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FÖRORD
Tavaststjernas författarskap avspeglar intimt den litterära utvecklingen på hans tid. I sina ungdomsdikter var han en svärmande efterromantiker, som under stark påverkan av Heinrich
Heine sjöng om sina unga kärleksdrömmar och -sorger. Men
det dröjde inte länge innan han nåddes av inflytandena från
den modärna skandinaviska litteraturen. Han överger nu stämningslyriken och söker anlägga en objektiv och realistisk syn på
samhället och individerna, sig själv inte minst ; han vill i sin
dikt, i Ibsens och Strindbergs anda, ge sanning och verklighet.
Påverkad av tidssmaken känner han sig mer och mer dragen
till prosan, som enligt den uppfattning han gör gällande i början av 188o-talet är ett bättre medel i författarens tjänst än
versen. Ett uttryck för denna värdering är samtidsromanen
»Barndomsvänner», som särskilt i det första utkastet hade en
mera realistisk hållning än vad som blev fallet i den slutliga
versionen (tryckt 1886).
Men åttiotalets konstnärliga program var en tvångströja för
Tavaststjemas i grunden lyriska, starkt känslobetonade diktarpsyke. När naturalismen och realismen mot decenniets slut
hade spelat ut sin roll och nya, antinaturalistiska paroller gavs
inom den svenska litteraturen, löste sig därför fjättrar som hade
klavbundit hans skapande. Han kunde nu följa sitt väsens inre
lagar, sin poetiska fantasi och sin omedelbara skaparvilja. I
början av 1890-talet står han mycket nära den dominerande
litterära riktningen på kontinenten, symbolismen, genom stämningsskisserna »Marie!» och »Impressionisten-, genom den av
tidens mysticism präglade novellen »I förbund med döden» och
genom många dikter i samlingen »Dikter» (1896).
Redan omkring 1890 kan man emellertid i Frankrike, vid
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denna tid det ledande landet inom litteraturens värld, spåra en
reaktion mot symbolismens dimdunkla, fatalistiska och melankoliska poesi. Vid den litterära enkät, som journalisten Jules
Huret anställde år 1891 för tidningen L'Echo de Paris' räkning,
kritiserade framför allt Jean Moras, ledaren för den litterära
gruppen Pecole romane, konturlösheten och pessimismen i tidens symbolistiska diktning och uttalade förhoppningen om en
klassisk renässans grundad på arvet från Hellas och Rom. Samma dyrkan av antiken framträdde snart även inom den svenska
nittiotalsdiktningen. Heidenstam låter Hellas' kuster och hav
skymta fram i romantrilogin »Hans Alienus», och antikens
skönhetssyner inspirerade honom till mästerverket »Namnlös
och odödlig», hyllningsdikten till det berömda Neptunustemplet
i Paestum och dess okända skapare. För Fröding är den harmoni
han, den själssjuke, längtade till associerad med bilder och symboler, hämtade ur antikens litteratur. I hans »Ur Anabasis» är
det inte de främmande barbarerna, utan hellenerna som har
kraft att höja sig över sorger, lidanden och hårda öden ; i hans
»Till Publius Pulcher» går denna romerska patricier stoiskt lugn
till Hades efter att ha skådat eländet under livets mask. Men
Heidenstam och Fröding var inte de enda nittiotalister, som
intresserade sig för antiken. Också Oscar Levertin, Per Hallström och Tor Hedberg inspirerades av den antika världens
skönhet och visdom och göt sin dikt i en form, vittnande om
klassisk tradition.
Betecknande för Tavaststjernas tidsbetonade inställning är
den förkärlek även han mot slutet av 1890-talet visade för litterära arbeten, som var inspirerade av klassiska motiv eller präglade av klassisk stil. En författare som han beundrade var Anatole France, som i sina ungdomsverk upptog motiv ur antiken
och gav uttryck åt sin kult av den antika livsglädjen i romanen om hetären ThaYs från 1890.
Tavaststjernas intresse för antiken och den klassiska formen
ger också sin prägel åt det han själv skapar vid denna tid.
Hans dyrkan av antikens skönhet och livsglädje stimulerades
ytterligare av den kärlekslycka han nu upplevde, hans djupa
förälskelse i Aline Borgström, maka till hans vän Arthur H.
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Borgström. I breven till henne och till sina vänner hänvisar han
under sina sista år ständigt och jämt till antiken och dess myter. »Jag är bara rädd det göms för mycket hebreiskt och grekiskt
i allt detta, d.v.s. inte rädd, ty du är nog den som inte fordrar
liv för det liv ni gett mig», skriver han till Arthur H. Borgström
i maj 1897. »Det är väl antiken inom en, som fordrar Dionysosfester, vad vet jag!», utbrister han i ett brev till Albert Edelfelt
på tal om en kollation jultiden samma år, vid vilken han hyllades som »Laureatusi» författare. Tidigare hade Tavaststjerna
lekfullt döpt sin hustru, den rikssvenska skådespelerskan Gabrielle Kindstrand, till Nixe (han kallar henne så både i sina
brev och i en novell, som han skrev i juli 1890 under sin vistelse i Kvarsebo vid Bråviken). Nixe är det tyska namnet på den
romantiska folksagans sjöjungfruhuldra. Aline Borgström hyllar
han däremot nu, ett halvt decennium senare, som den sköna
gudinnan Diana ur den grekisk-romerska gudasagan. Sin kärlek
till henne ser han helt i ljuset av antiken i många dikter. Han
drömmer om ett Arkadien och ett Ithaka, vars myrtenlundar
hälsar honom välkommen. Han presenterar sig som en sorglös
Bacchus på sin tunna och som en Apollo, spänd för Dianas
triumfvagn och spelande på sin lyra till gudinnans ära. Han
förliknar sig vid den sköna herden Endymion, som Diana enligt den grekiska sagan förälskade sig i och besökte i den grotta
på berget Latmos i Karien, där hon hade sövt honom in i evig
sömn för att allena få äga honom. Den dystra håla Tavaststjerna
dväljes i heter Björneborg och Aline Borgström är hans medlidsamma Diana: hon väcker alla antikens gudar och mytiska
gestalter till liv, också honom själv, en ny Endymion. Hon fyller
honom med livslust och skaparkraft:
EY! Eva! Se livet strömmar åter!
Ditt kärleksoffer överskyler skönt
vad bittert jag av världen fordom rönt.
En ny Endymion, som drömmen låter
bli med Dianas kärlek högt belönt,
välsignar jag Olympens små despoter.
VII

Tavaststjernas brev till Aline Borgström-Diana har tryckte
med diplomatarisk noggrannhet, i bokstavstrogen överensstämmelse med originalen. Kommentarerna till dem har utarbetats
av fil.doktor Greta von Frenckell-Thesleff. Som ingen annan är
doktor von Frenckell-Thesleff förtrogen med den miljö, inom
vilken Tavaststjerna rörde sig under det sista skedet av sitt liv.
De personer som omnämns i breven har hon känt i sin ungdom,
många av dem hör till hennes närmaste anförvanter (Aline
Ehrnrooth-Borgström själv var en syster till hennes mor). Hon
har sålunda haft bättre kvalifikationer än någon annan för upp
giften att kommentera breven, dessa dyrbara litterära dokument,
som genom donation av fru Borgström för ett antal år sedan
övergick i Svenska Litteratursällskapets i Finland ägo.
A Litteratursällskapets vägnar ber jag att få frambära ett tack
till doktor von Frenckell-Thesleff för de mödor hon nedlagt på
kommenteringen av breven.
Erik Ekelund.
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Bbrbg 8 jan 96.
Älskvärdaste fru Borgström!
ja — Björneborg är en stad på 12,664 innevånare, belägen
nära Kumo älfs utlopp i Bottniska viken. Den idkar en betydlig handel med landtmannavaruprodukter och intager vis å vis
träexporten det första rummet bland Finlands städer. Kotka och
Wiborg ha under de senaste åren försökt göra den denna rang
stridig, men enligt nyaste statistiska uppgifter har det naturligtvis och mer än dels misslyckats.
Björneborg har en utsträckning af 1,40o meter på längden
och af närmare 1,000 meter på tvären ; multiplicerar man dessa
tal med hvarandra, får man ett kvadratinnehåll, som icke ger
långt större städers efter.
Ännu hafva vi icke genomvandrat hela orten, men våra
ganska lifliga promenader hafva dock fört oss ända till boulevarden i öster och kyrkogården i väster. På den finnas ett icke
obetydligt antal grafvårdar öfver stadens förtjänte män och
kvinnor, icke i marmor, men i polerad svart och röd granit,
bruten ganska långt härifrån vid granitbrotten i Kuhmois. Man
kan tänka sig kostnaderna för vårdarnas hitförande meddels
häst, ty först sedan den 4 November 1895 är regelbunden trafik på den nya järnvägen till Tammerfors etablerad!
Det är märkvärdigt att iakttaga huru väl denna ända hittills
enstaka liggande stad har förstått följa med Finlands utveckling. Moderna stenhus resa sig vid hvarje gata (utom de allra
nyaste) och i sällskapslifvet säger man att råder en fullt mondaine elegance. Såsom naturligt är med vår blygsamma position, hafva vi icke tills vidare sökt få inträde bland de förmög-

na klasserna, hvilka också, (vare detta sagdt till deras faveur!)
första att iakttaga ett i högsta grad afvägdt reserveradt uppträdande. Icke som vore detta ovänligt — långt ifrån! — men det
caracteriseras af föga abandon och parvenumässigt fjäsk.
Då jag senast, den 28 förlidne december, med så många dyrbara minnen, lämnade det kära Helsingfors, så fruktade jag att
hamna i le vrai bourg des ours. Lyckligtvis har min aning
bedragit mig. Björneborg är en ljus, öppen och vacker stad med
ett flertal stora, offentliga platser, (de där dock icke prydas af
statuer och minnesmärken, utan tills vidare nöja sig med den
anspråkslösare uppgiften att tjänstgöra som marches).
Tillåt mig, kära fru Borgström, att från denna redogörelse för
orten, där vi funnit en fristad för vår existance oisive, öfvergå till det, som ligger mig närmare på hjärtat, nämligen den
exquisa vänlighet, herrskapet lät oss komma till del i det oförgätliga Hangö. Ord äro för svaga för att uttrycka min hustrus
och min tacksamma förvåning öfver att Ni, de främste på platsen, till den grad soucierade er om vårt obetydliga välbefinnande. Skulle jag utan precaution följt min instincte, fruktar
jag att det tacksamhetsoffer jag nedlagt för edra fötter, (de små
och välchausserade) hade antagit formen af en ovation för de
få personer och släkter, hvilka ännu i vårt arma land förstå
att dyrka la gaie science. Lyckligtvis hindrade mig mitt gamla
vänskapsband till Er högtärade make, att bringa Eder min hyllning på detta robusta vis, men i min själ glöder gnistan Ni
tändt där, och fordrar endast ett oförsiktigt vinddrag för att
bryta ut i en vådeld, hvilken kan ödelägga mig pour jamais.
Jag vore likafullt lycklig om den nåden unnades mig att få
förbrinna för ett så värdigt föremål —.
Min måhända en del konstlade stil förskrifver sig från den
djupa aktning, i hvilken Ni förbundit mig. Tillåt mig kyssa
Edra händer med den vördnad jag hoppas jag aldrig brustit uti,
och beskär mig några ord som svar! De skola lyckliggöra och
förtjusa.
Er tillgifne lydige
Karl A Tavaststjerna
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Bbrbg: 16 Januari 96.
Kära, rara fru Borgström!
Er stackars Karl är värkligen en smula lyckliggjord genom ert
bref, fast den omoraliska Arthur tycks ha lagt beslag på Er
hela tiden Ni skref det. Men han må väl ha rätt att dricka
marlera med sin egen hustru så mycket han vill! Uppriktigt
sagdt skulle vi bra gärna varit hos er och skålat.
Också solnedgångarna intressera mig. Här se vi ingenting
annat än en fet landtpatrons fönster midt öfver gatan, och den
solen går aldrig ner, bara upp och upp igen, stinnare och mer
skinande för hvarje dag. Men friskt och sundt är det, gudskelof, och kunna vi göra våld på våra respektive naturer, så lyckas
vi nog med tiden vänja oss vid den fylliga soluppgångs-stämningen öfver Björneborg. Och bli goda medborgare på halfgamla dagar, redigera trävarupriser och bära oss förnuftigare
åt, än under den tid, då vi flögo världen kring och voro konstnärer.
Ni skall inte göra mig ledsen med att neka mig nöjet ställa
Er på en piedestal och dyrka Er lite gudomligt. För en fantasimänniska är det ett präktigt nöje, som både är billigt och tämligen anständigt också. Er bör det ingalunda genera, att känna
Er lite omfamnad så där på afstånd, eller hur? Jag tror visst inte
det blir mycket vibrering af för Er, men så bör det inte häller
anstränga Er.
Inte häller ska Ni frukta för att jag slår Er bildstod sönder
med förargelse, då jag dyrkat den nog, — jag är så van att
handskas försiktigt med mina fantasifoster och behöfver så
nödvändigt ett lifssurrogat här i soluppgångsnykterheten, så Ni
får förlåta att jag apterar Er därtill.
Dessutom — det vore mycket roligt att lära känna Er. Som
jag har sagt, har Ni med eller utan ert bemödande i hög grad
förvärfvat min tillgifvenhet, — jag har kanske ingenstans i
världen haft det så godt och varmt och behagligt som hos er.
Hvarför skulle jag låta den behagliga förnimmelsen gå till spillo? Nej, jag börjar bli så snål på lifvets mildare fröjder, emedan
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de bli allt sällsyntare ju kargare man själf blir. Och så har Ni
ett förlossande friskt humör — ert bref kom som en dundrande Fatinitza marsch och gjorde mig glad. Men i den glädjen
ligger mer än bara stojet. Ni kan engång för alla inte värka
som en värklig operabuffa, hur än Ni bjuder till — Ni kan ha
rutinen, den riktiga operabuffasj älen saknar Ni, gudskelof!
Hm — den, som fick följa Er utomlands innan Majsolen ler!
Inte för att jag skulle styra så bra om bagage och biljetter precis, men jag skulle möjligen med min stillsamhet och döfhet
bilda en bra bakgrund till er lifsglädje och kanske därigenom
förhöja den. Detta är väl anspråkslöst — inte sant? Ni kan inte
begära mer själfförnekelse. Dock — det är bra att det blir vid
blotta önskan. Jag ville inte se er min, då jag första gången
riktigt grundligt dref min personliga otäckhet igenom, d.v.s.
då jag blef mig själf.
Nej, jag tror inte Ni så hastigt finner på en bättre reskamrat
än Arthur, så mycket jag känner honom, åtminstone! Och det
är inte så lite, ty jag brukar filosofera och tänka öfver mina
vänner och på det viset gå dem rysligt nära inpå lifvet. Det ska
jag naturligtvis också göra med Er, stackars fru! Det var
föga Gustavianskt — det måste Ni medgifva, — det uttrycket! — — —
Vi ha småningom kommit lite i ordning här. Ännu inga visiter gjorda, och fick jag råda, så blef det häller inga af. Jag
har lärt af Er att vara oss själfva nog. Mycket arbete, massor af
tidningar, ett uselt tryckeri och än uslare ordning på Björneborgs Tidnings redaktion. Ni kan tänka Er huru slarfvigt det
måtte vara där, då jag, slarfven T:hus, är deras buse, och det
på allvar! En gift typografs existens hvilade i min hand. Han
borde ha blifvit afskedad, men jag lät det gå för att han tvangs
att sätta sitt eget afsked på grått papper; under två dagar lefde
han i oro, den tredje tiggde han lite, och så fick han trycka en
ny notis. Hva tyx om Salomo? Mannen ser tills vidare med stor
respekt på mig, men den förvärkar jag nog snart, om han ej
är olik alla andra människor. Jag förvärkar den bara genom att
ett ögonblick vara naturlig och icke alltjämt buse. Det har
händt med andra förut.
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jag kan egentligen alls inte förstå Er. Arthur också. Hvarför
blef ni våra vänner? Hvem har öfvertalat er till det? I alla fall
var det hyggligt, — mycket hyggligt. Jag har sagt att jag aldrig
varit så i behof af vänlighet, som vid vår ankomst till Hangö.
Tack, tack! — Guldfågel! Till yttermera bevis på min bittra
tacksamhet, sänder jag Er min sista dikt, svaret på Aftonbladets
fråga till mig hvad jag önskar och väntar af framtiden. Förlåt
mig Ni, men jag kan ej dikta annorlunda — ännu:
Jag önskar: luft under diktens vingar,
där tung den släpar på nyttans grå,
jag önskar eko åt sång, som klingar,
jag önskar kraftigt ett mod, som tvingar
förståndet lyssna och hjärtan slå ;
jag önskar människor, som förstå
att när ej dikten i frihet svingar,
så är den värd att bli trampad på.
Jag väntar: lagparagrafer bara
af morgondagen, som randas grå,
jag väntar vänner, som vreda svara
att fosterlandet är stadt i fara ;
jag väntar hjärtan, som kloka slå
och små förstånd, som ej alls förstå
att diktens vara och icke vara
beror på sol och på himmel blå.
Det är egentligen det sista just ni förstått som ingen ann',
Arthur och Ni själf. Men ännu kan jag inte skrifva det offentligt, det måste få sätta sig, ser Ni. Jag smälter så trögt så raffinerad andlig spis, som den Ni bestått mig. Men det har varit
hälsosamt, ofantligt hälsosamt. Jag hade blifvit anemisk i själen annars.
Nu förstår Ni godt min tillgifvenhet.
Er hyggliga kyss tar jag med fulla läppar, det är klart. Och
tackar Er för brefvet. Hälsa Arthur! Jag skrifver snart igen.
Er tillgifna
T:*
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Brbg. 26 Jan 96.
Kära rara fru Aline!
En hel, förfärlig leverans af prof på vers till en förläggare har
hindrat mig att fortsätta mina senaste utgjutelser. Då det gäller
att retuschera gamla saker tar det vanligen för mig långt mera
tid och arbete än att skrifva dem första gången. Dessutom är
det så besynnerligt påkostande att sätta sig på nytt in i alla
öfvervunna tankar och stämningar. Men vill Gud och min
förläggare, så kan jag få en illustrerad diktsamling ut till nästa
jul att rådbråkas af Helsingforskritikerna.
I dag ha vi vår egen[t]ligen första högvinterdag här i B:borg
med klart solsken och i 5° köld. Antagligen ha ni blidväder i
Hangö, som möjligen lockar er ut på velociped. Ty jag antager
att Er nya sportkostym redan kommit från Paris och bör profvas.
Det är lite dåligt med oss, såtillvida som Ella får söndagsförmiddagspromenera helt ensam i sin praktiska skinnjacka, som
hon skaffat sig på er inrådan. Jag är sedan nyår så förkyld och
affektabel d.v.s. delikat, så att jag finner det förnuftigast att inskränka mina turer i det fria till de nödvändiga vandringarna
från och till tidningsbyrån.
Nå — detta lär Ni med skäl bli föga glad af, inte så mycket
för min skull som inte mer för er egen. Ni kan fordra af er
skald annat än hälsovårdsrapporter, dem får ni väl från andra
håll, som intressera er mera.
Jo, vi ha gjort tre visiter en förmiddag. Man kan tänka sig
mer sympatiska och uppsluppna människor, än de vi träffade,
men det är orätt att döma folk å prima vissa, och därför tänker
jag mig det inte. Tvärtom söker jag öfvertyga mig om att jag
aldrig ännu råkat personer, med hvilka man kunde komma
bättre öfverens.
Ella, som är omedelbarare såg en smula snopen ut efter välförrättad reverens, jag vet inte hvad hon väntade sig, men antager hon hoppades på något nytt herrskap Borgström. Hvad är
naturligare än att i sådant fall bli lurad? — — Har ni försökt

hypnotisera er själf, fru Borgström? Det skulle ni pröfva på.
Man kan öfvertyga sig om så godt som hvad som hälst, bara
man passar på och gör sig mottaglig för hypnotismen. Man är
det allra mest innan man somnar om natten, och sätter man
då sin viljekraft in på någonting visst, så kan man kväll efter
kväll drifva det därhän att ens vilja blir så godt som värklighet.
Bästa beviset härpå är att man kan befalla sig själf om kvällen
att vakna på bestämdt klockslag morgonen efter. Men då måste man ända in i drömmen fasthålla bilden af klockan och tänka på uppstigningen, hvilket ju inte är vidare behagligt när
man vill hvila sig. I alla fall går det, försök bara!
jag menar naturligtvis ingenting dumt med föregående experiment i praktisk magnetism, jag har blifvit så enkel och lättfattlig. Magnetismen intresserar mig uteslutande som medel att
fylla en banal tillvaro med nästan hvad som hälst. Egentligen
äro vi icke mer ensamma här än i Berlin, jag har mycket lätt
för att inbilla mig sitta vid Potsdamerstrasse, och på det viset
känner jag mig alls inte som le dernier des derniers. Tack vare
själfhypnotismen. Men när jag på tidningsbyrån råkar i kollision med det »rama» Björneborg, får jag lof att stryka mig
några tag om pannan, innan jag vaknar till full besinning
igen. Jag har en förträfflig medredaktör och finner mig ofta utmärkt väl — till dess att flyttfågelslängtan kommer öfver mig
oöfvervinneligt starkt. Då måste jag ut och (d)rumla bort förargelsen af att vara bunden, och så tar jag i med själfhypnotismen från början igen.
Det är både billigt och klokt och praktiskt i alla afseenden.
Ni, som förstår skatta det praktiska, bör erkänna detta.
jag har saknat bref från Er, oaktadt jag egentligen icke kunnat vänta något, emedan jag lofvat er fortsättning på mitt
förra. Och ni är inte den, som själfmant vill öfverraska mig.
Det kan ju vara tillräckligt med solsken för honom, anser ni.
Och jag bör ju vara tillfreds med hvad ni anser härvidlag. Alltså — inga klagovisor.
Ella talar om ett punschrecept, hon fått af er muntligen, men
numera glömt. Skulle ni vilja skrifva det till mig, så hade ni
åtminstone ett ämne.
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Vi drömma smått om att ni skulle göra en affärsresa till Tammerfors och Björneborg. Det finns nog skäl, om ni vill röra
på er. Vi mötte er i Tammerfors, förstås. Men jag misstänker
ni håller edra tankar och planer längre sydvart — inte sant?
Men ändå — tänk om — —! Ah, jag är barnslig, men samtidigt
er mycket tillgifne
Karl A T:stjerna
d 27.
dag fick jag ert bref, som posten ej delat ut på söndagen.
Och bryter upp det gamla, fogar några rader till och möjligen
en ny versstump efter ni charmerades af den förra, d.v.s. var
så god och sade det. jo — jag vill tro er. Hvarför skulle ni
egentligen inte vara intresserad, Ni har ju inte på sju år, sade
ni, haft något luftigt fantasiskoj för er. Och jag är ledsen för
att ni inte visade mig tulludden med er »coin».
Men på er förebråelse att jag kanske inte varit mig själf med
er och hyst en lite löjlig respekt, så svarar jag med uttalandet
af min erfarenhet, att, när än jag varit mig själf fullkomligt
bekymmerslöst, så har jag inte bara misshagat mina medmänniskor, utan också sårat dem så djupt att jag än i dag går och
lider under följderna däraf. T.ex. min ärade Lille! Skulle ni
veta så han i grunden både missaktar och är förargad öfver
mig, så förstod ni min manöver att fly Nya Pressen och Helsingfors. Han, Estlander och alla andra litterära svensktsinnade behöfva bara partibetjänter. Diktare — de äro bra i teorin, i praktiken äro de de allra värsta bråkmakare man kan få
fatt i. Men för syns skull måste man låtsas intressera sig för
dem. Deras handtvärk är så högt ansedt!!
Nu ville jag naturligtvis vara i Hfors och burra till ert hår
före maskeraden, sedan taga en citoyennekostym, springa eller
rida er varm och rödbrusig, föra er högra hand innanför rocken
och presentera er som Bonaparte då han var förste konsul. Det
vore ändå styfvare än att vara dufva. Men då jag nu har min
tjänst framför allt, så stannar jag här, önskar er mycket nöje,
och ber er att våga så lagom under kamavalstämningen.
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Antar ni att jag skall stupa på mina usla lagrar nu redan,
efter ni fruktar för edra bref och ber mig bränna dem? Eftervärlden kommer knappast att snoka i min brefsamling, samtiden ändå mindre. Kan ni nu vara lugn för dem och låta mig
behålla dem lite längre än för ögonblicket? Jag lafvar er att
aldrig ställa till chantage med dem, blefve jag än så usel. Och
jag tackar er och kysser er på handen utan alltför mycken respekt, efter ni så önskar. Och mottager er med öppna armar,
förstås, och trycker er till mig helt smått salig.
Att er fru syster kommer till Hangö gör mig glad å hennes
vägnar men sorgsen å mina egna. Ni får minsann ingen tid
öfrig för fantasier då, och jag får bestämdt inga bref, som skola
brännas upp. Dessutom komma ni att göra er glada öfver mina
snillebref. ja, jag får väl vänta länge på ert nästa, men förblir,
— med uteglömmande af verserna — er tillgifne
Karl A T :na

Björneborg
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Febr. 96.

Gulle fru Borgström!
Ha, trolösa! Ni visar mina bref åt Eder man! Vet ni icke att
detta är att leka grymt med en mans hjärta, ej blott med dens,
som inför Gud och människor lofvat Eder sin tro för lifvet,
utan äfven med den olyckliges, som ett bitterljuft öde fört i
Eder närhet? Vet ni icke det — hvad?
Det kan ju bringa oss därhän att vi måste korsa klingar med
hvarandra för Eder skull! Och då skall Ni kallt leende åskåda
den split och kamp Ni så djäfvulskt förstått att väcka i tvänne försonliga bröst.
Annars är Ni alldeles ofantligt rar och vänfast, som kommer
ihåg mig midt under Edra kontorsgöromål och Er fru systers
därvaro. Det beundrar jag Eder för så jag inte kan säga det,
ty jag ser däri så mycken älsklig pliktkänsla och treflig själfd.v.s. tidsuppoffring, så jag strax känner att jag har kommit i
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mycket godt sällskap. Hvilket jag dock visste förut mycket bra,
ty jag har så sällan rört mig i sådant, så jag strax märker
det på skilnaden i atmosfären.
Jo, jag visste huru ni var klädd på maskeraden innan ni
skref om det. Att ni var oförlåtligt vacker erkänner jag också
med nöje, tilläggande bara att nunnan ni talade om värkligen
gjorde sin sak bra, mycket bra.
Att Ni börjar bli ålderdomssvag d.v.s. finner Er bra med
Lindfors, Mechelin och Montgomery förstår jag godt. Ni tål
ju t.o.m. den unga gubbe som här ristar sina kråkfötter till Er
kl 7 på morgonen dagen efter han ätit skinka med van der
Osten, som gasterar här. Detta mål har vållat mig en orolig
natt ej bara genom sin kulinariska del, utan mest emedan
v. Osten vill engagera Ella för stora omfattande turneer i Skandinavien och Tyskland, kanske Amerika. Det ger mig att tänka, förstår Ni. Nu måste jag ila för att läsa korrektur på tidningen, B. T n:o 12, där artikeln om rikedomens bruk vållar mig
en del betänkligheter för Rosenlewarnes skull, hvilka ej lära
förstå skämt.
Annars lefva vi helt och hållet för oss, våra visiter ha misslyckats, vi ha ej funnit folk hemma och de icke oss. Men vi
hälsa mycket vördnadsfullt på hvarann och äro högst charmerade i alla fall.
Ack om Ni kom på ett tag till Björneborg! jag har skrifvit
till Arthur om det, men han svarar ingenting. Nu uppmanar jag
Er ånyo, men tror föga på Er vilja att göra vinterturer för vår
skull. Arthur, som ändå reser, är kanske möjligare. Öfverraska
oss, jag ber, men blif ej bedragen som efter karnavalen! Tidningen väntar. Mera härnäst. Er tillgifne
T :hus.
B:borg 29 Febr. 96.
Kära fru Aline!
Det har inte blifvit tid mellan verserna för mig. jag har i
stillhet och utan bläckförspillan dyrkat Er, men nu på lördagarI0

nas lördag måste jag sända Er min dyrkan litet tydligare formulerad. Annars är jag rädd Ni ger f-n i mig, och det är så tungt
och ledsamt när någon ger f-n i en, isynnerhet om det är ett
fruntimmer, som gör det.
Vid närmare eftersinnande måste jag taga tillbaka mitt utrop
till Er senast. Kommer jag rätt ihåg, så utropade jag: Ha! falska
orm! Nu är ni inte någon falsk orm, fast Ni kunde vara det.
Utan en ärlig och djärf dame, som möjligen kunde finna mitt
utrop om Er vara en ganska abominabel taktlöshet. Men er
ärliga djärfhet är ej dum, utan kvinligt fiffig, och används bara
när det behöfs. Såsom till exempel då ni är ärlig nog att helt
uppriktigt glömma mig, såsom man glömmer en halfläst bok
uppslagen på ett bord i någon vrå, så snart det kommer besök
eller ringer i telefonen.
Boken kunde ju ha varit rätt bra, men det praktiska, värkliga lifvet lägger ändå beslag på en, så man alls inte är nyfiken
på »huru det går- i romanen. Och där ligger jag nu uppslagen
på bordet och väntar.
Jag vet att Arthur i dag — eller i morgon afrest från Hangö.
Men det är inte så mycket för att trösta Er i er ensamhet jag
skrifver — Ni är ju inte ensam, — utan för att hålla målron
vid makt.
Det är ju möjligt Ni varit rest ända till Rivieran utan att jag
vet någonting om det. Åtminstone har Ni varit inne i Helsingfors och upptagit fortsättningen med Montgomery och Leo
Mechelin. Har Ni värkligen lefvat i Hangö hela tiden, så inser jag att er fru syster och Ni haft mycket att meddela hvarandra. Och att Ni icke haft ledsamt, hvilket gläder mig. Oegennyttigt som alltid, det är klart. Hade Ni haft ledsamt, skulle
jag säkert fått höra från Er. Och så mycket förstår jag, att Ni
samlar lifsglädje för våren, då Ni styr söderut.
Också vi samla lifsglädje, Ella med förberedelser till en tourne, jag med mina alltid återuppdykande sportplaner för sommaren. Det vore nedrigt om Ni ej, åtminstone då, kunde ställa
så till att jag fick se Er i er nya velocipeddräkt ridande en
nymil på 4o minuter. Annars kommer jag en vacker dag hjulande till Hangö genomvåt och hungrig utan några kläder —
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undantagande dem jag för anständighetens skull har på mig —
och då blir det bara för Er att härbärgera.
Jag läste i N. Pr. en dum historie efter engelskan mot fruntimmers velocipedåkning. Det är inte sannt att det är hvarken
okvinligt eller fult, — det är bara fördom. Men spår jag rätt,
så nog får Ni höra om er tvåhjulsåkning tillräckligt innan Ni
ännu sitter alldeles säkert på den. Men lämna den inte för det!
Tammerforstrakterna äro velocipedåkningens paradis. Där
finnas vackra trakter, goda vägar, turisthotell — och Herman
Standertskjöld och Hjalmar Linder. Det måste bli af att vi göra
en färd där, men då kommer Ni öfver Björneborg med ångbåt,
och så åka vi långsamt upp för Kumo vackra älfdal. Ty jag
tror alls inte på att Ni nu i vår kommer hit, såsom Ni glimtvis i ett bref lät mig hoppas . .. Men nog tycker jag Ni kunde
sammanträffa med Arthur i Tammerfors och så sätta Er i en
Bborgs banans kuper. Han har häller inte lofvat komma, han
svarar undvikande. Men kommer det ej till sammanträffande i
sommar här, så rulla vi kanske båda — Ella och jag — in hos
er i Hangö, och se ut som riktiga landsstrykare.
alla fall vill jag absolut se Er igen, världen och Er och
Arthur, — här glömmer jag den finns till och lefver i arbete
och dikt.
Er tillgifne
T:vstjerna

B:borg II mars 96.
Kära fru Aline Borgström!
Jag skulle naturligtvis genast ha bort svara på ert lite förstämda bref, men jag var i så uppsluppen stämning öfver att
Arthur ändå kom hit, så jag fruktar jag endast gjort Er ledsnare, om jag dundrat till med ett alldeles för muntert bref. Jag
måste tänka litet öfver orsakerna till Edert tydliga missnöje,
och medan jag gjorde det fora vi och följde Arthur till TamI2

merfors, där det middagades och superades hos Linder och
Brummer, så jag kunnat mista vett och förstånd om jag ej redan mist dem för längesedan.
Nu är jag ensam hemma, och festdagarna äro förbi. Jag har
visst ingen -bondånger», — långt ifrån, men jag är ändå nyktrare, och jag skall bjuda till att referera om vår kampanj med
Arthur. Men först vill jag gissa mig till den egentliga orsaken
till Er förstämning, hvilken jag börjar frukta att vi vållat.
Kära fru Aline, — Ni får inte fordra af ett par bohemiener,
artistmänniskor, som min hustru och mig, det utvecklade Faubourg St Germains-lefnadsvett och den finess i uppträdandet
som vi aldrig lärt. Jag känner bäst själf huru mycket det felas
mig i detta afseende, men jag har tillika tyckt att Ni tagit oss
tämligen »sans faQon», och jag vet att det i Finland ges högst
få personer, som äro Faubourgfähige, — tyvärr. Ni får inte —
jag ber Er därom med handen på hjärtat — taga en möjlig taktlöshet från min käcka lilla frus sida som en förolämpning, det
är att göra oss för stor ära!
Ser Ni, då man har ett fattigt hem som hon haft och aldrig
känt sig riktigt au niveau med »stora världen» och dess bruk,
och framför allt då man har ett sådant där litet vildt artistlynne
som hon, — jag har också detsamma — så kan man emellanåt
utan att veta af det begå de allra värsta brott mot konvenans
etc ... Det vet jag så godt af egen erfarenhet. jag är vidare alldeles viss på att hon ingenting anar om sin dumhet, fast jag
upplyst henne om att Ni är ledsen.
Nå — riktigt uppriktigt sagdt, så hade jag ofta ingenting
emot att ha en hustru, som upphjälpte min egen brist på takt
i stället för att nu lägga lök på laxen. Men som Ni vet bruka
lika barn leka bäst, och blir det emellanåt skråmor af och
krångel, så hjälps det med andra bättre sidor hos de ouppfostrade slynglarna. Sedan jag nu i långa år förargat mig öfver att
lifvet och äktenskapet ej äro fullkomliga, börjar jag se på både
det ena och det andra med ganska öfverlägsna blickar. Det är
så nödvändigt för en person i min ställning och med mitt arbete, — gör jag ej det, så sliter jag ut mig i onödig förargelse,
det har jag gunås varit med om.
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Jag är så uppriktig mot Er för att Ni ej må tro att det är bara
tomt prat jag kommer med, och för att Ni skall småleende
taga mig i hand, nicka och säga:
»Ja ja, — jag har visst aldrig varit ouppfostrad och bohemien
på något vis, men just därför slår jag mig inte för mitt bröst
och tackar. Gud för jag ej är en sådan stackars syndare som Ni.
Jag har ju också mänskligt ursprung och fast jag inte är vidare
förtjust i brist på takt, så kan jag inse att den ej är allom beskärd af begynnelsen, och därför förlåter jag den.Så säger Ni ju — inte sannt? För Ni ids bestämdt inte vara
förolämpad på grunder, som Ni inte omtalar för mig helt och
hållet?
Och nu till någonting gladare! Jo — Arthur kom med Kaviar
för bönder från St Petersburg, med godt humör och influensa,
förstås. Han kom som en befriande och vänlig fläkt af godt förstånd och vänskap, just sådan som jag behöfde. För det är inte
roligt precis här i Björneborg, fast det inte häller är tråkigt.
Den enda gången jag varit ute i stort sällskap — hos Rosenlews (herrbjudning), — så fick jag sitta i tamburen och spela
mycket gammaldags whist med två knoddar och en bankbokhållare, som varit knodd förut. Men inte blef jag förolämpad,
utan jag tyckte att det var lagom sällskap åt mig, tillsvidare.
Ni kan förstå jag inte blef ledsen då Arthur kom, eller hur?
Ni kan tro det nästan klack till i mitt högfärdiga bröst af glädje! Inte för han är så rik och fin och korrekt och för att jag
ville skryta med honom, utan för att han förstod som ingen
att tiga ihjäl allt som plågat mig. Utan ett ord, ja utan en
blick, bara med att komma hit, satte han lif i mig och mitt
mod så att jag måste hålla oafbrutet Gud för ögonen för att
ej bli öfvermodig ett litet tag bara.
Nå — alltnog, han hade också ryskt rönnbärsbrännvin, som
dugde. Vi åto och drucko och gjorde oss glada, men tidningen
kom ut utan ett tryckfel likafullt. Sedan, på söndagen, foro vi
till Tammerfors. jag skulle se på velocipeder och min fru köpa
sömmerskor för sina teatertoiletter, dem hon måste ha färdiga
inom Mars.
Arthur satt mest hela tiden med händerna i kors öfver kors4

