom 
°ss då smaka på denna fosterländska dryck —

Därmed grep han hastigt ett punschglas och sköt 
över till faddrarna och de övriga var sitt vinglas:

— Ni andra skola sannerligen icke försaka för 
min skull det goda och starkare vinet

Han tömde i bråkdelen av en sekund sitt punsch
glas (jag har aldrig sett något så virtuosmässigt på 
området!) och utbrast, med de vänliga ögonen strå
lande mot taket och eftersinnande och undersökande 
smackningar :
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— En egendomlig smak — den förekommer mig 
— ja> jag ar ännu inte riktigt säker i mitt omdöme —

Han expedierade ett andra och ett tredje glas 
blixtsnabbt:

— Men god och svag, kanske — hm! — något 
för söt, borde måhända ha varit torrare — även 
kanske, ja säkerligen, kallare, jag vet inte riktigt —

Och han sväljde det fjärde glaset:
— En ljuvlig smak, förkunnade han, ren och 

styrkande, och framför allt ej rusande. Det var ro
ligt att en gång äntligen få göra bekantskap med 
en oskyldig droppe av svensk —

Han avbröt plötsligt, herrarna hade nämligen fat
tat de återstående punschglasen, och buteljen stod 
ej att upptäcka.

Ur pastor Björkskogs bröst steg en stilla suck, 
och i det han tog avsked sade han med en betydel
sefull blick på faddrarna:

— Dock bör den som alla goda gåvor njutas 
med måtta!

Jag följde honom ut i tamburen. Från köket 
kom blandade stekdofter.

— Ha, sade pastorn och tryckte hårt min hand, 
vädrande med sin komikernäsa mot höjden, ha, san
nerligen, sannerligen förefaller det mig att åtskilliga 
behagliga lukter utlova ett smörgåsbord, stekt svamp, 
små köttbullar och även prinskorvar ... ja, det för- 
beredes i detta gästfria hem en liten aftonmåltid, till 
vilken kanske rent av — som somliga för sed hava
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av våra kära landsmän! — också den svenska nek
tarn serveras i all enkelhet och måtta. Men plikten, 
min prästerliga gärning, kallar, och jag måste tyvärr 
vidare på min vandring inom församlingen. Vad är 
detta? Ett kuvert? Åh. .. Nej, nej, jag kan icke upp
sätta, icke förändra mina ämbetsgöromål — icke i 
dag, icke i dag. Ehuru jag helst dröjt här ännu 
några korta stunder. Så farväl — för denna gång 
och frid över detta hus!

Denna min första bekantskap med pastor Björk
skog ledde till flera sammankomster, alla mer eller 
mindre helgade vad han själv kallade »höets bärg
ning». Glanspunkten var en middag på självaste 
Higginbotam, den gången stadens förnämsta hotell
restaurang.

De ovan nämnda faddrarna samt en beryktad 
Göteborgsgrossör i exil utgjorde bordssällskapet och 
värdarna. Vår pastor ankom i vagn, iförd full ornat 
och ett stort kors med kedja, vilket gav honom ett 
högvördigt biskopligt utseende.

Den stora vita marmorsalen med de vackra pe
larna, den tjocka röda mattan, som kostade en för
mögenhet, takets gnistrande elektriska stjärnor och 
bordslampornas rosa- och orangefärgade små empire- 
kupor, var fylld. Frack och vitt och vita skuldror, 
vaktmästare med diplomatutseenden, vid varje bord 
de isblinkande silverhållarna med extra dry, och en 
diskret parfymdoft. Dämpat samtal, ljudlösa skritt 
mellan snövita bord, en stråkorkester langt, långt
19- _______________
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borta, och utanför de massiva blankbruna stenmurarna 
sjön, som hävdes i novemberstorm. Rikt, varmt, till 
ytterlighet soignerat, det hela, med gäster, vilka åto 
som stela automater efter strängaste engelska fashion- 
och high life-bordsregler.

Då arriverade pastor Björkskog.
Vårt bord stod mitt i salen, dyrbart men puri

tanskt dukat: en kristallkaraff med isvatten framför 
varje kuvert och ett batteri apollinaris i kylaren. 
Pastorn hade fått en högkarmad länstol till plats.

— Nu kommer hans högärevördighet biskopen! 
anmälde högtidligt en hovmästare, och vi reste oss 
vördnadsfullt bugande.

