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Eaa gåtlik händeåse.
(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).

Det var klockan två efter midnatt, som jag 
utträdde i mitt sofrum , medan Robert redan 
hade begifvit sig till ett annat, beläget i an
dra väningen. Jag kände icke den ringaste 
benägenhet till sömn och började derför alt 
uttaga mitt skrifdon ur min nattsäck, för att 
införa det sednast passerade i min dagbok. 
Då jag härmed blifvit färdig, gjorde jag nå
gra slag Iram och åter i rummet, och blef 
sedan stående framför bordet, hvarpå jag för
ut hade skrifvit. I det närliggande kyrktor
net slog klockan tre med dofva slag. I det
ta ögonblick kände jag ett svagt vinddrag 
stryka öfver min kind, presist som om någon 
hade öppnat dörren. Jag blickade hastigt åt 
dörren ; den var stängd — en iskall frysning 
genomilade mig. Jag började att tänka, huru 
ofta vi sjelfva kunna misstaga oss, och sköt 
skulden på draget från någon tillfällig sprin
ga, som torde befinna sig i dörren. Då kän
de jag åter luftdraget på miu kind, och på 
•amma gång rörde sig ljusflamman. Nu stod 
jag upp och undersökte. Dörren var af brunt 
trä och slöt väl till. ”Besynnerligt,” tänkte 
jag och trädde åter till bordet. Jag slog upp 
i den odödliga Ilartman ”Geist des Menschen,” 
och började läsa. Snart hade jag fördjupat 
mig i bokens skönheter och fortsatte läsnin
gen. Klockan slog fyra. Jag såg upp, och 
genom fönstret inbröt den första morgonstrå
len ! Då träffade plötsligt ett skrik mitt öra, 
ett skrik, sådant som det endast utgår från 
en förtviflad, eller från den fege, när han pi
nas af de gräsligaste tortyrqval. Ulan med
vetande af hvad jag gjorde, sprang jag upp 
och ilade till dörren. Knapt hade jag öppnat 
henne, förrän min vän, blek och nästan and
lös, störtade öfver tröskeln.

”För Guds skull, hvad har passerat!” ro
pade jag. Han skakade på hufvudet.

”Robert,” sade jag, ”hvad var del ? För 
himlens skull, tala.”

”Hon var hos mig,” svarade han med knapt 
hörbar stämma.

”Ilvcm ””
”Louise.”
”Du drömmer !”
”För en timma sedan kom hon, och jag 

höll henne i mina armar! Då klockan slog fy
ra utstötte hon ett skrik af förtviflan och för
svann !”

Jag visste icke, hvad jag skulle säga. Gan
ska säkert hade Robert drömt och sjelf utstött 
skriket.

”Hon lofvade mig, att återkomma om åtta 
dagar, och förlossa mig från lifvets qual. An
na åtta dagar och jag skall återse henne !”

”Det var en dröm, bästa vän, som du far 
siå ur hågen !”

”Ilon sade mig, att jag på min venstra 
hand skulle finna ett tecken på, att jag icke 

hade drömt. 0, jag drömde icke — hennes 
kyssar voro för varma ! Endast veropet vid 
afskedet brakte mig att darra !”

Han betäckte ansigtet med sina händer, och 
då bemärkte jag, alt den guldring, som han 
bar på venstra handens pekfinger, och hvaruti 
flickans blonda hår var inflätadt, hade blifvit 
svart som kol.

”För Guds skull, hvad är det ?” utropade 
jag förfärad.

Min vän blickade på ringen.
”Ser du, jag har icke drömt?! Jag visste 

att jag icke hade drömt. 0, hon stod så tyd
lig framför mig. och hennes kyss var så full 
af lif!”

Han vände ringen om på fingern — den 
var helt och hållet svart. I midten af den
samma befanns en springa från ofvan till ne
dan, som om en konstfärdig hand hade fört en 
knif derigenom. Jag putsade och glättade 
ringen, men dess svarta färg kunde jag icke 
taga bort.