lagda ben och skämdes öfver att han varit så hygglig och besökt oss. (Det gjorde honom godt!) Men vi låtsades bara som
om han varit trött och togo det lugnt som en helt naturlig
sak att han älskat oss och blifvit trött af det till slut.
Tammerfors voro Linder och den bleksotiga fröken Berta
Procope, — Ni vet — oss till mötes. Den förre bjöd oss på
middag för Brummers, den senare försvann jämte ett fruntimmer som såg ut att vara hennes duenna. Arthur gick hela tiden med händerna i kors öfver benen, kan Ni förstå, så resignerad som tio lifstidsfångar tillhopa.
Sen börjades supandet. Naturligtvis blef jag först full, och
jag var väl också den ende som blef det. Men så blef jag det
också för allesammans. Emellertid väckte det hvarken förundran eller skandal; Brummer själf brummade bara som det brummades den 18 Brumaire för wo år sedan.
Och jag söp full af fröjd
i den vaknande vår
precis som jag gjorde i ungdomens år.
Men det kom allvar efter. Hela följande dagen var min hustru mycket onådig, till dess att jag bar mig ovanligt städadt åt
på middagen, som Brummers för ovanlighetens skull höllo för
oss. Arthur fick bara vara med på ett hörn, förstås. (Det gjorde
honom godt, för han var så ovanligt fräck den dagen. Steg opp
klockan sju och inspekterade mäjerier och disponenter på ett
ytterst ogeneradt sätt, allt medan jag låg och sof och lät maran
rida mig — i sömnen, det är klart!) — Alltså gingo vi särdeles
uppbyggda från Brummers, hvilka jag förundrade mig öfver
något litet i smyg, men för öfrigt fann ovanligt tilltalande. jag
har aldrig hört folk tala så mycket för döfva öron. Resultatet
blef också det att Brummer själf inte kunde säga ett hörbart
adjö och frun nöjde sig med att vinka med kalla handen. Senare på kvällen, när Artur återvände från en yttermera kontrollfärd, kunde hvarken han eller Ella säga ett jux. jag hade
kört ut dem allihop.
Först sista dagens frukost på Pyynike, som jag höll för Artur
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och fröken Procope vardt riktigt rolig. Det var solsken och stämning och champagne. Redan tidigare hade fröken Procope och
Ella genomsökt hela Tammerfors för att finna en enda dräglig
sömmerska i linnespinneriernas stad, men se det gick inte.
Alla Björneborgskor och Tammerforskor, som vilja ha kläder,
som de ej behöfva skämmas för, låta göra dem i H:fors. Och så
beslöt Ella förnuftigt nog att fara ända dit.
Men jag skulle i väg kl. 2 ungefär. Och Ni kan förstå mitt
dilemma, då gästerna hade så roligt att de alls ej ville gå. Själf
Arthur såg helt upprymd ut, glömde benen och händerna, höll
dem ej längre i kors, utan använde dem helt ledigt i Terpsichores tjänst. Men jag blef förtviflad, ty jag måste för Björneborgs tidnings skull nödvändigt i väg ungefär kl. 2. Därför
tvang jag i hast Arthur, som alltid har sinne för snabba manövrar, att likvidera räkningen, störtade mig med den bleksotiga fröken Procope upp i en väntande släde och ilade i muntert galopp mot järnbanestationen. jag fick icke ens tid att säga
farväl till Arthur, — hälsa honom därför så hjärtligt!!
Och nu har jag varit här ett helt dygn, nöjd med tidningen
i dag och hatande mig själf ganska labert. Men ett måste jag
medgifva: fröken Procope var rödbrusig, brunögd och förfärligt
duktig. Kanske är hon inte bleksotig när allt kommer omkring?
Jag tyckte om henne.
Men den som kom bleksotig in i kupan var jag. Där fanns
en herre förut, som såg ganska intelligent ut, och när jag såg
mig omkring efter plats, slog han inbjudande ut med handen
mot platsen bredvid sig. Och frågade om han var igenkänd?
»Jo», — svarade jag djärft, efter att ha igenkänt honom —
»postmästar Godenhjelm!»
— »Nej» svarade han ),— Cedercreutz heter jag.»
Och så hette han värkligen. Det var Milles äldre bror från.
Kjuloholm. Vi passerade en del angenäma timmar under godmodigt samtal om diverse angelägenheter, och jag var förtjust
i en sådan ovanlig egendomsägare. När hans stund att stiga
af var kommen, fick jag tillfälle att tacka för angenämt sällskap, hvilket han, tycktes det mig, ej senterade fullt vänligt.
Vid en biff på Peipohja station och vid två flaskor öl lyfte
i6

jag min hundskinnsmössa för honom, för att sedermera vara
öfverlämnad åt er systers och svågers förvaltare Gram på Aaltola, eller hur heter stället?! Men också han steg af vid Haistila och jag kom »tutt söll» till Björneborg.
Som Ni ser — en intressant, en lärorik, en nöjsam och behaglig resa! Det är sällan någonting uppfriskat mig mer än denna. Jag har naturligtvis Arthur att tacka för hela glädjen, men
säg det inte åt honom, han är redan så förfärligt bussig öfver
sig. Han skäms inte längre för att kunna engelska ens, — han
uttalar Edinburg helt lugnt som Edänbarvik. Det tycker jag
borde stäfjas! Han slutar med att lära oss andra allt möjligt
onödigt och skadligt skropperi. Den storskrytarn! Försök nerslå honom riktigt grundligt, är Ni snäll, fru Borgström.
Men hälsa honom ändå från mig, så tror han inte det är
jag, som bedt Er om nerslåendet af hans högmod, utan att Ni
gör det af Er själft.
Ni sade ni ville ha en vers af mig. Men då blir det allvar.
Den följer här. Skrif snart och säg Ni förlåtit oss.
Er tillgifne
T:*.
DEN FÖRLORADE SONEN.
»Välkommen, min son, till din faders hus!
Du har botat nog för ditt ungdomsrus.
Välkommen min son till ditt hem och ditt land!
Till försoning jag räcker min fadershand.
jag märker, du fattar ej mina ord:
jag ger dig förlåtelsen, oåtspord;
du läser den klart i min tårade blick,
— jag gifver dig kärlekens hälsodrick!
Min son, det var hårdt, men det var nödvändigt
att jag försköt dig ; — jag tänkt på det ständigt.
Men nu, när du utstått de onda dagar,
träd in och tag plats, som du själf behagar!
Den gödda kalfven för dig är slaktad,
träd in såsom fordom, men högre aktad!»
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»Min far, — jag har pröfvat ditt tålamod,
ditt sinne är stort och du själf är god.
jag tager förlåtelsen ödmjukt mot,
jag känner ej längre stolthet och knot;
— man åldras hastigt förbi de sina
vid kroppens mödor och själens pina.
Men, fader, — din dörr går jag blott förbi.
Se icke min ondska däruti!
Min tanke är fjärran, mitt hjärta är dödt,
jag hör till den öken, dit jag blef stött.
jag vandrar biltog för allan tid,
— det hjälper ej, fader, du lyser frid!
Mitt sinne får läkciom i ensamheten,
Jag kommer och går som anakoreten.
Gif tiggarn din skärf! Ditt hufvud skaka!
Din son får du aldrig mer tillbaka.
Af ormar biten på öknens sand
din son är död i förbannelsens land.
Det är blott hans skugga, som du förlåter,
din son, han vänder ej mera åter!
Jag är den evige, vandrande juden,
— min plats är icke vid gästabuden;
den gödda kalfven, som du har slaktat,
har ej i tanken jag eftertraktat.
Jag är en munk, som är utan kloster
och utan radband och pater noster.
Jag kommer och går, om du det låter;
jag ler, när sorgen som bittrast gråter
och gråter bittert, när glädjen ler.
jag ser, min far, hvad du icke ser;
jag lyss till toner du ej kan höra
jag har ej mycket hos dig att göra.
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Min väg går bort ifrån lifvets stränder,
du sitter lugn i din krets af fränder ;
min fader, — stigarna som vi vandra
gå fjärran, fjärran ifrån hvarandra.
Ditt öppna hus är ej mer mitt hem.
Säg mor och syskon jag hälsar dem!
Min far, — en skärf åt en tiggarbroder!
— Jag har ej hjärta att se min moder.»

B:bg; d 25 Mars 96
Kära fru Aline!
jag vet inte om en kvinna kan någonsin fatta en man fullständigt — och han henne. Hon är och förblir känslomänniskan, medan vi af lifvet och vår natur ganska tidigt tvingas
till filosofi. Därför är det väl litet lönt att, såsom det heter,
tala förnuft med Er i bref ; — finge jag tala med Er personligen, så öfvertygade jag Er långt lättare om allt möjligt.
Så mycket jag känner Arthur, så vet jag ingen, hvilken jag
å priori tyckte mera om och hade större förtroende till. Jag
går så långt att jag innerligt sympatiserar med hans små snedsprång, emedan samma snedsprångsdjäfvul bor inom mig själf
och emedan jag kämpar med den som han. Inte för att jag
det bittersta tror på realiteten i hans lilla svärmeri, om vi ens
skola kalla det så. Han är en kolossal (men behärskad) fantast
i flera afseenden, det vet jag och det vet Ni själf också. Nu har
han som hvarje, icke så mycket lifsglad som ej mera hur skall
jag kalla det solskens- och friluftsglad person, ett ofantligt behof af sensationer, kropps- och själsrörelser, som öfvertyga honom om att han lefver. Det har Ni ju själf med. Och så har
han ett mycket godt medvetande om att i min hustru och mig
ha ett par vänner, som han kan lita på och som han kan tilllåta sig friheter med, som han gläder genom sin vänskap och
hvilka möjligen glädja honom genom sin. Alltnog — jag kän9

ner mig i grunden på sätt och vis medbrottslig i Arthurs företag att trifvas med Ella, ty uppriktigt sagdt har jag ej tänkt på
att visa en sur min öfver att han slår för henne något litet.
Vi ha både talt och skrifvit om sådant till hvarandra, och
hade jag endast haft tur och förmåga att behaga Er som han
anslagit Ella, så är jag öfvertygad om att han skulle visa mig
förtroendet att t.ex. låta mig resa med Er på tumanhand till
världens ända. Men tro aldrig han tillät det utan bitterhet med
en person, som ej var hans vän. I sådana fall lita vi manfolk
ofrivilligt mer på hvarandra, än hvad vi lita på en kvinna, ty
vi ha vår tankegång klar för oss, men äro instinktmässigt misstänksamma mot det andra könet, jag tror som oftast med full
rätt, — förlåt oanständigheten!
ja — om jag bara behagat Er. Nå, det är ju inte det sämsta
att jag oförtjänt fått ert förtroende och er sympati. Så mycket
jag känner kvinnan, äro dessa två ting i det hela långt mera
värda än en liten balglödgning, och jag skattar mig mycket
lycklig öfver edra senaste bref, fast Ni själf varit långt ifrån
lycklig i dem. jag har lydigt bränt det förra, det senare behåller
jag. Och jag skall polemisera litet emot det.
Man skall aldrig svikta i sin tro för småsaker. Tron är det
som håller oss uppe, med tron räddar man sig själf och andra.
jag vill tro så starkt på idealet, att jag ej låter mig öfvertygas
om dess obefintlighet äfven om allting ramlade omkring mig.
Tron försätter bärg. Tron är själfva essensen af lifvet och den
som kan hålla i tron på sitt dödsläger, flyger frisk och stark
ut i det okända. Det är nästan fanatism, jag vet det, men jag
hade stupat hundra gånger och min energi låge längesen i
spillror om inte min tro på det goda också inom mig själf hållit mig uppe. Detta är sannare än Ni anar. jag har varit med om
svåra orkaner i min egen och andras själar, och skeppsbrottet
har undvikits bara genom en fanatisk viljeyttring i farans stund.
Man bör vidare, som Ni säger, ej tro för godt om sin nästa,
men när man engång lärt känna honom i grund, så bör man
tro obetingade och endast godt om honom. Det är hvila och
ro och skönhet och harmoni i att göra så, men det finns gunås
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ej så många man kan göra det med. jag har lyckligtvis några
— bland dem Arthur och min hustru.
Skulle man bli sviken, så känner man sig ej som narr, utan
som en person den där är orättvist förolämpad men har den
stora öfverlägsenheten att få förlåta. Och vet Ni, — när allt
kommer omkring är det kanske det roligaste som finns, att
förlåta nämligen. jag har visst pröfvat mera på att bli förlåten
än att själf förlåta, men likafullt förstår jag sanningen i satsen:
»att fela är mänskligt, att förlåta gudomligt».
Nu kommer någonting sådant alls inte i fråga i sammanhang med detta här, som vi talat om. Ni är naturligtvis, och
måste vara det, både ovan vid att Er man finner intressen utom
hemmet och Er själf, men jag är så van vid att min hustru på
grund af sin värksamhet lefver långa tider skild från mig, så
att jag har rätt svårt att fatta ett lif som ert. Tänk bara om jag
förutsatte det värsta om min hustru så snart hon är tvungen
resa ifrån mig! Hvad tror Ni det då blifvit af vårt äktenskap?
Nej, gudskelof, — jag hvarken kan eller vill bli Othello, — vi
ha gjort ett ordentligt paktum på att vi säga ifrån om hon vill
bli fri från mig och jag från henne. Annars blef vårt lif alldeles omöjligt, det inser Ni ju för väl.
En kvinna, som åtnjuter en sådan frihet från sin mans sida,
blir naturligtvis både mer ogenerad och säker i kvad hon tager
sig till, och det anser jag vara bra. Gud bevare mig för att nödgas ansvara för min fru i allting, jag som knappast kan svara
för mig själf. Men hon kan svara för sig själf, det har jag sett
otaliga prof på. Fråga bara Arthur om det, och han skall jaka.
Jag har noga valt och funderat och pröfvat innan jag vågade
spelet med giftermål. Men sedan det är gjort, har jag ingenting att beklaga mig öfver min hustrus lif utom hemmet. Men
väl inom det, det förstås. Hvem beklagar sig inte?!! jag brukar
alltid öfvertala min hustru att fara i väg, det tycks vara ett bra
sätt, ty jag arbetar bra medan hon är borta och så är det dubbelt roligt att börja samlifvet igen. Vi ha pröfvat det ofta. Men
alla äro ej artister som vi, och förstå ej den där ömsesidighetsförsäkringen — ty i själfva värket binder oss ingenting annat
än vår fria vilja.
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Det kan vara nog med föreläsning nu. Om Ni orkat läsa
ända hit, så har Ni varit hygglig. Jo, det är ett fint sätt att
föra korrespondens med en dam!
jag lär bli tvungen att representera Björneborgs Tidning på
publicistmötet i H:fors, d 4-7 april. Är Ni inne i H-fors då,
skulle vi passa på att tala ut. Jag vill fortfara att stå väl hos
Er och vill inte för mycket godt låta Er skämmas för eller ångra
att Ni gifvit mig ert förtroende. Den i i måste jag vara tillbaka
i B :borg, och just vid den tiden är det ju Ni reser ut till våren
och lifvet i Europa. Vore bra roligt att träffas innan dess!
Till sist en hvitglödgad kärleksvers — bara fantasi och obetydligt realitet. Så Ni förstår fantasters kärlek.

ELVEZIA.
Mins du klippan, som öfverflyglar
Punta Valle vid Castagnola?
Elvezia, min dröm, — vi skola
lämna minnena fria tyglar!
Bortom vigner, som ljusa löfvas,
bland Lepori cypress och lager
i den skimrande gröna dager
står en tårpil, — och den bedröfvas.
Ifrån branterna mandelträden
rödhvitblommande eldigt lysa,
men af hemlig en frossa rysa
vi, som våga oss in i Eden.
Liksom byggd af en dåres drömmar
hvita villan ur skuggan stiger
och med fingret på munnen tiger
liten auror — och källan strömmar.
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Vågor kyssas och fjärlar fladdra,
små gemaken stå färdigprydda,
vänta leende, vänta brydda,
medan dufvorna kuttra, pladdra - - Ur det öppna orangeriet
dofter luftiga nätverk spinna,
orchideerna glöda, brinna,
och berusad af dem är biet.
Och jag rymmare högt från norden
kan ej längre min själ befria - - Söderns dämon och Elvezia
är jag rädd för att jag försvor den.
Öfver Lago di Ceresio
vallfartskyrkan på Salvatore
vinkar dyster åt nordens dåre
högt från skyarna sitt addio.
Bortom vigner, som ljusa löfvas,
bland Lepori cypress och lager,
i den trolskaste gröna dager
står en tårpil, — och den bedröfvas.
Hälsningar! Er tillgifne
T :stjerna

Hotel Kämp onsdag kl
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Kära fru Borgström!
Då jag i morse skulle följa med er till Hangö för att ligga i
en gungstol under några dagar och sedermera bli lämnad på
möljan viftande farväl åt er med — näsduken, så föredrog dock
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jag impulsivt som alltid att sofva ut ordentligt i min numera
kärvordna 44 på Kämp.
ja — tack ska Ni ha och andra ha för de underliga dagar vi
passerat i H-fors. Den påsken lär jag väl inte glömma i brådkastet. Mitt trollskott i ryggen har beredt mig allehanda öfverraskningar, som jag lyckligtvis är gammal nog att icke låta förbluffa mig. Men hvad ska inte folk tro om mig och mitt uppträdande!? Nå, — ni själf, rara fru Borgström, bar ju er inte så
förfärligt mycket förnuftigare åt häller. Arthur gjorde, förstår
sig, som han ville han, och det gjorde han rätt i, anser jag.
När ni nu ångar af utomlands, så glöm inte helt och hållet
er trogne följeslagare och misshandlade hund i Björneborg. Om
vi få ledigt, så hjulade vi bra gärna midsommartiden via Dahlsbruk till Hangö, och jag misstänker Ni icke alldeles förkrossar
min stackars lilla fru med er vredes åskor, eller hur?
Lycklig, mycket lycklig resa! Gratisbiljetter fram och tillbaka,
många solglimtar och fridfulla stunder önskas er båda af Eder
obeskrifligt tillgifne
T:stjerna
Björneborg 23 Maj 1896.
Lyckliga fru Borgström!
Det har emellanåt fallit mig in att jag varit mycket illa uppfostrad, som ej hängt efter Er med mina kraf medan Ni där ute
i världen haft allt annat att tänka på än mig. Ty jag vet att Ni
och alla andra damer med all rätt fordra uthållighet och konsekvens af sina beundrare. Det kan visst kännas en del förödmjukande att påminnas om Björneborg för dem som ha Towern och Louvren under ögonen, men man får inte räkna med
fåfängan i detta fall såsom jag gjort. Därför kommer jag nu
med mina rader och förklarar Er min ljusgröna vårliga beundran och tackar Er för de mycket egendomliga dagarna i H :fors,
då er mörkgröna sammet öfverskyggade mig, trollskottsbruten
landsortsredaktör.
Aina Backas jämte son och dotter förljufvade min återresa,
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i det jag fick göra sällskap med dem ända till T:fors. Ett mycket
ärligt, men måhända något litet frivolt projekt att Aj skulle
följa med ända till Björneborg och min gräsänklingslägenhet,
framkallade bara ett sfinxlöje på hennes läppar. Och hon steg
obönhörligt af på Tammerfors station, skyndande sig att i föräldrahemmets vård rena sig efter den fula tankeberöring hon
haft med mig. Gud, så Aj såg oskyldigt förolämpad och ovanligt sedlig ut! Detta får Ni ej omtala för henne och andra.
jag skall lägga patience och se när Ni kommer hem. Patience är bra att lägga på landet och i småstäder, det är bättre än
umgänge. Min lilla svägerska har kommit och stannar hos oss
öfver sommaren, min hustru är ännu ute och ger gästroller,
hvilket annars brukar vara min lott.
Bland nya företag i Finland under er bortovaro står kanske
främst, framom folkjublet vid kröningen, det faktum att jag
blifvit velocipedagent för Compagnie Clarion, Paris. Jag har
expedierat telegram därom till Times, men vet inte om det ingått. Jag ber Eder framföra min hjärtliga hälsning till Er man.
Värdigas, fru Borgström, mottaga uttrycket af min djupaste
tillgifvenhet!
Karl A Tavaststjerna
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Juli; Björneborg

Kära fru Borgström!
Trots Eder tystnad och möjligen totala frontförändring vis å
vis min person, vågar jag använda mitt adjektivum här ofvan
i hopp om att Ni ej finner det mera förolämpande än förut.
Genom ryktet och senare genom Arthur vet jag att Ni ej
blott igen finns i Finland, utan också tillbringat midsomma25

ren på Tervik. Det var ej utan att jag väntat genom någon N örneborgare få höra om att Ni gästat Frenckells på Koivisto, men
det har hittills varit fåfäng väntan. Ett egendomligt öde förde
oss till Haistila station, då er syster kom för sommaren till
B:borgs trakten. Vi gjorde nämligen samma dag en velocipedfärd dit ut, och träffade både löjtnant Frenckell, er syster och
äldste sonen . . .
Ännu ha vi ej rullat ut på vår visit till Koivisto, men det
blir nog snart af. Diverse novellarbeten och förhållandet att vi
bo 18 kilometer från staden göra mig, åtminstone tills dato,
mindre umgängesam. Men skulle Ni, fru Borgström, göra allvar
af er halfva tanke att tillbringa någon tid hos Frenckells, ja
då . . . jag fruktar hela min tid gick till velocipedfärder mellan
Koivisto och Kumnäs. Hvilket vore både som sig skall och bör.
Det vore just någonting för hvilket man kunde lefva upp
igen. Uppriktigt bekände Björneborg är icke en ort för nöjeslustiga främlingar. Ännu äro vi främlingar här och så mycket
jag kan förutspå förbli vi det äfven. Det har ställt sig på det
viset från början genom omständigheterna, och jag tror vi icke
äro energiska och angelägna nog att ändra förhållandet. Det
är både dumt och ledsamt, det senare endast för oss, ty vi
bli mer än hälsosamt är ensamma för oss själfva. Jag tar ju mig
nog då och då en svängom med stadens ungherrar på ett eller
annat värdshus, men min lilla fru har fullkomligt rätt då hon
ej vill vara med om dessa ungkarlsvifter. De äro icke af alldeles subtil art och utmärka sig icke för en öfverdrifvet raffinerad ton, som Ni kan godt förstå.
A ja, vi ha ju gjort tre visiter och mottagit tre kontravisiter,
men så mycket jag förstår, kan man d.v.s. jag ha trefligare med
vederbörande när vi träffas mindre tvunget.
Vårt nöje, vårt lif, vårt allt är bicyclen. Utan den redde vi
oss alldeles inte. Huru är det — åker Ni redan? — jag snurrar
in till staden på en timme och ut igen på samma tid. Detta
sker två gånger i veckan, så motion blir det. Min hustru åker
ofta med, utan att det ännu visat sig vara öfveransträngande.
Tvärtom ser det ut att bekomma oss förträffligt.
Det vore allt skäl att Ni tog er maskin med på ångbåten,
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som går från Hangö till Björneborg och det snarast möjligt.
Får jag veta af när Ni kommer, så möta vi, det är klart, i Räfsö
eller möjligen Raumo. Nu ser det ut som skulle vi få regntid,
men om ett par tre veckor är den säkert öfver. Björneborgstrakten excellerar med vägar utan backar, så att den är särdeles
lämplig för bicyclesporten. Och blir Ni engång road af den så
spår jag att det icke alldeles snart förgår. Nästa gång Ni en
vår reser utomlands, gör Ni färden från Köpenhamn eller Lybeck till Paris per bicycle. Det är en smal sak, då man finner
nöje i sporten. Och det gör man.
Inom några år har man äfven förbättrat maskinerna så de
nästan utan all ansträngning kunna trampas fram hundratal
mil. Tänk Er bara en bicyclefärd utför Rhendalen och från
Strassburg genom Bourgogne och Champagne till Paris! Det
vore åtminstone min dröm om kulmen af angenämt sätt att
färdas. Man blir bekant med landet man färdas genom, och på
samma gång hålls man vid utmärkt kondition genom vistelsen
i det fria och den förträffliga motionen. Man vänjer sig fort
vid att utan känsla af trötthet åka tre mil i en fart på omkring två timmar. Åker man sex mil om dagen, hinner man
på en månad genom halfva Europa. Nej, fru Borgström, den
färden måste vi ställa i gång redan nästa sommar. Då har jag
någonting att arbeta för i vinter.
Som Ni ser är jag cycloman. Det blir man så fort, så. Ni vet
ju ren huru skönt det käns att rulla fram på tricycle en vacker
dag, och blodet forsar så sundt och starkt i ådrorna så man
kunde taga hela världen i kragen. Ja, jag vet inte huru Ni
fruntimmer känna det, men ungefär så värkar det på mig ... —
Det vore bra roligt om Ni fann tid och intresse att återknyta vår bekantskap. Ni får inte vara så flyktig med edra vänner,
äfven om de icke alltid falla er fullt i smaken. Det är bättre
att ogilla än att tiga! Haf den älskvärdheten att emottaga detta
bicyclebref som uttrycket för mina mest distinguerade känslor
och min fullkomliga tillgifvenhet!
Er förbundne
Karl A Tavaststjerna
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B:borg 3 z mars 97.
jag vaknade i går kväll i mina gamla rum, strök mig om
hufvud och haka och — skulle trott att jag legat i ett två veckors långt, fint nervrus, om inte jag haft en så märkvärdigt behaglig, fyllig och lifgifvande känsla som behållning efter alltsammans, i stället för kopparslagare och ånger. Underliga, suggestiva och bärande stämningar Ni gaf mig, ännu underligare
då de här på afstånd och långt efteråt fylla upp mig med ett
slags mjuk fröjd, som jag inte känner till från tidigare skeden!
Kanske jag aldrig förr pröfvat sommarens fullhet, — vårens
känner jag mycket väl från fordom.
Ett är visst — jag vill ingenting högre än sträcka vapen för
Er och gifva mig som besegrad, men på samma gång vet jag
att många skärmytslingar återstå, och att striden bara är inledd från Er sida. Det är Ni som har fästningen, och när jag
inte alltid kan och får smyga mig inom den och tala fredligt
med Er, så förlorar jag kanhända den mark, jag redan — trott
mig vinna.
Aline! Aline! Så Ni midt i Edra forcerade, galna bacchantupptåg behöll öfvertaget! Det är det jag beundrar och älskar,
ty mig bereder öfverrumplingen (förlåt det fula ordet, svenskan
har ej ett bättre!) ingen annan fröjd än ögonblickets rus, och
ett sådant kan man få sig med billigare material, än vänskapens och tillgifvenhetens vackraste och finaste själsrörelser. Jag
tackar Er ännu en gång för att Ni bevarade mig från hundrollen, hvilken jag, helas! så gärna försjunkit uti!
Eller — är inte alltsammans bara ett ytterst skickligt och väl
utfördt spegelfäkteri från Er sida, för att reta Arthur och hämna
Er på honom, hvartill Ni valt mig som redskap? När jag minns
huru Edra kinder blossade kalla, så säger mig mitt sunda förnuft att Ni hade flera mil kvar till att begå den dårskap, som
jag varmblodige ansåg att låg för handen alldeles bredvid mig.
Lika godt, — Ni har själf medgifvit ett ögonblick att Ni kunnat
och velat låta ert blod svalla i samma vilda takt som mitt, ja,
t.o.m. låta det svalla ihop med mitt, — hvarför skulle jag ej
tro det gärna? Hvarför skall jag förstöra hela min vackra som28

mardröm på förhand genom att degradera den stora, sunda och
härliga kvinnan till ett beräknande — endast ett beräknande
stycke hämdgirighet? Ty är Ni det också till en del, till en god
del, helt och hållet kalkyl kan Ni omöjligt vara. Inte sannt?
Inte sannt? Säg mig det tio, femton, tjugu gånger, när Ni skrifver till mig! jag måste få höra det af Eder själf.
jo — när Ni sett mig »till det sista» i Hangö, så sjönk jag
ner i mina stämningar och minnen, och jag likasom flöt på
dem ända till Hyvinge. När Ni sedan kallade mig till telefonen, svarade jag någonting dumt och skrufvadt på Er försäkran
att Ni saknade mig. Egentligen hade jag velat lösas upp i den
elektriska strömmen och återvända till er helt luftig och osynlig.
Men inkarnation är inkarnation, antingen den har utseendet
af en gris eller en häst, och man frigör sig icke från den. Jag
tackar Er bara att Ni icke skållade grisen helt och serverade
den brunstekt en fredagsafton då Ni bjudit in Wrightens!
Hos Hagelstams var det värkligen annan luft än hos er, om än
där fanns samma punsch och samma fotografier som i Hangö.
Det blef icke mycket tal om Er, men jag tillät mig dock att inför dem uttala min beundran och tillgifvenhet för Er. Min
vänskap för Arthur känna de ju förut.
Sedan gick färden under vildt snöväder norrut. »Suzanne»
höll mig sällskap. Boken är bättre än jag trodde unge Daudet
om. Och saknar naturligtvis ej den nödvändiga glöden. Småningom togo mina färska minnen lugnare form, jag kände det
ej bulta i tinningarna längre, och jag beslöt att lefva i framtiden och för framtiden. För en eventuell tur i jämtland, Trondhjem, Storlien . . . Och när jag kom fram till Nakkilatrakterna
och såg Anolavägen, tänkte jag mig vägen snöfri en tidig sommarmorgon med dagg och nyuppgången sol, velocipeddräkter,
friska sinnen, smidiga lemmar, grönt skogsdunkel och inga
narrar, som jaga efter chimärer . . !
Solen är redan uppe till nära kl. 7 på kvällen. Det är omöjligt att den skall få sänka sig i höstskymning utan att jag ridit
in afståndet som separerar Er från mig. Jag känner styrka och
uthållighet och jag skall lägga patience med flera tankar än
kortleken gömmer kort. Men det bästa är att det likasom vuxit
vingar på mig . parceque les coqs ont besoin d'ailes . . !
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Tusen, tusen tack! Jag tycker fjädrarna och vingpennorna
äro helt fasta och alls inga kycklingsfjun. Låt mig få njuta vidare, mera och längre af er märkvärdiga konst att trolla fram
solsken och blåsa luft under slaknade vingar. jag är Eder otroligt och oförtjänt lycklige och tillgifne
T:s ti erna
Den i april, kvällen.
Omöjligt att vänta tills ert svar på mina senaste rader hunnit anlända. Jag har hjärta och sinnen så fulla, jag är så otålig
i min ifver, att jag måste sända Er några nya påminnelser om
mig — det kan ju i allra lyckligaste fall hända att det renderar
mig ett bref från er . . .
Jag är allt ännu pånyttfödd. Min papa har 23 år efter sin
död så att säga fått mig med er. Herregud, om mänskorna bara
visste hvilken tant ni är!! Ni gör ju mirakel med folk,
tycker Ni inte det själf? jag är alldeles förändrad efter min.
Hangövistelse, man känner inte igen mig här. Så mycket betyder det för mig att jag fått dela marmelad med er och skådat
Efesiernas Diana. Skulle Ni nu bli skrämd af allt detta och tycka att ni gjort ett alldeles för stort och oväntadt djupt intryck
på mig i stället för den lilla flirt Ni afsett, så ber jag er att
ingenting ångra. jag behöfver vrida mig litet i kärleksmarter,
och får jag som lön för dem en dag, eller bara några timmar
med er en ljus sommarkväll, så skall jag utstå tiden till dess
med mod och glädje. Hvem vet, kanske skall denna så originelt inledda beröring mellan oss föra med sig mångt som vi
ännu icke ana. För min del vet jag att jag aldrig undgår väldiga och väckande impulser af kärleken. Därför fruktar jag den
aldrig, utan välsignar den, gjorde den mig än så ondt. Och
därför kan jag aldrig lämna ett tillfälle vid bara en flirt — det
är synd mot kärlekens heliga anda. Den kan gifva så oändligt
mycket mer än nöjet, — bara man odlar den. Och det skall
jag göra. Det finns mer kontakt mellan Er och mig än den yttre
med läpparna, jag har känt det. Tro mig, kyssar och flirt lämna
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ej alltid efter sig den pånyttfödelsekänsla Ni skänkt mig utan
att veta det. Skulle ni bara erfara hälften af det Ni värkat hos
mig - - - ! !
Ni måste sända mig ett bättre fotografikort. På det jag fick
är Ni visst den intelligenta Aline, och fast jag tycker allt mera
om det ju mera jag ser på det, så skulle jag ändå önska att
ha ett, där det finns mera af detta något, som jag beundrar hos
Er, och som emellanåt lyser ur edra ögon och gör Er så vacker
som Ni är. Calineriet saknas. Det som gör er till en så förtjusande lekkamrat.
Visst skall jag fylla upp ert poesialbum. Längre fram skall
Ni sända mig det, och jag skall införa allt hvad jag skrifvit
med tanken på Er. jag tror det ej blir så litet. Och jag vill
hoppas det också blir vackert, — det rår Ni själf för.
Ett ord om edra bref till mig! Låt bli att underteckna dem,
utsätt ej Hangö och datum, så kan Ni genast känna Er tryggare, om Ni ej utan oro förlitar Er på mina gömmor. jag förstår för resten edra bekymmer till en del, men försäkrar att de
äro öfverflödiga. Skrifver Ni dem på franska, är Ni naturligtvis
dubbelt säkrare för att obehöriga ej skola förstå dem.
Jag sänder Er här en original sonett och flera öfversättningar
af Heine, — mycket fria, — som jag gjort för Er räkning. jag
kysser Edra händer helt lycklig och är Er tillgifne
T :hus.
Prof på min förälskelse och sentimentalitet: Jag blef glad åt
bara det »Björneborg» ni tecknat på tvänne hit returnerade
bref. Löjligt — hvad?!
Se, vägen ligger hvit i allt det gröna
och morgonsolen öfver skogen står!
Den vackra vägen rakt till lyckan går,
som kan min långa längtan högt belöna.
En fjäril fladdrar kring ditt ljusa hår,
och björken strör för morgonvinden fröna ;
— jag finner ej ett ord för allt det sköna,
som inom mig och rundt omkring mig rår.
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jag följer stum din gång och tviflar stilla
på värkligheten af min morgondröm,
men jag är lycklig redan af min villa.
Jag känner att det går en sällsam ström
från dig till mig, och jag vill gladt förspilla
mitt halfva lif för att få se dig öm.
B :borg 31/3 97
HEINE ÖFVERSÄTTNINGAR.
Jag knotar ej om än mitt hjärta brast,
evigt förlorade, jag står mitt kast.
Du strålar i juveler stolt och gladt,
men ej en stråle når ditt hjärtas natt.
Jag vet det godt. Jag såg din dolda håg,
jag såg hur mörkret i ditt hjärta låg,
Jag såg ju ormen vid din hjärterot,
jag såg eländet utan hopp och bot.
2.

Eländig är du, — men gör ej mig fri,
låt oss då båda eländiga bli!
Min älskade, tills döden gör mig fri
jag törstar att med dig eländig bli.
Wisst ser jag hånet spela kring din mund,
ser trotset blixtra kallt ur dina drag,
din stolthets uppror i ditt väsens grund,
men du är dock eländig såsom jag.
Omärkligt rycker smärtan kring din läpp,
betvungna tårar ser jag glimma i
din dunkla blick, som grumlar hvart begrepp.
— Kom, låt oss båda eländiga bli!
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Och har mina läppar till blods du kysst,
så kyss dem hela igen,
och kvällen kommer och det blir tyst,
men du är ej färdig än.
Det gör ej så mycket, du har ju kvar
Guds långa, härliga natt
att smeka och kyssa och vara rar
och domna af salighet matt.

LAOKOON.
Ack, fråga mig ej hvad jag vill dig!
Jag önskar att lösas opp,
slut om mig, slut in mig intill dig
med armar och fötter och kropp,
så famnar du, eldig till sinnes,
på samma gång fader och son,
du varmaste orm, som finnes,
mig, salige Laokoon!

Den, som älskar första gången
om än hopplöst, är en gud;
den, som älskar andra gången
utan hopp, han är en narr.
Jag, en sådan narr, jag älskar
åter utan något gensvar.
Sol och måne skratta åt mig,
och jag skrattar med — och älskar.