Björkskogs anlete sken av en inre matsalighet, 
eller rättare matförväntan, som strålade i kapp med 
det stora guldkors, han bar på magen, dagen till 
ära. Den prästerliga klädseln väckte genast stor 
uppmärksamhet, våra allvarliga miner och åtbörder, 
vilka underströko den höge andliges betydelse, för
stummade samtalen, och då Björkskog med fromt 
höjda blickar knäppte händerna, under det vi stodo 
med böjda huvuden, och högt läste en bordsbön, 
vars ljudliga amen, upprepat tre gånger, tremulerade 
i hela salen, ja då blev det dödstyst, ingen rörde 
en gaffel, man satt med tuggan i mun, en del knäppte 
händer och låtsades mumla med, en del hade rest 
sig, katolikerna gjorde korstecken och ingen ens 
sneglade åt ett champagneglas. Så satte vi oss, och
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förtrollningen var bruten, men de närmaste borden 
höllo en aktningsfull utkik och talade föga.

Det blev den märkligaste middag jag varit med
om.

Pastor Björkskogs min fördystrades plötsligt, och 
i dov ton uttalade han ordet:

— Water!
Samt därefter:
— But where s the whisky?
Överhovmästaren tillkallades, och med stigande 

förvåning, som övergick till ett slags förskräckelse, 
nästan bedövning, åhörde denne höge funktionäi 
följande order, som utdelades i prelatmyndig prediko
ton och på gammal högengelska det språk som 
exempelvis Shakespeare skrev omöjlig att åter
giva. Björkskog mässade som vid altartjänst:

— Ehuru jag fattig syndig människa ingalunda 
det klara vattnets gåva underskatta vill, så täckes 
det dock mig i denna stund, min herre, att starkare 
drycker förtära. (Han betonade på det besynnerli
gaste sätt och lät stämman falla och stiga omotive
rat.) — Alltså skulle vi nu hava en gammal god 
whisky, men glasen måste vara stora och försedda 
med fot. Icke såsom ölglas, nej, bort det! Hellre 
liknande scherryglas, ja låtom oss säga det. Därtill 
vilja vi också hava porter samt pale ale, allt i kan
nor, så att vi själva kunna efter behag blanda dessa 
goda drycker i kärl, som böra vara stora och runda 
som skålar. Ty vi vilja inleda denna maltid med i
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vårt land brukliga förrätter, kallade »smörgåsbord», 
hör, min herre, jag säger: smör-gås-bord! Därtill 
behöves snart sagt alla jordens ätbara produkter, 
dock, vare det fjärran från mig att vilja nu dem 
samla pa detta bord. Nej, vi få nöjas med få, men 
utvalda smasaker, litet kaviar, sardiner, ett par små 
varma pastejer, gaslever, oliver, en omelett av hum
mer och sparris samt en del ostar, helst skarpa så
dana! Sedan vi med ödmjukt hjärta detta förtärt 
hava, vilja vi till den verkliga maten, till ostronen, till 
soppan, till fisken, steken, fågeln, desserterna och 
mellanrätterna alla slags vin dricka. Bringom där
för vinlistan och se till att alla glasen rätteligen 
iordningställas! De viner, som kallas heta, skola icke 
för mycket avkylda varda, men champagnen gärna 
kall bliva. Viktigast av allt är dock temperaturen 
på de röda vinerna. Drag så i frid, min herre, och 
fullgöi noggranneligen det uppdrag, jag dig givit
haver, på det att, som det står skrivet, din själ skall 
frid finna!

Det är mig omöjligt att beskriva den oerhörda 
uppmärksamhet detta tal väckte hos de omkring
sittande. Undran och beundran, hypokritisk och kri
tisk ovilja, förlamning och hemligt jubel tävlade i mi
ner och viskningar. Men fullkomligt oanfäktad flä
tade Björkskog sina feta och vita fingrar kring guld
korset och konverserade milt och fromt med oss. 
För att till smörgåsbordet hälsa var och en av su
parnas mångfald med en särskild harang. Till helan
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sjöng han med vacker röst den obligata sången, men 
långsamt, som om det varit en psalm. Och på lik
nande sätt undangjordes halvan, tersen, kvarten, kvin
ten ända ned till lilla Manasses brylling.

— Vem är han? Vem är han? Vem i himme
lens namn är det? löpo hundratals förfärade och 
upprörda frågor från bord till bord, under det att 
en hel stab av vaktmästare med likbleka ansikten 
ilade fram och tillbaka med buteljer och glas, som 
ständigt byttes mot andra. Till sist utspreds en för
klaring:

— Det är den katolska biskopen över Skan
dinavien —

Sålunda fortsattes middagen, och efter sista likör- 
och konjaksglaset till mockan och havannan var det 
hög tid att forsla biskopen hem, i stället för att 
övergå till (som han önskade) cocktails och whisky
soda. En vagn beställdes.