Emellertid hade det blifvit lif i värdshuset; 
hvar och en ville veta händelsen med det o- 
minösa skriket. Jag urskuldade min vän, att 
han plötsligt hade känt sig må illa, och utstött 
skriket i ett förskräckligt anfall af kolik. Men 
på åhörarnes hufvudskakande insåg jag lätt, 
att man blott halft om halft satte tro till mi
na ord. Nu skyndade jag på vår afresajmen 
huru förskräcktes jag icke, då Robert vidblef 
sitt påstående, att tillbringa de åtta dagarna 
här och vänta på sin fästmös besök. Jag må
ste säga hvad jag ville, allt förgäfves ! Nu 
tänkte jag allvarsamt på, så godt som möjligt 
förströ min vän ; jag läste för honom, förde 
honom omkring i byns omgifning, berättade 
honom Tyrolersagor ; men vid allt, h • ad jag 
gjorde och berättade, blef han kall, och som 
det tycktes, känslolös. De åtta dagarna för- 
runno hastigt ! På eftermiddagen den bestäm
da dagen befann han sig i en feberaktig spän- 
nin"- • han fantiserade beständigt och talade, 
den ena gången efter den andra om himmelens 
fröjder. Jag sände eiter den närmast boende 
läkaren och presenterade honom för min vän 
som en af mina bekanta, som hade kommit på 
besök hos mig.

”Bedrag mig icke i min dödsstund !” sva
rade han mig, och ett vemodigt leende flög 
öfver hans ansigte, ”då du varit mig så tro
fast i lifvet. Jag vet ju, alt det är doktorn. 
Herr doktor, er konst är här vid lag oduglig.”

Doktorn var icke mindre förvånad än jag. 
Robert hade aldrig förrut sett denna man. \ id 
niotiden blef han lugnare; han talade mjeket 
med oss och började till och med att utkasta 
planer för nästkommande aret. Ibland skrat
tade han, och jag närde de största förhopp
ningar. Sålunda framryckte den fatala tim
man; det hade lyckats mig, att genom före
ställningar hos församlingens prest förmå den
ne att underlåta uppdragandet af kyrkklockan 

för dagen. Äfvenledes hade jag öfvertalat 
värden att stanna alla värdshusets klockor. 
Endast mitt fickur behöll jag i gång, men af 
försigtighet lemnade jag detsamma på mitt rum.

Men huru ängslig blef jag icke derför till 
mods, då Robert bjudande befallde oss, mig 
och doktorn, att lemna hans rum. Jag bad, 
jag besvor honom, förgåfves — vi måste gå. 
Jag ilade till mitt rum — klockan var fem 
minuter öfver tre! Hastigt vände jag om, för 
att med doktorn hålla vakt vid dörren. Jag 
försökte några gånger alt öppna, det var lås°t 
innantill. Intet ljud, icke den ringaste knäpp 
var alt höra. I feberaktig ångest väntade jag 
på slutet af timman. Ändtligen var klockan 
fyra. Jag befallde, att man skulle rosa upp 
en stege och stiga in i rummet ; ett fönster 
måste inslås, för att komma in. Der låg han 
nu, den aflidne vännen, såsom en stilla sofvan- 
de, och ett leende af den innerligaste hän
ryckning var uttryckt i hans drag. Han ha
de blifvit ett offer för sin inbillningskraft ! Dok
torn tog många prisar ur sin dosa och mena
de, att det var ett märkvärdigt fall. Jag. 
deremot, (os den svarta ringen af fingret, och 
bär den ännu i denna j stund.

Och hvem förklarar mig hvad jag härupp- 
lefvat? Ilvem förmår att skilja sanningen från 
villfarelsen och synvillan från verkligheten ? 
Jag är ej i stånd der till !

Detta har passerat år ett tusen åtta hundra 
fem och fyratio, den tredje dagen i Septem
ber månad !

KyiiioSjyggiaailer i WHäsa.
Till de märkvärdigaste företeelserna i fol

kens politiska så väl som kulturhistoria höra 
de, så att säga, polariska, de som äro af en 
afgörando motsats, utaf hvilka, rätt egentligen, 
genom deras återkommande på bestämde tider 
kan inhämtas, huru ej enhetens moment i den 
enskiltes eller i en stats lif må vara nå<*on 
måttstock, utan att dualitetens princip bör va-’ 
ra det ; huru lifvet sjelft ej är ett foster af 
lugnet, utan af rörelsen, intet barn af friden, 
utan af striden, så länge menniskor och ej 
englar finnes på jorden. Ifrån en sådan stånd- 
punkt begripa vi rätt väl nödvändigheten af 
så kallade reaktionära sträfvanden ; ungdomens 
försök att göra sig medfödda rättigheter <riil- 
lande och de gamlas sträfvande att ta^a vara 
på traditionen. Föres nu denna strid° ärligt 
pa bada stallena, slå de stridande mot hvar”- 
andra med medvetande såsom uppehållare och 
representanter af polariskt motsatta grund- 
satsei, sa vet jag ej, hvarföre Gud i verlds- 
us.or.en, d. v. s. i menniskan ej skulle gyn