3
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d 3/4 97.
Mäktiga, älskade Diana!
Nu har jag helt yr kysst igenom ert nyss anlända bref från
den första raden till den sista. Kunde jag tro att Ni efter min
afresa skulle erfara någonting annat, än sådant, som kommer
en att rycka på axlarna. Äfven om Ni egentligen också ryckt
på axlarna åt mig, så narras Ni återigen så magnifikt i ert bref
att jag blir dubbelt varm om hjärtat. Ni påminner mig i er
plötsliga omkastning om min första kärlek. Er ton är ju en ung
flickas! Herre gud, om den bara ville vara naturlig och omedelbart framsprungen, då kan Ni tro att jag vore lycklig! Låt mig
i alla fall nu tro att den är så, det gör mig så godt, så godt.
jag har alltid fäst mig vid det där lilla helgonfromma i er
blick, och ett sådant uttryck kan inte finnas där, om Ni ej har
en liten helgonfrom vrå någonstans inom Er, — Aline, Aline,
om jag finge den vrån till min domän för att jag upptäckt den!
Ni får ej vara elak i edra tankar mot mig, då Ni kan vara
omätligt god, det borgar den blicken för.
Hvarför vill Ni ej med öppna armar taga emot min kärlek,
hvarför skrämmas öfver att Ni inspirerat mig det härligaste
man kan inspirera någon? jag ämnar ej »uppoffra» något, det
som kväller fram af sig själft som min känsla för er, det är
man ju salig af att ge utan tanke på uppoffring. Var så god,
— tag med fulla händer af min rikedom, det är Ni, som frambesvurit den, det är Ni som skall få den, det är ert alltihop!
Er saknade hund har outtömliga skatter, när Sesam engång
öppnat sig, och han är klok nog att vara Er trognare än Toby,
ty han är så stolt öfver att Ni begår distraktioner för hans
skull, så han plötsligen känner sig som människa och arier
igen. Jag ber Er, degradera honom inte!
Ni är rädd för hvad Ni gjort, säger Ni i brefvet. Skulle det
bara vara så! Skulle Ni värkligen ha lyckats uppjaga Er fantasi till glödpunkten, så hvarför inte unna mig att värma mig
vid elden? Jag behöfver det så väl. Mitt senare lif har egentligen gifvit mig så litet glöd, och jag har frusit så mycket, så
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mycket! Jag välsignade den stund, då Ni sade mig att jag hade
Edra tankar och er fantasi, men det lär jag väl få vänta på. Ni
är skapad för mera reella ting än en poets känslorus på afstånd.
Men likafullt kunde det ju hända att jag lyckades tränga ett
finger in i den värld, som är er hemlighet och som Ni knappast själf har nyckeln till. Slå icke då dörren igen, utan tag
emot mig; det händer ju att jag kan föra med mig någonting,
som Ni ännu ej haft erfarenhet om, det kan ju hända att den
förbiflygande lyckan ett ögonblick blir fångad af oss. Jag vet
ej om man bör ångra en sådan fångst. Det finns de, som påstå
motsatsen.
Jag tackar Er, Aline, för ni säger att er flirt med mig ej var idel
beräkning ända till slutet. Och jag vill försöka tro på det. Kunde
jag bara vidmakthålla ert känslorus eller hällre återuppkalla det
när vi träffas! Om jag inte lyckas i det, så skall jag dock lyckas
i att komma Eder nära som vän och person. Ni har visat mig
nog förtroende, för att jag ej skall tvifla på detta. Och de samvetsplågor Ni har, borde väl kunna lätt effaceras af medvetandet att det sker med Arthurs gillande och mer eller mindre som
direkt följd af hans handlingssätt. Då Ni i ett så mycket kinkigare fall förmått återställa det goda förhållandet mellan er,
borde vår lilla fantasi knappast tagas med i räkningen mellan er.
Och från detta säger Ni ni ville fly. Det är lite för starkt,
hva? Jag hör Arthurs röst: »sjåpa dig inte»! Men har Ni återigen nedskrifvit det i god tro och ärligt, så tager jag båda edra
händer, täcker öfver mitt ansikte med dem och kysser dem
och hviskar: »tack, tack älskling för du kan vara naiv! Det hade
jag ej trott om dig!» Men om kvinnan och om Er kan jag tro
allt, trots alla motsägelser.
Hvarför skulle Ni ej få kunna tycka om mig något litet,
ifall Ni kan det af inre grunder? Hvad gör det, om Ni är litet
distrait och grälar litet på kassörerna, det går först och främst
öfver, och för det andra kan det bekomma dem väl. Om Ni
aldrig så litet förmår erfara det jag erfar, så är Ni mer än lönt
för bagatellerna af små obehag.
Att Arthur gentlemannalikt och intelligent skulle upptaga
35

min anhållan om att få skrifva endast till Er, var helt naturligt.
Först och främst kan han ej handla annorlunda af ren manlig
instinkt, för det andra har jag för mer än ett år sedan beviljat
honom samma rätt vis å vis min hustru. Jag kunde ej handla
annorlunda, jag häller. Ty ett förbud af en korrespondens, är
ju en polisåtgärd, anser jag, som ej bör förekomma mellan oss.
Det leder bara till tvång och omyndighet och oärlighet, som
jag afskyr hjärtligt. Särdeles med en nobel, afhållen vän.
jag har tänkt mycket öfver Edra misstankar om dem, och ju
mera jag tänker, desto mera böjd är jag att gifva Er rätt. Men
jag kan ej känna mig revolterad och hatfull. Skulle jag ha orätt,
så hade jag en förfärlig orätt. 1 motsatt fall har jag längesedan
resignerat. Man är väl inte Siamesiska tvillingar för man är
gift. Ett barnlöst äktenskap har inte familjens hälgd, och äktenskapet öfverhufvud förefaller mig som ett oting, hvilket
öfverlefvat sig själf. Det sista jag vill är att binda — allt skall
ske frivilligt mellan intelligenta, vuxna människor. Inte sannt,
fru Aline?
Nu är Ni ensam, när Ni får detta mitt långa bref. Ni kan
inte tro huru det jagade blodet till hjärtat på mig, då jag läste
att Ni ville vara ensam. Sådana saker skall Ni inte narras för
mig, det är för grymt. Låt mig tro Ni menat det! Och låt mig
tro, några ögonblick åtminstone, att Ni i stället för mitt stackars bref ville hålla mitt fula, döfva hufvud mellan edra händer och kyssa mig. Led mig uppför trappan till vindskamrarna
— taga vi af åt vänster? _Åja, jag ser det skärröda, rosenröda,
roströda, liffärgade, men jag ser det med andra blickar än senast. Er utmanande käckhet då har följts af en helt underlig
beklämning. Ni draperar ej fatet med de målade rosorna med
er gröna sammetsklädning, Ni bara ser på mig med de där
vackra ögonen, jag kallade uggleögon, och som trängde genom
alla mina anlagda pansar. Och så lägger Ni handen öfver ögonen som för att skyla Er, och jag ser allt det skärröda, rosenröda, roströda och liffärgade dansa omkring mig som i yrsel,
och i den stora spegeln i skåpet står Diana med barmen fri - - - !
Vin Capiteux! Generous! Va!
Naturen är väldig och konsten är ändå mäktigare. Men mäk36

tigast äro de båda i er person, när Ni med kvinnans konst att
befalla öfver de elementära krafterna förmår mig behärska dem
och gå min väg . . . men ej för länge.
ja, hvad vill Ni jag skall göra? Ni har tagit min fantasi till
fånga och med den en stor del af min person.
»Omkring din Dejlighed i Ring jag summer
som Bremsen kring det store Liliebxger,
og först i Nektarkalken jeg forstummer
Det underligaste med Er är att jag absolut måste idealisera
Er. Ni kan göra de största galenskaper i världen, Ni kan draga
ner Er så mycket Ni vill inför mig, — jag stryker med ett tag
öfver pannan alla Edra nedriga ord i väg, och Ni står framför
mig som den Aline, hvilken läste »Rappelle ton» en kväll och
läste den så som hade Ni aldrig några minuter förut levererat
ett skämt för stalldrängar — eller låtit mig leverera det. Ni är
mångsidig, och det älskar jag.
Skrif till mig om och om igen att jag vändt upp och ner på
er känslovärld, annars tror jag det inte! Det förefaller mig alldeles otroligt, omöjligt, oerhördt. Jag är så lycklig vid blotta tanken, att det svindlar för mig. Aldrig har tillfället eller stunden
bragt mig större öfverraskningar än nu. Aldrig visste jag Ni
var en person, som med ett slag, på några dagar, kunde väcka
hela min varelse till lif och hela min själ till samklang, jag,
som ju sett er förut både ofta och länge. Hvarifrån tog Ni er
kraft att plötsligt fylla upp mig med känslor och stämningar
och tankar, som andra ej lyckats skänka mig på år? Mysterium,
mysterium.
Jag böjer mitt döfva hufvud ner i er famn, kysser edra händer och är er lycklige och helt tillgifne
T :hus.
Förlåt min osäkra stil och ovårdade bref! Jag vakade hela sista
natten som korrekturläsare, emedan min andre man har ledighet. Och likafullt ville jag nödvändigt skrifva till Er just i dag,
för att få Ert nästa bref fortast möjligt.
T.
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d 5/4 kvällen.
Stora Diana!
Tack för den lilla afkylningen i raderna af den 4, icke så
mycket för afkylningens skull som ej mer för att det i alla fall
var ett bref! Man kan ju ej billigtvis begära mer af en konvalescent med käken ombunden. Dock hade jag tyckt att Ni i er
ensamhet och förstämning skulle gifvit förstämningen mera
fritt lopp, då Ni visste hvilken tacksam lyssnare Ni haft i mig.
Men — »jag knotar ej om än» — o.s.v. Jag bara sörjer litet.
Visst skall Ni älska Heine! Han är i alla afseenden värd det,
hvilket jag åter ej riskerar påstå om mig. Först och främst är
han död, och så är han detta århundrades kvickaste skald. Mitt
lilla urval öfversättningar för Er del gjorde jag på höft efter de
dikter jag ännu minns utantill. Någon spegel ville jag inte
hålla för Er, jag beundrar lidelsen och styrkan hos denna ryggmärgsbrutna man, själens enorma energi! Och den ligger ganska öppen just i dikten om eländet, som jag sände Er. Och den
versen Ni inledde ert bref med finner jag framför allt nästan
sublim i sitt tysta raseri. Det är att tygla pegasen och araben
alldeles öfverdådigt charmant. Alltså — tillgif mig! jag ville
ju värma Er, men jag valde medlet illa.
Ni är njugg, fru Aline, Ni är ledsen, Ni är sjuk, Ni orkar
inte ens leka med mig längre, än mindre tala allvar. Men när
hade Ni haft bättre tillfälle till det än just nu, då jag har på
mitt samvete att Ni talat munnen ur led för min skull? Och
är dömd att tiga men ej till att låta bli och skrifva. Eller hur?
Nej, Ni slipper mig inte med så litet. Mina långa bref kunna
ju åtminstone tillsvidare distrahera Er i er ensamhet, och därför låter jag pennan löpa, helt glömsk af att jag i plånboken
bär er order att vara stolt för att behaga Er. Jag vill försöka
behaga Er på mitt vis, utan rättesnören. Ty det är ju i alla
fall vackert af Er att ens med dessa Edra rader visa mig litet
längre bort ifrån Er — Ni får se att jag inte tröttnar på att vara
»tätting» och att försöka vinna igen afståndet. Grisen skall
orientera sig, vet jag. Intrigera honom bäst Ni vill, det bara
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klarerar hans begrepp, fast det kan vara påkostande. Isynnerhet
då jag både med och mot min vilja gått och förälskat mig i Er,
Aline! Hvad tjänar det till jag förnekar det, om ej till att göra
den sista villan värre än den första.
Alltnog — Suzanne i Daudets roman har bestämda aldrig
narrats som Ni med en logik och en djärfhet, som egentligen
skulle slösats på större uppgifter, än på att sätta nya myror i
en obetydlig skalds hjärna. Jag kan nämligen omöjligt frigöra
mig från iden att Ni spelat en lustig farce med mig, som Ni
kanske ett kort ögonblick önskat att se adlad till komedi, men
återigen låtit möjligheterna falla och därför fortsatt farcen. Inte
som ville jag ha någon tragedi, eller något drama i gång —
långt ifrån! — men jag önskar med en underlig och fyllig innerlighet att det blefve en liten fin komedi af detta, en komedi
med subtila små stämningar, en osynlig, för andra nästan ofattbar lycka, en komedi med kärlek som värkligen älskar och trånar och gråter och ler, i stället för farcens muntra giftermålsbrunst (förlåt ordet!) men, helas!, — Ni vill det visst aldrig.
Ni låter mig aldrig taga på er dörr med säkrare hand än tjufvens, och hvarje gång Ni ger mig en smekning skall Ni göra
mig uppmärksam på att samma smekning kan tilldelas Toby
eller er gamla lifhäst. Tro därför inte jag gronderar, nej herregud, det faller mig visst inte in, så mycket hund och häst är
också jag, att jag förstår mänskliga känslor och vet skatta dem.
Men låt Er då åtminstone bevekas till en viss ärlighet, så jag
inte gör mig absolut orätt genom att tillstå att Ni på ett märkvärdigt vis håller mitt lifs solljus i edra händer för det närvarande.
Ni vet inte huru härligt det är att efter år, tillbragta formligen i dödsriket på hinsidan Styx, utan att glömma Orcus återvända till jorden, se vänliga, ärliga människor, trycka deras
händer, tro på lifvet igen och så möta i sin bästa väns hustru
hela den förnyade lifskraften personiflerad! Det kan bli konflikter af sådant, om man ej förut varit i dödsriket. Har man
vandrat där, så ler man åt konflikterna, svartsjuka och hat finns
ej till för en, endast kärleken lefver, oberoende, lockande och
bedårande som förr. Min tro är att Arthur varit i detta mitt
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dödsrike och varit där länge, men ej förgäfves. Sådana erfarenheter spänna osynliga, välklingande strängar mellan människor.
Och så underligt det än låter, — jag älskar Er och Arthur
på samma gång, och det förefaller mig vansinnigt att jag
kunde förfördela honom genom att älska Er. jag har också på
förnimmelsen att han ej blir förfördelad däraf. Tror Ni t.ex. jag
är svartsjuk på A. för Ni tillhör honom? Nej. Men den jag är
svartsjuk på, är den värklige eller ovärklige, som engång brutaliserade Er, efter hvad ni med rätt eller orätt omtalat för mig.
— Nej, nu ser jag att Ni tycker jag pratar min käft ur led,
jag i min tur. Emellertid har jag skrifvit till Arthur i Tammerfors ett ärligt bref, hvad mig angår, Eder har jag naturligtvis ej
berört däri. Och i dag telefonerade han — visserligen medan
jag var ute, — men han telefonerade ändå, och detta hade jag
bedt honom göra för att visa mig att han ej ogillade mig.
Sag' holde was wUnschest du mehr? brukade Ni ju fråga.
Det vore skäl jag återvände till lättare, mindre djupsinniga
ting.
Tror Ni värkligen att en man, som ännu har en droppe blod
i sina ådror, kan undgå att åtminstone flamma upp för Er, då
Ni traiterar honom som Ni gjort med mig? Jag minns alltid
ert utrop: — herre gud, bara jag inte gör Er illa! Ja, — illa och
illa! isvad är illa? Gör Ni mig illa med afsikt, skall Ni väl göra
det godt igen. För öfrigt kan Ni inte göra mig illa, — jag är i
många fall »jenseits Gute und Böse». Men tillåt mig, som också
i många fall är man, att njuta af det orientaliska lilla sultansnöje Ni beredt mig, utan att därför renoncera från rätten att
vara positiv, när det behöfs. Tills vidare tar min positivitet
uttryck däri, att jag, olikt Tammerfors tändstickor, ej vill slockna utan att glöda. Och jag kommer att glöda länge, Ni vet att
masur icke lätt går i aska. Skulle jag slockna allvarligt någongång, blåser Ni nog, som »Söndag» hos Heidenstam, askan i
eld. Det hoppas jag med rätta, inte sannt?
Nu skall Ni visst inte bry Er om mina små allvarligheter.
En så tung dragon är jag inte, att jag damp ned från ethern,
dit ni lyft mig. Jag är bara kär i Er, kysser Er oförtrutet och
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energiskt och hoppas Ni skall gifva med Er någongång. Tills
vidare sänder jag er en fantasi på vers, som Ni skall förvärkliga
till dess största del, men ej till dess sista. Er hufvudvärk är väl
nu förbi, fast grisen tillspetsar sig i orienten. Gör hvad Ni behagar, men tig inte ihjäl mig med korta bref. Och far inte till
Helsingfors, så länge Ni minns mig gärna! Er
T :hus.

DIANAS BAD,
eller
En båtfärd till andra sidan Tulludden,
conciperad långt på förhand.
Mel: Sancta Lucia.
Dagen är varm och klar
vinden är sydlig,
solskyn på fästet far,
fyren står tydlig;
vattradt i blått och grönt
hafvet sig krusar,
lifvet är ljust och skönt,
luften berusar.

Kom, låt oss lägga ut,
hissa vårt segel,
barkadt i färg och lut
rödt såsom tegel!
Korgar och tillbehör,
redan vi stufvat,
— allt hvad som lifvet gör
gladt och förljufvadt!

4

Här är din badkostym,
stora Diana,
den, som har din parfym,
Fata Morgana!
Den, som så retande
yppar och täcker
allt hvad den letande
handen ej räcker ...
Båten har stött från land,
lutar sig sakta,
gungar ett litet grand,
stolt att dig frakta;
sorlande böljan ler,
skummar och stänker,
och i din blick jag ser
solen, som blänker.
Dyning, som under oss
varligt får häfva,
skänk några stunder oss
värda att lefva!
Bär till Arkadien
hela din börda,
att i dess lundar än
frukterna skörda!
Där vid en lummig bukt
lefver ju guden,
som ej på hvarje frukt
skrifvit: förbjuden!
Viken med sand så hvit
väntar att hölja
Diana och hennes svit
svalt i sin bölja.
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Venus bland dessa skär
råder allena,
ingen najad har här
fiskstjärt och fena,
men se tritonerna,
fikonalöfvade,
äro beröfvade
fria fasonerna.
Leken i vassen går,
böljorna glittra,
uppe i skogen slår
trasten sin cittra;
stimmande utan tal
spritta foreller,
och i sitt musselskal
ostronet sväller.
Kylda till ytan blott,
heta därunder,
sviten ur vassen nått,
strändernas lunder;
Diana ur badet går
ensam, halfnaken,
men uti skogens snår
Pan blifvit vaken.
Häftande dräkten dras
ned från din midja,
formad såsom en vas,
vek som en vidja;
ack, hvilken frukt så mör
rosig sig rundar!
Pan på sin pipa rör,
skogen, den blundar —
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Vänner, se, — godt kalas!
Sträckta i gräset
tömma vi våra glas
läppjande kräset;
blodet i stäfjad brand
flammar till låga,
när du med gifmild hand
ökar min plåga.
Sist från din läpp jag får
suga desserten,
plockande — skål, gutår! —
frästande bären;
djupt i min arma själ
sötman jag känner,
sötman, som gör mig träl,
sötman, som bränner.
Stora Diana, du
drottning för dagen,
se, du har gjort mig nu
rubbad och slagen!
Allt hvad min hjärna vet
är att gudinnan
aldrig i evighet
viker för kvinnan.
Bbrg 4/4 97.

Genom all mitt väsens själ
går det som ett eko,
sus af glömda strängaspel,
klang från clair, som veko.
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Snyftningar och dans och sång,
flöjter och cymbaler!
Och jag tänker natten lång
vackra madrigaler.
Hvadan kommer denna värld,
fylld av kyss och tjusning?
Har min sena aftonfärd
hopp om morgonljusning?
Är min vårdags näktergal
ännu icke tystnad?
Skulle det bli kärlekskval
af min kärlekslystnad?
Ack, min tysta näktergal
låter fink och tita
skryta med de sångarkval,
som dem sönderslita;
täflar ej med sparfvens bjäbb,
unnar tuppen gala,
låter efter hvar sin näbb
hvarje fågel tala.
Väck min tysta näktergal,
tvinga honom sjunga,
taga dina tusen kval
på sin lilla tunga,
lösa dem en juninatt
upp i jubeldriller,
blandade af gråt och skratt,
suck och kärleksgriller!
Bbrg 7/4 97.
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d 8/4 97
Stora Diana!
Det gör mig så godt att få vara sentimental i mina bref till
Er, annars vill jag inte kunna skrifva någon vers. Jag smälter
nästan lika gärna till själen som till kroppen och lyckas otroligt väl i detta med Er. Ni har förmågan att stimulera.
Ack, mina läppar blefvo visst inte svarta af att jag nosade
genom dina rader på c:a 3 millimeters afstånd från planet, då
och då tangerande själfva skriften, ty du hade visst med lackmusblad sörjt för att hvarje bitter galläppeldroppe förut vardat uppsugen. Locka mig icke ut på utflykter till några helgonfromma vrår mellan bärgen, så länge jag befinner mig så
här långt från dig, det kan tyvärr göra mig gammal och svag i
knäveken för sommaren, då jag antar jag behöfver mina krafter. Jag vill häjda i min arab och behålla min märg i bena. Det
vore så skönt att sedan dela med sig, om vi besluta hugga lyckan i nacken, medan den rör sig af och an, af och an.
En sådan profkörning med lyckan, är gunås vanligen föremål för mycket oförstånd, det finns så få, som kunna göra det
med nog stor omsorg och långsam energi. Pang, brukar det
vanligen bli, första gången, så hett bränner det. Men så mycket
jag minns, brände det ej så hett där mellan bärgen, åtminstone
ej fingarna. Efteråt bränner det nog annorstans.
Alla fruntimmer skulle ha en handkamera för sin korrespondens. Taga fotografier af sig och sända dem till sina beundrare
allt efter som de anses värda belöning och glödgning. På det
viset kunde jag få inblick i åtskilliga ting, som du envist vägrade mig. Och jag kunde per [brev?] bli delaktig af en rätt stor
lycka, så länge den värkliga vrån förblir sluten för mig trots all
min rarhet. Om den någonsin öppnas för mig riktigt! Jag säger
med skalden:
0, helige Thomas, jag tror det knappt,
jag tviflar tills jag får
mitt finger granskande föra in
uti min lyckas sår . . .
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Nå, på den grund borde jag ju inte tvifla, men jag gör det
ändå, ty jag är en narr, som du så träffande säger.
Skrif till mig långt engång! Jag törstar efter långa, mäktiga,
suggererande bref. Jag har väntat förgäfves du skulle göra det
nu i din ensamhet. Det gjorde mig så lycklig om du visade mig
lite, lite, lite kärlek, som senast.
Allt nog, kära, vackra, fina Aline, — jag vill bara göra litet
skäl för mig, så Ni midt i er hjärninflammation har något nöje
af andras kroniska dito. jag önskar Ni ofta var öfverhettad,
Ni skrifver så bra bref då.
Visst älskar jag mångsidigheten både hos Er och hos andra.
Det hindrar en att bli ledsam, ty just när man är i färd med
det, så slår det om hos corpus delicti, och då får man också
lof att briljera litet, förstås. Och byta om ben att stå på.
Ni förtjänar absolut inte mina vackra verser här bakom,
men hvad gör det!
Jag kommer från Daniel Hjort. Det var inte illa. En Klas
Fleming-mask efter Edelfelt anslog mig särdeles.
Tack för brefvet, tusen gånger mer än Ni tror! Jag tillåter
mig vördnadsfullt mottaga Er långa, varma, mjuka kyss, och
om Ni inte blir ledsen, så måste jag strax därefter gå bort, enligt F-11ska barnens råd till sin papa.
Er omöjlige
T :hus.

SPORTKJOLEN.
1 huset är det tyst som midt om natten,
fast morgonsolen nyss uppå min bädd
mig funnit väntande och färdigklädd
att möta kärlek — eller kärleksspratten.
Så kom du, kall af brunnens kalla vatten,
och låtsades att vara mycket rädd,
men knappt verandans tröskel var beträdd,
förrän du gaf försiktigheten katten.
47

På våra tysta hjul mot morgonsolen
vi flögo snabbt som om det lifvet gällt
längs någon väg bland daggbestänkta fält.
Trots all motion förblef du kall som polen,
jag tiggde . . . men du bad mig vänta snällt
och skyllde på den sinnrikt sydda kjolen.
d ro/4 97.
Stora och mäktiga Diana!
Att Ni värkligen gör Er både arbete och ansträngning med
att underhålla vår vänskap! Det är mer än jag förtjänar. Men
det gläder mig också på sätt och vis. Visst hade det varit roligare om Ni utan ansträngning kunde tänka på mig och meddela Er med mig, men då det ej är så, så försöker jag ha roligt
åt att Ni ids anstränga Er för min skull. Tack i alla fall.
Jag får taga Diana med förstånd och tålamod, älska platoniskt och ej förtvifla. Ditt raffinerade koketteri är ej alls obehagligt så länge det gäller mig, förstås. Allt det djäfvulska blir
helt gudomligt i detta fall, och din djäfvulskhet är i alla fall
uppblandad med så mycken bon sens och är så fransyskt lustig
och galen, så att den alls ej värkar destruktivt.
Jag vet inte hvarför en man skulle nekas åtrå dig, och hvarför det öfverhufvudtaget är nedrigt att väcka åtrå? Du förmår
ju så charmant hålla den väckta åtrån inom vissa gränser, hvilka dock Gudilof äro ganska litet trånga. Och en åtrå, så kultiverad som min t. ex., borde ej kunna förnedra den, som träffas af den. I synnerhet som du, midt i din impulsivitet, förmår
tämja mig med ett »nästa gång-. Men jag inser allt mer klart
att den stora skälmen »nästa gång- lurade mig grundligt. jag
hade lyckan redan i fjärilsvingarna, men jag lät den flyga, emedan du så önskade. Nu skulle jag i ditt ställe bereda denna
mönstergosse en behaglig öfverraskning, ty det förtjänar han
för sitt välförhållande, — inte sannt? Och det gör du visst en
gång i framtiden, — lofva mig det!!
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Aline Borgström
f. Ehrnrooth
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Tack, hundra tack, för du låter mig tro att jag bereder dig
glädje genom mina bref och att du har mig i tankarna! Om
du än narrades mer än Suzanne, hvilket jag alls inte vill göra
dig ledsen med att påstå, så bereder hvarje ditt lilla narri mig
ett högst ljuft nöje. Jag är inte i grunden så sentimental jag
heller, men jag önskar älska dig med sentimentet, emedan det
ger mig en så stor sötma i utbyte. Tag emot mina sentimanger
bara, det är du ej olycklig af!
Huru skall jag förstå det smickret att du låtsas känna dig
dum i bredd med mig? Det är ändå något raljant. jag har just
mitt största nöje af din klokhet och förmåga att säga nästan
hvad som helst, utan att det skulle passa dig illa. Och jag är
emellanåt svag nog att vilja tro på dina impulser och på att
du synes om mig litet. Det är så skönt att låta dig bedraga mig
litet, jag behöfver det. Men jag låter mig inte alldeles kritiklöst
ledas däraf, tyvärr.
Hvad du säger om dina bref gör mig ondt. Om jag inte dör
af slag, så försäkrar jag dig att ingen ann' än jag skall få se
dem. Och äfven i slag dör man ej så knall och fall att man
ej hinner bränna dem. Ella gör du orätt. Hon skulle aldrig, jag
försäkrar dig det, göra dig någonting äfven om hon finge se
dem. Ni måste försöka hysa mindre misstroende till henne.
Hon är impulsiv som Ni själf och har skrifvit dumheter till
Aj Backas, som denna gjort orätt i att meddela dig. I grunden
är hon en fin och snäll och god person, men Ni ha nu olyckligtvis kommit på orätt fot med hvarandra. Huru i all världen
skola vi kunna vara tillsammans t.ex. på en turistfärd i Trondhjem eller jämtland? Och huru skall jag någonsin utan denna
eller en liknande sammanvaro få utsikt att nå ett halft steg närmare min lycka och mina drömmars mål? Säg det?! Endast
genom en sådan sammanvaro kunde jag profitera af tillfällena
utan att blottställa oss. Gör henne inte orätt i dina tankar, hon
förtjänar det inte!
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d i i. kvällen.
Första posten utan bref! I kväll. Men det har du ju beredt
mig på, så att jag bör finna mig i saken. Är A. hemkommen?
jag hade ett storartadt bref af honom från Kouvola. Skojar han
inte med mig, så är han på sätt och vis halfgud, d. v. s. åtskilligt på andra sidan om godt och ondt som en modern man
bör vara. Jag beundrar honom än yttermera.
Snälla, fina, rara Aline, tag inte min kärlek som ett dagsarbete, på hvilket du är tvungen slösa din tid och ditt intresse!
Tig hällre ihjäl mig, bara jag vet att du därigenom behåller
ett finare minne eller intryck af mig. Gud bevare mig för att
pretendera någonting, det är det sista jag vill. Inte heller pretenderar jag på något vis att du skall vara kär i mig, — huru
skulle jag hitta på någonting så barockt? jag är mer än glad
åt att du tycker en smula om mig, och tänker gärna på mig.
Drömmer du dessutom vackra drömmar med mig, så du blir
helt varm i bädden, är det ju nästan som genkärlek. Jag förstår så väl att du är långt mindre road af att skrifva till mig
än hvad jag är af min korrespondens med dig. Skrif aldrig till
mig om du inte känner lust, och aldrig mer än en sida om det
är ledsamt! Men säg att du gärna läser mina bref och allt ännu
likasom förr kunde låta kyssa och famna dig riktigt innerligt af
min ovärdighet! — Och nu ett par fantasisonetter till slut,
blå drömmar i en blå oviss, hägrande framtid:

LYCKA.
Det var du själf, som valde vrån bland bärgen:
Tyroleralperna de stå på vakt
omkring en lycka, stum som grufvans schakt,
men som Tyrolens himmel ljus till färgen.
En kväll din arm uti min arm du lagt:
»Nåväl, förtal och afund, härjen, härjen
mitt namn och rykte intill blotta märgen,
— jag har min vilja, jag, . . den är min makt!»
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Så foro vi. Det blef en sällsam färd.
jag lefver än uti en sagovärld
bland gröna gletscher invid Pontresina.
Af dina kyssar gör jag mina fina,
subtila rim, och kring din hufvudgärd
jag plockar diktens lagrar såsom mina.
Du har din trädgård där på bärget färdig,
med täta häckar, höga som en mur,
med fruktträd af en sort tillräckligt härdig
att trotsa öppna hafvets ur och skur.
En sommardag jag haft en lycklig tur
att träffa dig och vara ensam när dig;
du är som förr så impulsivt märkvärdig,
en fångad örn uti en själfvald bur.
Då kommer springande på trädgårdsgången
en liten gosse, omkring fyra år,
han vill förbi, men du tar honom fången.
Han har ditt eget mjuka, blonda hår,
men jag ser tankfull i hans väsen mången
märkvärdig likhet, många fina spår . . .
Ert tillgifne T :hus .
(Att läsas först sedan revisionsherrarna och Diana lagt sig,
n. b. — ej tillsammans!)
den 14. (natten)
Märkliga Diana!
Midt i revisionsbestyret några rader af tack och stilla lycka
öfver att du skrifvit ditt senaste bref till mig! jag måste ju
börja tro att du i det minsta då och då håller af mig som jag
behöfver hållas af . . . så där med klara, klara ögon och en hållning som säger att du kan vara svag, mycket svag och mycket
öm, så öm att det dallrar i din lilla kommandostämma helt underligt fint och betagande. Då är du för mig just densamma
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oförbehållsamma, som måste smutta på Madera för att icke
blygas öfver att du på samma gång har fina och subtila
känslor, medan du håller kontoristerna i schack och arrangerar djärfva fågelbo-samtal med ungherrarna-revisorerna efter
middagsbordet. — jag älskar dig för dina uttryck om idiotisk
fullhet, det bevisar bara att du är kvinna. Orsaken hvarför jag
slog punsch på mitt hufvud kan jag förklara dig: det var för
att göra mig narr och vara närmast att gripa dig, flyende chimär. Det förstod du inte, och inte Frigan heller, ty han hade
ej hört dikten, annars skulle han nog gissat sig till innehållet
i min galenskap. Men jag lofvar att ej härnäst slå idiotiskt
punsch i skallen på mig.
Hvad jag tycker om er båda, dig och Arthur! Om du visste
hvad ni är för mig, för det närvarande, skulle du misshandla
mig af öfvermod. Ni har för andra gången skänkt mig lifvet
och tron och kärleken och hoppet. Asch . . . jag glömmer din
revisionsstämning och kommer med sentimentaliteten. Förlåt
smaklösheten! Hör i stället med tålamod på ett rimbref till Aj
Backas, som jag skref en kväll för att ej vara dum mot henne
och plötsligt afbryta vår lilla korrespondens. Och medgif att
det är slugt!

»Min kära vackra Aj,
såsom du vet
tar hälgdagsstämningen hos B :ströms fången
den lycklige, som från stationsperrongen
i Hangö förs till deras bra diet.
Jag blef visst icke mycket varm och het,
men i mitt ställe skulle icke mången
förmått som jag att hålla tappert stången
och midt i deras vackra älskvärdhet
behålla kvar min gamla pietet
för äldre kärlek, ännu ej förgången,
till den, som längesedan tog mig fången
i sina farligt knutna, starka nät.
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— Alltnog, min sköna Aj, förlåt mig det
att mina franska bref i stöpet stannat,
jag har att tänka på så mycket annat,
och sorger har jag alldeles förbannadt,
men främst har fru Aline mig gjort förtret.
Hon är för moderlig med allt sitt skämt,
och fruktar, som du sagt, bestämdt
att störta mig i kärlekens elände,
ty bäst som mina känslor eldigt brände,
så gaf hon fan i mig helt indiskret.
Nu kommer jag, en ångerfull botfärdig,
och söker åter att mig göra värdig
af dina vackra tankar, ty du är
för visso den, som vågar se mig kär
och icke skräms, fastän jag skulle lida.
Fru B. hon har en högst märkvärdig sida:
att ömt förhindra mina små begär
och visa sig en smula värkligt tvär,
om mina ögon alltför lifligt glöda.
Det gör du icke, Aj, jag svär, jag svär
att dina läppar brunne dubbelt röda
om jag fick dröja några stunder där!
Du skulle ej med blicken af Ers nåde
tillrättavisa mig för att jag när
för dig ett litet svärmeri, som både
oskyldigt gladt och raffineradt är.
Nå,, det är illa sagdt, — fru B., hon gör
helt säkert godt uti att mig bevara
för all en dyster kärleks stora fara,
men det är hårdt att stanna utanför
ett paradis, där ren man änglastämmor hör.
Nej, Aj, när jag ser dig, då får jag mig förklara
och tala öppet om de känslor, som du väckt,
jag gör det hvarken illa eller fräckt,
och jag vill lycklig uti tanken vara
på allt hvad jag har drömt om dig förtäckt.
— . . — (jag minns ej
ett par rader
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Jag går och hänger mig — åt vitterheten
och tar min hämd på dig och på Aline,
som utaf lifvets ypperliga vin
mig gett att dricka endast bitterheten.
— Ja, så trogen är jag! Men säg ej till Aj att jag sändt dig
rimbrefvet. Det är att göra henne onödigtvis lessen på mig.
Och förlåt att jag förtalar dig, det är så roligt, när jag får visa
dig förtalet bagefter.
Jag gläder mig så åt att du är lite glad i mina verser till dig.
Kanske äro de lite vackra. Åtminstone skref jag dem i en härlig stämning af snyftningar, gråt, skratt, solljus, Dianabanu,
vågsorl och näktergalseko från unga dagar. Säg Arthur att Herostratus brände Dianas tempel i Efesus, och att Efialtes var ett
annat fä, som förtjänade stryk och fick det. Men samma natt
Dianas tempel brann, föddes Alexander den store. Och gif A.
samtidigt medföljande få ord på ett särskilt blad! Jag skrifver
snart mer till honom.
Så skall det låta i bref till mig! Revisorerna sparfvar och tuppar! Det är träffande, när jag bara tänker på deras drag, men
komiskt, när jag tänker mig som nektargalen bland dem.
Jag vill ej skrifva oftare, du har ej tid att läsa mina långa,
glada dumheter och barnsliga pjunk, det sade du mig i ett bref
— ungefär. Med skäl. Jag måste också förtjäna Fmk till en
sommarresa i fjällen med er.
Till sist poesi som svar på slutet i ditt bref om drömmarna
dina, som fly:
Håll kär vår vackra dröm,
så brister ej den spröda!
Låt våra tankars ström
småleende och öm
på nytt dess fägring föda!

54

Låt icke dammet få
dess fjärilsvingar röra,
men lyssna hänryckt på
om talltrast toner nå
ur den ditt fina öra!
Du vet ju, sommarns dag
är mer än snabbt förfluten,
och näktergalens slag,
och hvarje skyggt behag,
de fångas i minuten.
Ty lyckan vinkar stum,
och lyda vi ej vinken,
så står jag plötsligt dum,
och du står plötsligt ljum . . .
— Så tagom den i blinken!

Ert T:hus.

Ack, hvad jag ville lämna allt mitt grubbel
och uti barnslig enfald tro dig helt!
Det är ju intressant att du är dubbel
och än ser varmt på mig och än ser stelt ;
Men jag vet aldrig om du bara spelt,
om jag har gjort mig skyldig till ett fubbel,
och kanske tagit gräsligt illa felt . . .
jag hör ditt hånskratt då som kittelbubbel!
För djäfvulskitteln skydda mig, Diana,
och gif mig ro och visshet att du vill
ej endast låta mig oasen ana,
men ock ur öknen engång skrida still
in i det hägrande och blå Morgana,
som kärleken kan tvinga finnas till!
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HVAD DU MIG ÄR?
Hvad du mig är? Du är mitt dunkla öde,
som väckte mig från de för tidigt döde
till diktens vackra, evigt unga värf ;
du gaf den tvinande en sällsam skärf:
ditt eget väsens, rika, starka flöde
liksom på trots, gudomligt vackert djärf ;
du gaf mig åter spänstighet och nerv,
otroligt obekymrad för de snöde.
Hvad du mig är? Du är mitt nya lif,
min käcka stolthet och mitt mod att lefva
en usel parodi i uselt kif!
Du är den kraft, som tvingar mig att kräfva
en storsint hämd, som ej bär bondens knif,
men som skall högt bland mörka åskmoln sväfva!

DET VIDUNDERLIGA.
Nu är det undret skedt, att jag kan tro,
kan tro helt skyggt och spejande försiktigt;
jag ser ej morgonrodnan ännu riktigt,
men jag ser natten ljusna kring mitt bo.
Jag känner vårens doft af gräs, som gro,
och fast min tanke tvingar mig så skickligt
att kalla lyckan något mindre viktigt,
så har just lyckan tagit all min ro.
Det är med bäfvan inför öfvermåttet
af vår och ljus jag skyggar med min hand
och tvekar att se upp mot bättre land.
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jag är så rädd att luftigt byggda slottet
på vackra önskningarnas hvita strand
skall sjunka ner i jorden vid det brottet.

Ja, du kan tro att jag har hufvudbry,
— ditt skämt går längre än ditt goda hjärta,
du öser öfver mig med alla bjärta
och galna infall, i din hjärna gry.
Än tror jag helt — och tviflar ej förty,
jag minns hur du dig nedrigt kunde svärta
och tala trotsigt fritt om all den smärta,
som annars brukar våra läppar fly.
Jag grubblar öfver dig i dar och nätter,
men någon klarhet vinner aldrig jag,
förrn du i tydligt språk dig öfversätter.
Jag älskar dig som sommarns ljusa dag,
men skilja på din tankes får och getter,
till det är jag för dum och kär och svag.

Påskaftonen 97. (helgad åt dig)
Märkvärdiga Diana, du, som jag måste älska.
jag hör just upp med att mala de sista gula rosenbladen mellan mina tänder. De voro alldeles färska och fuktiga af dina
kyssar vid framkomsten, så hade kyssarna preserverat dem. jag
drack först deras doft, det fanns sådan kvar ännu, jag kysste
dem och så halkade de mig i munnen. Jag fann ett stort nöje
i att så att säga spisa doften. Jag ville spisa dem färska, jag
tycker inte om vissnade minnen af dig. Men önska mig inte
smaklig måltid!!!
Långt ifrån att vara ledsen på ditt kontorsarbete, välsignar
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jag det. Jag gratulerar mig till att du har det. Det bibehåller
fraicha dina små tillböjligheter att vara mig bevågen, och de
hindra din härliga elektricitet att gå upp i åskmoln mot vinden och urladda sig. För mina åskmoln är jag inte bekymrad,
du föder dem igen när som hälst med dina starka negativa batterier. Nej, jag är inte pretentiös i detta fall. Jag har lärt tålamod, mycket tålamod. jag vet att otålighet nyttar så litet, och
att endast tålamodet bringar lön efter förtjänst.
Min lilla slutdikt om lyckan i senaste bref, måtte ej berört
dig helt väl. Vågar jag tro det, är jag lycklig. Den gaf mig ju
din gula ros, Diana! Retoucherad låter den så här:

LUFTIG LYCKA.
Det är vår vackra dröm
med sländans vingar spröda,
som våra tankars ström
har lyckats glad och öm
på nytt i våren föda.
Ur puppan först i går
på luftigt skira vingar
flög sländan, som oss spår
en ny, kaotisk vår . . .
det myllrar och det klingar!
Men sländans korta dag,
som är så snabbt förfluten,
den fånga du och jag
vid näktergalens slag
för evigt i minuten.
Se, lyckan vinkar stum,
och följa vi ej vinken,
så står jag plötsligt dum
och du står plötsligt ljum,
ty hon vill ta's i blinken.
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jag skref senast ner den direkte i brefvet, men så skall man
ej skrifva bättre dikter. De skola behandlas långt omsorgsfullare. Ack ja, det är så sällsynt att man fångar kärleksdrömmarnas skiraste silfverskir. Man vet ju aldrig om den andra parten
just i ögonblicket känner lifvets och kärlekens fullaste fullhet.
Men sländorna som lefva endast en dag, ersättas ju af andra
dagssländor lika glittrande, lika spröda. Vi ha alla dagar nya
sländor att fånga .. .
jag har en mängd dikter till dig. Ditt sista bref inspirerade
mig till mycket, o, så mycket! Vill du höra huru du tvingat
min vårdags näktergal att sjunga? Det var tidigt skärtorsdagsmorgonen, just när solen gick upp. jag vet bara inte huru jag
skall skrifva rent dikten, den är så full af rim och toner. Den
kom öfver mig som en explosion och föddes fullfärdig på tio
minuter. Inspiration. Tyck inte sämre om mig fast jag grät,
när jag skref den, jag kunde inte låta bli! Och tack för du gaf
mig den stunden! Den föddes för jag trodde helt ett ögonblick
att du älskade mig.
Och skulle
ditt hjärta jag fångat
med strofer, som fulle
ha ångat
af födande
vårarnas
kraft,
låt sådden
få gro
som den önskar,
låt brodden
få tro
att den grönskar
af flödande
tårarnas
saft!
Ack, unna
ditt hånande
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hjärta,
att kunna
med trånande
smärta
omfamna det vaknade
lif!
Ack, unna
hvar fiber att skälfva,
du är ju ej nunna
och älfva,
du är ju mitt saknade
vif!
Jag har varit med om islossning i Kumo älf i dag. Storartadt.
Vattnet står två alnar öfver det normala, — öfversvämning i
alla lägre belägna delar af staden! Det är härligt, när det sväller så mäktigt och för väldiga isblock med sig som vore det
idel spånor. Man undgår icke att känna en del af naturens
krafter inom sig sj älf.
Skall jag sända dig ännu fler dikter? Jag har tiotal. Tror du då
ännu jag hycklar, kära? Nej, nej nej . . . men det slutar aldrig
bra, om du ej ger mig
BLÅNANDE PERSPEKTIV.
Trondhjem och fjorden i blånande fjärran,
fjällama kring oss, och öfver oss sol!
Jag har lagt armen omkring dig i kärran,
snuddar med läppen vid barmens viol,
och därunder jag ser att det går
varma böljor från hjärtat, som slår.
Lyckliga rymmare, dårar, som våga
gripa i flykten hvad lifvet har bäst,
känna vi känslornas kväfvande råga,
innan de flöda vid aftonens fest,
och med öga i öga vi nå
mellan bergen vår väntande vrå.