Vilken syn!
Stödd på ömse sidor av sina vänner, med en 

väldig cigarr i ena handen och guldkorset i den 
andra, vacklade biskopen genom salen. Ur hans 
mun utgick icke blott en oren anda utan tillika hem
ska besvärjelser över uppbrottet.

— Vad är det han säger? viskade en dam i för
bifarten.

— Han memorerar nästa söndags högmässopre-
dikan! viskade jag tillbaka.

I marmorvestibulen väntade portierer och bell-
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boys samt högeligen förbluffade resande. Biskopen 
sträckte nu ut bägge armarna och uttalade svenska 
förbannelser.

The bishop is very ill! upplyste jag till höger 
och vänster, och genast höjdes deltagande stämmor 
i hopen:

Äh, så synd, så synd, how sweet he looks, 
the dear old bishop!

Någon undrade:
— Varför gestikulerar han så ivrigt?
Och jag kunde endast avgiva en förklaring:

Biskopen utdelar välsignelser över de närva
rande . . .

Men så brast bubblan.
Ty vid åsynen av vagnen, där en bugande kusk, 

en irländare, tog av hatten, föll på knä och korsade 
sig, ville biskopen slita sig lös. Med våld fingo vi 
honom in i den rymliga landån.

Vart kör vi? vrålade biskopen.
— Hem, naturligtvis!

Hem? rasade han, och försökte hoppa ur, i 
helvete heller! jag vill inte hem — jag vill till 
flickor . . .

Nästa söndag sutto vi på första bänken och 
åhörde pastor Björkskogs utläggning av en text, som 
hade med syndare att göra. Det var emellertid strax 
före Mårtensgås, och därför började han något sprin
gande sin predikan. Han insköt oförhappandes:

Nu nalkas den sköna gåsatiden ! Mina älskade
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åhörare, vad minnas vi väl då? Jo, vi minnas vart 
dyrbara fosterland, vår hembygd, där den lilla vita 
kyrkan står och prästgården ligger så stilla mellan 
granar och björkar. Vi minnas med rörelse den 
gamla, goda, svenska seden, hur bondens hustru gick 
upp med en gås till prästamoran ... Ni, mina älskade 
åhörare, som till största delen kommer ur odalhem
men, ni glömmer icke denna sköna sed härute i det 
stora, främmande landet. Även här står en liten 
kyrka, vars herde bor strax bredvid — nummer 21, 
två trappor — och om det också ej här brukas gäss, 
så finnes i stället den sköna kalkonen, och den för 
också med sig andaktsminnena där hemifrån till präst
gårdens kök!

— Men, skrek han plötsligt till, och böjde sig 
ut över predikstolen, där nere sen I de syndare och 
publikaner sitta i rad på första bänken ! Se på dem, 
ropade han och pekade på oss, sen I icke huru röda 
och uppsvällda de se ut! De äro svirare och frossare, 
drinkare och horkarlar! Ve dem, ty jag säger eder, 
mina älskade åhörare, att de få ingen nåd

Vi reste oss för att icke explodera och troppade 
av genom*mittelgången, följda av menighetens stir
rande och vår broders dundrande uppe i predikstolen.

— Se på dem! Nu gå de, ty de skämmas över 
sin ogudaktiga och lasteliga levnad, som är sasom 
orena djurs levnad —

Det var straffet för uppbrottet vid middagen.
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Dimmigt och öde utanför det gamla kaféet. Två 
vänner skiljas och säga adjö.

Den ene citerar ett par versrader:

Jag älskar dimman, som släpar våt 
över kajer och torg i natten 
och lyktornas ögon —

— Vi ses väl en kväll igen vid en whisky, säger 
den andre, på —

Och så uttalar han rimmet på det svåra källar- 
mästarnamnet Krsziza.

Rådhusklockan slog, och malmklangen högt över 
huvudena dallrade i diset och dränkte alla rim och 
rimmerier.



GAMLA VÄGAR.

L

I
rökig skymning sjunker staden, 
och blåsten sveper rå och kall 
kring Djurgårdsvägarna, där bladen 

bli mull med färger som metall.

Likt svarta gissel fläta snåren 
sin dunkla port av kvist vid kvist 
— den enda äreport som åren 
bestå oss litet var till sist.

Jag möter bara ett och annat 
förfruset kärlekspar, som går 
och drömmer om att tiden stannat 
och att en kyss kan göra vår.

20.
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Men stjärnor stå i vikens vatten, 
och bakom mig blir himlen röd.
Där ligger staden nu till natten 
och lyser med en ässjas glöd.