na del noje, att vi lifva oss med andens tor- 
nei spel. Hvad Napoleon sade om Bourbonner- 
na : de halva af historien ingenting lärt o.h 

kan mc‘d samma sanning blott 
Aif i °fla Sägas om furstarne och folken. 
Allt kommer, såsom det skall komma.

L’avenir n’est à personne 
L’avenir est à Dieu;

sasom en dagslända tillhör oss den dag som 
i dag är ; morgonen åter :

Oli ! demain c’est la grande chase ; — -------
Nul ne te fait parler, nul ne peus avant l’henru 
Ouvrir ta froide main

(V. Hugo Napoleon II.) 
Förosshafvadessa hvarandra motsäg, s traf van-
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Jakobskyrkan i Berlin.
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anmärkningar tillämpa sig på 
de nyaste kyrkobyggnaderna 
i Berlin ; huruvida äro de att 
anse såsom tecken till ett 
kristeligt medvetande ? Hvad 
som först faller oss i ögo
nen, är brist på originalitet, 
på uppfinning af nya former, 
hvarvid vi ej undgå att an
märka ett visst återgående 
till det gamla. Men de gam
la Kristnas anda låter ej der- 
igenom uppväcka sig, att man 
bygger basilikor, och ingen 
efterbildning af göthiska torn 
och spetsar framkallar den 
enthusiasm, som en gång kal
lade i lifvet Strassburger 
Münster och domen i Mailand. 
Blott såsom konstverk, såsom 
lyckade eller misslyckade 
albildningar af större före
bilder kunna vi låta de nya 
kyrkobyggnaderna gälla. Det 
låg nära till för ett ensidigt 
betraktelsesätt, att med för
söken att återställa kristen

domen i dess förmenta ursprunglighet 
äfven sammanbinda uppfriskandet af 
de kristna templens älsta former. Der- 
före finna vi Basilikorne i byzantisk 
stil så omtyckta och begagnade, och 
Berlin erhöll under denna tid Jakobs
kyrkan på köpnikerfältet, nortnalsjuk- 
husels kyrka — Bethanien — Mat- 
thcuskyrkan i thiergarten. Ännu är 
det för de lärda architekterna oaf- 
gjordt, hvilka beståndsdelar en ren 
basilika måste ega , och hvarom Ze- 
stermann och Urlicks tvistat. Den för
re håller, stödd på tvänne exempel, 
kyrkan St. Lorenzo fuer le Mure i 
Rom och den af Eusebius beskrifna 
kyrkan i Tyrus, Aspis, ej för en vä- 
sendtlig del, under det att Urlichs, 
såsom det synes, öfvertygande fram
ställer, att alla gamla Basilikor från 
Konstantins tid, såsom de i Bethlehem, 
Jerusalem, den gamla Peterskyrkan i 
Rom, såsom basilikorna i forntiden, 
egat ett fritt, bequämt rum för han
del och vandel, ungefär såsom de sto
ra öfvertäckta torgplatserna i London. 
Huru dermed än må förhålla sig, vå
ra nya basfikor hafva alla detta rum, 
och detta jemte midtelskeppet och por
tiken synes af våra architekter vara 
taget såsom oskiljbara delar af den
na form. Renast i den gamla formen 
äro Jakobskyrkan och sjukbuskyrkan 
hållna. Den förra gör af alla nyare 
kyrkor det behagligaste intrycket af 
frid och lugn. På dess tom kan man

den ingenting konstigt eller 
förvånande, och vi låta ej 
omdömets partiskhet störa oss 
genom den passion, med hvil- 
ken strides för och emot be
stämda företeelser. Är det nu 
de politiska tilldragelserna, så 
var det i de sista åren för- 
nämligen kyrkliga förhållan
den, hvilka inträngde i alla 
andra och gjorde sig öfver 
allt gällande. På alla orter 
och 1 stort antal höjde sig 
deras bönsalar och tämpel, så 
att man då åtminstone ej kun
de frånsäga dem gunstiga 
följder. Det är ingen histo
risk tillfällighet, att man på 
sednare tiden visat en sådan 
ifver i uppbyggandet och re
noverandet af kyrkor, och 
detta till förmån för en be
stämd kristlig trosbekännelse. 
Buffon säger: le style c’est 
l'homme; vi säga kyrkobygg- 
nadsstilen är menniskans tros
bekännelse. Huru låta dessa