Blundande stilla vårt samvete hvilar
mjukt på ett örngått af tillit och tro,
Amor har inga förgiftade pilar,
hatet rår icke på själarnas ro;
du står brud utan ånger på nytt
innan sommarnattskymningen flytt.
Uppe på Sätern är kammaren redo,
ångar af högfjällens kraftiga hö,
svartsjukans hämnande dolk från Toledo
höjes ej, hotande oss med att dö ;
men i björken vid knuten en fink
sköter bröllopsmusiken så flink.
Rodnande nästan och blyg som en flicka
löser du långsamt din kjol och korsett,
ger mig ånyo af vinet att dricka,
vinet, som engång mitt rus mig beredt,
och jag känner din doft om dig stå
ur de mörkröda knopparna två.
Kvällen därute är ljus såsom dagen,
dämpas ej stort af en hvit jalousi,
boskapens skällor, de pingla i hagen,
jäntorna sjunga och kalfven får di,
men i fjärran hörs toner af lur
öfver lider med gran och med fur.
Känslorna bråda, som svalla och brinna
smekas till lycklig och leende ro,
dårande ger du mig, dårade kvinna,
kärlekens hemliga, heliga tro,
och med tårar i öga och röst
blir jag tryckt till ditt häfvande bröst.
6i

Stunder af under, då själarna smälta
stilla tillsammans och läppen är tyst!
Sötma blir tårarnas bittraste sälta,
som från din hals och din kind jag har kysst;
i ett ögonblick äga vi två
mer än himlarna bjuda oss på.
Solen går upp öfver fjällamas kammar,
spelar på golfvet gulltärning och ler,
blodet i yrsel brinner och flammar,
ingenting finns, som du vägrar mig mer,
men när fönstret på gafvel jag slår,
kommer sommarn och kysser ditt hår.
Morgonens friskhet och fjällarnas hälsa
tömma kring bädden sin kylande doft
ej för att syndiga själarna frälsa,
men för att fröjda vårt lyckliga stoft;
och i svalkande vågor af ljus
domnar sommarnattskymningens rus.
Kan du Gluntarna? Ofvanstående dikt skall sjungas efter
melodin ur »Bror jag är ledsen vid lifvet» nämligen dessa strofers melodi: »Snart kommer våren, ren vindarnas troppar» o.s.v.
till slutet.
Ja, hvad säger du om min dikt? Diana, stora Diana, den kan
så lätt bli värklighet, om blott du vill det!

Du skref ingenting om mina sonetter, som jag sände senast.
Eller voro de just de, hvilka voro ord till dina tankar? Säg ja,
säg ja! Lef i mina bref, i mina verser, känn med mig, och vi
måste bli lyckliga! Om du visste hvad luften är härlig i Jämtland! Ödemark och hälsa och vattenbrus! Långt, långt från
världen, med utsikter på tio mil och mer! Man flyger där, man
har luft, luft, luft, — omätliga rymder! En luft, som svalkar
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mer än någon annan luft, när fönstren slås upp i morgonen,
och en luft som är klarare och mer genomskinlig än högalpernas. Det är trollskt däruppe i midnattsljuset. Man vill aldrig
därifrån. Du har engång i fjol sagt att du älskar landskap, af
alla landskap jag sett äro de Jämtländska de mest underbara,
ty de äro nordiska, gamla bekanta i en storslagen, väldig ram.
Ännu en sista dikt:
Det var sent en kväll i Mars,
full af vårens aningar,
som vi började en farce
tvärt mot Guds förmaningar.
Men den skojaren April
med de ljusa nätterna
narrade till vådevill
och kärlek i kupletterna.
Det blef komedi i Maj,
känsla i replikerna,
och så följde ... aj, aj, aj ...
sommarn i tropikerna.
Ditt eget, orimligt barnslige, lycklige
T :hus.

Alinedagskvällen.
DIANA!
Är du då redan led på hela leken,
vår djärfva lek med själfva varats eld?
Är visa jungfruns lampas olja hälld
på marken ut, — och är det slut med veken?
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Jag vill ännu ej tro på fina sveken,
på att din blick är stelt mot kontot fälld,
och att du räknar ut ditt hjärtas gäld
i gängse kurs på rubeln och kopeken.
jag vill ej tro att tanklöst du försmår
det diktens blomsterregn jag hänförd bjuder:
— seconda primavera, — sommarns vår!
Jag vill ej tro att du ej alls förstår
den talltrastsång, som full af vemod ljuder,
fast lidelsen i djupet glöder, sjuder!
Det var sonetten jag höll på med, när ditt bref kom. Jag väntade inte det längre, jag blef nästan förvånad, då det kom.
Än mer förvånad då jag läste det. Men sen bröt jublet löst
inom mig.
Ert gemensamma telegram söndags afton var mig egentligen
en gåta. Jag grubblade, svarade, grubblade igen, — och kom till
resultatet att ni sagt upp bekantskapen med mig — på sätt och
vis. När sedan inga bref följde, blef jag nästan viss om det.
Jag hade kunnat skjuta mig. Förlora dig och Arthur på samma
gång, det skulle jag ej stå ut med. Nu först märker jag hvad
ni blifvit mig enstöring, ohjälpliga eremit. Kom ihåg, Aline,
tag aldrig din vänskap ifrån mig, äfven om det andra blåser
bort i höststormarna! jag står inte ut med det, säger jag. Betänk, att jag är en mycket ensam människa — och diktare därtill!
Och vill du af mig endast poesi,
så tag emot med sinnen, känsligt ömma,
de lifvets skatter, jag för dig vill tömma,
men hör min sorg uti mitt jubelskri!
jag slösar kungligt, gitter icke gömma
inunder någon anlagd ironi
min pärlkaskad, som stänker rik och fri,
och som jag tror du icke strax vill glömma.
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Hvad mer om lönen, den du engång skänker,
blir mohrens, som får gå, sen han gjort tjänst!
Jag har ju sett att i din blick det glänst
så klart som endast ädelstenen blänker.
Jag sveper manteln stolt och österländskt,
och går i öknen ut igen — och tänker.
Jag är en ensling, främmande för alla,
jag går min egen väg i egen takt
och ser med drömsjukt tigande förakt
det stora mänskohafvet tanklöst svalla.
På andra sidan Styx jag hör dig kalla
till lifvets fest. — Och jag, som redan lagt
mig ner till tevila långt i glömskans trakt,
jag reser mig och låter dig befalla . . .
Säg, vet du faran af att väcka döda?
De dödas lidelse är ingen lek,
som slumrar säll vid kyssar och vid smek . . .
De dödas känslor brinna blodigt röda,
och skälfver läppen än af smärtor blek,
så är det blott för hjärtat vill förblöda . . .
Och ännu en:
Om du förstod din egen dunkla makt,
de sagans världar, som du kunde väcka
på nytt till lif i biblisk purpurprakt,
hur skulle icke darrande du räcka
föryngringsdrycken, strålande Rebecka,
åt ökenvandrarn, som från fjärran trakt
all diktens härligaste håfvor bragt
till den, som vill hans törst och hunger släcka!
Hur skulle icke tjänarn Eleasar
ur fotsid dräkt helt plötsligt stiga fram
som Isak själf utaf din egen stam!
Hur fulla skulle icke drufvans klasar
oss båda läska under bröllopsglam
på Tyriskt sidentyg, som snöhvitt frasar!
5
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Ja, härliga Diana, så är det, så är det! Jag är fast, — håll
mig fast! jag älskar dig.
Från det sublima gå Ni till det löjliga,
jag går ifrån det löjliga till det sublima,
ty steget tvärtom hör ju till det möjliga
och är ej längre nu, än fordomtima.
Det är ju sannt, — jag sliter af Faust-kappan från dig genom
det lilla allvaret, som då och då måste fram. Och det vill jag
inte. Behåll den på, låt mig inte röra vid den! Men låt mig
säga dig att ditt bref kom som en stor ljus sky öfver ett regntungt landskap. Herregud, att jag får . . . får, får älska dig! Och
att du tager emot det gärna! Och kanske mer än gärna!!
Det är ett nästan för skarpt omkast från det fula, förfärligt
fula bondbylifvet här. Ah, jag kan förgås af längtan efter det
vackra, det ljusa, det luftiga och kvicka och glada — med känsliga tonfall af smärta! jag är ju ett stycke bättre marmor ändå,
som man behandlat som ett gråstensblock och sänkt ner i gyttjan för att tjäna som grund till ett packhus. Ingen har på länge
sett de blåhvita ådrorna i stenen, som kunde duga till material
åt en Apollostaty.
Que faire? — Faire queue! är svaret. Och det är min lott
sedan länge. Vet du nu, hvad det betyder för mig att bli upptäckt t. ex. af dig? Att få älska det fria, det glada och ljusa?
Att bli försatt i sin naturliga miliö igen? Förstår du nu hvad
du ger mig, förstår du nu huru jag måste älska dig som jag
älskar solen och ljuset!? Och skall du ännu förvåna dig öfver
att jag ur mitt väsens djupaste djup suckar tack, tack, tack
Aline! Tack för allt det du gaf mig utan att veta hvad du gaf,
tack för du vågade se i mig den jag är, tack för ditt raska,
nobla mod, ditt förtroende — ja, tack för din frivolitet och
dina små infamier!
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BALLAD.
Prinsessan är du och prinsen är jag,
men prinsen är fiendens fånge.
Han rider ej gångarv med fritt behag,
sitt fängselgolf mäter han natt och dag . . .
Gud fri mig från träldomen långe!
Prinsessa, som anar så litet än
hvad prinsen är dömd att lida,
se, bojorna böja de starkaste män,
fast stoltheten kanske står upprätt än . .
Gud gifve jag vor' vid din sida!
Hvad båtar väl prinsen hans tålamod,
hans spänstiga håg och sinne?
Man hatar hans fria och ljusa blod,
man röfvar hans kronas bästa klenod . . .
Gud fri mig från skymfens minne!
Men vill du, prinsessa i höganlofts bur,
med hjärtliga tankar och ömma
besöka din prins öfver grafvar och mur,
så gäldar besöket han som trubadur . . .
Gud låte om frihet mig drömma!
Prinsessa, prinsessa, — mitt fängelses sol,
lys blid på mitt långa elände!
Skänk fången din doft af ros och viol
i daggiga morgnar, när hanen gol-.. .
Gud gifve min träldom en ände!
Det är min egen dikt till dig. Läs den med eftertanke, och du
skall förstå, att den kyss jag fäster på din kind bär mera inom
sig, än hvad du kanske vill och önskar. Men blif inte rädd
för det, du behöfver säkert också du den nya känslan af detta,
och det kan gifva dig aningar om själsrörelser, som du ej hittills
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vetat af. Men, framför allt, låt bli att se ned på mig, för att
jag är ödmjuk 1 min lycka och olycka, hade jag ej lärt mig
det, vore det längesedan ute med mig. jag hade brutits tvärt
af, om jag ej böjt mig.
Din titel -Tätting» till mig är ju inte vidare smickrande,
men jag svarar på den så här:
ja, du är farlig, men jag är ej rädd,
jag vill bli korsfäst, kindpustad och hädd,
förrän jag lämnar leken åt sitt värde
och räddar mig bak första höga gärde.
Jag är så ensam. Öde är mitt lif,
blif du min längtans kära tidsfördrif!
Jag tigger aldrig dig om att bli mera,
och tigger jag, så må du refusera.
Tag du blott kärleken så krass den är,
för mig är den ett fint, sublimt besvär,
en genväg in till lifvets stora gåta,
vid hvilken seklerna stå tyst och gråta.
Så skämta fritt, ja nedrigt, om du vill,
jag tycker om den gäckande April!
Gif mina vers helt gladt till pris åt löjet,
jag kysser dock din hand med tack för nöjet!
Bland annat har jag läst ut »l'Etranger». Den är ju nästan
superb. Aldrig hade jag trott att du, Diana, hade sinne för en
sådan ensamhetens och dödens poesi. Det blir roligt att lära
känna dig, men det sker gunås inte genom det ena bref du
sänder mig i veckan. Tro därför inte jag knotar, jag är nöjd
med detta enda bref i veckan, bara jag vet att din sinnesstämning icke växlar för mycket under tiden, så att jag kommer
med plattheter i mina. Det kan ju inträffa när jag alls ej vet
hvad du tänker och har för stämningar.
Ofta förefaller det mig omöjligt och otroligt att inte både
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du och Arthur formligen göra narr af mig. Men då brukar jag
tänka på Arthur och se hans allvarligaste blick i andanom.
Den är inte så hjärtlös, och det är inte din heller. Ni skulle
göra alldeles för orätt emot mig, — ni vet inte på hvilka vackra strängar ni spelar inom mig. De vackraste strängarna äro ju
så oändigt spröda och känsliga, inte sannt? Och det vore orätt,
att af elakhet ha dem att springa sönder. Men — ja, jag bara
böjer mig ner, tar din hand, kysser den med underligt fullt
hjärta, tåras litet, ler igen och förundrar mig att lifvet roar sig
med att blossa upp i en färgprakt af skära nyanser, sådana jag
bara tänkt att fantasien kan skänka, aldrig umgänget med än
så sympatiska och frittstående personer. Den som ändå kunde
lösa upp ditt konstlås!.

NYCKLAR OCH DYRKAR.
De kloka, som veta så mycket,
de säga mig att du hycklar
och bjuda mig som en väntjänst
ditt väsens hemliga nycklar.
— Förlåt dem och var ej ledsen
för det jag ej straff på dem yrkar,
— de kunna ju inte veta
att jag dig dyrkar och — dyrkar!
Jag sänder ett häfte af -Ord och Bild» med R. Bergs makalösa biografi af landskapsmålarn Nordström. Så skall landskapet njutas. Det är konst. Dessutom medföljer Elias första tidningskorrespondens. Den är bra. Hon har lite talang åt många
håll. Skrif snart, jag lxnges, kenges, laenges, — men ger mig
till tåls. Får jag tro på Säteridyllen? jag blir galen.
Din rubbade
T:hns.
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Jag låg ren död i något källarhvalf
och skulle gömmas snart i mörka jorden,
då plötsligt i mitt väsens djup det skalf .
Och döden flydde. Diana, du besvor den!
Hur fann du instinktivt de rätta orden?
Hur vågade du ge dig mer än half
och bjuda mig till vackra frukostborden . . ?
Jag var ju icke någon nyfödd kalf . !
EY! Evoö! Hur lifvet strömmar åter!
Ditt kärleksoffer öfverskyler skönt
hvad bittert jag af lifvet fordom rönt.
En ny Endymion, som drömmen låter
bli med Dianas kärlek ljuft belönt,
välsignar jag Olympens små despoter.
Ja visst, jag älskar dig, kan ej förnekas,
vill heller ej förneka någonting!
Jag är beredd vid sakta eld att stekas
och att bli lycklig, om det kommer kring.
Du låter säkert ej dig stort bevekas
af mina lätta, vackra fjärilssving,
du har ju din legala vigselring
med hvars 22 karat det ej får lekas.
Men skulle du en natt den draga af
och rå dig själf för några korta timmar,
så välj till lekkamrat din trogna slaf!
Uti det lugna vattnet, vet du, simmar
den största fisken, som med ömma kraf
kring varats medelpunkt och centrum stimmar.
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Helt visst naiv! Helt visst så oskuldsfull
midt uti mitt fördärf, så att du skrattar!
Men tro mig: blott naiviteten fattar
med barnslig hand i lyckokronans gull.
Han skiljer icke stort på gull och mull,
men söker lyckan för dess egen skull.
Af lifvets rika fröjd han lustigt snattar
där allvaret beräknar och beskattar.
Kom, lär med mig att njuta blindt, men ärligt,
och glömma för en stund ett hvart försåt,
— det är det enda, som är riktigt härligt!
Le som en gud, när du kan komma åt!
Men tyck ej heller att det är förfärligt
om du af vacker sorg får kinden våt!
Min lilla dikt om »nycklar och dyrkar» var bara en vitz på
vers, ingenting annat. Ingen har talt med mig om dig, men jag
kan föreställa mig huru de kunde tala, de kräken!
I dag morgse följde jag Wentzel Hagelstam till stationen
härstädes. Han var här med konstutställning, vi lefde gladt i
två dagar och tre nätter, det var jubel i luften också hos honom. Men jag var så rädd om mina verser till dig att han ej
fick en rad. Jag sjöng några valda verser af »Dianas bad»,
som han fann storartade. jo, så läste jag upp mitt namnsdagsskoj till dig. Men han vill redan ge ut en ny diktsamling af
mig, bara på det lilla han hört. Men innan den tryckes, så får
jag ändra och arrangera mycket och underkasta den Dianas
egen censur. Hälsa ville jag aldrig gifva ut dem. Men var ej
rädd för mänskorna, de tro inte på någon värklig eld, de taga
det bara för poesi, gudskelof! Och allra minst tro de att du
skulle önska göra dikterna till värklighet — med mig!
Blif inte förvånad om Ni en dag får Er tillsänd en tafla från
Hagelstam. Den är djärf, men härlig. Det är Böcklins, den store
Böcklins hafsnymfer. Den anslog mig så jag darrade (förstörde
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min jämvikt för hela dagen). Den är monumental — men tyvärr bara i litografi. Originalet lär väl kosta ett par trehundra
tusen, minst. Den bör bli bra i öfre vestibylen, om Ni ej fruktar den moraliska släkten. Men egentligen är den ej alls omoralisk, och vacker är den, gudomligt! Taflan nämligen.
Kom det inte fram till Alinedagen en liten anspråkslös låda
med några (sju) rosor från B:borg? jag frågar ej för att fiska
efter tack, utan för att säga till att det varit min mening att
strö blommor för dig, om de ej kommit fram.
Jag har ända hittills hela brefvet igenom likasom hållit mig
för att uttala min glada undran öfver dig och det brefvet du
sönderref. Jonquillen doftade skönt ännu när den kom fram.
Men hvarför ref du sönder något du redan skrifvit mig? Och
hvarför göra mig förespeglingar om en velocipedfärd nu redan?
Jag blir bara ett skelett af väntan, — ett visserligen lyckligt
men ändå magert skelett. Och så hakar någonting just när den
(färden) skall bli af. Men tag emot min förtjusning öfver att
du vill en sådan färd! jo, visst kommer jag till Tammerfors,
om jag så skulle nödgas gå dit på ögonbrynen. Men jag drunknar i ett slags ljuft missmod öfver att det ej blir af.
Hvarför sänder du mig bara gula blommor? Falskhetens färg,
banalt taget! jag älskar gult, jag. Men jag tror du menar något
med det.
Om du visste så du gjort mig god! Jag är idel människovänlighet och glädje. Jag hvarken tror eller tviflar på allt detta,
jag bara undrar öfver att jag får drömma så här. Och att du
midt i allt ditt myckna har sinne för någonting så otroligt tanke- och själs- och hjärtefint som detta. Det är ju att bli salig åt!
Ja, West var hos er Alinedagen! Wentzel var hos mig i några
dagar, därför skref jag ej detta långa bref i förgår. — Nu ber jag
att få luta mitt trötta sångarhufvud, kalt som det är, till din
barm och vara trygg. Får jag dessutom effleurera de märkvärdigt
känsliga nerver som dallrat så sympatiskt rundt omkring dig,
så har du gjort mig lyckligare än jag förtjänar vara.
Jag minns alltid ett godt uttryck om flykt: att man ej skall
flyga högre än vingarna bära. Men, säger jag, man kan inte
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flyga högre än vingarna bära, det är omöjligt. Det är om »man•
i allmänhet. Skalder, — kallar du mig inte så? — äro tvungna
att flyga så pass högt, så det knappast finns luft mera, det är
rena etern, de flyga i. Därför är det inte ens fråga om att vingarna skola bära dem, de få lita på andra medel att kunna hålla
sig sväfvande. Och hållas de ej kvar däruppe af osynliga makter, så äro de ej skalder längre.
Tro därför ej att jag är bara skald. Jag är till större delen
människa och som sådan i behof af mycket mindre eteriska
rymder. Substansen har ett enormt inflytande på mig. Om du
visste med hvilken — ska vi kalla det oerhörd — beundran jag
är fäst vid jorden, så skulle du unna mig den, — för himlens
skull!!
Ids inte kalla mig din älskogsnäktergal, för det är jag inte.
Jag är tout simplement din näktergal, om du vill. Tätting är
bra, men lätting vore kanske mer träffande. jag kysser dig på
hand och lite hvarstans, det vet du jag vill, men jag får så föga
tillfredsställa mina önskningar. Om du kallar mig din älskogs
näktergal, så tror jag du låter mig göra musik till en älskog du
har på annat håll, förstås.
Ja, om du ändå satte igenom den där velocipedfärden! Jag
går redan sedan några dagar i knäbyxor, och den kostymen
kommer jag väl att bära sommaren igenom, om velocipederna
komma med utomlands. Men det skola de ej göra, tänker jag.
Huru tänker du? Endera dagen skall jag ställa om för min sommar, så jag får den ledig. jag vill vara beredd på allting.
Om vi finna oss riktigt bra af velocipedfärden i Tammerfors,
så åka vi möjligen hjul i Norrland i sommar, men ej mer än
två mil om dagen. Vi få ändå sjuka ben af det, i början. Men
härligt, härligt lofvar det bli.
Sommaren kommer som på beställning helt tidigt i år, ser
det ut. Vi ha nu redan sommardagar här med 15 ° värme i
skuggan kl. 9 på morgonen. Det är som naturen själf vore litet
tokig. Hvad skall inte jag då vara!
Din mycket, mycket ömt tillgifne
T :hus.
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d 25 o 26 natt.
Stora, varma, härliga Diana!
Skulle jag ej efter en mycket ansträngande kägelkastning vara
så godt som alldeles bruten, ville jag sända dig härligare verser
om kvinnans och naturens skönhet, än de franska målarnes
apoteos af formerna. Ah, den som finge vara med Sirenerna
och i deras former spåra din själ, Diana! Nog är det en underlig
sak med den personliga charmen, det är den jag framför allt
dukar under för. I alla nymfer och i alla kvinnor i »le nu- ser
jag dig . . . din värme och din fyllighet och längtar att bli
tryckt som den stackars fågeln till vårens barm. Skall du göra
det? Lika ömt och deltagande? jag bjuder till att tro på det med
alla mina sinnen.
Egentligen är mig hela vårt sammanträffande en dröm, så
ljus och fri och vacker, att jag knappast kan tro på dess realiserande ännu. Det är för underligt, när du talar om att du läst
alla mina verser för Arthur, jag tycker det blir nästan allt för
raffineradt ljuft att möta er i Bergen. Hvad mitt hjärta skall
slå, och hvad jag skall ha märkvärdigt svårt att styra mig! Jag
kommer att falla till dina fötter midt på bryggan i närvaro af
hela Bergen! Hvad för min gör du då? Men huru, huru länge
skall du undfly det första tillfället . . . ? Och huru förfärligt
skall gudinnan inte plåga mig dag och natt!! Det dröjer, innan
du går vilse med mig, det är jag beredd uppå.
Märkvärdigt doftande rosor du har! Dina förra doftade ännu
som vissnade alldeles förtjusande. Din lilla blomma i senaste
brefvet har all sin doft i behåll efter färden. jag kan inte förstå
huru det kommer sig, — du trollar! Får jag kyssa rosen med
hvilka underliga tankar som hälst? Får jag mellan bladen söka
upp den fina pistillen och gifva den en smekning med läpparna? Detta är ej skrifvet för A., läs därför inte upp det för
honom, han tror nog ändå att jag är liderlig. Och det måste
du väl tro själf också, du kan ju inte annat.
ja — det mjuka gräset vid Hardangerfjorden! Huru skall jag
kunna sträcka mig ut i det bredvid dig och likafullt behålla min
74

kallblodighet? ja, inte vet jag. Inte förstår jag huru allt detta
skall aflöpa, om du ej är af sten, och bara roar dig åt min
eld. Blir du ett ögonblick varm, så är jag väl knappast den, som
förmår återhålla min hand från en kosa, som den engång redan
tagit — en farlig kosa, som jag omöjligt kan glömma.
Men härligt blir det. Ack, att tänka sig dig mot en bakgrund
af disigt blått, med ljumma vindar, vajande gräs och i en
kostym, som ej är alltför sinnrikt sydd. Och att förvilla sig i
snåren af stretande buskväxter, att känna dem göra motstånd
halft på skämt och så bryta igenom dem till nya utsikter och
ny glädje! Om du bara visste och kunde hålla af mig en tiondedel så mycket som jag af dig! Då skulle det ej bli svårt att bryta genom snåren!

d 27/4 natten.
Min vackra lyckodröm, som ej får fördunsta!
Jag lefver min dag i drömmar,
en fest är mitt hvardagslag,
af drömmarnas strömmar jag sömmar
och väfver åt lifvet behag.
Jag älskar på nytt och jag hoppas,
jag minns och jag njuter och minns
att dessa minuter knoppas
allt härligt och skönt, som finns.
Tack, gifmilda, stora Diana, för brefvet och framför allt för
stämningen, som dikterat det! Det jublar ännu som ett eko
inom mig efter din solskensstämning och de vackra, nästan
ömma ackorden, som du för ombytes skull anslagit. Man kunde nästan tro att du höll af mig värkligt ett litet tag . . . jag har
lust att gömma mitt hufvud i din famn, gömma det där för
alltid och aldrig mera behöfva lyfta det upp för att se en ble75

kare värld omkring mig. Vi göra klokt, mycket klokt i att frukta så mycket och vänta så litet af framtiden, — det är så, och
endast så den kan spela oss sprattet att bjuda oss ymnighetshorn, som vi ej ännu drömma om. Jag är i grunden så fast och
vackert öfvertygad om, att om någonsin några personer äro
mäktiga att destillera passionernas och lidelsernas essense utan
att däri blandas för mycket malört, så är det vi. Två enslingar
som Arthur och jag äro väl vuxna mer än andra i den vägen.
Jag känner Ella och vet att hon har utvecklats ofantligt på de
tre sista åren. Och du själf, Diana, säger så rätt och klart att
vi vilja intet ondt, endast njuta af den lifvets högsta poesi,
som det kan skänka sina utvalda, när det vill visa sig gunstigt
och storsint. Hvarför skulle vi icke med den skärpta intelligensens förutseende slå upp portarna till Arkadien, då Arkadien åter finns till i värkligheten för oss, och då vi ej vålla
någon annan ondt med det?
Men idealisera mig inte! — Mitt skryt med marmorblocket
och de blå ådrorna är diktarfrihet. För all del, — tänk dig aldrig
mer om mig, än det allra nödvändigaste för att jag skall behaga dig! Det vore förfärligt om du föll ned från skyarna då
du får se mig. Jag är så rädd om vår underliga lycka, så att
jag ville hålla den i glasskåp.
Älskade, jag . . . jag . .. ja jag måste kalla dig så, sedan du så
ärligt och vackert försäkrar mig att du redan längesedan trott
godt om mig och att det i din vänlighet alltid legat ett tystare
och djupare intresse, än bara den charmanta värdinnans. Skulle jag vågat tro på det förut, så skulle jag längesedan fått känna mig lycklig. Jag har alltid njutit varmt och vackert af din
älskvärdhet, men jag visste inte det var din personliga älskvärdhet, utan förklarade det alltid som Arthurs, d. v. s. inspireradt af honom. Tills jag nu senast måste inse att du i alla
fall hade ett stort personligt förtroende till mig, som icke var
gjordt, utan impulsivt kändt.
Det är ljut och godt och varmt och fint och känsligt och
härligt alltsammans! Det är mer än hvad lifvet bjuder hvardagsmänniskor på. Det är Arkadien, — det är lyckan.
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d 29/4 Tyko Brahedagen 97.
(som är idel solljus)
Älskade Diana!
På det att du måtte få mina Majverser den första i månaden, är jag återigen tätting och ifrig, inväntar ej något halfkyligt bref efter det vackra och varma du skref senast, utan
vill tro att du ännu är lika fint stämd och mig lika bevågen.

JAG VILLE DU VILLE . . .
Jag ville du ville i drömmen bli min,
så min egen törstande trånad
bedårande smöge sig in i ditt sinn'
i vårens mäktiga månad.
Jag ville du ville domna som jag
i berusande kyssar och heta,
och sucka och blunda och vara svag
och låta mig fröjder leta . . .
Jag ville du ville glömma ditt vett
och blifva som jag en dåre
och dricka med mig din trånad mätt,
den underligt store och svåre.
jag ville du ville hånle så kallt
med hvassa och hvita tänder,
men likafullt salig glömma allt
och gifva dig mig i händer . . !
jag ville du ville så lycklig bli
som jag längtar lycklig dig göra,
jag ville du ville ge kärleken fri
och liviska mig in i mitt öra:
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»Min längtan, min längtan är likaså djup,
min längtan är stor som synden,
. . . kom, käre, till Venusbergets stup
och plundra de rika fynden!»
Kära, vackra, tvekande Diana, jag är sedan ditt sista bref
om möjligt mer »fou» än förut. Det kom så märkvärdigt välgörande och varmt, så att jag icke trodde på allvaret däri, innan jag läst det om och om igen. Ännu när jag skref mitt sista
långa svarsbref, hade jag ej fullt förstått innebörden i det brefvet; den enkla, ärliga innebörden, hvilken jag längtat efter så
länge, att jag ej trodde på den, när den ändtligen kom. Men,
»stämningen växlar», säger du i slutet af samma bref. Ja, det
gör den ju, sådana stämningar håller man ej uppe kontinuerligt. För mig är det tillräckligt tillsvidare att du haft en sådan
stämning. Den har återvärkat på mig så, att jag tror jag nu
skrifvit två af mina vackraste dikter. Döm själf! Kanske alla
tre äro vackra.
VART BRÖLLOP.
Vårt bröllop det stod en sommardag
vid älfven med bruna vågen.
Blå sländorna flögo i korta slag,
du satt i en ekstock, bredvid dig satt jag
och mellan oss guden med bågen.
Den lille guden, som mest är blind,
såg nu hvad vi båda ville
och lade sin arm så knubbig och trind
om halsen på dig, och flög som en vind
för att reda vårt bröllopsgille.
Det stod på holmen, dit ekan dref
vid strömkarlens bröllopspsalmer
bland bugande vass och prasslande säf
med solskensglitter på spindelväf
och svajande rörtofspalmer.
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Vi hälsades höfviskt af vide och al,
och göken den listiga gästen,
den ringde tillsammans i skogens sal,
där myggen stod färdig till bröllopsbal
och en gran var väntande prästen.
Vi föllo på knä, en tufva det var
den blomsterstickade pallen,
en alm var din mor, en lind var din far,
som tärnor och marskalkar, par om par,
fungerade björken och tallen.
Och så blef du min i lust, i lust,
välsignelsen läste en lärka,
ett smultron var bröllopsvinets must,
men bröllopsmiddagen, den var just
ej vidare till att märka.
En talltrast stämde sin första fiol,
en bofink rörde sin andra,
du lyfte helt lätt på din bröllopskjol
till polonäs öfver ängsviol,
till vår polonäs med hvarandra.
Men inne i skogen gaf skärran hals,
orkestern från fågelbona
föll in med vår brusande bröllopsvals,
så glädjen stod högt i hvarje talls
och kvar och en hängbjörks krona.
När solen var färdig att ändtligt gå ned
och fåglarna sjungit sig hesa,
då följde vi andra brudpars sed
och anträdde djupt i skogens fred
vår härliga bröllopsresa.
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Är det nu synd, Diana, att älska så enkelt och vackert och
fritt och naturligt, säg? Jag har samvete, jag försäkrar det, men
det bara uppmuntrar mig till ett sådant bröllop. Hvad gör ditt,
stora Diana?
Och en annan dikt, mer elegisk:
STUNDEN ÄR KOMMEN.
Mera gröna stupa ej några stränder,
ingen luft är högre och mera blå,
än där Angermanälfvens dalgång vänder
österut vid vackra Sollefteå.
Kvällen hvilar luftig med lätta skyar
öfver fjärran fjällar och nära bärg,
uppåt dalen slumrande, stora byar
taga aftonrodnadens rosenfärg.
Älfven ligger skummig med blanka fåror,
stranden stiger lummig med fågelsång,
helt melodiskt knarra en roddbåts åror,
och vid Multråbärget blir skuggan lång.
Hvita ångarn speglar i vattradt vatten,
hvita måsen seglar i ljus kontrast
emot bryggans tjära, så svart som natten,
just där strömmens hvirfvel i bläddror brast.
Kom, min fe, som skänkt mig det högsta bästa,
ögats skönhetssyner och hjärtats fröjd,
— du är den, som måste med diktarn fästa
ögonblickets fullhet på lyckans höjd!
Jag vill stilla tacka dig i den stilla
underbara kvällen, som nu är vår;
den är ingen dårande tankevilla,
som med morgonsolen igen förgår.
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Den är tvänne lyckliga mänskors lycka,
den är lifvets skönhet, som ger sig själf,
— se, vår. Norna önskar vår lefnad smycka
med en äkta pärla ur Norrlands älf!
Fröja själf vill visa sig oss bevågen,
virar af konvaljer de väna band,
hvilkas doft skall stanna oss kvar i hågen
som en fläkt af sommar i sälla land.
Kom, jag känner tårarna bryta heta
fram uti mitt inre med sällsam makt!
— Nu är stunden kommen, då vi få veta
allt hvad skönt en gud i vår kärlek lagt.
Förlåt, Diana, förlåt, — men du har stämt mig så högt och
vackert, att jag allt emellan blir rörd. Skulle du förstå huru
skönt, befriande skönt, det är att gråta äfven för en man, så
fattade du lätt min tacksamhet och tillgifvenhet, — det öfriga
fattar hvarken du eller jag eller någon annan, det är Guds
nåd åt oss stackare, för att uttrycka mig högstämdt allt vidare.
Och så vi behöfva väl den nåden, för att icke alldeles förgås i
hvardagslag!
Nu måste jag nyktra till mig med en mil på bicycle. Jag ser
staden stimma af ryttare och ryttarinnor. Au revoir!
(En timme senare) Milen är tillryggalagd, jag flämtar ännu
litet, och den värsta sentimentaliteten är öfver, bortblåst på
slätterna utanför staden. Men jag ångrar det lite. Det var så
skönt. I alla fall vill jag försvara min sentimentalitet så här:
Du måtte se med löje mina tårar,
som tränga fram när lyckan blidast ler . . .
Men, du, — det knoppas aldrig några vårar,
om icke hjärtat nederbörden ger.
Den torra marken fordrar något mer
än idel solsken, idel varma kårar,
det första regnet, vet du, — det bedårar . . ! !
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Och efter regnet är det undret sker,
det stora undret då vi alla vakna
och veckla skära hjärtblad upp ur smuts,
då Puck går kring och spelar sina puts,
då längtan ändtligen hör upp att sakna,
då lifvets hemligheter, heligt nakna,
ej äro Djäfvulns konster, utan Guds.
Ja, dessa verser äro min Majhälsning till dig. »Det blef komedi i Maj, känsla i replikerna .. — Bara det ville det! Från
din sida, stora Diana!
Visst skall jag träna mig med ett par timmars velocipedridt
alla dagar för att ej vara dålig, då vi träffas i Tammerfors. Om
det går väl tar jag ledighet den i juni för 3 månader. Men jag
måste vara otroligt flitig för att nå det målet. Och jag skall
också vara det, — möjligen på bekostnad af ditt aftagande intresse. Det blir knappast så mycket vers i Maj, då min bok tar
mig i anspråk.
Lofva mig att likafullt hålla mig kär och i minnet, tills jag
möter er på perrongen i Tammerfors och vi börja flyga annat
än i dikten!
Din delvis bekymrade, tillgifne och annars lycklige
T :hus.
d 6 Maj 97.
Vänliga, kära Diana!
Jag tycker jag andas din andedräkt
ur dina violer och rosor,
uppfriskande stryker den, vänligt men käckt,
mitt sinnes sjuka mimosor.
Du leder min tanke fint och förtäckt
på soliga stigar och kosor,
där susar som rim i hvar vårlig fläkt
och källorna sorla i glosor .
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De rosor du sändt mig, de säga mig mångt,
som länge jag önskat och väntat,
det blir mig om hjärtat så trångt, så trångt . . .
Det är som om lyckan gläntat
på dörras till mitt rum och sett på mig långt,
när dessa verser jag präntat.
Bref och rosor och telegram! Alltihop från H-fors, där du ju
borde glömt mig helt!! Diana, Diana, — du är då besluten att
alldeles taga mig till din? Att på trots taga mig, att våldföra
mig med din vänlighet! — Hm, — ögonblickets infall, ett sammanträffande med Wentzel, en solig dag! Först när jag åker
efter dig på velociped till Anola från Björneborg, först då tror
jag att ditt infall är mer än ett hugskott. Månne det blir af?
Du skrifver ingenting därom numera.
I telegrammet af i dag stod utom du, Arthur och Wentzel, —
Paul och Mikaöl? Hvilka Paul och Mikaöl? jag kan bara gissa
på Adolf Paul och Mikael Lybeck, men hur i Herrans namn
kom Diana och Arthur att stå i samma telegram med dem?
Nya gåtor!
Det har vårregnat härligt i dag. Men jag har till större
delen legat i min bädd och sett på dina blommor och druckit
deras doft. En annan dag mår jag bättre, — det är vaka och
vers och nerver och annat. Men jag har aldrig varit så lyckligt illamående.
1 förgår skref Ella och säger att hon nu har klart och spelar
i Wildanden på Residenzteatern i Berlin inom Maj. Det blir
välgörenhetsspektakel. Hon spelar emot Direktören själf, hr.
Lautenburg, har redan pröfvat och vunnit hans odelade erkännande för tyskans uttal och uppfattningen af rålen. Det felas
bara att också hon sätter någonting igenom i Berlin, för att vår
beramade tripp till midsommar kommer att bli en liten resa
ofvan molnen. Ack, hvad jag längtar till slutet af Maj! Från i
Juni har jag ledighet — hvar vill Diana redigera min nya diktsamling jämte mig? Jag måste konferera med dig, innan jag sänder profarken till förläggaren, det är klart.
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Ännu ett par sonetter:
Hvad menar du? Kan det din afsikt vara
att räta upp mitt själfförtroende
med ett besök i mitt beroende?
Hur skall jag annars riktigt det förklara?
jag tror så lagom på att du vill bara
blindt följa någon inneboende
oklar impuls, som ej du kan försvara;
. . . nej, skyll då på din ridhästs skoende!
jag är din häst. Välkommen till mitt stall,
jag fröjdar mig, på förhand gnäggande,
åt vackra handens väna läggande
uppå min manke, och i hvarje fall,
så skall det blifva högst uppeggande
att byta mot en gnäggning hundens skall!
Om du en natt helt plötsligt hörde strängar,
som knäpptes vackert under din balkong,
och så en röst, som sjöng en sydländsk sång,
— säg, ropade du väl på dina drängar?
Måhända lät du hällre natten lång
mig trampa fritt i dina blomstersängar
och slängde icke några kopparpengar
ner till den stackars sångaren engång . . .
ja, jag kan drömma om en silkesstege,
som tacksamt fälldes från din balustrad
tyst skvallrande för mig om sakens läge.
Jag kan se sångarn svinga stolt och glad,
ej såsom nattens tjuf, den lumpet fege,
men som Romeo själf på serenad.
Under din långa tystnad skref jag följande:
Du tiger länge denna gång, Diana,
som gömde du i tystnaden ett godt,
du låter stum mig gissa fritt och ana
hvad jag behagar om min egen lott.
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Men om du visste, om du visste blott
hur mina tankar späja jämt och spana
och hur min vårflod hämmats i sin bana,
så fruktade du flodens genombrott.
Det stilla vårregn, hvilket kom så lägligt,
det ökar flodens kraft och vattnets höjd,
och dammens bjälkar svikta ren bedrägligt.
Gif snart det ögonblick, då du är böjd
att se min vårflod bryta fram med fröjd
och famna dig och älska — outsägligt!
I min halfva feberförtviflan sände jag för några dagar sedan
fyra eller fem dikter till dig. Mina marginalanteckningar får
du ej fästa dig vid, de voro en elak stunds ingifvelser, som jag
glömde plåna ut, innan jag afsände dem. Äfven jag har små
elaka stunder af svikande själfförtroende. Pardon! pardon!
Tro därför ej att jag af sjudande galenskap ställer till någonslags skandal, om du och A. komma hit! Ånej — jag är då så
olik den jag är i brefven, så att du tryggt kan kyssa mig grön
och blå om du gitter, utan att jag förgår mig. Det känner jag
vara min speciela förmåga, nämligen att hålla min bleka min
så oförändrad som du någonsin kan önska. Den förmågan är
pröfvad i mångahanda eld, kan du tro.
Nu måste du gifva mig en timme i lördag eller söndag, då
du igen är i Hangö. Det är två veckor sedan jag fått ett ordentligt bref. Herregud, rosorna på mitt bord tala nog så vältaligt,
men dina bref tala ändå bättre. Jag behöfver dem som jag behöfver luften. Jag sjunker ihop utan dem och mina tankar bli
bittra. En timme bara! På en timme skrifver du tre ark. Tala
om du läst några af mina dikter för någon, tala om huru telegrammet kom till, säg att du inte låtit Helsingfors och andra
beundrare ställa mig alldeles i bakgrunden ännu! Säg om du
träffat Aina Backas, och hvarför hon ej svarat på mitt rimbref!
Och skrif framför allt att er Tammerfors och B :borgs färd blir
en värklighet! .
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Vill du vänligt och älskvärdt lämna vidfogade halfva ark
till Arthur, jag är så matt i kväll, så jag ej orkar skrifva särskildt bref, möjligen orkar jag i morgon dock.
Det är en härlig vårtrötthet, som invaherar mina leder och
min hjärna. Den enda lefvande bilden där är Diana och hennes blommor. Tack, tack, tack! jag drömmer om dina kyssar
och ville gärna ha ett vackrare namn än ditt tillgifna
T:hus.
MIN VINGADE LYCKA.
(Inledningssång till mina nya dikter, om
du hjälper mig till en hel samling)
Min vingade lycka kom en kväll
och log mig lustigt i ögat:
-- Kom, grubblare, — du kan än bli säll,
än har i ditt hår det ej snögat.
Än är du i hjärtat som ett barn,
än kan du glömma och drömma,
än kan jag dig fånga i mina garn
och låta mitt fullhorn dig tömma.
Ack, allt hvad du lidit, det ger dig ju blott
fördubblad igen din lycka . . .
Kom, grubblare, — lifvet är skönt och godt,
kom, — kasta din tiggarekrycka!”
Jag granskade henne tvifvelsjukt
som mästarn den kalle och stränge,
då lade hon armen omkring mig mjukt
och kysste mig djupt och länge.
»Du dåre, jag bjuder dig mer än du vet,
jag spinner de finaste trådar
omkring dig i djupaste hemlighet,
när engång jag dig benådar.
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Jag gifver dig vänskapens vackraste doft
och kärlekens fullaste lycka,
— stig upp och välsigna det vänliga stoft,
du under din fot får trycka!»
jag hörde på henne af tvifvel full,
jag mindes så mångt, och jag tänkte . . .
Men se! — på min lyra af svartnadt gull
som lefvande strängarna blänkte.
Jag grep i dem sakta, och det gaf klang,
en klang så fyllig och mäktig,
som aldrig väl förr ur min lyra sprang,
— jag lyssnade själf andäktig.
Det var som en vänlig andehand
mig tvang till de tonande greppen,
jag satt som förtrollad i sagans land,
och orden de föddes på läppen.
Hur smälte de nu ej med min melodi
i vaggande rytm tillsamman,
fast lyckan mitt innersta källsprång gaf fri,
och tände den heliga flamman.
Min vingade lycka, ack ja, jag förstår,
den mun, som du kysst, skall du tvinga
att sjunga hänförd om sommarns vår,
den lyra du rört skall klinga!
Min lyra ger vänskapens vackraste doft
och kärlekens fullaste lycka!
Välsignande träder jag jordens stoft
och kastar min tiggarekrycka.
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Hvar sträng, den sväller af klanglös sång,
och rythm har ju ej ens naturen - - — Min vingade lycka blif likväl lång!
Stig högt i min vårdikt buren!!