Vår ungdoms stad, vår lust och låga 
har livet sänkt i skymningsgrått, 
och ingen vågar längre fråga, 
om det är kvar en gnista blott.

II.

Kanhända dock. Kanhända att det brinner 
i askan, fastän lågan fladdrat hän.
En majdag när den första grönskan spinner 
sitt feeri omkring Molins fontän, 
en senhöstkväll när Strömmen speglar ljusen, 
en månskensnatt på Djurgårdsbrunn igen, 
ett julens snöglopp mellan gavelhusen 
i gamla staden, duger det ej än?

Och vännerna, de få som hållit färgen, 
ha de ej årens rätt till tack och pris?
Jag fryser ända in i själamärgen,
när jag ser vänskap bli en klump av is.
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GAMLA VÄGAR

Man har ej gott om ord som förr. Man känner 
att tystnaden får tala bäst den kan.
På gamla vägar råka gamla vänner 
åtminstone i tankarna varann.
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ängåvan vänder sig i främsta rummet till Hjal
mar Söderberg och sedan till hans vänner. Men

▼ skulle utomstående få detta privattryck i sina 
händer, böra de måhända erhålla den upplysningen, 
att Carl XV, Oscar II och Gustaf V äro de tre ko
nungar, under vilka Hjalmar Söderberg regerat, 
och att de äro sedda icke i fågelperspektiv, icke i 
grodperspektiv utan i Hjalle-perspektiv historiska 
baksidor kongenialt tolkade av Nils Kreuger, ej minst 
Oscar II, om vilken Hjalmar Söderberg en gång sade, 
att han skulle kunna försörja sig med att ge lektioner 
i kunglighet, om han komme på obestånd.

Carl Larsson, som livligt intresserade sig för 
Vängåvan och var en varm beundrare till Hjalmar 
Söderbergs person och författarskap, hindrades av 
det allvarligaste av alla förfall från att utföra den 
etsning han utlovat. Fru Karin Larsson lämnade 
redaktionen rätt att välja en Larsson-etsning, och 
den valde det Larssonska barnbarnet Gunlög, så 
oskyldig, att hon knappast kan taga anstöt av nå
gon av de friheter, som författare och konstnärer 
tagit sig i denna bok.
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1

Hjalmar Söderberg är realist med allt vad detta 
ord innebär också i kvinnofrågan. Han vill, att hon 
först skall vara kvinna, och det är just vad den 
Zornska sig avklädande damen är. Och ännu otve
tydigare är detta fallet med figuren på Carl Lars
sons teckning »Naket».

Att stockholmaren Hjalmar Söderberg bör hedras 
med en artikel om Stockholms störste skald är lätt 
att förstå. Är det icke egendomligt, att Yngve Berg i 
sina Bellmansteckningar — stiliserade i någon sorts 
Sergel-gustaviansk form — når längre i verkligt rea
listisk teckning, än då han avbildar Lydias bad, man 
hade så när sagt efter naturen? Såg Lydia ut som 
på Yngve Bergs litografi i början av »Den allvar
samma leken»? Därpå kan endast Hjalmar Södei- 
berg själv svara.

Verner von Heidenstam, som skildrar sina känsloi 
vid öppnandet av Karl XIhs kista, är mera över
tygad vän till Hjalmar Söderberg, än denne är det 
till Karl XII. Det är nämligen ej Hjalmar Södei- 
berg utan Olof von Dalin, som ansåg att Karl XH 
av gudarna förvandlades till aftonstjärna och skrev.

»Hjältens tillstånd sig förbytte, 
liksom ödet föreskrev: 
till det höga strax han flytte, 
där han aftonstjärna blev.
Hon är den, som himlen pryder, 
då man stundar till sitt bo, 
och för flitigt folk betyder 
efter mödan stilla ro.»

i
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Därför är Verner von Heidenstam och ej Karl 
XII avbildad.

Hjalmar Söderberg har även skrivit »Afton
stjärnan». Uppasserskan Vivan på kafé Aftonstjärnan 
har på Fridells etsning blivit ovanligt porträttlik, 
under det att Schonbergs Leda1 Hennes Lakedemo
niska Majestät Helenas höga moder, bekräftar de 
nyaste vetenskapliga hypoteserna om urgamla för
bindelser mellan Hellas och Ostasien.

I Ledas barm lever samma hjärtats och sinne
nas oro som i den Siwertzka novellen driver Leo
nard att köpa hyllpapper, den drift, som skän
ker lycka och olycka, njutning och vånda, förutsätt
ningen för hela den organiska världens tillvaro.

Hjalmar Söderberg har i sitt verk också skildrat 
naturens ljuva plåga och mysterium.
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