Det inre af Jakobskyrkan i Berlin.
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Matthæuskyrkan i Berlin.
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Nya Klosterkyrkan i Berlin.
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förnimma bristen af våra kyrkliga byggnader 
i allmänhet. Tornets ändamål öfverhufvud 
går vid vanliga kyrktorn fullständigt förloradt 
och de synas såsom en öfverflödig lek, ej så
som en nödvändighet. Kyrkans utförande öf
verhufvud talar egentligen mer mot än för 
den allmänna önskan och det allsidigt kända 
behofvet, i det att de för oss liggande räken- 
skapsundervisningarne tydligen angifva, huru 
ringa de genom enskilta bidrag samlade med
len äro och alt möjligheten af kyrkans upp
byggande bör i betydlig mån tillskrifvas ko
nungens frikostighet.

St. Jakobs kyrka invigdes den 6 Oktober 
1845, sedan grundstenen blifvit lagd d. 2 Juli 
1844. Byggnaden fullbordades således på 15 
månader, utan att dess soliditet; derföre till— 
bakasattes. Genom en smakfull pelarportik, 
hvilken såväl skiljer kyrkan ifrån gatlifvets 
alldaglighet som ock erbjuder kyrkogängarne 
skydd vid dåligt väder, inträder man i det 
glada, sirligt utsmyckade, dock enkla templet. 
Sidoskeppen äro delade af bågar, som uppbä- 

res på pelare, hvilkas öfversta rad bildar ko
ret. Altaret befinner sig i en nisch midt e- 
mot ingången. Dess hvalf innehåller gyldene 
stjernor målade på blått. På den inre lång
sidan befinner sig fristående predikstolen, och 
det hör ej till de minsta fördelarne, att ge
nom byggnadens förträffliga akustik predikan
ten ej blott kan höras öfver allt, utan derlill 
ej återkommer genom eko. På den kringlö- 
pande gesimsen äro anbragta bibelspråk, lika
som ett öfver altaret, hvilket lyder sålunda : 
Gud var i Christo och försonade verlden med 
sig sjelf. Det af pelare uppburna hufvud- 
skeppet är 52’ högt, de tillstötande sidoskep- 
pen 31’ ; hela kyrkans längd uppgår till 140’ 
och ändar i en tvär vinkel, på hvilken reser 
sig ett förgyldt kors. Grundritningen och 
byggnadsplanen är af Ofverbyggnadsrådet Stil
ler. Den kungliga byggmästaren Ilolzstamm 
har efter denna plan förfärdigat de enskilta 
tekningarne. Kyrkan är täckt med zink och 
uppeldas genom tvänne ungnar.

Mattheuskyrkan, för sin yttre litenhet joch 

sitt fina utförande gemenligen kallad Polka- 
kyrkan, är bygd i rundbågstil, dock ej i ba
silikornas form, i det sidoskeppen befinna sig 
i lika höjd med midtelskeppen och ljuset fal
ler in ifrån sidorna. Från Jakobskyrkan skil
jer den sig hufvudsakligen genom tornet, som 
höjer sig öfver midtelportalen och utlöper i 
en spets. I det inro är hufvudsakligen att 
hägkomma altarets marmorprydnader. Planen 
härrör likaledes från ofverbyggnadsrådet Sta
ler. Höjden är 126’, bredden 66’ ; tornet är 
126’ högt.

Båda de ofvan beskrifna byggnadsverken 
bevisa, hvilken skilnad det är att måla sirliga 
architektoniska bilder och att uppställa storartade 
architektoniska byggnader. Vi uttala det fritt, 
en tid, som för sina religiösa behof ej förmår 
skapa andra kyrkor än svarfvararbeten, är 
ingen trons tid, äfven om den finner utvägar 
att tillfredsställa de materiella intressena ge
nom verkliga jättearbeten.
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