TACK!
Tack för lyckan smålett,
smålett om och om!
Tack för viljestålet,
som med lyckan kom!
Tack för alla fina,
sköra drömmars väf!
Tack för alla dina
tveksamt tydda bref!
Tack för alla sånger
i min själ du födt,
tack för alla gånger
de ha klingat sött!
Tack för lifvets tjusning,
glädje och behag!
Tack för morgonljusning
åt min morgondag!

d I° a ii Maj.
Stora oföränderliga Diana!
Nej, — Förträffliga, älskvärda Aline!
Jag har den behagliga plikten att rapportera det ditt, enligt
ditt eget förmenande slarfviga bref anländt och gjort mig glad,
men samtidigt satt mig myror i hufvudet. Edra snara resepla88

ner förbrylla mig, jag tappar koncepterna och vet icke riktigt huru jag skall handla för att reda allting innan det ominösa sammanträffandet i Trondhjem. Främst naturligtvis ang.
dikterna.
Skulle jag ha tid att taga ihop med deras ordnande och bearbetande nu, så kunde jag kanske innan d 24de sända dig ett
profhäfte till gillande, hvilket sedermera skulle tillställas Wentzel H-m för att bilda grund och säkerhet för förläggaraffären.
Men, som jag tidigare omtalat, har jag ett brådskande, mycket
brådskande arbete under hand för Sverige, hvilket omöjligt
ger mig tid att befatta mig med dikterna, särdeles som jag utan
att befatta mig med dem, nästan mot min vilja skrifver allt
flera nya dikter, istället för att knoga på mitt svenska arbete.
Därför blir det allt mer tvingande, om jag öfverhufvud ej tänker
afstå från hela Trondhjemsfärden. Men afstå från den —!!!!
Nej, det vore detsamma, som att sätta mig en revolver i näfven med det samma. Det förstår du ju. Och förstår du det inte,
skall du inse det af vidfogade dikter, — åminstone senare.
Hvad skall jag göra?
Jag tror jag tar den bortkastade tiggarkryckan upp, förvandlar den med ett Arongrepp i orätta ändan till en Merkuriistaf
och proponerar mina goda vänner Arthur och Aline att de skola
rädda mig ur dilemman medels ett slags affär, där ni naturligtvis ingen vinst få, men därmed jag kan få tid på mig till
hösten i och för dikternas bearbetande. Kan och vill ni försträcka mig, t.ex. på växel, 1,200-1,500 Fmk så behöfver jag
alls inte visa dem för Wentzel nu, och skaffar mig möjligen
dessutom en svensk förläggare till diktsamlingen, hvilket är i
alla afseenden förmånligare för mig. Under sommaren, som jag
väl tillbringar i Norge, då jag engång kommer dit, har jag
luft och Hardangerfjord och möjligen annat, som kunna tvinga
mig att göra någonting riktigt bra af samlingen.
Jag ser Diana förvåna sig öfver detta kärleksbref, men Diana
kommer ej ihåg att det är med Aline jag nu talar. Jag har funnit Aline vara en fördomsfri, fin och god vän till mig, hvarför
skulle jag sjåpa mig och skrifva i hemlighet härom bara till
Arthur. Han skulle antagligtvis bevilja mig summan och växeln,
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men just för att denna lite komiska sak äfven rör dig, har jag
tänkt det var bäst att tala rent ut.
På det viset kunde jag under sommarns lopp tillställa dig
undan för undan diktsamlingen till gillande och senast i September afsluta förlagsaffär.
Jag skrifver naturligtvis särskildt till Arthur, och bedjer härmeddels Aline vänligast förstå mig, men Diana att alls inte läsa
och observera början af detta bref.
(Här skall Diana börja)
Stora Diana!
Ack, hvad jag gärna ville komma till Helsingfors i Maj för
att i det minsta få se dig på Sofiahemmet. Nu har jag emellertid skrifvit ett bref till fru Aline B., hvilket måhända gör att
jag ej behöfver företaga mig denna i mina nuvarande arbetsdryga omständigheter tidsödande ehuru annars förtjusande färd.
Det var sorgligt, djupt sorgligt att du, som jag pessimistiskt förmodade, ej kunde komma till B :borg. Den lyckan var en smula för stor för att vara realiserbar. Den hade kanske också bara
gjort mig högfärdsgalen, — ombytet af miliö hade värkat för
starkt på mig. Sedan i Maj har jag talat Io ord med min hushållerska och kanske hundra med min hund. Så du förstår,
mitt dagliga umgänge är här ganska primitivt. På tidningsbyrån
bara tiger eller skäller jag, där säger jag aldrig ett hyggligt ord,
och det behöfs inte heller.
Men nu skall du få nya dikter igen, jag kan numera inte
låta bli att skrifva sådana. Jag får ändå aldrig sagdt i dem det
jag ville ha sagdt, men då de roa dig, så läs dem! Jag känner
ofta mycket djupt och vackert, när jag skrifver dem, och alltid
har jag ett stort nöje af att försöka i dem bevisa hvilket underligt stort och godt och lefvande behof af lif och lycka du ingjutit i mig, jag längesedan begrafne, förvittrade
T :hus.
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MITT ÖDE.
jag satte min stolthet och ära i pant
för brödet, det dagliga brödet,
jag tog emot slängar för en slant,
jag böjde mitt hufvud på eländets brant
och njöt af det bittra ödet.
jag hade ej svar på narrarnas hån,
jag sväljde hvar skymf som honung;
jag log åt mitt straff där ofvanifrån,
jag tog af den Onde hans klokhet på lån
och kände mig stolt som en konung.
Det bet icke på mig, allt uselt gäck,
jag hade mitt goda pansar,
jag trampade upp till ankeln i träck,
jag klädde min kropp i aska och säck,
men hjässan i lagerkransar.
Jag gjorde mig redo att lefva och dö
frivilligt men stolt förnedrad,
jag gjorde med flit min klinga slö,
jag slet som en tjuf och rackare spö,
men kände mig endast hedrad.
De goda mänskorna rundt omkring,
de visste så väl jag var galen.
Jag blåste åt dem som åt ingenting,
jag gitte ej märka de knappnålssting,
som stungo mig på karnavalen.
Men sist var det du, som höll karnaval,
Diana, du stora Diana!
Jag degraderade blef general,
— det lektes Apollo på piedestal
och öknarnas Fata Morgana.
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Nämn mig vid ett namn mitt stora brott,
som dömt mig till helvetets pina!
Nämn mig min förtjänst, som sen bottnen jag nått
mig förde på tinnarna af ditt slott
för att skåda himlarna skina!
Diana, förklara mig gycklet ömt!
Säg narrarna att jag är färdig,
att allting jag minns och att allting jag glömt,
att manligt till dräggen jag mjödhornet tömt,
som Nornorna ansett mig värdig!

Det var engång du kunde stilla undra
att jag så häftigt flammade i eld . . .
Du såg ej då den ödsligt vida tundra
där jag som eremit gör bot för gäld.
Från mig till närmsta granne är det hundra
och åter hundra mil. I hvarje däld
det brusar vild en ström, och horder plundra
på tundrans stigar fritt med våld och väld.
Nu ser du att min eld var lifvets egen,
en stum signal, mitt sista själfförsvar!
När röfvarn kommer skall på knä vid vägen
jag ropa trotsigt: hugg nu till barbar!
Då blir mitt lif en dystert dunkel sägen,
för att du ej gaf på signalen svar.
Min vackra vän, — se hvad du nu har gjort!
Min kärlek har du väckt och sträckt och hånat,
men hånat älskligt så mitt hår ej grånat,
och nu skall du väl tröttna på den fort.
Jag fattar mycket, men förstår ej stort
hvarför du gett mig dagrar, hvilka blånat
långt bort mot fjärran lyckans fjärran ort.
Nu har du mig på mycken lycka rånat . . .
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Men, — Herren gaf och Herren tog, Diana,
välsignad vare Herren nu igen!
Jag återsjunker lugnt i min nirvana.
Dock, — låt mig tro i mina drömmar än
att jag kan flyga högt som vårens trana
och flyga högt med likar såsom den!
Jag vill ej flyga ensam, då jag hoppas
att kunna sträcka emot bättre land
med dem, som gett mig sångens Helge and
och som förmått min nya vår att knoppas.
Säg, skall det vackra skottet åter toppas,
som gamla stammen satt i vårsolns brand?
Skall alltid malört i min sällhet droppas
af någon afundsjuk förbittrads hand?
Jag vill ej flyga ensam som en öm,
jag vill ej sväfva kring på rof bland fjällen,
jag vill ej fredlös bli som skogens björn.
jag vill bland vänner i den vackra kvällen
vår blomsterprydda båt med grönt i förn
få lotsa lyckligt in till kända ställen.
Ja, jag är motad såsom drefvets hjort,
jag kan ej bryta genom jägarkeden
till mitt förlorade och vackra Eden,
och ängeln svänger svärdet vid dess port.
Diana, jaktgudinna, — har man sport
dig om din vilja, då man slutit leden?
Befall du drängarna att skingras fort
och skänk det ädla villebrådet freden!
Se, mina tankar äro drefvets drängar,
som hetsa mig och stinga mig till blods.
Ack, rör igen de dolda, väna strängar,
som trolla älfvor fram på gröna ängar
vid någon sorlande och vacker flods
bortskymda bukter . . ! Gör mig glad till mods!
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Det är ju mycket, mycket orätt af mig att sända Diana dessa
sonetter som svar på ditt senaste vackra bref med Trondhjem
i perspektiv. Men du måtte väl få höra huru det låter inom
mig, när du är borta för en hel vecka. Och det låter ju inte
illa, inte ens otacksamt, bara en liten smula bittert. Hvad vore
hela min vackra diktsamling utan omväxling? Likafullt är den
omväxlingen mycket djupt känd, var viss på det!
Trondhjem! Är det möjligt? Trondhjem midsommartiden,
— redan innan midsommar? Ni vill åt Jämtland? ja, där är
skönt. Ha ni då varit i Hardanger? Ska vi inspektera det först,
— det är kallt på Kölen ännu midsommartiden, först i juli är
t.ex. Areskutan lagom snöfri.
Ah, åh! ah! — Det svindlar lite för mig, och det är bra du
ger mig motgift med att hushålla på brefven. Men så mycket
ser jag — inte vet du rätt huru vi olyckliga diktare ha det i
vårt inre. Tacka Gud för det!!
Några gladare, vackrare saker:
Så innerligt oskyldigt barnsligt och gladt
vi leka vår kurra gömma
och springa vår enklek och taga fatt . . . !
— Hvad det är gudomligt att glömma!
Hvem trodde vi ägde det klingande skratt,
som kan hela hjärtat tömma!
Vi stå ju och spritta af lustiga spratt,
som växla i hast och bli ömma.
ja, låt oss då vara barn på nytt
med sinnen så underligt veka,
som hade oss lifvet aldrig brydt!
Ja, låt oss då rasa och leka
som alla sorger för alltid flytt,
så nänns icke någon oss neka!
Tag af dina strumpor, tag af dina skor,
nu vada vi tvärs öfver viken!
Nej, vattnet är icke så djupt som du tror,
. håll inne du bara med skriken!
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Där borta i skuggan bland granarna glor
ej afunden lysten och fiken,
där göms du som pärlan i pärlemor
för hela den dumma publiken.
Nej se, — du har fötter, som tåla att ses,
fast vattnet är klart som en källas!
Hur måste ej kjolarna ställas
bland kittlande strån och abborgräs!
Hur måste ej ögonen fällas,
när vattnet når högre upp, än till knäs!

SONETT OM DRÖMMARNAS VILLA,
DIANA SÄRSKILDT TILLÄGNAD
Där stiger i månens glittersken
vår hvita drömmande villa,
vår luftiga lycka, men formad i sten
och tigande, tigande stilla.
Den speglas i vågen så ljus och ren
att änglarna skulle den gilla,
bland träden en kåre fläktar len
så bladen ett daggregn spilla.
Välkommen från lifvet till dunklets ro,
där tankarna glömma tänka,
men själen är hemma i eget bo,
där vänliga genier länka
allt, allt, hvad vi aldrig vågat tro
att lifvet ville oss skänka!

FYRVÄPPLINGEN.
Min dikt är en vårligt spirande äng
med väppling och starrgrästufvor,
där sommaren slumrar i blomstersäng
bevakad af tomtar i lufvor.
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I bäcken rör näcken sin silfversträng,
publiken bär gula hufvor,
i lunden hörs fågelkvitter och fläng
och kutter af vilda dufvor.
Men midt ibland spirande gräs och strå
fyrväpplingen, lyckans tecken,
försiktigt späjande väntar på tå.
Kan du då ej se den på fläcken?
Skall du då förbi vår lycka gå?
Där står den ju . . . där vid bäcken!
ja visst, ja visst, — du är beläst och klok
och odlar ditt förstånd och dyrkar vettet . .
för sådant där tar jag min hatt vid brättet,
men älskar allt hos dig, som är på tok.
jag nappar gärna på din minsta krok
och låter lycklig bryna mig på spettet,
— det är för resten allra bästa sättet
att fylla upp med vers din stora bok . . .
Än sen, om jag kan se de ytterst fina
och vackra trådarna uti ditt nät!
Än sen, om jag nu till exempel vet
att du af idel älsklighet vill pina
och plåga ur mig Adams löjlighet
på det mitt snille måtte dubbelt skina!
ALINE!
Din lögn är så vacker, din lögn är så fin,
din lögn, den är pärlan, som kastas för svin,
din lögn är af skälfvande fibrer väfd,
din lögn är en snyftning till hälften kväfd,
din lögn är ditt hjärtas tystaste gråt,
din lögn är en lögn att bli salig åt,
din lögn är den vackraste sanning du sagt,
Gud signe den heliga lögnens makt!
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Din näktergal, som är alldeles yr af perspektiven, och ej fattar dem ännu.
den 14 0. 15 Maj.
Stora Diana!
Hvad skall jag säga om er, om Arthur och dig? Ja, det är
inte godt för mig att finna uttrycken, så van jag än är att jonglera med substantiv och adjektiv. Nu ditt senaste bref! Det är
ju kolossalt skönt att du är moderlig mot mig — i brist på
bättre! Och emellanåt dyrkar jag just denna immateriela kärlek till dig allra högst, den gör mig så högidealistisk och ger
mig så vackra tankar. Men så kommer allt det andra, begären
och lidelserna och längtan efter den lycka du kunde gifva mig
om du ville . . . ja, den spröda, märkvärdiga lyckan, som du är
så nöjd åt att kunna hålla i perspektiv, om vi kunde råkas
os tördt!
Nå, af det ostörda blir det alldeles ingenting, för du vill
naturligtvis bli störd och arrangerar nog så vi bli det, det förstår jag perfekt. Annars hindrade oss ingenting att råkas ostördt
bäst vi vilja. Mina bittra sonetter komma nog att klinga i djup
moll mer än en gång, men kära Diana, sloka inte med svansen
mellan bena för den skull, det är ju min uppgift. Dessutom
räcker din svans inte till att sloka med mellan bena, om
du inte kallar din herruppvaktning för din svans, — men den
svansen tror jag inte du vill opåtaldt ha mellan bena, eller hur?
Åtminstone skulle det se en del fult ut för andra.
Alltså, låt mig skrifva som jag känner: bitterljufva sonetter,
fyllda af tack och undran och stilla hån öfver mig själf och
öfver människonaturens ovillighet att bums frånsäga sig alla
små drömmar och hvarje vackert hopp om lyckans fullhet. Det
är mer än jag går i land med på rak arm.
Malheur(t)en hör nu engång för alla till det oslippliga för
mig. Och så är det ju så galet ställdt att min malheurt är din
bonheur och tvärtom. Men med all malört är bägaren du räcker mig oändligt smaklig och härligt stimulerande. jag ville
ej vara utan den drycken.
7
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Hvad du skrifver om vår originelt vackra trio gör mig underligt väl stämd. Du vet inte huru jag af själ och hjärta och innersta person spelar med i den. Kantänka om jag gråter lite
ibland, det gör ju violoncellen som oftast, och det är bara vackert! Men nog har man hört och sett en trio, som stumt sämre
och spelat mindre kinkiga och fina passager långt grumligare.
Jag, som sköter bara tredje stämman, violoncellen, har ju mest
att passa in mina toner så de inte skära och skorra mot fiolerna, hvilket ju inte är så förfärligt svårt, när fiolerna skötas som
ni göra det. Man måste ju vara i hög grad omusikalisk och utan
känsla för harmoni för att inte bli inspirerad och ryckt med
af den konserten, stora Diana! Den påminner mig om de s. k.
sfärernas harmoni, rent ut.
Men Diana, Diana — tror du det är ett bra sätt att lägga
balsam på mina sår? Får jag säga dig att den konserten gör
mig för tid och evighet till en halfförryckt fantast och musikgrubblare! Jag känner att jag låter mig snärjas in i vackra tongångar och att jag aldrig skall frigöra mig ur dem, utan att sätta lifvet och min själs salighet till.
Att skrifva vers till dig må du mig unna,
fast jag är fri och galen i mitt språk . . .
tag icke genast fram en prygelpåk
om än April hör till det ren försvunna!
Låt mig som sorglös Bacchus på min tunna
bli än elegisk och än ekvivok,
förtörnas ej om jag ej skulle kunna
den lyckans läxa, du mig lärt med bråk!
Om mina rim blott blifva lyckligt funna,
skall ej du yrka spöstraff vid en kåk
och dömma mig till evigt tanketråk.
Friseglarns kol, de äro ej förbrunna,
och jag kan redan skönja hamnens båk...
snart äro vi väl inom piren hunna!
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MIN DIKT.
Man säger min dik är för sensuell,
för mättad af lifvets muster .
den borde väl vara ett hanegäll,
som väckte till dagens duster . . !
Tyvärr är den hemma i söderns kväll
bland myrten på Ithakas kuster,
jag spiller på Thules björnskinnsfäll
förgäfves min glödande Ruster.
Men ser jag att under den, hvita som snö,
lätt purprade vågor svalla,
så fäller bland dem jag ett myrtenfrö . . .
Och källornas frusna calla
skall åter förlorade doften strö,
och vänliga gudar befalla.
Säg Diana — hvarför skall jag spilla min Ruster på ditt känsliga hull? Kan du inte säga mig med detsamma att du känner
vinet i porerna och som absolut stämningsmänniska gärna vill
lofva att stämningen kan få makt med dig, trots alla tillfälliga,
omotiveradt afkylande intryck? Förklara inte i förtid för mig
någonting, allra minst att du icke vill vara min Diana, när
lyckan flyger oss tätt förbi och håller en fyrväppling i handen!
Hvarför skulle du just då bli reserverad och byta ut Diana mot
en annan otäck person som jag inte känner? Ty Aline var visst
inte häller hvarken sipp eller reserverad engång en julafton
man, då jag gick bort med en kyss i minnet, en kyss som
var betydligt varmare än tant Alines skulle fått lof att vara! Nej,
låt oss inte slå ner förhoppningarna, vackra Diana, låt oss
tvärtom hoppas att Hardangerfjorden, Molde och Trondhjem
ha i sina klyftor bevarat urtidens glädje och lefnadsfriskhet och
att de springa omotståndligt fram och slå armarna om oss, när
de få se oss. jag ser det grönklara vattnet och de violettskimpå
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rande fjällarna, jag känner luften och dricker det härliga ljuset, och jag kan omöjligt föreställa mig en stel och styf och
surmulen Diana, som med reservation emottar alla dessa gudagåfvor och visar sig som den fördomsfria men reserverade vännen emot mig — emot mig, näktergalen, som på en vårmånad
skrifvit en hel glödande diktsamling till Diana i hoppet att
beveka henne till flera varma och mjuka kyssar än hon drömt
om. Ånej, Diana, du nänns inte göra Gud och sommarn emot.
Din T
Tack för vänskapen ändå! Och för att du förstod så bra mitt
vädjande till dig. Men inte gör jag om det, var viss på det!

D 15 maj 97 .
Härliga Diana!
Återigen ett bref. Ett bref alla dagar!! Och det fast du gett
mig korgen på sätt och vis, alldeles nyligen. Skall man kalla
det annat än tätting? Nej.
Är det möjligt att ert bröllop var redan den 14? Så borde
det väl ha varit, efter telegrammet jag fick i dag morgse; —
allt är naturligtvis bakfram. Jag får telegram af er på er bröllopsdag. Har man hört bättre?! jag undrar bara huru det skall
sluta med allt det bakvända. Ångrar mig bittert att jag inte
telegrafgratulerade er på min egen födelsedag d. 13 maj. Det
hade varit konsekvens och logik.
Och nu mottog jag nyss dina härliga, söta, ljusröda, sluga
djur vid hoen. Det är värkligen ett tänkande svin (sus pensoir),
det stora svinet. Grisen bjuder till att se slug ut, men är i det
hela taget bara förnöjd och elegisk. Men svinet, suggan, är suggererande mäktigt klok. Hon ger mig en blek rosenglans från
sitt goda hull öfver hela mitt arbetsrum. Hon har fått plats
nära din halfvissna lilla bukett, hvars förgät-mig-ej-er ännu må
förträffligt, och under 3 stora rosor, som lefvande, på ett vackert stånd, hittat vägen till mig från H:fors. Det ligger någon100

ting animaliskt och vegetabiliskt tilltalande öfver gruppen, men
riktigt noga återger den icke situationen, sådan jag minns den.
I stället för att borra sitt stora öra in i suggans (moderns, ammans?) bog, borde grisen fört dit sitt lilla söta tryne. Nu ser
han absolut för likgiltig ut för hennes charme, det lilla oskyldiga kräket. Och det var han då visst inte!!! Och är visst inte
det heller ännu, och blir det inte heller, innan åtskilliga mån
och solhvarf gått om och om och om och om och om.
• • -Åttonde bröllopskalken tömmes för mig marskalken
och skalken!» Jag känner melodin. Den är från en gammal visa
om turkiska Zaren och kökemästaren Kuopiolänski. Det var
storartadt att minnas mig midt i bröllopsbrådskan! Tack hjärtligt! Jag sitter ofta och förundrar mig öfver den stora gåtan
huru du och Arthur med edra kolossala affärer och andra intressen alls hinna tänka på mig, för att inte tala om att skrifva
bref. Det gör mig glad och varm om hjärtat, ju mera jag tänker
därpå, jag inser att vore ni än så ombytliga i val af vänner,
hvilket ni visst inte är, så har jag ändå med Guds nåde utan
mycken förskyllan och värdighet blifvit delaktig af edra tankar
och er vänskap kanske i rätt hög grad, högre än jag genast vill
tro. För sådant kan man inte tacka och bocka. Jag ville bevisa
huru jag tycker om er, men Arthur vet det nog ändå, och det
enda sätt jag kunde visa det på för dig, Diana, — det är väl
kontraband, efter du så tycker. Men tillät du mig engång att
öfverföra en liten del af det jag känner varmt inom mig på
dig, och kunde du mottaga det ärligt och öppet och fördomsfritt, så tro mig: den kyssen borde kunna väcka döda!
Ack ja — hvarför drömma om kyssar och vidare utveckling
af allt det där otroliga och lifgifvande, men strängt förbjudna
af din stora stränghet? Du har ju diktsamlingen redan: Mohren
har gjort sin tjänst, mohren får visst möta er i Norge, mohren
behandlas naturligtvis som en prins af blodet, mohren får vänskapens vackraste gärder, men hans svarta, längtande, obetvingliga hjärta skriar efter att få klappa stormigt och vildt
och fritt emot ditt under ett famntag så underligt häftigt, att
minnet vägrar ihågkomma det som en värklighet.
Hvad hjälper det fjälldalarna stå tjusande vackra, om du
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vägrar mig perspektiv? Narras mig då perspektiv, Diana! jag
bönfaller dig på mina knän om lifslögnen. Ljug igen gudomligt
vackert för mig, jag behöfver det, och du kommer aldrig att
ångra dig det lilla, sublima, saliggörande bedrägeriet! Hvarför
taga bort det härliga, lofvande blå, som du ju själf kan ha ett
oskyldigt nöje af, då du ser huru det återvärkar på mig? Eller
tycker du värkligen redan så illa om mig, så du inte ens i tanken ville göra en säterfärd på tumanhand i en ljus midsommarnatt?
Förlåt mig om jag med mina själfsvåldigheter och mitt krassa sätt att slå om stämningar rubbat något vackert du känt eller tänkt! Jag vet att jag förut genom sådana oförsiktigheter,
som en kvinna sällan förlåter och aldrig förstår, gått miste om
mycket, men jag har genom bot och fasta gjort det godt igen.
jag märker så väl på toner i dina bref att jag varit dum. Förlåt
mig och straffa mig inte mycket länge! Jag är mycket mycket
mera elegisk gris än du tror. Läs om mina dikter någongång,
och visa mig hvar svinet varit framme i dem.
Hvar är din adress i England? Agros - Hull? Jag måste få
skrifva till dig ända till dess vi mötas. jag är så otroligt beroende af det, så du inte förstår.
Se här sådan jag ville ha din bekännelse:

BEKÄNNELSE.
Dunkla natten låter skyar draga,
tunga skyar, tyngande af regn,
vågens suckar, knappt förnimbart svaga,
stiga upp ur dunklets stora hägn.
Svept i pläden under suntälttaket
lyssnar du med min, jag ej kan se,
hälften drömmande och hälften vaket
till min kärleks vackra epope.

102

Hvad jag lidit, tror jag rör dig ringa,
hvad jag njutit, det är mera värdt,
och jag lyckas ändtligen dig tvinga
till bekännelsen, som jag begärt.
Villigt lämnar du din hand, behandskad,
åt min vård och ser dig varsamt kring,
och när tomheten är noga granskad
säger du som var det ingenting:
»jag har känt mig lycklig ofta, ofta,
vid er vackra lek med vackra ord,
jag har låtit edra blommor dofta,
dofta mer af himmel än af jord . . .
Men att älska er, det är ett annat,
— det är något, som jag icke bör, . . .
Tyck som jag, att leken nu har stannat
på den punkt, som minnet vackrast gör.!»
Utan ryckning ligger vid mitt hjärta
handen kvar och talar annat språk,
och jag fylles af din tankes bjärta
själfmotsägelser på hemlig stråk.
Och jag prässar handen, och jag tror den,
och jag glömmer allt hvad du har sagt,
— det är bara luft i tomma orden,
men i handen har du uttryck lagt.
Och jag stiger upp och kysser handen,
och jag följer dig till hyttens dörr .. .
Nu går regnet löst kring sjön och landen,
men jag drömmer soligt såsom förr . . .
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Låt mig i tankarna hölja öfver den talande handen med alla
de kyssar jag spart och spart i månader .. ! ! Och gif mig tron
på att du vill vara med om min
MIDSOMMAR.
Midsommar, som väntar vid Hardangerfjorden
och ångar af dunster ur drifvande jorden,
midsommar vid klara och blågröna vatten
kom snart för att sänka den leende natten
kring sinnen, där sommaren drömmer och sväller
och blommor ur ymnighetshornena häller!
Kom ljus såsom lyckan, kom blid som en mor
och visa dig gifmildt nådig och stor!
Du, moder, kan skänka oss fullhetens hela
omätliga skatter att saliga dela,
du, moder, kan lyfta på vänliga armar
det knotande barnet, som gråtande larmar,
du strålande moder natur, du förbarmar
dig öfver hvad mänskorna kalla att fela!
Kom, räck oss med kungliga later det sköna,
tag fjällamas svarta och fjordarnas gröna,
tag himlarnas blåa och skyarnas ljusa
och ös dem utöfver oss! Tjusa oss, tjusa!
Du ensam kan skänka oss fullhetens hela
omätliga skatter att leende dela!
Jag blir liksom gripen af bärgssvindel, när jag tänker på Hardangerfjorden. Men jag tycker det svindlar för mig af någon
slags oförklarlig, härlig och stor känsla att engång få gripa lifvet
fullt, fullt, fullt, med allt hvad det gömmer af rikedom och
lycka. Och jag tänker mig inte den lyckan uteslutande i ett
famntag, jag tänker mig den som en hel atmosfär omkring dig,
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hvilken ger mig en hög och vacker och ljuf stämning, hvar än
jag går efter dig.
Skulle du vilja neka mig till och med den? Jag är så rädd om
den att jag fruktar det värsta. Om du nu far på det där silfverbröllopet, så blir du genast en del kallare. Ack, jag förstår det
så väl, säg inte emot! Och så kommer den ena och den andra
och säger det ena och det andra!
Jag hade ett bref af Aj Backas, som inte gjorde mig glad.
Usch, hvad hon tar groft och fult på allting — och på dig med!
Jag visste inte förut hon var . . . huru skall jag kalla det? . . .
afundsjuk! Bara på det att jag korresponderar och sänder vers
till dig. Och hon förutsätter hvad som hälsa. Hon gjorde ett
riktigt ledsamt intryck nu. Kanske jag misstar mig. Tala åtminstone aldrig om detta för henne. Hon är bestämdt farlig,
säger min instinkt. Och far inte för att låta henne sopa bort allt
det vackra vi tänkt och känt, — hon är karl att göra det. Och
kan aldrig föreställa sig en femtedel af det finare, älskligare
och förlåtande vackra i våra stämningar. Ja, jag är kanske orättvis mot henne, men hon tydde mitt versbref redan så illa. Du
kan förstå jag svarade på brefvet med all diplomati jag är mäktig, och emellanåt är jag rätt mäktig sådant.
Låt mig i den sena natten böja mig ner emot dig och kyssa,
kyssa, kyssa dig tills jag ej har anda kvar mera.
Din egen stackars näktergal, som är bekymrad in i det sista.
d 16 morgonen.
Två saker har jag glömt skrifva till dig, skyndar därför tilllägga dem.
Sänd mig ditt versalbum, så skrifver jag in dikterna där i
någonslags ordning och har det med mig till Bergen! Men sänd
det i slutet paket för all del!
Det andra är också någonting ganska viktigt, för hvars skull
jag lämnade ditt bref öppet i natt, men nu på dagen har det
förflyktigat. Det är 25 graders värme i skuggan, som slappar
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minnet, och vi ha åska mest hvarje dag. Kalla inte mig förbi
för den skull, en annan gång minns jag nog hvad det var! Skrif
ännu några bref innan ni reser och glöm inte för England och
Skottland alldeles helt din egen
T. gal

d. 19 och

20

maj natten. 97.

Du stora, nådiga, riktiga Diana!
Nu känner jag igen dragen af den antika gudinnan, som
inte för roskull var himlaboren, utan värkligen kunde se bort
från en jordisk kvinnas småsinne.
Ah, säg inte att jag fört dig bakom något ljus! Du vet så väl
som jag själf att A. också är en människa och framför allt vän
till mig. Lika litet som han ville ha mig ensam att hänga efter
er utomlands, lika litet skulle jag i längden utan en smula
förödmjukelse kunna göra det. Jag har ju din ordination att
vara stolt för att behaga dig. Och fast min stolthet är välgörande vek och förtroendefull i umgänget med er, så finns den
ändå. Det är just den, som annars förstör allting för mig.
Säg inte att du är otroligt naiv . . du har nog haft känsla
af det fjärde bladet i fyrväpplingen; det är ju så själffallet, har
jag ansett, — för A:s skull — att jag inte brytt mig om störa
samklangen mellan oss genom att vidröra det. jag trodde Arthur gjort det för länge sedan. Det var så att säga hans villkor
Men hade jag fått vara hos dig, Diana, när du fällde dina
onödiga, bittra tårar för ingenting — jag skall strax förklara
det — så kan du tro jag tagit hvarje tår mellan mina läppar
och kysst dig glad i ett nu. Tro mig, du behöfver aldrig ångra
dig den själfbehärskningen att du trots dina dåliga tankar om
E., inspirerade af den intriganta Aj, beslutit dig för ett försök
att möta äfven henne utan hat i hjärtat.
Ja, är det inte det jag sagt att Aj hela tiden sedan i fjol våras
spelat ett intrigant, dubbelt spel!? Inte för att hon skulle sagt
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mig något illa om dig, nej, men för att hon af idel intrigsjuka,
kanske afund, hycklat vänskap för både dig och E, lockat förtroenden ur er och sedan användt dem endast till att reta upp
er mot hvarandra. Nu först inser jag det fullkomligt klart, och
finner ingen annan grund till det än hennes lust att hålla en
liten intrigs trådar i sin hand.
jag känner E. i grund och botten. Hon är en ärlig natur, men
lidelsefull och häftig som du själf. Nu har Aj sagt henne ett
eller annat illa du yttrat om henne, möjligen mina ord i något
bref i fjol. Mer behöfdes ej. Hon är naiv och kortsynt nog,
hon sluter sig till första vänliga människa, hon har därför utan
reservation i ögonblickets uppbrusning omtalat för Aj hvarje
minsta hugskott, hvarje hemlig tanke, som flugit genom hennes hjärna. Och af dem har Aj gjort en liten treflig bukett, för
att presentera den åt dig i rätta ögonblicket, t. ex. då Arthur
var hos oss i fjol. Hela denna sida af saken ser jag nu först,
jag ohjälplige dumbom!
Uppriktigt frågadt, — kände du genast i början du såg E.
aversion för henne? I allmänhet tycka ej kvinnor om henne,
hon är för utpräglad. Men jag tyckte din aversion kom först
med Ajs ingripande. Och är det redan färdigt mellan Arthur
och henne, så är det Ajs förtjänst, som hetsat och intrigerat.
Nå — när vi nu kunna tala om detta så lugnt, så ber jag dig
så innerligt ömt att mottaga all min glödande varma och på
samma gång subtilt fina tack för du förmått besluta dig att
ändå träffa oss i Norge. Du vet inte hvad du därmed skänker
mig. jag vågar knappast tro du gör det uteslutande för min
skull, jag känner då en så underlig svaghet, att jag fruktar
krafterna svika mig af idel lycka och jag blir liggande i Finland . . .
Min långa, ensamma lycka har tagit på mig; man glöder inte
utan att sätta lifsnerven med i spelet. Mitt hjärta har många
gånger klappat i för snabb takt, och då tar fan(tasin) mig mest
alltid, — vackra, stora, sunda Diana! Jag har visst tyckt mig
äga dig mer än engång, och jag har inte ångrat mig, ty jag har
då ägt dig nästan fullt. Det kan du inte, Diana, det kan bara
en inbillningens och fantasiens man. Men ack, så det tär, så
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det tär .. . ! Du är både grym och älsklig. Skulle du ej vara det,
vore du ej den kvinna du är, och jag hade aldrig skrifvit en
rad vers till dig. Numera kan du ej låta bli att åtminstone alltid ihågkomma mig som en olycklig vän, och det är jag förtjänt af.
Men gör mig till en lycklig vän, — åtskilligt säger mig, min
erfarenhet framför allt, att den kvinna jag älskat blir jag aldrig
ovän med. Sådant förefaller mig onaturligt. jag förstår engång
för alla icke tvänne rika människor, som efter ett ömsesidigt
tvekande och sökande funnit hvarandra, om än för blott några
ögonblick — jag förstår ej att de ha råd att kasta bort allt det
vackra och fina, som de ha erfarit och sluta upp att vara vänner. Det är vandalism och barbari, det är att oförståndigt lämna
ifrån sig lifvets mest eteriska och på samma gång bästa dofter,
som kunna och böra konserveras af oss otacksamma.
Och likafullt sänder jag dig denna mindre eteriska dikt, för
att du måtte ha en ny fantasi.
VILSE.
Vi gingo väl vilse ifrån hvarann . .
— kvar togo de andra vägen?
Jag ropar i skogen på dem hvad jag kan,
och du står och låtsas förlägen.
Blott eko svarar hallå, hallå!
Och gäckande skrattar en skata,
men himmeln blir plötsligen dubbelt blå,
och vi höra upp att prata.
Säg, skulle din puls då slå takt till min,
när samtalet går så staccato?
Diana — min kärlek tar våldsamt mitt sinn',
jag glömmer att känna som Plato!
jag ser i ditt öga, jag forskar och ser,
pupillerna vidgas och slutas,
och när du ett ögonblick drömmande ler,
då vet jag att stunden må njutas.
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Jag famlar i yrsel och famlar igen,
jag vet icke mer hvad jag tänker,
jag dröjer vid nektarkalken än,
— jag vet ju ej om jag den kränker . .
Till sist som ett honungsberusadt bi
jag tumlar ner i den drucken,
och ändtligen flyga mot himlarna vi
förenta i mättade sucken.
Ja, Diana, — jag ser vägen som slingrar sig uppför någon
fjällbrant mellan hassel och björk, och jag ser dig med stolta
höfter gå framför mig. Jag hör mig ropa på de andra . . . men
så kommer prosan. Du har aldrig lämnat dem ur sikte, du vill
ej lämna dem ur sikte. Du tror på en spådom, att den lilla mörka kvinnan vill ditt fördärf, och tänker ej på att vi äro tre mot
henne, om kon någonsin i sina tystaste tankar tänkt på ett
förräderi mot lyckans fyrväppling, hvilket han aldrig gjort.
Vill du några ögonblick tänka klart däröfver, så inser du förtroendets makt! Jag har inga varmare, mera värda band i lifvet,
än dem med hvilka ni knutit mig vid er. I dem finnes allt
hvad jag tänkt mig af tillgifvenhet, tacksamhet, vänskap och
lycka. Förstår du mig?
Du gör det, ty ditt senaste bref sade mig mer än något annat. Tack så länge du finns till!
Din
Näktergal.
När du får detta bref är det redan torsdag. I lördag fara ni.
Är det möjligt? jag reser jämt en vecka efter Er, till Stockholm
först. Ännu har jag rätt mycket arbete kvar, nerverna säga upp
kontraktet smått, men jag anstränger min energi, så det susar
i öronen. Jag hinner väl hämta mig under de två veckor jag
har kvar innan vi möta Er i Bergen. Det vore ledsamt att vara
fördärfvad då! Men så grymt skall väl ej ödet vara mot mig,
och vore det det, så är du bestämdt desto vänligare mot mig,
Diana? Lofva mig det, — jag kunde älska dig så outsägligt för
den skull!
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Svartsjukans hämnande dolk!! Det är otroligt hvad frånvaron
af denna kan gifva allting en idyllisk, Arkadisk prägel. Tycker
du inte det är nästan otroligt fridfullt och ljuft — nästan som
på andra sidan värkligheten?!
Ja — nu minns jag hvad jag engång glömde fråga dig om. Jo,
tillåter du jag presentar en del af »Dianas bad» åt Scholander? Jämte den dikten lämpar sig »Vårt bröllop» förträffligt
för hans luta. Jag ville vara artig mot honom i gengäld för
hans vänlighet mot Ella. Han får själf sätta musik till dem om
han finner Sancta Lucia trivial.
Huru lång tid ha Ni på er i Norge? En månad? Smekmånad?
Ah, så den blir förfärligt kort, jag vet det, — jag känner till
lyckan. Men låt oss icke
perdre en desir le temps du bonheur!
Inte sannt? Låt oss inte göra det, Diana! Det vore oförlåtligt
af oss.
Hvad du gjort för min skull gör mig stolt och glad och lycklig. Först att du vill behärska en antipati, som kan ännu slå
om, tro mig! Sedan att du afstått från silfverbröllopet. Diana,
jag tager din hand och trycker hundra heta kyssar på den, om
jag ej får föra min hand in på områden, där mina kyssar kunde ressentera mer och glöda djupare genom ditt blod. Hvad det
ändå är synd om er kvinnor som aldrig kunna beundra formerna såsom vi! Ni äro ju långt fattigare. Vore jag kvinna, är
jag rädd för jag aldrig älskade annat än kvinnor — åtminstone
med de instinkter jag nu har. Förstår du som kvinna mysteriets
tjusning? Och retelse? Jag tror bara till hälften, förstå ni kvinnor det.
— Ditt poesialbum har jag visst fått, men nu har jag så
mycket att skrifva, så det ej ens blifvit påbörjadt ännu. Men
jag hinner väl än, om ej annars så när vi träffas. Det vore härligt att fylla i det, medan din hand hvilade lätt på min axel
och din kind strök sig mot min! Månne pennans fart då ofta
blef afbruten? jag är rädd för det.
För dina två så sällsamt vänliga och öppna, förtroendefulla
bref vet jag ej huru jag skall tacka dig. Skyll min lilla tystnad
på mycket arbete och dåliga nerver! Mina tankar äro hos och
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i dig dag och natt ändå. Du har ensorcellerat mig fullständigt
och jag längtar, längtar förfärligt att återigen få prässa läpparna
mot det gulröda hullet — och de svällande halfkloten.
(Att läsas senare ombord på »Botnia».
Inte under affärdsstöket.)
Kristihimmelsfärdsdag
Stora Diana!
Ur dunklet i dalarnas näste
vi skåda mot stjärnhimlen upp
och se på dess strålande fäste
Plejadernas skimrande grupp .
Snoilsky.
Jag tar honom till motto för detta sista meddelande från
Näktergalen till Diana på hemjorden. Diana på utländsk jord
får nog ej undgå fler -utgjutelser». Så framt ej det brefvet i
morgon förbjuder mig alltsammans, ty i dag fick jag intet.
Fiskarna fingo intet then Kristihimmelsfärdsdagen.
— Jag har skrifvit flitigt i dag på min fullvuxna barnbok.
Efter en mycket underlig natt. Två hela, långa noveller om
-En förlust- och -Ett missförstånd», den förra behandlande min
mors död och begrafning, den senare ett ledsamt missförstånd,
som på själfva julaftonen tvang mig i harnesk med min far —
till dess jag »ljög» mig fri. Så du ser att det inte alltid är fäder
som ljuga sig fria.
Efter detta underliga kompositionsarbete af verklighet och
fantasi, skall Diana ej fordra att jag är bara förnuft. Min stämning nu, när du snart är på väg, kan inte beskrifvas lätt. Jag
ville sända dig hela essensen af den 20 grader varma vårkvällen ute. Den är lugn, med breda, blekt rosenröda strimmor i
väster, fullkomligt molnfri annars och rörande vackert fridfull.
Jag har inte sinne för gäckeri och vet att jag inte nu kan vara
spirituell. Det kommer nog senare, då du tvingar mig till det,
men förlåt mig om jag nu igen är elegisk! Tröttna inte vid det,
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— jag är ju ett formligt lam i Arkadien — på samma gång
jag är varg i Ulfsby, förstås.
Jag ville sjunga så här i form af en bölja som följer efter
dig långa vägar ut i Östersjön:
BARCAROL.
Ack, råga min stora lycka till rand,
ack, låt mig engång dig följa
från kärlekens vackra och vänliga strand
ner i hennes häfvande bölja!
Därinne i vikens lockande djup
i strändernas dunkla skugga,
tätt under det lummiga bärgets stup
daggpärlor i gräset dugga.
Där stänker böljan sitt väsens kraft
i törstiga blomsterkalkar,
och rodnande sluta de om dess saft,
som lyckliggör dem och svalkar.
Den böljeleken är evigt ny,
den lockar evinnerligt lika,
den låter minuterna randas och fly
förförande stormiga, rika.
Den gungar oss sakta, den smälter söt
oss öfverlyckliga samman,
den låter oss sätta det heliga fröt,
som lefver i kärleksflamman.
Ack, råga min stora lycka till rand,
och låt mig välsignande skölja
din väntande kärleks lummiga strand
med min längtande kärleks bölja!
Tag upp en melodi på den, och låt vågorna sjunga vaggsång
för dig så du somnar och tänker på mig, och vaknar och hör
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sången igen, så länge du är ombord. På det viset kan jag följa
med dig ända till England.
jag ville skrifva så mycket, så mycket, men jag vet att du
känner mina variationer redan på den genomgående melodin
om tvekan och tro. Nå, du är den Plejaden, som bländar sjustjärnan, som aldrig visar sju stjärnor på en gång. Skimra, vackra Diana, jag är ej skrämd för mina ögon, fast de af skrifvande
och Björneborg äro ganska angripna. Det är bara genom att
ej vara rädd för någonting man når någonting. Fegheten är
en känsla, som jag ej mycket besvärats af, och här i B :borg har
jag alldeles vant mig af med den. Fast det nog finns de, som
säga alldeles tvärtom, är jag viss på.
Skulle den lilla underliga kärleken, som vi diktat oss till,
skulle den bara vara en lek, så är den en så vacker lek, att jag
för all tid bär den i minnet. Är den däremot mer, så få vi
kransa med grönt vår midsommarhydda i Hardanger och låta
ekot jubla rundt omkring vår glädje.
Och nu, Diana, låt min våg följa efter dig till Köpenhamn,
se bara efter, den följer med efter ångarn. Och på Nordsjön tar
den fatt dig igen. Jag lefver i den, här hemma bara arbetar jag
med brinnande ifver på att få allting färdigt och nästa fredag
lägga ut med blomsterkonungens båt » Carl von Linne-. Du ser
jag är riktigt banalt poetisk. Herregud, — det är en sak att
känna, en annan att finna nya uttryck. Håll så mycket af mig
att du ej ledsnar på dussinuttrycken.
Nu just slog en härlig doft af hägg in genom det öppna
fönstret. Jag spejar förgäfves efter hvar trädet är, jag ser det
icke, kan därför ej gå och bryta några blommor att lägga in i
brefvet. Hos häggen är också doften hufvudsaken.
Lycklig resa, lycklig natt, Diana! Tack för hvad du gjort mig
sedan du senast lämnade Finland! På ett gladt återseende, som
jag ännu ej riktigt fattar med mina sunda sinnen, men väl med
fantasin.
Vårdagsnäktergalen.
Glöm mig inte under färden öfver Köpenhamn och Nordsjön! Stanna ni länge i Kongens By? Då skrifver jag dit ett el-
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ler par bref, men i England skall du ha flere. Och glöm inte
mig med dina bref, jag är rädd jag blir sjuk utan dem. De äro
mig så nödvändiga redan, som luft och ljus.
Efter 3dje Juni är min adress Linn4atan 16, 3 tr. Stockholm.
Senare Kristiania, poste restante, d. v. s. efter den is juni.
Och när jag på kajen i Bergen ser det engelska fartyget styra
in, då vet jag att du för med dig förnimmelser och fröjder till
mig, som lifvet endast en gång bjuder på, och med underliga
ögon skall jag se din stora, varma och fylliga gestalt stiga utför landgången för att möjligen i allas närvaro helt broderligt
kyssa mig välkommen till Dianas sälla jaktmarker . . .
Hvad vi sedan göra? Ja, inte vet jag, men förunderligt roligt
och intressant skall hvarje liten rörelse och hvarje minspel af
oss bli. Att man kan ställa till någonting så jubelfyldt som detta! Och så charmerande i sin ovisshet och friska glädje. Månne
Norge på länge haft att motse ett så härligt inveckladt och
lofvande besök?
DIN ROS.
Jag suger din ros som ett svärmande bi,
jag känner ju bladen lefva,
och väntar att höra ett halfkväfdt skri
från läppar som darra och bäfva.
Jag hänger med blicken vid din gestalt,
den undulerande, ljusa,
som kunde mig skänka bedårande allt
som ännu en lycklig fått tjusa.
Och röd såsom rosen af blossande blod
du ömsom mig bjuder och nekar
i härligt och leende öfvermod
all kärlekens hemliga lekar.
Jag ville mig dränka i formernas svall
likt simmaren hufvudstupa
och stilla välsigna mitt syndafall,
det oåterkalleligt djupa.
114

Jag skulle med kyssar utan namn
dig bära till nya himlar,
där sällheten slumrar trygg i sin hamn
och luften af fjärilar vimlar.
I lördag, innan ni alresa — båten går ju först kl 7 — skall
du ha en sista hälsning från mig på vägen och ett rop på gladt
återseende. Aldrig har ännu någon rest ifrån mig med så
många löften. Håll dem, Diana, håll dem! Och vet att jag
med all min trånad och vildhet kunde gråta af lycka åt ett
vackert tonfall af dig och böja mig ner för att kyssa det knä,
som besitter förmågan att omsluta den sällaste lycklige, om
det blott ville det.
Din oändligt tacksamme och tillgifne
Näktergal
Björneborg 4 juni 97.

Stora Diana!
Nu är jag i färd med att embarkera. Med ganska underliga
känslor reser jag den sommaren till mötes, som vi planerat; jag
tror aldrig på värkligheten af mina feberdrömmar innan jag
öfvertygat mig om att de ej äro blå dunster. Förlåt, stora Diana,
om jag i min längtan och ifver gått för långt i dikten — det
är engång för alla diktarnes förtjänst och fel att låta hänföra
sig.
jag har hundra gånger tänkt och sagt att det du gifvit mig
redan nu uppväger alla små förargelser och ledsamheter som.
mött mig under senare tider. Rågar du min lycka, så tager jag
emot den som en oförtjänt skänk af lifvet, en skänk, som besitter alla öfverraskningens och glädjens, vänskapens och kärlekens finesser, och som gör mig rikare än jag borde få bli i
min tunga existens.
I Stockholm stannar jag visst till den 12 eller 13 juni. Alltså
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telegrafera eller skrif dit, så snart ni vet när ni lämnar England!
Adress Linn4atan 16. 3 tr. Jag tager då genast biljett till Kristiania där jag träffar Ella, och så möta vi er i Bergen. Den färden tar visst två eller tre dagar, därför ber jag om besked fortast möjligt med bestämdt datum då ni anländer till Norge.
Det vore fatalt om vi mankerade ens några timmar.
Tack för vänligt bref och de mystiska löftena! ja, — eperdu
d'amour, personne ne salt ou l'on va. Men jag vet du förlåter
mig och min hetta, jag litar både på kvinnan och vännen . . . !
Ella har alldeles ändrat tankar om dig, som hon bör göra.
Det var roligt att läsa hennes sista bref, jag vågar spå att du
alls inte kommer att behöfva ångra någonting, lika litet som
någon af oss andra. Vill du, stora Diana, behärska din antipati
och förvandla den i sympati, så är fyrväpplingen funnen. Vi
ska plocka den bland gräsen midsommarnatten och minnas
att lyckan icke får flyga oss förbi den gången.
Aj Backas annonserar sin ankomst till Anola midsommartiden. Vore roligt att återvända med er för att pedalera i
B :borgs trakten, men jag gissar att vi, efter våra två veckor
med er, falla ner någonstans vid en svensk badort.
Jag är helt yr af allt, som förestår mig inom de närmaste tre
veckorna. Jag är tacksam mot försynen, mot dig och Arthur,
som beredt mig så mycken glädje och så många underliga, vackra tankar. Mottag min varma kyss på din hand och din mun.
Jag skrifver väl än engång från Stockholm. Med hälsningar,
den galne
Näktergalen.
Stockholm; Prässpaviljongen å utställningen d 6 Juni 97

Stora Diana!
Äfvenledes anländ hit efter en bra nattfärd öfver Bottniska
viken. Fick ditt bref från Köpenhamn dagen innan jag läm116

nade B:borg. Det gjorde mig så tillvida ondt, som jag förstod
att Westz. remplacerar mig i Skottland — ja — ack — men
i Norge blir det jag, som får rå om Diana, hva?
Skulle dessa herrar prosaiska tidningsmurflar rundt omkring
mig veta hvilket bref jag skrifver till dig, så skulle de se nyfiknare ut. Nu bara skrifva och raspa de hvar på sitt håll och
ge sjutton i mig som det bör vara i en skrifpaviljong. Men jag
beklagar Diana, som måste stå bi med det svarta Hull så länge.
Tänk hvad ni ska glädja er, när Ni ger Barrabam lös längre
fram! Måtte Ni bara vara vid humör som jag hoppas vi äro.
Det lönar sig inte fråga läkare här om öronen nu, mamma
Diana. Det är för kort tid. Nöj dig med mig så döf jag är, jag
tycker ändå jag likasom hör bättre nu än senast, beror på en
viss vattenbehandling i B :borg.
De ha så dåligt tunnt, tidningsmannapapper här, så jag kan
skrifva bara på den ena sidan. Men utställningen är proper och
rätt charmant. Tillbringar min dag ensam, emedan jag ännu ej
träffat vänner o. bekanta, men går nu för att träffa dem och
skall se till att vifta lagom. Hur var det där om »blifvande
hustrus man»? Usch, så det låter konstigt, otroligt och fånigt
omöjligt. Hvarför har du narrat mig så och stämt min fantasi
i sådana höga ackord? — Nu just måste jag presentera mig för
Göteborgs flygande korrespondent, den bekanta Rubenson, som
är prässpappa här och en riktigt fullblodig jude.
Det är öfver nu. Han kände igen mig, önskade mig välkommen i prässens palats, men ville lyckligtvis inte se hvad jag
korresponderar. Annars, kära Diana, kom det visst ett i europeiska prässen i morgon dag. Dina bref äro inlåsta bak dubbla
lås (ett synnerligt konstlås) i min chiffonier i B :borg, alltså i
absolut säkerhet.
Jag längtar underligt efter att möta dig. Hvad skall det väl
bli af? Otroliga, härliga ting?! Jag blir mjuk af bara försmaken:
Hälsningar, väntan, lite tyst jubel och mycken tillfredsställelse att jag är på väg emot er.
Din Näktergal.
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Grand Hö tel
Rikstelefon.

Saltsjöbaden, den ni. juni 1897.
Stora Diana!

Ett par tre dagar här ute i det gröna med mycken sömn etc.
borde kunna återställa en krympling, tycker jag. Det var inte
så mycket viftandet som ej mera luften och bullret i Stockholm, hvilket gjorde mig nervös, ty sedan April ha mina nätter ej varit använda till annat än Dianadyrkan
, så att litet
nervoro ju är förklarlig. Emellertid går allting nu sin gilla gång,
— mina tankar dröja vid den lilla badorten utanför Hull, och
jag vet inte riktigt om jag är vaken och ute och reser, eller bara
drömmer i B :borg.
Så kom telegrammet, som sade att ni den 22 afreser från
England till Bergen, och det väckte mig igen till medvetandet
om att jag väl ändå var vaken. Alltså träffas vi först själfva
midsommaraftonen, fast du trodde ni mycket förr skulle bli
färdiga. Uppskofvet vållar mig lite ledsnad, det är klart, men
jag skall se till att begagna det väl. När man väntar på något
godt, väntar man ju för öfrigt aldrig för länge. I morgon reser
jag till Kristiania 81. Holmenkollen, — adress: Holmenkollen.
Där möter jag Ella, som kommer från Berlin i fredag. — Måndagen eller tisdagen resa vi till Bergen och möta er på onsdagen, då ni ju bör passera Nordsjön på mindre än ett dygn.
Och sedan — le deluge, eller hvad det heter, — om det inte
blir bara en vanlig dusch af hela syndafloden. Men, Diana,
låt det inte bli en vanlig, kall dusch, — då blir jag så ledsen,
så jag klättrar ifrån er rakt upp till Justedalsbräen, sätter mig
där på ett isblock och förblir sittande så till dagarnas ända.
Det ska' fan mera bry sig om lifvet, om det inte blir midsommar nu!
I Stockholm träffade jag bl. a. Teodor Frenckell och Sascha
Ehrnrooth, Silfverhjelm och ett par andra finnar. F. var förvånad öfver att finna mig i Stockholm. Det blef inte tal om
hvarken er eller andra, gudskelof. Palmes har jag inte träffat,
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men är bjuden ut till dem i torsdag — för sent, gudskelof! Jag
är hälst ensam eller med min snälla syster, sedan mina förlagsaffärer äro undanstökade. Så du ser jag lyder dig som ett
barn, inte sannt? För öfrigt smakar mig Stockholm inte längre,
jag finner de flesta så förfärligt uppstyltade och längtar efter
bättre och varmare förstånd, än deras poserande snobberi. Men
i alla fall tycks Stockholm bli min hufvudstad, — jag har numera nästan alla mina litterära intressen koncentrerade där, och
mina litterära vänner finnas också där. Patriot utan fosterland!
Huru är det — har Westz varit rest med er i Skottland? Har
han kanske delat din ensamhet vid badorten utanför Hull?
Diana, Diana — hvarför säga mig detta? Hvarför inte tiga hellre med hela det sammanträffandet? Om lyckan är god, blir det
honom jag ser allra först på båten den 22. Nå-ja: ich grolie
nicht, — jag knotar ej .. ! jag återsjunker lugnt i min nirvana.
Men tag till godo, stora Diana, med mitt dunkla medvetande
att jag, Endymion, när jag speglat mig i källan såsom min klassiska kamrat, i spegeln sett en åsna, i stället för den vackra
ynglingen.
Det är mycket, mycket underligt att fara midsommaren till
mötes på dessa premisser. jag är nyfiken och jag är skrämd,
jag är otålig och jag är färdig att försaka alltsammans. Ty jag
fruktar att hela min eteriska och vackra lycka skall lösa upp
sig i en moderlig och vänlig kyss, i stället för allt det myckna
jag lofvat mig.
Skulle ni inte vara de mina goda vänner, ni äro, så ville jag
aldrig spela en så besynnerlig, fastän intressant roi, som jag
nu faktiskt gör. Inför er har jag inga hemligheter, jag kan bekänna allting, utan att behöfva bli förödmjukad inför främmande, som icke förstå någonting. Och det ger mig lust och
mod att drifva leken till sin spets, äfven om du ej lockade
själf, du stora Diana, med hela den farliga trollkraft, som kvinnan besitter öfver en man, som hon tryckt intill sig och till
hvilken hon hviskat alla lyckans lifgifvande och bedårande
löften .
Jag skulle gärna sätta mina tankar till vers, men trots den
vackra utsikten och min vackra varma stämning, vill det ej
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gå lätt. Därför skrifver jag prosa. Du får nog med vers ändå,
tro mig. Scholander fann »Vårt bröllop» och en förkortning af
»Dianas bad» förtjusande
— de bästa vers han läst af mig,
sade han. Jag vet ej om han kommer att sjunga dem, jag var
ej envis med att öfvertala honom. Men väl har jag löfte om ett
godt svenskt förlag för hela diktsamlingen, så snart jag levererar manuskriptet.
Jag borde ju tillägna samlingen till dig, men fruktar onda
tungor. Hvad menar du själf? Är det inte lite vådligt?
Det, som bekymrar mig mest, är att sommaren hinner framskrida så långt innan vi träffas. Redan nu står naturen här i
midsommarskrud. Kanske dock Norge är litet efter, låt oss hoppas det. Åtminstone längre norrut i Trondhjemstrakten. —
Det är mig ett af de största nöjen jag i lifvet erfarit att tänka
mig vårt sammanträffande. Skulle du ock bli bara min förståndiga mor, så lofvar jag dig att du får bråk med din gosse. Du
har låtit honom alldeles för länge utsväfva i fantasier och
vackra föreställningar, han brinner af otålighet att gå vilse på
bergsbranterna, att ligga utsträckt i gräset med dig på Hardangerfjordens ängssluttningar, och att taga miste på dörr i ett stort
hotell, där en ovan så lätt kan göra det.
Men han bäfvar och suckar, blir varm och blir röd vid tanken på allt det härliga som ett sådant misstag kunde föra med
sig, när dörren är låst, och det elektriska ljuset släckes och tändes med en knäppning på knappen ofvanför bädden . . .
Får du tid, så adressera några rader till Holmenkollen, Kristiania, innan den 21 Sta juni! jag tror annars du väljer en annan
väg och låter mig stå väntande förgäfves på Bergens hamnarm.
Din väntansfulla
Näktergal.
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Wisby 22 juli 1897.
Stora Diana!
Nous voilå arrives et installes! Rummet med verandan ger
förträfflig utsikt öfver trädtopparna med hafvet i bakgrunden —
alltså just det en flyttfågel som jag begär. Skulle vi stannat
kvar i Stockholm öfver ett dygn, hade vi måhända återträffats
med er, ty alla edra saker blefvo ju efter genom portierns åsneaktighet. Vi antogo ni kanske skulle stiga af i Furusund och
återvända. Måhända fortsatte ni ändå fram till Hangö, äfven
utan tandborste och näsdukar .. . äfventyr!
Nå — således kommo Ni tämligen kanta och klara fram till
hemmet efter röfvarlifvet med oss på kölen och i Norra Sverige — Stockholm att förtiga. Vi hoppas att Döbeln ändå ej
gjorde haveri, fast jag kunde se att Ni följdes från Stockholm
af en envis tjocka ett par timmar sedan ni farit.
I går hann Ella redan skrifva ett bref till er. Jag hade tillbragt natten på däck, för att hon skulle få hvila och för att
göra liksom ni, ty det var ju beramadt att Ni skulle sitta i
korgstolen hela natten. Nå — följden blef en sista genomvakad
natt i allehanda brokiga tankar på den härliga månaden som
nu är till ända — för denna gång. Jag ångrar alls inte min natt
i dessa tankar, om bara ej jag varit absolut slagen dagen därpå
och så sömnig och bruten, att hvarje tanke på brefskrifning
förbjöd sig själf. Därför blef Ella den första, som skref till er.
Hon är snabb i vändningarna, då det lämpar sig.
jag hoppas du reklamerade mina rosor till dig — de funnos
ombord på Döbeln under mitt namn, ty jag hade tänkt hinna
följa er ombord och själf taga ut och öfverräcka dig dem. Men
det blef det ju ingen tid till, ej häller ens att taga Kung Carls
portier i nacken och dundra upp honom för att han ej fört
edra saker ombord — det nötet. Och ändå är hotellet första
klass ... De måtte ha velat behålla er kvar, hvilket ju ej var
att undra öfver, och de valde det sättet att förbjuda portiern
föra sakerna ombord, om Ni ej själfva togo emot dem. Slugt
n.og, men det lyckades likväl ej! — Ni kan tro vi vom för121

argade å edra vägnar!! Mina telegram — ett till Furusund om
sakerna och ett annat till Hangö om er ankomst — ha väl framkommit, så ingen yttermera förargelse uppstått? Och själfva de
kvarblifna filokerna ha väl också med Nordkusten eller annan
båt nått Hangö?
Ja — ännu är jag ej fullt återställd till vett och förnuft efter
den långa, härliga nordlandsdrömmen med branta, svarta fjällar
och en eftergifven, varmblodig, vänlig och alltid glad Diana
som följeslagarinna. Det drager väl sina modiga tider, innan
allting blir sig likt som före den, om det alls blir det mera.
Jag tycker det ej kan bli det, jag vet ej hvarför. Det är som
hade jag undergått någonslags metamorfos, jag vill hoppas till
någonting gladare och bättre än förr. Hvem som är orsaken till
den, vet Diana bäst själf . . .
Det vore ett mycket svagt uttryck, om jag sade att vi känna
det tomt efter er. Vi lefva med er ännu, och vårt dagliga tal
och alla våra tankar äro hos er. Men Visby med sin hafsluft
och nästan odrägliga hetta har slagit mig i ett slags dof ro, jag
förnimmer det nyss passerade som en glädje hvilken ej har
flytt, utan som jag kan få igen lika fin och lika innerlig med
de vänner, som förstå och förlåta mig och märkvärdigt nog
lära tycka om mig såsom Diana och Arthur. Jag har så besynnerligt lätt att anse alltihop såsom någonting långt ifrån hopplöst förflutet, utan tvärtom som ett vackert och fint band mellan mig och de personer jag älskar mest. Någonting sådant
förgås inte, innan man själf spelat ut sin rol som tvåbent
däggdjur . . . tvärtom det ger däggdjuret vackra stunder af medvetande att vara mycket mera, än det i sin pessimism vill tro.
Ack ja, är jag riktigt sann, så måste jag medgifva att minnet
och hoppet om återträffande bereda mig stunder, som knappast äro mindre värda än den lyckliga värkligheten var. Jag
känner mig så underligt trygg och frisk och nöjd, som kanske
aldrig förr. Helgjuten och harmonisk, kunde man kalla det.
Jag har ej emottagit så mycket varmt och känslofullt och oegennyttigt och vackert, utan att det bouleverserat mig åtskilligt,
trots det ena ledsamma återfallet i svårt lynne och mörk stämning, som föranledde mig till extravagansen på Hasselbacken
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och lärde mig dagen därpå att tacksamt taga emot förlåtelsen
af dig för någonting annat än hvad brottet i själfva värket var.
Jag är sedan länge så ovan vid att kunna känna och känna
mildt och vänligt för andra, — tack för du gifvit mig förmågan
igen!
Inom kort äro vi väl i fullt arbete här, ty arbete blir det nog
för oss båda. Ingenting i sällskapslifvet lockar oss, tvärtom finna vi staden och badgästerna så oerhördt tråkiga till det yttre
som alla badorter och badgäster alltid äro det. Vi komma nog
att lefva i Norge och Norrland hela sommaren ut, fast vår
adress är Visby.
Stora Diana, tag emot mitt innerliga och rörda tack för den
härliga samvaron och gif mig hopp om en ny längre fram! —
Hälsa hjärtligt Arthur och sänd mig några rader så snart du
får tillfälle!!
Till härnäst, din
fågel i handen.

Visby; Sjusofvardagen 97
Kära och saknade Diana!
Mina dagar gå förbi i dåseri vid ljumma vindar och kraftbrytande bad. Läkaren har förbjudit mig tänka, helt enkelt,
än mer är allt arbete mig förbjudet. Därför ett tanklöst, men
varmt bref, hvilket jag ville göra så ljusblått som sommarhimmeln i sydväst öfver Öland och hafvet därunder.
När jag ser Visby, förstår jag hvad man kunde göra af Hangö
med enormt kapital och flera århundraden på sig. Klimatet är
icke så rysligt olika. Men hela Gotland är bördigt af begynnelsen — annat är det med sandmon däruppe. I alla fall är
det likhet — bara att tallskogen här ersättes af hela Europas
trädflora — acasior, poppel, kastanj, m. m. m. m. Här skulle
Diana ha mark för sina planteringar, kan du tro! Här trifves
lärkträdet alldeles invid hafvet, där stormarna annars piska
1.2,3

hvarje grässtrå på flykten. Hit hade ni bort komma båda två,
i stället för att hals öfver hufvud i en korgstol rusa till edra
böcker, som ju ändå hade kunnat vänta på er ännu några veckor. Och här skulle vi sökt upp stranden och viken för Dianas
bad, innan vi skildes åt. Gotland har 5o mil kuststräcka, så alltid hade vi någonstans funnit viken med sand så hvit
Ella hade bref af dig i går, ett äkta, muntert Dianabref, som
jag afundas henne mycket och som bevisar att du visst inte
blifvit alldeles förändrad ännu och dragit ridån ner för hela
lustspelet Bergen—Stockholm. Också Arthur har bara goda ord
att säga om färden — säg hulda hvad önskar du mer?
Hvad vi ha att säga, koncentrerar sig i min kyss på din hand
och din mun. jag vill inte breda ut mig i ord om det. Tack!
Men Norge blir för mig alltid ett land, där mjölk och honung
flyter från bergväggarna, där bräerna äro varma af bourgognevin och regnet själft smakar Chablis. Ulvik och Geyranger,
Molde och Frösön — se där kulminationspunkterna. Själfva
det »travle» Bergen och det banala hotel »Kung Karl» få ett
slags själfsvåldig poesi som vore det i dag 1797 och ej 1897.
Ett enda vill jag klart — att få göra om en färd med er. Och
då stanna ej i två dagar på ett ställe, men i två veckor ; ställen
som äro värda ett så långt uppehåll finnas öfverallt. Jag skulle
sätta mig in i en mera sydländsk naturs flora på den tiden, nu
halkade hela naturen mig ur händerna, så att säga.
Diana — låt mig börja drömma om en velocipedfärd — icke
ansträngande och mycket långsam — genom Rhendalen, Bourgogne, Rhonedalen till rivieran! I ert sällskap, förstås. Två eller
tre månader nödvändiga. Vi börja vid Köln i medio af Maj
nästa år, äro vid Rivieran i medio af juli och kläda oss halfnakna efter tropikens fordringar. Låt mig börja drömma om det
nu redan!
Din sönderbadade
Näktergal.
Om några ord beder ödmjukast
Densamme
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Visby 29 juli 1897.
Stora Diana!

I dag morgse kom ändtligen ditt första bref, roligt och öfverdådigt och framkallande skratt på skratt. Stackars öfverlupna
Diana, hvad jag ville bo hos er, också jag! Om du kunde få
trefligare därigenom och ett godt skratt och en vek stämning
då och då. Nå, det boendet kommer nu att höra till de fromma
önskningarna; — får jag tillbringa tre eller fyra dagar hos er
på hemfärd till det hemska Björneborg, så skall jag skatta mig
lycklig. Mera blir det inte, det kan jag räkna ut långt på förhand.
Men jag hade haft stor lust att stå med Appelgren på Hangö
mölja och taga emot er och er bur. Antagligtvis hade jag kunnat hålla mycket god min och se just så förvånad ut öfver ert
bagage som jag bort göra. I alla fall var det bra jag inte var
där, Gud vet om jag inte narrat hela badorten till gapskratt,
om jag engång brustit ut. Jag vet att ett sådant löje smittar.
Inte mindre lustigt skulle det ha varit att på Bellevue se
Diana som köksa, kusk, svärdotter och svägerska, men detta
skulle jag respekterat djupare än bagaget, och antagligtvis gjort
allt för att inse att du värkligen var en annan person än på
vidderna mellan Grjotlien och Dybvashytten. Ack, den färden
bland snö och is och bräer!! Och franskan!
Jag är lite ledsen öfver att baden pumpa ut mig. Från kl. 9—
ro om morgnarna solar jag mig sprittnaken i ett badhus och
doppar mig då och då i saltvattnet. När jag därtill ligger inpackad i svettbad under en hel timme hvarannan dag, så inser
man lätt att större krafter än mina kunna gå åt. Därtill brunnsdrickning. Förlåt således, Diana, om jag är mera mäskartad än
maltstark — jag hoppas maltet skall komma efteråt. Och får
jag ej malt och styrka i mig, så vet ensamt Herren huru jag
skall stå ut den ensamma vintern i Björneborg med min hund
och min naturliga spleen. Kunde jag ens oftare få komma till
er! Till Helsingfors ville jag ej fara, om inte för att vara ute125

slutande med er. Alla andra har jag mest kommit på sned med,
och det behöfs för min moraliska rygg att jag inte ger efter,
— då blir jag alldeles en trasa. Detta har du svårt att förstå,
men långa år ha nu bragt det därhän, och min litterära värld
och mitt litterära hjärta finns i Stockholm. Jag har väl inte frivilligt degraderat mig till Björneborg, för att sedan gå omkring
och svansa och trycka händer på belackarne i H:fors!!
Gud ske lof att Ella får försöka i Berlin — det är den stora
vinsten jag har af historien. Och för denna lifsviktiga angelägenhets lyckliga utförande, har jag naturligtvis att tacka mina
goda, varma, kära, öfverlägsna -tysta vänner». Om ni visste
hvad ni gjort mig med detta, förstode ni hur jag älskar er. Ni
räddar stoltheten och nerven inom mig, — två saker, som mer
än väl behöfvas för hvarje man, än sen för en skald.
A propos skald — så skojar man duktigt i Sverige med en
sådan titel. Och jag har gjort mitt bästa för att i min mån misskreditera den, när den tillämpas på vanliga dödliga. I historien
och i högre föreläsningsstil tar den ju sig nog så bra ut. Men
ännu är jag inte värd den, tro mig. Jag smått dignar under ansvaret af ett sådant kall ...
— Emellanåt förargar jag mig att vi inte valde Mariehamn
eller Hangö till badort i sommar. Vi hade då varit närmare er.
Men det skedde för att ej vara påflugen och ej gifva lastarenom
rum. Också kan det vara så godt att vi äro här — ur hälsosynpunkt, men ej ur synpunkten för hvad vi ville och önskade.
Jag försöker trösta mig med den härliga naturen. Jag kan
ännu ej förstå att Visby inte ligger 200 mil från Finland. Nog
måste ni komma hit engång, mig anar att jag mer än en gång
återvänder hit, om bara jag lefver. Här hålla sig själfva ruinerna
i tusen år. Och hade man bara en kutter förankrad i hamnen,
så vore det ingenting att klaga öfver — särdeles om ni också
toge er en badkur på 6 å 8 veckor på Östersjöns pärla.
Mina dikter, d. v. s. min diktsamling ger mig anledning till
mycket grubbel. Jag har att fila och korrigera mycket, samt det
viktigaste: att sammanställa dem så de bilda ett helt. Jag tror
hela samlingen kommer att heta: »Laureatus», och behandla
en svärmares lefnadsdröm. »Dikter till Diana- blir en underI26

afdelning i den, men blir den längsta och bästa. Om ett par
veckor får jag väl lof af doktorn att taga ihop med arbetet.
När nu din svägerska bor hos er, får jag väl återigen nöja
mig med mindre täta bref. Ifall ni företaga några resor eller
ifall Arthur reser bort på någon tid, så hoppas jag du underrättar mig. Jag ville ställa min hemfärd därefter.
Med min tröga, trötta hjärna och utbadade fantasi klamrar
jag mig fast vid allt hvad jag upplefvat och är din oföränderligt
och varmt tillgifne
» Lui » .

Visby, 6 aug. 1897.
Stora Diana!
Den hetaste af alla heta dagar sätter jag mig ner i min heta
vindsvåning och tackar för brefvet senast, för orubbad vänskap
och nya bevis på den ...
. . . Du skulle komma hit och taga solbad, det är härligt. Man
klär sig totalt naken, lägger sig midt i solgasset på en kort filt
och låter luft och ljus spela kring nerverna. Aldrig visste jag
det var så skönt att gå naken. Om en half timme viras man in
i samma hvita filt på 5 minuter, kommer till den behagligaste
transpiration och så bär det af hufvudstupa i badet. Andra
människor bli totalt brutna af dessa bad, svimma och orka ej
röra sig efter dem, men jag mår som en fisk i sitt element. Jag
har ju alltid hållit på sol, som det bästa hälsomedlet för mig.
Om morgnarna tar jag solluftbad, d. v. s. går naken efter hafsbadet i en half timma, med en ny doppning då och då. Resultatet är 5 kilo fördunstad alkohol, styfva nerver, lättja, aptit,
sömn. Det är ljuft att vara djur, ett nyktert djur! Ty all alkohol är förbjuden och förbudet respekteras. Endast tobaken kan
jag ej lämna. Men af allt detta nakengående är jag blifven brun
som en mestiz, (en oäkta spanjor!) Och lat som forntidens gudar. Frisk också, säga de som se mig. — Kom, Diana och solbada med mig! — det är som att flyga, tro mig, flyga i luft och
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ljus, ren och strålande luft. Gudomligt. Försök det i Hangö,
men förkyl er inte! Det får ej blåsa på en, och hufvudet har
man inlindadt i ett lakan. Gnidning efteråt.
Emellertid har jag af omständigheterna blifvit tvungen att
skrifva vers till Visby, hvilka härmed bifogas, jämte förklaringen huru jag kom mig till det midt i hettan. Ty på svenskarnas
verser och festande måste jag ju svara, alla visste ju jag kunde
skrifva vers. Ella förklarar att verserna äro utmärkta, och en
tacksammare publik har jag aldrig haft.
Nu går båten i rappet. Jag gläder mig åt att rosorna från
Stockholm voro vieux or och äkta. Men mera fröjdar det mig
att ni tänker på mig med den gamla värmen och det trots Hasselbacken och Boccaccio. Vill Gud gifva mig flera Visbysomrar
och norska resor, vänskap och oförtjänt glädje, Dianas ynnest
och allt det goda som fallit mig till del i sommar, så blir jag
kanske nog så tolerabel ännu. Ella sällskapar med Selma Lagerlöf (Gösta Berling) och Rust Roest. Hon hälsar Arthur och dig,
och jag är din oändligt tillgifne
Näktergal.
Visby d 14 aug. 97
Stora Diana!
Strax som jag sändt af mitt senaste bref, ångrade jag mig.
Jag skulle ej komma med klagovisor till Diana, som dag ut
och dag in representerar både kontor och firma. Arthurs bref
nyligen talade så tydligt om differensen mellan ert lif nu och
för en månad sedan. — Ah herregud, är det inte mer än en
månad sen!? Nej, i går var månen åter full, men jag var nykter, gunås. Jag ser Nordmännerna med grå hår och flödande
svada. Och jag hör Pratet diskutera allting på jordens rund med
säkerhet och sakkännedom och hofsamhet, förstås. Nå, sådant
kan ju kallas hvila, om man ej måste anstränga sig, och hvarför anstränga sig, när de ändå föra ordet? Skickliga, lätta umgängesmänniskor, som aldrig lämna ett svårare intryck efter
sig! —
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Arthur H. Borgström

Foto Finlands nationalmuseum

Den natten kl 12., som du bad mig tänka på dig, kom värkligen en elektrisk ström. Det blef åska och blixt och storm. Men
den hade tagit en omväg, kom icke direkte från Hangö, utan
från Öland. I alla fall kom den, och jag tänkte på Jupiter och
Io, som omfamnades i molnen. De lyckliga!
Också vi ha sett Moldefinnar här. En dag kom den där förstupptäckta bankherren Ignatius med sin gamla fula fru. Jag
känner af princip icke Ignatier och fula fruar. Vi gingo förstås stelt förbi hvarandra. Men det spelade i fruns ögonvrår;
hon afundades nog ett eller annat, om hon såg oss i Molde.
Hvilket ej är underligt alls.
Ja, visst borde du komma hit ännu i höst och bada bort styrkan och fetman. jag var härom dagen nära att svimma af trötthet efter ett par timmars inpackning och två bad. Magrar gör
man, ty restaurationen är ganska slet. Och alkoholn en ljuflig
saga från fjällarna och finnskogarna i norden.
Men ändå skrifver jag vers och ger min bok faQon. Det har
gått bra i dag, därför är jag lite glad och försöker stryka öfver
det sorgsna senast. Men posten går rätt nu, jag önskar dig uthållighet, glädje och annat godt. Men nog äro ni besynnerliga,
som ej pröfvat de barkade seglen till Dianas bad.
I hast, din tillgifne
»Laureatus».

Visby

20

aug 97.

Stora Diana!
Ack, så vänligt, så vänligt! Jag undrar hvarifrån du tager din
vackra medlidsamhet, det hör inte i allmänhet till damer som
ha så många järn i elden som du. Den grymma uppfostran i
tidigare år har satt behagliga märken i Dianas karaktär för all
framtid. Lycklig hon, som bara har den behållningen af tyglarna under tonåren.
Du frågar mig om råd huru ni skola få ett slags flytande
9
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Tusculum för att på sommareftermiddagarna kunna lämna
Hangö och bada Diana på utskärs klipporna. Det finnes ingenting enklare i världen. Arthur har ju alltid svärmat för sjön,
är skicklig seglare och behöfver inte pruta med Blekholmens
varf som andra. Alltså — när jag i september (slutet) kommer
till Hangö (om jag får tid för Laureatus) så skola vi göra upp
den definitiva ritningen till Yawlen »Diana» hvilken skall vara
stor nog för att kunna segla till Stockholm och Visby, men
likafullt kunna skötas af tre man, om det gäller. Med en sådan kutter och med kännedom om farvattnen, kunna ni lägga
ut från hamnen kl 3, då kontoret stängs, och tillbringa hela
eftermiddagen till kl. io under segel. Ännu bekvämare för bad
blir om ni förankrar Yawlen i Hangö by, därutanför finns så
många holmar och vikar ni behagar för att bada i. Det skall
kunna tältas på däck för solskenet, kajutan skall ha liggplats
för 4 herrar, damsalongen för 4 damer, — för pianot tror jag
dock ej att det blir rum. I så fall blir båten nästan för stor till
små lurer inom skärs. Kanske ej ändå. Vi få se.
Nå — yawlen Diana blir ej byggd för zoo mark, inte ens för
r000 —! Men en vacker dag tar ni lots och examinerad styrman ombord och styr till Åland och Sverige. jag begriper egentligen inte huru ni ej längesedan skaffat er båten. Är det något
löfte af Arthur till sin mor, efter hans vådliga irrfärder kring
Finska viken i unga år? Eller är Diana själf sjörädd? jag förstår
det inte. Allting i Hangö hänvisar ju till sjön.
Ändtligen faller du på den iden, men du skulle säkert föredraga en pråm, bogserad af en ångbåt, framför en vig, välseglande, vacker kutter. Eller har du genom besöket på Kalle
Knorrings yacht, där du såg Lysholmen och tänkte på mig, har
du genom det besöket fått lust för lustjakter. Då var det ett
välsignadt besök. Herre Gud, att få gå ombord med er på en
bättre 20 tonnare och sätta kurs ut i världen!
Med er stora personal vid smöraffären och Agros bör det lätt
kunna ställas så, att Dianas manskap tages af eget folk. För
vanliga Dianabadutflykter i närheten af Hangö taga ni den
engelska båten med de röda seglen på släp för att användas vid
landstigning. Manskapet måste då stanna kvar ombord och kun130

na icke störa ensemblen vid badet i viken, dit deras blickar ej
nå från den förankrade kuttern.
Tänk ett sådant sommarlif! jag talar vackert med er, så får
jag inackordering ombord för hela sommaren; jag skaffar mig
en skrifmaskin, som kan användas i sjögång och tar navigationsexamen, hvarpå ni engagerar mig som secondchef, inte
sannt? Är det afgjordt?!
Detta oafbrutna vistande i fria luften, ifriga bad, det nödvändiga bugandet och krypandet ombord befordrar afmagringen, Diana. Jag menar ej att du skall buga och krypa för någon
annan än bommen på seglet och för det möjligtvis låga kaj uttaket. Enhvar sin egen herre ombord, annars. Utom jollgasten,
som är Dianas och djäfvulns och Guds slaf, förstås. Ja, så att
projekt saknas inte, det ser du, och just sådana projekt, som
du måste gilla för eftermiddagsturerna om sommarn i Hangö,
då den lilla nya engelsmannen kränger så hemskt. —
Ella håller på och bråkar med en litterär soiree i Visby. Den
går af stapeln i måndag. Hon biträdes af själfva Selma Lagerlöf,
bara de två. Det blir nog en stilig föreställning, annat är om
det blir stor publik, ty badgästerna äro redan bortresta till
största delen. Fröken Lagerlöf är vårt dagliga sällskap jämte
pseudonymen Rust-Roest, fru Elkan! Och de duga till dagligt
sällskap, intelligenta, frisinnade, fina och kvicka. Har du läst
»Gösta Berlings saga»? Om ej, så återstår det ett stort nöje för
Diana. Boken är bland det bästa som svensk litteratur frambragt. De ha kommit från Italien och Kreutznach, och ha slagit sig ner här, emedan detta är en smula söder i Norden. —
Ja, nu kommer mitt långa bref och dimper ned midt i Terviks eller. Turholms förhållandena. Jag vill hoppas det kunde
läsas högt som familjeunderhållning om det gällde. Säg mig,
hvad menade Dianas högvälborna fru moder om mitt bref från
Odde till »Gulle mamma»? Har brefvet blifvit läst för Arthurs
föräldrar? Undras, hvad man ansåg om tonen, den väl familjära?
Jag önskar Diana en i allo lycklig och framgångsrik sejour
bland de gamla, hvilkas bifall betyder så mycket. Och jag antager att det behöfs föga förställning och annat fult, för att förvärfva deras välbehag, hvilket du väl aldrig förvärkat.
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Men farligt torde det väl vara att nämna mig, stackars missförstådda geni, bland dessa. Mitt namn låter ej bra där, jag
känner det; det skulle förödmjuka mig, om jag inte visste med
mig bättre besked om mig. Och det vet du ju också.
Jag dröjer i tankarna i Dianas barndomshem, där hon sprang
kring vid sjutton år, utan att drömma om allehanda norska
fjällryggsresande och sin trogne
Näktergal Laureatus.

(Pardon för plumpen!)
Visby io sept. 1897.
Stora Diana!
Mer än gärna skulle jag adressera detta bref till Köpenhamn,
så som du önskade, men stormarna och den försenade postgången på Visby göra det tämligen säkert att du redan skulle
ha lämnat Kongens Bye, då detta kom dit. Därför skall det
möta dig i Hangö vid din återkomst tillsammans med Ag
Berndtson.
Det var bra roligt att efter en mindre paus återigen mottaga
några bref ark från Diana. Ack, hvad jag förstår hennes halfva
vemod vid besöket hemma å Tervik och hennes glädje att vara
behöflig och nödvändig i Hangö! Ja, tyvärr, tiden går alldeles
förfärligt fort, men inte vet jag vi blifva stort äldre för det!
Åtminstone bli de, man tycker om, evigt unga såsom man
själf, inte sannt?
Men det är lite oroande när helt små flickor som fröken
Frenckell växa upp och kunna göra anspråk på att snart vara
jämnåriga med en själf, det bevisar att världen förökas med nya
personer, som man hittills icke räknat med. Egentligen är det
ju bara trefligt, eller hur?
Diana är storartad, som underblåser unga flickors svärmeri
för skalden T:hus! Det är mycket kostligt att veta sig vara lite
föremål för sådant. Ack, hvad de skulle bli bedragna, om de
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såge genom skalet och det s. k. ryktet! Kanske inte — beror på
huru kloka de äro...
— Ditt bref kom först i går — så mycket försenadt af stormarna. jag har tänkt mycket på er, på Arthur och dig. Ni äro
ändå de enda människor jag träffat i Finland, som det är någonting riktigt mycket med. Om ni visste hvad det är lifgifvande att i öknen ha några sympatiska vänner, om än på afstånd!
Vidare har jag i tankarna följt med er från Hangö till K:havn
senaste lördag. Usch — så det måtte ha rullat och hvinit!
Huru sågo du och Aj ut? Generalen och. Arthur äro väl sjöförsäkrade. Här blåste de dagarna småsten, ska jag säga. Kallt
och kusligt, och förfärligt hög sjö! Nog är du modig och föga
rädd för obehag, som i sådant väder far på ett par dagar till
Danmark! Det tycker jag otroligt mycket om.
Men inte tror jag du var fru att vifta åt Gotland i förbifarten, om jag än stått på stranden och viftat tillbaka. Du låg visst
i din hytt och kämpade — jag hoppas lyckligt — med den förbannade sjukan. Det är ju farligt att stiga upp och röra sig. Nu
på återvägen måtte det gestalta sig bättre, tänker jag. Det blåser mindre, men är kallt. I morgon eller öfvermorgon, lördag,
skall jag pedalera öfver Gotland, för att se Botnias rök på afstånd, när du passerar förbi.
Jag är så dum efter badkuren, så det går högst illa att skrifva
vers. Men det jag skrifver tror jag är tämligen bra. I stället är
jag så härdad att jag i storm och regn tar luftbad i det fria
under tio minuters tid. Det har sommaren värkat. Man blir ej
nervös af det ; tvärtom, man blir dum i längden. Därför afbryter jag snart och söker upp Diana, som på några dagar har
elektriserat mig till min förra inspiration igen, om hon numera
bryr sig om det, sedan hon spelat den röda fjäderbollen med
Aq under någon vecka.
Huru är det — jag träffar väl honom i Hangö när jag omkr.
d. 26 anländer? Diana, Diana! Jag säger inte mer, men jag
längtar mycket att gå den korta vägen upp till villan och igen
kyssa dig på hand och finna mig omfattad af de otroligt behagliga, osynliga länkar, som så länge lyckliggjort mig. Du är
djärf, som under Arthurs frånvaro först härbärgerar Aq och se133

dan mig! Men kanske han kommer samtidigt med mig, det lät
på hans bref som skulle han tro sig bli färdig med Hull till
dess. Ja, efter de dagarna kan jag väl lugnt fara till mitt land
igen och lefva på minnena.
Här är numera ensamt som i B :borg. Ännu en vecka har jag
sällskap till middag och kväll af fröken Lagerlöf och fru Elkan, (förtjusande rar) men sedan blir jag alldeles ene. Håller
väl ut en vecka så, och tänker på Aq och dig och ville vara
med er. Men min skriftställarplikt håller mig här. Jag måste
skrifva mycket.
jag spar kanske renskrifningen i din bok till Hangö, om ej
Aq är där då. Ännu har jag ej infört verserna där.
Skrif en rad till mig i ensamheten här; fast här är gudomligt
vackert blir det dystert. Tack för bref och vänlighet. jag kysser
hvar jag får, din
Laureatus.
Visby, 14 sept. 1897.
Stora Diana!
Det var vackert och vänligt af dig att tänka på mig utanför
Gotland och skrifva mig ett så långt, gladt bref. jag var verkligen denna morgon per velociped ett par mil från Visby österut, men jag såg hafvet bara som en strimma i fjärran och jag
kunde ingen ångbåtsrök upptäcka. I alla fall for du då förbi,
och jag gladdes åt det goda väder du hade på återresan, det
var väl både min plikt och skyldighet, och lätt gjordt var det,
för resten.
Stora Diana, så man blir melankolisk ensam här bland ruinerna! Om det inte var jubileum i Stockholm, så skulle jag
fara dit redan nu, men sådant afskräcker mig, och jag inbillar
mig kunna bringa Laureatus närmare fulländning, om jag
stannar här. Allra roligast vore att hals öfver hufvud packa in
nu strax och komma till Hangö, efter du är så vänlig och så
fördomsfri och vill ha mig. Efter Aq B. kan hålla sällskap med

Toby, så borde jag väl kunna det också ; ifall du skulle vara
borta. jag är värkligen illa däran med huru jag skall göra.
Det vore härligt att utbyta denna öken, full af minnen efter
sommarfåglar, mot Dianas vänlighet och Hangös promenader.
Låt mig telegrafera därom, ifall lusten blir oöfvervinnelig! Men
skulle Aq B. bli ett par veckor hos Er, så är det ju ingen fara
att du lämnar Hangö innan den 20. Och mellan den 20 och
26 är jag nog hos Er. jag ber dig dock bestämds att alldeles ej
bry dig om mina planer, utan handla och resa fullkomligt oberoende af dem. Ty jag blir med all säkerhet uppehållen i Stockholm, har förlagsaffärer igen och ville framför allt kunna lämna den svenske förläggarn ett större manuskript till Laureatus, än jag tills dato har. Därför säger min plikt att jag skall
stanna här och dikta. Bara jag förmådde följa den! Det är alls
inte säkert efter ditt sista bref.
Kanske jag dessutom i Hangö kunde arbeta! Hvad menar du?
Är du upptagen på kontoret? Så jag är tvungen att vara ensam
om förmiddagarna? I så fall —!
Ja nå, jag telegraferar, om lusten vinner plikten. Kanske jag
då afbryter Aqs och din tfte å tfte, trots allt. Men hvad säger
han?!
jag glömde senast att tacka för Tobys porträtt. Det liknar.
Den gamle gossen vill ha skorpor, det är allt. Men han ser
distinguerad och välformad ut som en bättre herrskapshund
anstår. Är han lika mån om sin herrskarinna som i våras, så
får jag väl inte bli svartsjuk i onödan, hvasa?
Ack, om du visste så skymningen efter den präktiga solnedgången gjorde mig underlig till mods i kväll. Nu rufvar kvällen bakom mig med månsken i nedan och stämning af ensamhet och tungsinne. Hu! Jag behöfde en varm hand igen i min.
jag börjar bli för gammal för att skämta med hösten på alla
möjliga badorter, sedan annat folk lämnat dem. Visby i ruiner
gör en inte glad om hösten.
Men jag blir så tacksam, mot dem som värmt mig. Jag saknar Ella och tycker jag är hård mot henne. Hon var ändå så
snäll i somras, som aldrig förr. Och jag tackar dig och Arthur
för det, ty ni ha förändrat oss båda till vår fördel, tror jag.
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Laureatus blir ganska sorglig. Ett finskt diktaröde som Vecksells och Kivis (Stenbergs). Det gladaste där bli dikterna till
Diana. Och början, — hans vilda ungdom. Med tankarna på
sådana ämnen är det inte underligt om höstaftonen faller dubbelt melankolisk, och solnedgången i purpur och rosa är bara
förspel till förgängelsen. Ack, hvad man behöfver älska och bli
varm och känna samhörighet med andra under sådana villkor.
Och, Gudskelof! — du har verkligen väckt mig till lif för
långt längre tid, än kvällarna i Norge. jag beundrar ditt glada
och älskliga sätt att tala om allt det där. Och midt genom Köpenhamnsskojet, ni hade för er, ser jag Diana helt varmt och
förstående trycka min hand och bemöta mig mera öfverlägset
och mänskligt fint, än jag trodde kvinnorna i allmänhet kunna
göra det. — Hvarifrån tager du ditt friska lynne? jag kan fatta
huru bra det motväger Arthurs pessimism i många fall, och
huru han behöfver det!
Var viss om att jag med mycket fullt hjärta ser det hvita
zinktaket på er villa stiga upp på andra sidan hamnen, när jag
snart får komma och ha trefnad och fägnad hos er. Min sommar har varit märkvärdigt lång. Det är som år sedan jag lämnade Björneborg, och jag tycker det är bra längesedan jag satt
och småtårades vid vår afskedsmiddag på Operakällaren i Stockholm. Och jag längtar att se Diana igen och falla till föga inför
hennes mångsidiga tjuskraft. Din
Laureatus.
Visby

22

sept. 97.

Stora Diana!
Efter ett ursinnigt 16 timmars arbete i dygnet med ett tillsvidare godt resultat, afreser jag nu i kväll till Stockholm. Därifrån far jag i lördag kväll med Torneå via Åbo till Hangö.
Vet ej om vi komma fram före måndag morgon d. 27, men då
är jag säkert där.
Nu ser jag jag är tvungen att från Er resa till H:fors på en
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dag. Ledsamt nog, den dagen hade jag mycket hellre tillbringat
på klippnästet i Hangö hamn. Men jag måste. Måtte Arthur
hinna hem till dess, jag skulle så gärna träffa honom, — fast
det ju äfven annars, eller just annars, erbjuder sig små egendomliga funderingar för en Laureatus på tumis med en Diana.
Tack för vänliga raderna senast, midt i kontors- och främmanbrådskan! Det skall bli roligt att läsa för dig hvad jag kokat
ihop, och se hvad du menar. Du må ej tro det blir särdeles
smickrande för Laureatus! För Diana jo, men ej för honom.
Naturligtvis har jag ställt så till att Stockholmsförläggarn,
för hvilken jag visar dikterna, ej kan ha ett uns af sundt förnuftigt varklighetsutbyte ur dikterna. Jag leder nog i den boken själfva Aj på villospår, får du se. Så att du kan vara lugn.
Men folk kommer att tro att jag verkligen är galen, fast jag
aldrig varit sundare till sinnet än nu. Visby har bekommit förträffligt. Jag är helt noinial, fast jag under hela september arbetat fr. ro. f. m. till 3 på natten med idel vers. Det skulle jag
aldrig förut stått bi med.
Det är storm i dag, så jag får en rörlig natt på den lilla ångbåten. Men sällan har jag väl varit bättre rustad att stå mot
sjö och blåst.
Jag hoppas bröllopet varit trefligt och att du ej för min skull
återvändt tidigare till Hangö än annars varit meningen. jag har
det nöjet att om mindre än en vecka kyssa Dianas händer.
Din
Laureatus.

B:borg 6 okt. 97.
Stora Diana!
Så upptagen har jag varit af att med iltågsfart redigera »Laureatus», så att jag ej ens hunnit skrifva och tacka för sist i
Hangö. Men förstå mig, — jag är ju egentligen där hos dig med
kropp och själ under mitt arbete. Och förlåt mig, förlåt mig!
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Men Laureatus skall vara fullfärdig i nytt manuskript innan
den is oktober. Nu, när jag har halfva boken definitivt renskrifven, får jag andas lite och skrifva och tacka för det vackra
och behagliga och goda intrycket jag fick af Finland vid hemkomsten denna gång.
Nå, det skulle taga slut i H :fors. jag borde aldrig fara dit ensam, jag blir mjältsjuk. Isynnerhet, när jag är förkyld förut.
Är inte det märkvärdigt att mina gamla intryck hänga i med
sådan envishet och förstöra allt för mig?
Den Ista om kvällen kom jag hit i hällregn, dysterhet och
mörker. Nå, jungfru Emma och hunden Massa gjorde mig glad.
Det är ändå något, att ha en hygglig tjänarinna och en hund.
Sedan dess har jag ej sett mer än två bekanta här i staden, och
längtar just ej att se fler. Så länge Laureatus skall skrifvas, är
ingen nöd, den ger mig mer än nog för tankar och hjärta. Men
sedan —! Hu! Nå, jag hittar visst på någonting nytt igen, gissar jag. I alla fall kan det finnas orter med mera mänskliga
människor och högre intressen, än B :borg. jag ser nu först riktigt huru gräsligt jordbunden och ful denna ort är. Förut har
jag idealiserat upp den med allt våld. Undrar om jag nödgas
lefva här till min död, — i så fall kommer den nog snart. Men
det är vackert väder för tillfället och fast min förkylning sitter
kvar, är jag dock ej alldeles mjältsjuk. Jag har ju er . . . Utan
er, var det tämligen svart inom och utom mig nu.
I H-fors läste jag en del af Laureatus för Wentzel Hagelstam.
Han satte sig genast i rörelse för att skaffa mig både svenskt
och finskt förlag till julen. jag tror ej han lyckas, och då sänder jag manuskriptet till Bonnier för att i alla fall få Laureatus
ut innan jul.
Hos Hagelstams på Hyvinge såg jag dottern, men ville ej gå
nära henne med min snufva. De ville behålla mig öfver natten, men jag måste ju resa. I det hela var jag nöjd med resultatet af H:fors titten, men roligt var det ej. Skulle ens Aj Backas varit där!
Ja, hon är kanske hos Er nu. Hälsa henne, i så fall!
Om du visste hvilken ofantlig omändring i hela min inre
värld ni kommit å stad, så förstod du allvaret, då jag säger att
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ni inte kommer att slippa mig, så länge jag har lif. Tätting,
voyou!
Jag får väl träffa Er framåt jul i H:fors? Det är långt till dess,
men jag behöfver ha en ljuspunkt, för att hypnotisera mig med.
Tryck Arthurs hand från mig och mottag min erkänsla för
korgarna! Dianas punsch . . . om den väcker minnen! jag tror
jag måste få receptet, för att alltid ha en eldig reminiscens,
när det faller mig in.
Jag är ledsen öfver en sak: Att jag var så förkyld i Hangö.
Nå, det var väl så bra. Annars skulle Toby väl ha uppträdt som
Deus ex machina igen. Men jag tyckte du såg halft ledsen ut
ett tag .. . Skrif mig till att jag misstagit mig.
Min snufva satte sig i ögonen en olämplig minut, just när
Wright kom. Men han tar det för poesi, som det i själfva verket var.
jag kysser Dianas händer, vågar mig ännu ej på munnen, ty
snufvan och katarrhen är gräslig.
Din omöjlige landsortsredaktör
Laureatus.

B:borg is okt. kvällen.
Alltid stora Diana!
Just nu emottagit det vänliga men sorgsna brefvet. Jag vet
ej hvad som gjort att du fantiserar höst och vinter och sparfbjäbb, — jag var i Hangö likamycket som förr din, men du.
vet . . . les circonstances! Jag var i Arthurs hem, jag var bunden...
Nej, låt oss inte sätta en vanlig, ful och dum punkt för nå-

gonting så vackert, som det vi upplefvat! Det är ingenting bittert, ingenting som kan åldras och som man blir bedragen på,
det är ju lifvets must som vi druckit för att vi varit kloka, öfverlägsna och befriade från de många dussinmänskornas evigt bindande skrankor och evigt kortsynta förstånd. Det är inte oss
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värdigt att bli olyckliga numera, då vi ej blifvit det redan. Numera finns det inte höst och vinter för mig, jag tycker mig ha
alla årstider på engång, — i min egenkärlek ofta t. o. m. att
jag kommit öfeer jorden och dess växlingar. Dit bör du vara
på god väg, skulle jag anse. Hvad är tid och rum och ålder,
så länge man har viljan kvar?
Låt mig träffa dig i början på November i Helsingfors, jag
måste dit då. De sista oktoberdagarna reser jag väl. Det kunde
kanske vara politiskt för skvallrets skull, när Laureatus kommer ut, om vi därförinnan visade oss offentligt som goda vänner. Kan inte Ni ställa så till att vi mötas där? Det kunde också
behöfvas att Arthur ej drog sig undan narrspelet för H:forsarnes skull.
En kväll på Socis, — 35, — en glad dag ute i senhöstens Alphydda, allt detta skulle öfvertyga dig om att årstider inte finnas, tro mig! Så framt du alls är angelägen om att de ej skola
finnas.
Ja — mitt Björneborg!! Nog är det hårdt att vara här. jag
har aldrig talat om för någon huru jag lidit här, sen jag kom
hit. Ty lidandet har gjordt mig godt. Men tänk dig nu t. ex.
att ej ha mer möjlighet med min egentligen sällskapslystna och
glada natur till umgänge än jag har. Ty tidigare har man —
af dumhet — bemött mig så, att jag visst aldrig söker mig ut i
sällskapskretsarna här, åtminstone ej där Rosenlews är med.
Sommaren har gett mig min själfkänsla åter, och den förbjuder mig allt närmande. Tandläkar Sandlund, är den enda person jag träffar, utom min snälla medredaktör på byrån. Och
jag vet att ju mer jag af naurliga skäl isolerar mig, desto mer
starka resa sig murarna mellan den öfriga staden och mig. Framtidsutsikterna äro hemska. På krogarna regera fennomanerna,
och blir det vift, får jag som svekomansk redaktör akta mig för
att ej komma i sällskap, där man visar lust att kasta ut mig
senare på kvällen. Sånt har händt. Och af Sandlund, som jag
någongång i veckan dricker en flaska vin med, har man ej
själsutbyte. Jag är morsk nu. I fjol var jag för sönderbruten till
själen för att opponera mig. Nu har jag fått »lefnadsilskan»
igen.
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Ack, hvad jag längtar efter er och den förstående och varma
atmosfären i det kalla biblioteket! Nog måste detta taga ett
slut, men huru och när? Ella är mycket glad och nöjd, Madame
Genee gör allt för henne, och spår mycket godt. Senast läste
jag en notis om henne i Berliner Courrier, där det puffades
mycket om hennes talang, utseende och tyska uttal! Fru Genee
är bekant för sin förmåga att utbilda skådespelerskor i språk
och tal. Bryter hon igenom, hvilket jag hoppas hon gör, så
säger jag väl upp mig här, ty detta blir outhärdligt med tiden.
Och så far jag ut i världen. Alltid kan jag förtjäna en fyrk för
mig, bara hon gör det för sig. Då blir jag åter synlig i tidningarna och uppstår från det döda.
Måtte det bara ske snart! Björneborg är värre än någonsin
efter min sommarfrihet och flykten i fjällama med likar. Det
är mer än kusligt här, om jag ej arbetar 12 timmar i dygnet.
Men det gör jag.
Låt oss träffas om ett par veckor i H:fors! Hälsa Arthur hjärtligt, tacka för bref och säg jag tänkte skicka honom den sten
som föll från mitt hjärta, när jag läste hans vänliga bref senast.
Din Laureatus •
Här medfölja de två sista sångerna i epopen. De tryckas
efter Dianadikterna.
XII
DEN VILSEFÖRDE.
Fru April förstår att läsa
Laureatus' kärleksdikter,
väga dem med vackra vikter,
låta pärleskummet fräsa.
Hon är icke född att kväsa,
hon vill unna diktarn lefva,
hon vill se förbi det skefva,
icke rätta strax och snäsa.
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Finlands litterära klicker
ha ej bortskämt denna skrifvam;
han är bland dem åsnedrifvarn,
politikarin, hvilken sticker
stadens svin och pimplar, dricker.
Sådan är hans diktarära!
Som han sått, så får han skära,
— det är rättvist borgarsmicker.
Det kan härda stål af många,
men det bryter, bryter andra.
Har man rätt att hånfullt klandra
den som ej vill ge till fånga
fria tanken åt det trånga?
Det är endast idioter,
som ge näktergalen noter
och som drifva dikt med ånga.
Fosterlandet prisbelönar
med en hand hans vittra skrifter,
med den andra slår det gifter
i hans glas till dess han stönar.
Nyttan anser att han drönar
lat i hennes stora kupa,
fast han diktar och förskönar
så en annan skulle stupa.
Vid den otack som han slungar
fosterlandet djärft i synen,
rynkar hon på ögonbrynen,
men förstår ett hat, som ljungar.
Fantasiens stolta kungar
världen allra värst bedrager,
och den finska diktarns lager
växer hvass i enrisdungar.
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Så urskuldar hon och ömmar,
fru April, och skänker lisa,
fast hans lidna orättvisa
väl är dubbel i hans drömmar.
Ty hon vet hur tanken sömmar
svåra kval af ensamheten,
när den piskas vid pulpeten
så att bitterheten strömmar.
Fru April är när att röras,
då hans känslor svalla varma;
hon vill gärna sig förbarma
jämt så mycket hon kan töras,
— men förföras, men förföras
af den stackars diktardrängen,
det hör icke till refrängen,
det kan aldrig, aldrig göras!
Det är nästan som hon skämdes
för den lilla, ömma leken;
— han skall luras nu på steken!
Hon kan se den själsbeklämdes,
den förskjutnes och förstämdes
tunga blick vid henne hakad . .
Hon är upprörd, hon är skakad,
allt sen ordet kärlek nämdes.
Och hon skjuter upp med stunden,
då hon måste allt förklara,
visa fina vettets snara,
— hon har synd om diktarhunden!
Han är fångad nu och bunden
med sitt väsens alla rötter . . .
Hon skall sköfla nu till grunden
kärleken vid sina fötter.
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Laureatus, diktardvärgen
har fått mod och karska tankar,
styr på grund och styr på bankar
bländad helt af rosenfärgen
öfver kala ökenbergen.
Han blir stor och stolt och säker,
han går icke mer och späker
lefnadslusten, lefnadsmärgen.
Fantasien kan förvilla
en och hvar, men mest poeten,
han, som alltid omedveten
skadar sig och gör sig illa.
Nu vill årslång törst han stilla,
klippan själf har han betvungit,
sjungit så att källor sprungit
fram att lifsens vatten spilla.
Och den morske morianen
kan ej styra sig och hejda,
— han vill diktaräran fräjda.
Stolt som stolta ökenkhanen
vill han främst i karavanen
föra fru April som byte .. .
— Nu är utan vank och lyte
Laureatus, svarta svanen.
Och han kastar sig i sanden
för sin skönas sko och sula,
bjudande kamel och mula.
Fri från plikterna och banden
må hon med till diktarlanden,
hon må bli hans sol och stjärna,
icke neka, icke spjärna,
hon må räcka honom handen!
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Hon är förd på templets tinne!
— Så må dårens hopp då brista —!
I det sista, i det sista
håller hon med hugget inne;
det gör ondt i själ och sinne,
men hon småler, småler bara . .
Hon vill framför allt bevara
vackert deras kärleks minne.
Laureatus, lamhetsslagen
af det leendet, som sårar,
spårar hjärtlöshet och spårar
han är skymfad och bedragen.
Han får åter vilda tagen,
och han förolämpar, kränker . . . !
Hans gudinna tiger, tänker . . .
som en sfinx hon blir i dragen.
Laureatus står och stirrar,
stirrar bedjande i ångsten
efter sköna, drömda fångsten,
som hans stackars själ förvirrar.
Blicken frågar, blicken irrar . . .
Fru April står kall och sluten,
fjärran, fjärran . . . som förfluten . . .
Under foten sanden klirrar.
Och hon går . . . Men från besinning
störtar drömmarn öfverända
åter ner bland de elända,
sprättar drömmens tråd och tvinning,
och har tomhet kvar som vinning.
Men det sjuder, men det bränner,
men han finner inga vänner
hvilka stödde ömt hans tinning.
10

145

Alla mörka tankar, alla,
slagna af hans huldgudinna,
komma åter för att spinna
hemska näten och befalla.
Han kan känna deras kalla
spindeltrådar i sin hjärna,
han vill skydda sig och värna,
men kan endast gråta, lalla . . .
Så vardt färdig piedestalen
som hans diktargärning timrat,
sist har lyckostjärnan skimrat
öfver narrn på karnavalen,
ty på tal om idealen
säges man och man emellan
efter allra bästa källan:
»Nu är Laureatus galen».

XIII

APOTEOS
Höga berg och djupa dalar,
silfverfjärdar, hundra holmar,
glädjeeldars rök, som bolmar,
seger, seger, som hugsvalar!
Till ett slott med stora salar,
hundra tjänare och svenner
rider på sin grå Ardenner
Laureatus som kung Fjalar.
Mänskor skocka sig och buga
hvar han far och hvar han färdas.
Han är konstnärns och den lärdas
skydd och herre. Vid hvar stuga
skyldrar bonden med sin tjuga,
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och den höga furuskogen
svär att vara honom trogen
om än alla andra ljuga.
Fagernäs, så heter slottet
Laureatus valt att gästa.
Han vill ge sin ringa nästa
kunglig del i öfverskottet,
öfvermåttet, öfvermåttet
af sin rikedom och ära,
han vill träda folket nära
såsom ingen kung förstått det.
Det är samma folk, som hånat
och beryktat diktardrängen;
— nu är skedd den stora svängen,
nu har kungssaluten dånat.
Såsom drott han nu befaller
dessa horder och vasaller,
hvilka förr hans lycka rånat.
Han kan saklöst se dem ledda
som det honom bäst behagar,
han dikterar deras lagar
och han skrifver deras Edda.
Konung Fjalar ser de svedda
ägarmärkena i nacken,
där de beta lugnt i backen
till en storslakt förberedda.
Men han tar sin kungaspira,
gör i luften några tecken,
och på fläcken, och på fläcken
blir af horderna det skira
vackra älfvor, hvilka vira
allehanda segerkransar,
och det blir en fröjd, som dansar,
medan blickar le och plira.
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Laureatus krönes, hyllas
af all världen och naturen.
Nu är segerherren buren
af Carybdis och af Scyllas
egna hvirflar! Varmt förgyllas
isarna af midnattssolen,
när han täckes uppnå polen,
på det världen må förbryllas.
Laureatus sätter hälen
på den stolta jordens hjässa,
— han kan trampa den och prässa
utan några vedermälen.
Han är herren, den är trälen!
Han har nått så långt han lyster:
stjämenatten är hans syster,
och i alltet är han själen!
* * *

Fagernäs har dåren slutit
inom sina hårda murar,
rundt kring diktardrängen lurar
all den vård, som fordom trutit.
Många sekler ha förflutit
sen han nyss var alltets herre;
— nu har Fjalar kung, dessvärre,
Gauthiods kungastol förbrutit.
Utanför i korridoren
hör han vaktens steg, som trampa,
medan utan ljus och lampa
han förtviflad söker spåren
öfver kärren, genom snåren
till sin storhet utan like,
till sitt sjunkna kungarike
för hvars tron han blifvit boren.
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Tusen irrbloss lysa, springa
härs och tvärs i dunkla hjärnan,
ingen tänder stjärnan, stjärnan,
som kan leda, och betvinga
spökena och trösten bringa.
Fj alar kung är nu en annan:
han kan känna ren om pannan
Kristi törnekrona stinga.
Diktens höga, dystra norna
gör martyr af galna narren,
låter riddarn af gitarren
torna tankarna, och torna
af det varande och forna
Kristi lidandes historia . . !
Galnskapsdjäfvulen med klorna
räcker honom Frälsarns gloria.
Och som skriften hafver skrifvit
blir till Golgata han dragen,
hudflängd, korsfäst enligt lagen,
för han Jesus Kristus blifvit.
Till sin Gud, som honom drifvit
ropar i sitt själselände
högt och hemskt den gudasände:
»Fvi har du mig öfvergifvit!»
B :borg

22

okt. 97

Stora Diana!
Tack för skogsstämningen i senhösten och den gröna tallen,
som tyvärr är så hvass med sina barr! Allt hvad du säger om
den Vilseförde är rätt, — jag skall skrifva om alltsammans, fast
jag redan afsändt manuskripten. Du förstår, Björneborg i senhöstskrud med bottenlös dy på gatorna, tidningsgräl och ej en
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person att gå till för att lätta och mildra upp sig — det kan slå
ner starkare bjässar än Laureatus. Men ditt och Arthurs bref
kommo igen med solsken och junistämning. Kära Diana, förstå mig, förstå mig, — jag är inte annat än en mycket för mycket känslig människa, som lider oerhördt af att vara ensam i det
fula och kärlekslösa. Undra inte på politikarlsfantasier och
pimplartoner — det ligger i luften här. Man kan inte tänka på
annat. Och sedan att ej ha bättre utsikter för framtiden, om
ej Ella förskaffar mig dem!! Hu! — man fryser till is, som dyn
i hjulspåren utanför mitt fönster. Men jag har själf valt B :borg,
jag måste hålla ut.
Skrif emellertid en gång ännu till mig, innan jag far härifrån
om en vecka, så skall jag kanske ha vackrare verser med mig
till H:fors. Du tror inte hvad sådant suggererar mig och är
nödvändigt.
Ahjo — hvad en näktergal tyvärr sticker stadens svin, men
jag skall inte låtsa om det, efter Diana befaller att han aldrig
har gjort det. Tro därför inte jag går omkring här och sköter
politikarlsgöromål. Nej, tvärtom lefver jag hemma veckorna
ut, ser just ingen, hör just ingenting, och blir kanske därför
hård och orättvis nedslagen och bitter.
Men vårt sammanträffande skall muntra upp mig. Lördag
kväll är jag i H:fors, lördag den 3o. Söndag har Vasastjerna
(Uno) stor middag för publicister — Telegrambyråns io årsfest — men den försummar jag så gärna jag lefver för att få
vara med dig. Träffar jag er redan på tåget vid Hyvinge?
Tack, ännu engång, för kritik och vänliga ord. Jag behöfde
dem båda. Jag kysser Dianas hand och förblir hennes
Laureatus.
Ps. Ett bref till Arthur medföljer. Lämna honom det vänligast,
jag ber.
L.
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B:borg 7 nov. 97.
Stora Diana!
Återigen nere på jorden i B :borg efter nöjet, vänligheten,
flykten i H:fors. Skulle jag fått göra som jag velat, så nog vore
vi vid det här laget nere i Tyrolen eller vid Adriatiska hafvet.
Du hade visst icke då fått stiga af vid Hyvinge, äfven om fru
Anna tio gånger kommit emot dig, och vid Riihimäki hade vi
tagit af åt höger, passerat Petersburg och Wien, och lagt oss till
ro först när de gröna lagerträden i Italien gåfve oss skugga, inte
förr. Men det där är nu saker som förbli orealiserade så länge
. . . En gång borde vi ändå realisera dem helt lite, helt lite bara.
Du förstår att jag blef ganska tomhändt kvar i kupen, sedan
du steg af. jag hade ju lyckan åter i min hand, men måste låta
den flyga. När kommer stunden, då vi få taga den med mera
ro? Ställ så till, vackra stora Diana, att jag engång får lefva om
Moldefantasierna! Skall det vara alldeles omöjligt? Säg! Skola
vi aldrig få en vecka eller ens några dagar för oss i någon vrå
af världen, där ingen känner oss vid hvardagsnamnen? jag tycker det ej borde vara alldeles ogörligt. Gif mig åtminstone
hopp därom». —!
Acko Berndtson skrifver från Paris att han vill komma och
hvila sig till B :borg ännu i år. På det viset får jag ledigt till jul
och reser väl till Tyskland. Kom med till Köpenhamn och möt
Arthur där, då han återvänder från England! Går det inte? Fram
på nyåret skulle jag då söka upp er i Hangö, — på vägen till
Berlin, blir det väl ingen tid för mig. Planera, Diana, planera
och fundera! Skall det inte kunna gå på något vis?
Och nu ett hjärtligt, gladt och förnöj dt tack för dagarna i
H:fors! Hvad du mig är — ja ,Diana, utan dig och A. vore min
vinter här förfärlig. Hälsningar! Om några rader anhåller tillgifne
Laureatus.
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d. 18. i i kvällen. B :borg.
Stora Diana!
Om Diana ej haft mycket viktigare saker att tänka på, har
hon kanske förundrat sig öfver Laureatus, som ej svarat på ett
så vackert och varmt bref, som det han för snart en vecka
sedan fick från Hangö.
Men jag vill så ogärna klaga för Diana, kan likafullt ej annat, om jag ej lyckas göra våld på mig, och det har jag ej kunnat under en hel vecka och mer. Nu måste jag svara, — förlåt
om det blir trist!
Kunde du flyga ett tag hit genom de hopade snömolnen och
sitta med mig en kväll ut och tåligt höra på mig och inte förundra dig öfver att jag aldrig blir nöjd, så kan du tro att du fick
långa bekännelser . . ! Af misskundsamhet och tanke på att ej
bli alltför ledsam, måste jag i bref betydligt förkorta dem.
Men tro mig, endast genom att lef-v-a med mig här i en vecka åtminstone, finge du inblick i den dystra tomheten i Björneborgs
november . . . Och du skulle inte blott förstå mig, du skulle
säga: »Det är ändå bussigt af Laureatus att hålla ut det lifvet!»
Nu är herden utan sånger för en tid framåt, ty Laureatusbarnets födelse har lämnat mig i barnsängsfeber också för långa
tider framåt. Du förstår att tomheten efter den stora fantasifärden blir mördande, och att hjärnan inte genast kan mala
nya böcker fram.
I den stämningen fruktar jag verkligen att Laureatus öde blir
mitt eget. Du kan ej föreställa dig hvilka tankar och intryck
dessa ovänliga, smutsiga gator och rysliga människor väcka hos
mig efter luft- och fantasifärderna med er.
Ett exempel: Jag gick en kväll ut med korrekturet i fickan i
ett underligt behof att vara glad och vänlig och nöjd. jag fick
fatt i mitt enda umgänge, tandläkar Sandlund, och drack en
flaska vin med honom. Läste upp några dikter gjorde jag, med
en känsla af skam att profanera dem, och tacken jag fick var en
kritik, sådan jag aldrig tänkt mig. Han sade mig helt enkelt
att det var omöjligt att förstå min svenska, att jag skref fula
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finska rim, att jag var otydlig, att alla människor måste beklaga
dessa verser efter dem jag skref i mina sista dikter. jag var
barnslig, som brydde mig om det, men jag blef förstämd, förfärligt förstämd. Det är nu den enda människa här jag kan
tänka på att trifvas lite med.
Till råga på förargelsen fick jag, när jag gick hem, ett käpprapp öfver hatten af en obekant herre på gatan. jag har ännu
en bula i hufvudet efter det. Denna min misslyckade succés med
Laureatus i Björneborg har återverkat så besynnerligt på mig,
så att jag är formligen sjuk till själen. Därtill kommer att min
förre medredaktör lämnat bladet, och jag har i hans ställe en
förfärlig typograf, som tvingar mig å ämbetets vägnar att öfversätta finska annonser, rätta hans dumma artiklar, polemisera
med »Kaiku» i Uleåborg, o. s. v. Allt detta gör att B:borg, som
jag hoppats långsamt kunna vinna med tålamod och arbete,
nu mer än någonsin stöter mig tillbaka. Folk undviker mig,
tycker jag, men det gör mindre, ty jag har ändå ingen att gå till.
Läs »Inferno», som jag skickat Arthur, så förstår du mig litet! Det är en skärseld för mig, denna stad, måtte jag gå igenom
den med förnuftet — det lilla jag har — i behåll! Skulle det
vara vackrare rundt omkring, så gick jag midt i snöyran långa
vägar ut på landet, men nu är det en plåga att gå utom staden
och se de döda, fula fälten. Ingen skog på 8 kilometers afstånd!
jag lägger därför patience, tills min hjärna åter är i ordning
och jag kan börja författa igen. Hemma blir det ej varmare än
14 grader, det läkte in här under regnen, och nu blåser det snö
in mellan de glesa fönsterbågarna. Hu! Vedhuggningen under
en half timma om morgnarna är det enda, som värmer mig.
B:borgame ser jag allt vidare icke till. Mina promenadtimmar inträffa under deras nattimmar, och på nöjen (musik) går
jag inte, ty där måste jag sitta ensam vid mitt bord. jag är hänvisad till att hoppas på Ellas teaterframgång, vanäran här blir
omöjlig i längden. Hellre fara litet illa utomlands igen, än säga
farväl till lifvet på detta vis!
Skulle jag bara få en ställföreträdare hit! Jag vet jag är otacksam mot B :borg, men que faire? Människan lefver icke allenast af bröd. Jag får inte lämna min plats, utan att ådraga mig
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allmänt, berättigadt klander. Själfva Acku B. som skref att han
skulle komma hit till julen, skrifver i ett senare bref att han
bara skämtat och visst inte vill lämna Paris, där han har varmare ute än jag här inne . . .
Nog nu med klagovisor! Höga gudinna, det lättar mitt hjärta att få sjunga ut för dig. Förlåt mig jeremiaden, ty den är
berättigad ur min synpunkt! Och skrif att du ändå tror på sol
och vår längre fram, och att denna förfärliga höstvinter ej är
den sista jag upplefver . . !
Du ser, jag är lyrisk och eländig, men flyg hit en kväll, kläd
dig i min aska och känn som jag! Då får du se att du sjunger
samma visa. Jag tillåter mig innesluta några rader till Arthur
par bonte och förblir din tillgifne
Laureatus.

B:borg 20 nov. 97
Stora Diana!
På mitt senaste långa, tunga, fula, platta, nedtryckta, eländiga, snarstuckna, förfäade bref, skall jag försöka göra bättre intryck med detta. — Kunde jag veta du var ensam! Äfven
om jag vetat det, låg lifvet så hösttungt öfver mig, så jag fruktar det ändå blifvit klagovisor. Nu har jag klarnat upp genom
ditt och Arthurs bref, — där ser du huru kolossalt beroende af
er jag blifvit! Men jag tycker om det beroendet, längtar alls ej
efter frihet, utan efter mera vackra band.
I morgon dag söker jag upp mina undanlagda cirkelbestick
och börjar rita Lawn-tennispalatset åt Diana. Du är härlig,
som fann på detta göra åt mig, jag tror nog jag ska få det ungefär lika skapligt som en annan. Men till det inre blir det fult,
då det är så lågt. Det blir tyvärr ladugård, om jag ej får göra
taket brant sluttande eller böjdt, och ornera takstolarna en liten
smula. Tillika måste det ju vara starkt, då det blåser som det
blåste senast i Hangö.
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Visst är iden förträfflig. Och Diana är minsann den, som
utför ett beslut. Hvarför skulle man skratta åt hennes omsorger
om Arthurs och sin hälsa? Annat är det ju ej, vet jag.

Den lilla böjningen på taket, som är så vacker och räddar
byggnaden från att se ut som ett vedskjul, kostar naturligtvis
något, men ej mycket. Den ger lustspelskarakteren åt det hela.
Ja nå — i morgon och öfvermorgon ritar jag. I måndag hoppas jag kunna sända en liten eskiss med pastellpåstrykning. En
skicklig byggmästare gör nog ett ordentligt utkast efter denna,
om det ens behöfs. Tyvärr kan jag ej ens approximativt beräkna kostnaderna, det är så länge sedan jag kom ur byggmästartagen och arbets- m. fl. priser vet jag ingenting om. Men jag
skall göra det så nätt jag kan. Svart pärttak är bra, pärtor dopi
pade i asfalt tjära — eller om det blir för hett sommartid
körsbärsmörk
mörk
—
hvit färg. Det blir vackert. Rödmyllan
färgadt röd genom någon liten kimrökstillsats.
Jag är Dianas tacksamme Laureatus, som kysser xrbödigst
hennes hand.
Laureatus.
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B:borg

22

nov. 97.

Stora Diana!
Härmeddels afsändes skissen till Lawn-tennisskjulet, ty jag
har ändå gjort det till skjul, för att ej höja kostnaderna. Jag
tycker det ej borde bli alltför dyrt så här. Dubbla väggar tjäna
till föga, emedan fönstren i alla fall intaga så stor yta, att man
knappast kan tänka på att hålla det varmt. En enkel vägg af
plankor är bra nog. Att göra golfvet i betong, synes mig också
olämpligt, ty det blir halt för foten. Bättre är hårdt stampadt
lergolf med tegelstensskärfvor, hvarpå strös ett tunnt lager af
ej för fin sand, — det är ju bästa botten för foten.
Orneringen är enkel och stark, håller mot väta och blåst.
Taket af pärtor, som spetsats i triangel, hvilket gör ett mer dekorativt intryck utan att kosta stort. Ännu hällre spån, än pärtor; spån blir starkare och vackrare. Och doppa dem i hvit färg,
får ni se det blir vackert! Målningen röd och gul som på själfva
villan — de förbjudna finska färgerna.
En vanlig byggmästare kan nog bygga efter denna skiss, om
ni gillar den.
— Här är allt vidare kusligt. Jag är ju ej mycket tacksam,
men, som sagdt, — människan lefver icke blott af bröd. Jag längtar förfärligt bort, bort härifrån, bort från hela landet, — men ej
från Hangö. Blir det möjligt för mig att fara till Berlin i jul,
så passerar jag nog Hangö omkr. d 18 December. Är ni där då,
så försöker jag få någon dag för att se på Lawntennisbyggnaden.
Kanske får jag vara med om invigningen t. o. m., — det går ju
hastigt att föra upp en sådan tingest. Lampor kunna anbringas,
om det skall bli illumination — den nation jag tycker mest om
— vid invigningen.
Ja, ännu en sak om skissen! De många fönstren böra få gångjärn i öfre kanten och långa hakar i nedre, för att sommartid
öppnas och lämna rum för luftväxling. Förlåt att huset liknar
ett fä- eller slakthus, men det blir mest billigt och praktiskt
sålunda. Mina ritattiraljer fann jag ej, tecknade därför på fri
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hand, hoppas likafullt Diana accepterar förslaget såsom det
lämpligaste för tillfället.
Er tillgifne
Med hälsningar
Laureatus.

Björneborg 6 dec. 1897
Stora Diana!
Nu är det så mycket bättre i hågen, att jag vågar mig på att
skrifva bref till dig, skrifva och svara på din vänlighet att vara
nöjd med ritningen till Lawntennishuset. Aldrig drömde jag
om att ni skulle finna den så anslående, den är ju bara en normal eskiss till ett lite prydligare skjul, men desto bättre att ni
finner den vacker och utförbar. Så mycket jag kan beräkna, bör
den ej bli stort dyrare än kostnadsförslaget till ett vanligt skjul,
ty ornamenterna äro af enklaste slag. Mitt föredrag om lergolf
med instampade tegelstensskärfvor har verkligen det felet, att
jag förbisett dammet. Beton är nog snyggare, men det är så
hårdt, — i alla fall lär det vara att föredraga.
Återigen klarna mina utsikter smått. Min ställföreträdare
från i sommar har halft lofvat att komma hit i jul. I så fall
reser jag väl från Hangö den 18 december. Månne jag kan
komma redan den 16 nde på kvällen? D. v. s. tror du att ni äro
hemma? Och gör jag ej olägligt intrång?
Blir min resa af, så tror jag ej att mitt humör är det sämsta
just dessa afresedagar. Kommer därtill att ni har kvar ert gamla mottagande af mig, så är jag rädd för jag knappast har lust
att gå ombord på Botnia. Men var inte rädd, det gör jag nog
ändå...
Ännu har jag ej fått »Laureatus» från förläggaren. Så snart
jag får den, expedierar jag ett exemplar (det första) till Diana.
Jag är ledsen öfver att Bonnier drager ut på tiden, redan för
mer än två veckor sedan hade jag boken färdig ur mina händer. Detta märkvärdiga dröjsmål gör den skada, — den borde
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ha varit ute senast den i december för att hinna sätta sig i
folks medvetande.
Strindberg gör kolossal succes med »Inferno» i Sverige. Jag
undrar om Laureatus alls skall bli observerad ens. jag är nu så
van vid »tvärtom», så att jag förutser idel skällningar och ovett.
Men det skall ej bita på mig numera. I alla fall är jag nyfiken.
Än sedan, om alla förakta den! — jag vet ju att de, som jag
sätter mest värde på, både förstå den och tycka den är vacker.
Mera behöfs ej för mig. jag tager Dianas hand, kysser den och
hoppas åter på ett par sköna dagar hos Er. Din
Laureatus.

Berlin 27 dec. 1897.
Stora Diana
och
hygglige Kung Arthur!
Midt i sus och dus försöker jag åstadkomma ett hyggligt nyårsbref till er, men det blir väl så lagom hyggligt. På sex år
har jag ej varit på fler visiter och bjudningar, än under den
enda julveckan här, — min hyrda frack slits upp i sömmarna!
Men jag tror det verkar godt för Ella, alla äro ogement vänliga,
tala vidt och bredt om min talang och hennes talang och bjuda
till att inbilla oss att Berlin och Tyskland egentligen bara äro
till för att tjäna oss till fotapall.
Allvarligt taladt: jag är förvånad och glad öfver den vänskap och de förhoppningar hon kunnat väcka inom vissa trängre teater- och journalistkretsar. Jag blir sangvinisk igen, och anser hennes tyska teaterbana ej blott möjlig, utan så godt som
afgjord. Hennes lärarinna är en person, som förstår mera än
undervisningens konst, hon förstår lancerandets. Och när jag
nu haft några porträtt och biografier af mig i tyska tidningar,
så placeras jag höger om värdinnan på julbjudningar och gör
lycka med mina på bruten tyska framsagda tackord till värdfolket, för de beredt min hustru och mig en plats vid den tyska
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julbrasan, oss som äro främlingar. Ja, min bulvanfigur verkar
bra. Jag skäms lite för humbugen, men tröstar mig med att det
ändå inte är humbug i grund och botten, utan en nödvändig
och ganska lustig ceremoni till vårt eget bästa. Ella är introducerad i kretsar, som bestämma om teater, och jag håller på att
introduceras. Jag tar min uppgift med ro, är döf till förfärlighet och fåmäld, men kysser fruarna på hand och friserar mina
mustascher som en dragonkapten. Kan jag komma med några
franska fraser, hvilkas uttal jag repeterat för mig själf i tysthet, så skäms jag ej att göra det. Det importerar på dem så
åbnormt, sa' sergeanten.
Annars är det hyggligt och vänligt folk, rikt folk med utmärkta viner och superb julmat. Alltså — ingen svältkur, gudskelof! Och det hela kan lända mitt namn i Tyskland till stor
båtnad, men nog är det tusan, att man nödvändigt skall »äta»
sig in i deras medvetande om att man är författare.
Heder och tack, Kung Arthur, för Thuleaffären! Inte mindre
för den otroligt lifvade Oprisnatten! Jag har ondt samvete vis å
vis Diana, — hon låter så onådigt oppositionel i sin lilla anteckning i ditt bref. Men vet Diana då ej under hvilka villkor
den dumma tillägnan på Laureatus uppkom? Jag hoppas dock
att jag vid återfärden till Ultima Thule skall, under de dagar,
som unnas mig att tillbringa i Hangö, förmå beveka gudinnan
att förlåta den slarfvige Endymion hans »uopdragenhet».
Med alla de allra bästa nyårshälsningar till er båda från Ella
och eder alltid tillgifne och tacksamme
Laureatus
Karl A Tavaststjerna
B:borg 7 Febr 98.
Stora Diana!
Välkomna, om ni redan kommit, till denna sida Östersjön!
Jag sluter mig till att det är gjordt genom Ellas senaste brefkort
från Berlin, där hon omtalar att Ni varit där på återvägen fr.
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England och gladt henne, och jag vill ej försumma några ledsamma dagar, innan jag försöker taga upp tråden i vår korrespondens igen. Ty om Diana har än så mycket att taga igen
vid kontorspulpeten, så alltid blir väl någon halftimme öfver
för att sända mig några rader —?
Men edra sjöresor! Jag har med lite hemskhet i hågen sett
barometern här stå lägre än någonsin förut, det betyder alltid
svåra stormar ej alltför långt ifrån, ifall det ej stormar just här.
Och jag har haft tankarna mycket därborta i Berlin och Kbhvn
och ombord på Botnia. Om ni verkligen ej föredragit den trygga landvägen rundt Finska viken och hemkommit öfver Petersburg.
Ja, jag hade ju en glad påminnelse om er från Kempinsky,
när jag kom till B:borg. Det är ju ett helt bra ställe, inte sannt,
med mycket af det en — vanlig — person kan begära af Berlin. Också tycktes ni ha tagit saken från rätta sidan, det kunde
man läsa både i Kempinskykorten till mig och ett annat poliskort till fru Anna Hagelstam, som jag fick del af under min
Hyvinge sejour. Den räckte i fem dagar — idel sömn och mat,
och därtill en dag en extra fin middag med extra fint sällskap
hos Jarls. Middagen var för Konni hvilket du väl hört alltihop
redan.
Det skall bli roligt att höra litet om edra utsväfningar. Tangerade ni Paris på ett hörn? Kunde du låta bli det — knappast?!
Hvad sade man där?
Här har varit fortsättning på det vanliga sedan i fjol: Alkohol, ensamhet, köld och ökad köld i anledning af polisgrälet,
som jag lät sprida ut land och rike ikring. Vederbörande voro
ej nöjda därmed. När jag kommit rätt i arbetstagen, går det nog
igen. Och jag längtar mycket efter påsken, då jag har en vecka.
ledig. Men ni reser naturligtvis till H-fors just då? Stanna hemma i Hangö och låt mig igen få glädje! Hälsa Arthur!
Din
»Laureatus».
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Stora Diana!
ja, visst måste jag vara både sjuk och otillräknelig då jag ej
skrifvit och tackat för vänligt bref och glada uppmaningar för
påsken. Det goda brefvet kom, gjorde mig godt och — begrofs
under svallvågorna af min feberblod och mina förargelser.
Nej, — det är ta mig fan inte godt att mannen är allena,
allra minst så allena med sina mindre glada tankar som jag är
här! Det är mig omöjligt att bli klok på Björneborg — den staden är nu dubbelt mer afstängd för mig sedan Helsingfors öppnades för Laureatus. Under två veckor har jag skött ensam
trampkvarnen i Rosenlews källare, hoc est: Björneborgs Tidning. Min faktor och medarbetare har delvis varit full, delvis
bortrest, så att hela skräpet med siffror, annonser och småstadsförfärligheter hvilat endast på mig. Nattvak i strängt arbete till
kl 6 på morgnarna två gånger i veckan grundlägger kontinuerligt nattvak. Därtill kommer oafbruten ilsken polemik från de
finska tidningarna, otillräckligt med tryckeri-arbetare och dåliga sådana, naturligtvis viften — och som resultat: ett fullkomligt upprifvet nervsystem. Nu är det, tack vare sulfonal, lite
bättre för tillfället, men eländet kan begynna på nytt, när som
hälsa.
anledning af en notis fick jag en dag besök af en engelsman, Ahlströms prokurist, Mr. Hall, som föreföll mig rätt angenäm i brist på bättre. Han stämde visserligen upp mig för rådsturätten för ärekränkning, men hans besök verkade helt upplifvande. Så ensam är jag. Människorna frågade mig efteråt om
han ej burit sig brutalt åt, skällt och gormat, det skall vara så
hans vana. Men jag hade som sagdt ett helt behagligt intryck
af det hela. Den 4 de Mars skall jag emellertid svara inför rådsturätten; går nog fri, tänker jag. I värsta fall vore en liten
fängelsesejour nästan en omväxling och ett divertissement, hvilket jag visste uppskatta. Om jag blott blef klok på mina principaler och deras sätt att behandla mig så gåfve jag mycket.
Och som de behandla mig, behandlar mig hela staden, förII
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stås. Därför vänder jag den ihärdigt ryggen — och har till sällskap i mina 14 graders rum en jungfru, som ger dålig mat och
en hund, som väcker mig med skällningar, just när jag skall
somna. Aldrig har jag drömt om ett värre andens Inferno!!!
Nu skrifver Arthur, den alltid hygglige, alltid säkre vännen
och säger mig välkommen till Hangö, när än jag behagar. Ack,
om jag bara täcktes, for jag bums! Nu måste jag stanna öfver
dagen då jag skall stå inför Rådsturätten. Tillika hoppas jag
kunna lura Adolf Paul hit ut, efter hans eventuella succés i
Helsingfors på teatern med Kristian den andra, och kommer
han, så schleichar jag mig utan vidare, ty jag behöfver bli frisk
genom att se en hygglig medmänniska i ansiktet. Det är nog,
därpå är jag viss. Mitt »psyke-, mitt andliga jag fordrar bara
litet understöd, så hemtar jag mig i ett nu. Men de spelande
karafferna borde jag väl vara försiktig med, rödvinet däremot
skall jag svälja med passion.
Ja, om jag ej är så fullkomligt upplöst, att Jarl ej låter mig
passera Hyvinge, så tror jag visst ni i början af Mars ha mig i
Hangö. D. v. s. d 6 eller 7nde, och då stannar jag minst en vecka för att bevisa Diana, huru bara hennes och Arthurs hygglighet kunna göra en frisk person af den hängde
Laureatus.
Tack för vänligheten igen!

B:borg; 3 mars 1898
Stora Diana!
Mitt eländes kulmen är för tillfället något litet bakom mig,
men det finns väl nya kulmina, som vänta. Sulfonal och andra
helvetets produkter ha för tillfället återgifvit mig min jämvikt,
huru länge den står bi är en annan sak, ty de oförklarligaste
småskymfer möta mig för hvarje steg här i staden, tyvärr.
Emellertid divertisseras jag sedan några dagar af Ahlboms
teatersällskap, till hvilket Elias syster hör, och hon, som vi ofta
kamperat med i Sverige och en vår i B :borg, har åtagit sig att
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bara med sin närvaro verka lugnande på mig. Det år ej godt att
mannen är allena, — — en svägerska är alltid litet tröst,
fast, — gunås — det ej ens vill bli »flirt- af, då hon behandlar
en som pappa till sig.
Hm — mitt bref till fru Alice Borgström! Hvad stod det i
det? Klagovisor, idel klagovisor, tänker jag. Alltså bra att beklaga sig emellanåt. Men fatalt kunde det ju ha varit om jag
släppt Barrabam lös. Nu tror jag visst att brefvet bara lossnade
på de 23 karaterna som afsågats af Sam. Min stämning då, säger mig att ingenting farligt sagts i brefvet, inte sannt?
Det var således tidigare din blodförgiftning inträffade? jag
beundrar både ditt mod och ditt goda humör, er gemensamma
arbetsenergi och er alltid öppna, varma vänlighet mot mig!
Med den i luften äro de kalla engelska rummen i Hangö varma som sommardagar på Areskutan. Men så som det nu ser
ut, efter jag tycks hålla ihop igen, så väntar jag väl med min
Hangövisit till början af April, då påsken ger mig osökt ledighet. Om Saulsanden faller öfver mig tidigare, tar jag fasta på
ert löfte och kommer. Jag får när som helst läkarintyg på höggradig nervositet, det har jag sörjt för. Och i sanning, emellanåt förefaller mig Inferno outhärdligt. Dock, — låt oss se tiden
an! Står jag ut med Mars här, så blir April dubbelt härlig, när
den inleds med en Hangömiddag och solsken öfver bristande
isband. Drufvan försmår jag icke, jag formligen längtar till er
atmosfär, er myckna luft och edra vida vyer.
Jag ser att människor tro mig vara i Berlin, det bedröfvar
mig yttermera. I kväll fick jag ett brefkort från Jägmästar Samzelius, den svenska författaren, som du möjligen minns från
Hangö-hösten, han adresserar kortet hit från Rovaniemi i Lappland, med anhållan att man behagade returnera det till mig i
Berlin. Det träffade mig tyvärr hemma i detta Island, som ej
ens värms af vänner på annat än mycket långt håll.
Det andra brefvet var från Z Topelius, så lydande:
Herrn Dichter Karl Tavaststjerna
Berlin. Scandinawischer Verein.
Min kära yrkesbroder!
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Jag sänder dig sent och kort, men med godt minne min uppriktiga tack för tre hågkomster: den friska, anslående Lille Karl,
den vackra prologen vid festen den 22 januari och slutligen
den högstämde diktarhyllningen i Ateneum. Jag mäklar icke
med loforden: det är takdropp när solen skiner på vintersnön.
Men det gläder mig att du velat vara med ditt land, och din
sångmö har, nu som förut, gladt många. Fortfar att kvarstå
med rötterna i ditt land och sjung som jag intill sena hösten
om eviga vårar! Björkudden 8 febr 1898
Z. Topelius.
Nå, när man får ett sådant bref från Z. T- kan man ju smälta att han tror mig fjärran från Inferno, fri och stark i Berlin.
Men rötterna, ja —, inte bidrager det till att fästa dem ömt
här, då jag i morgon skall upp inför Rådsturätten och svara
för ärekränkning, för att jag tagit in en notis om tvänne usla
torpare, som af firman Ahlström hindrats att förtjäna 5 mark
om dagen!!!
Skulle jag ej ha Arthur att tacka för så mycken glädje och
vänskap och dig för hjärtlighet och värme, vet jag ej mycket,
som band mig i Finland.

Lämna vänligen medsända bref till Arthur och haf tack för
all ledsamhet för mitt brefs skull och all väntande välvilja,
hygglighet och vänskap i Hangö. Fången på Djäfvulsön —
Laureatus.
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KOMMENTARER
till
Karl A. Tavaststjernas brev till fru Aline Borgström,
född Ehrnrooth 1896-1898

INLEDNING
Då K. A. Tavaststjerna på nyåret 1896 började sin brevväxling med fru Aline Borgström, hade han redan under
många år korresponderat med sin oförliknelige vän och beskyddare Arthur Borgström, hennes make. Även breven till
honom finns pietetsfullt bevarade och numera alla tillgängliga
för forskningen i Svenska Litteratursällskapets arkiv. Då de
emellertid till mycket stor del rör sig om de båda herrarnas
ekonomiska transaktioner och andra praktiska frågor av privat
natur, har de inte ansetts ägnade för publicering i sin helhet.
Som komplettering till Alinebreven har de däremot sitt givna
intresse på grund av de öppenhjärtiga självbekännelser skalden
i några av dessa brev avlägger inför sin förståelsefulle vän. Det
har därför synts mig naturligt att i detta sammanhang omtala
och citera delar av dessa brev såsom tillskott till Tavaststjernapsykologin, även om de — i motsats till de publicerade breven
till Aline — har ringa direkt beröring med hans diktning.
För personliga erinringar och bevarade familjetraditioner angående Arthur och Aline Borgström vill jag främst tacka den
älskvärda fru Märta Borgström, som även kunnat ställa fjorton.
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nyfunna Tavaststjernabrev till min disposition. Likaså tackar
jag Annes niece och närmaste förtrogna på ålderdomen, fröken
Märtha Ehrnrooth, som av ärvda Tavaststjerna-reliker vänligen
skänkt mig ett poesialbum, innehållande av diktaren egenhändigt inskrivna äldre och yngre dikter. Bland dem ett par
intresseväckande ännu aldrig publicerade Dianasonetter.
Vad åter beträffar uppgifterna om Tavaststjernas liv och
diktning även under tidigare år, har jag främst anlitat de tre
utmärkta biografierna av Werner Söderhjelm, Erik Kihlman
och Erik Ekelund jämte minnesteckningarna och artiklarna av
jarl Hagelstam, Birger Mörner, Gunnar Castren m.fl. (inklusive
de på Universitetsbiblioteket samlade Tavaststjernabreven) samt
ytterligare — för diktarens sista sommarupplevelser och död —
upplysningarna av Selma Lagerlöf och Ilmari Havu.
Helsingfors, den 17 juni 1966.
Greta von Frenckell-Thesleff
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UR BREVEN
S. i, r. i. »Bbrbg»
Sedan Karl August T:stj. efter sina utlandsår hösten 1895
med sin hustru Gabrielle hade återvänt till hemlandet, hade
han tillbragt årets sista månader i Hangö som redaktör för
ortens lilla tidning. Men redan vid årsskiftet hade han flyttat
över till Björneborg där han — mot en månadslön av 35o mk
och med en rätt begränsad arbetsbörda — hade blivit utnämnd
till redaktör för stadens svenska tidning.
r. 2. »Älskvärdaste fru Borgströni»
Aline Ehrnrooth, född 1865, d.t. generallöjtnant Robert E.
och grevinnan Mimmi de Geer till Tervik. Gift med affärsmannen Arthur H. Borgström 1889 och med honom bosatt i
Hangö. Medarbetare i hans exportfirma och följeslagare på
hans årliga långa utlandsresor. Levande kraft i Hangö sällskapsliv. Grundade här ett hem för föräldralösa gossar och stod
ensam för hemmets ekonomi intill år 1919.
Senare öden: frånskild 1915 och omgift 1917 med konstnären Fahle Basilier. Frånskild 1927. Död i Helsingfors 1946.
st. I.

»Det caracteriseras av föga abandon» —

Det skämtsamma vimlet av franska glosor hörde till jargongen mellan husfrun och skalden. Under sin studietid i Paris
hade T:stj. gripits av intresse för franskt språk och fransk litteratur medan Aline, som hade fått hela sin skolundervisning
på franska och i franskan såg sitt andra modersmål, häri blev
honom en god vägledarinna.
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S. 2, st. 3. »den exquisa vänlighet» —

Vid hemkomsten från utlandet hade T:stj. både fysiskt och
psykiskt befunnit sig i en förtvivlad situation, ur vilken vännen.
Arthur dock som så ofta förr hade lyckats rädda honom. Samtidigt hade Aline tagit de vilsna bohemema i sitt moderliga
hägn och infört dem i en krets där det vittberesta och belästa
värdfolket hade lyckats skapa en atmosfär av kosmopolitisk
kultur som i hög grad tilltalade T:stj.
S. 2, st. 3. »Er högtärade make» —

Arthur H. Borgström (från år 1915 Travers-Borgström), född
1859, son till kommerserådet Leonard B. och Alice Travers av
gammal engelsk köpmannafamilj. Skolgång i Finland och England, juridiska studier vid Helsingfors universitet och handelsstudier i London. Själv till läggning och livsåskådning lika
mycket engelsman som finländare, lika mycket affärsman (bl.a.
banbrytare för Finlands smörexport på England och grundläggare av jordbruksfirman Agros) som drömmare och poet (utgivare av egna diktsamlingar på svenska och engelska). Märklig
även som mecenat, filantrop och socialpolitisk författare. Och
slutligen även framstående sportsman: seglare, ryttare, tennisspelare.
Senare öden: efter skilsmässan från Aline 1915 omgift samma år med Mascha von Heiroth i hennes fjärde gifte. Åter frånskild 192o och för tredje gången gift med Heide Wilke-Dörfurt.
Död i Helsingfors 1927.
S. 2, st. 5. »Min — — — en del konstlade stil» —

Då Aline med en viss motvilja, på grund av sin gammaldags
uppfostran, gick med på att börja en brevväxling med T:stj.,
såg hon i honom framför allt Arthurs vän och ställde därför
som ett naturligt villkor att även han skulle få läsa samtliga
brev. Mot detta villkor reagerar nu T:stj. — som avskydde allt
som kunde osa censur — med den parodiska stilen och det
konventionella innehållet i sitt första brev, men märker kanske
inte att Arthur i själva verket är ständigt närvarande i hans
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egna brev till Aline — nästan som om han betraktade makarna Borgström som ett slags dubbelväsen. (Arthurs namn går
sålunda vanligen igen flere gånger i samma brev — ja, ända
upp till tretton gånger! (31.3. 96).
S. 3, st. 2. »Den tid, då vi flögo världen kring» —
T:stj. och hans hustru hade tillbragt åren 1893-94 i utlandet, bl.a. i skönhetsländer som Schweiz och Italien och i en
världsstad som Berlin — språnget till den nordiska provinsstaden var stort. Uppriktig var också saknaden efter det havsombrusade Hangö med sina vida horisonter, inte minst sedda från
de kära vännernas villa, det legendariska »klippnästet ovanför
Hangö hamn».
S.3, st. 5. »Det vore mycket roligt att lära känna Er —»
Då T:stj. här gör ett försök att analysera dygder och egenskaper hos det nya föremålet för sin beundran, upptäcker han
allra först hennes -förlossande friska humör» — en sundhet
och ett naturligt solskenslynne som faktiskt utgjorde Alines
största charm. 1 den dikt som han sänder med i brevet tackar
han ytterligare sina »guldfåglar» Aline och Arthur för att de
som inga andra förstått honom och räddat honom ur hans
depression, då just de insett att -diktens vara och icke vara
beror på sol och på himmel blå».
S. 6, st. 6. »Ella — — — såg en smula snopen ut»
Gabrielle Kindstrand, f. 1868, rikssvensk skådespelerska, anställd 1888 vid Svenska teatern i Helsingfors. Gift 1891 med
Karl August Tavaststjerna. Deltog i turneer i Sverige och Finland. Teaterstudier och debut i Tyskland. Änka 1898.
Senare öden: Gift 2:0 1900 med baron Raymond de Veldegg.
Frånskild. 3:o med den danske författaren Poul Harboe. Änka
1907. 4:0 1910 med bokförläggaren i New York Horatio Shafe
Kraus. Död i Stockholm 1946.
Då T:stj. här antyder att hans hustrus besvikelse efter de
första bekantskaperna i Björneborg kan ha berott på ett falskt
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hopp om att även här finna »ett nytt herrskap Borgström», har
han säkerligen lagt fingret på den sjuka punkten och avslöjat
den djupaste grundorsaken till den vantrevnad som väntade
dem båda i la cite des ours. I Hangö hade man upplevat excentrikern Arthur Borgström, affärsmannen - lyrikdyrkaren,
och kanske omedvetet ställt in sig på ett liknande fenomen i
industristaden B :borg, där tidningens principaler var identiska
med stadens ledande affärsmän, konsulerna Hugo och Georg
Rosenlew, vilka t.o.m. hade upplåtit källarvåningen i sitt eget
hus för dess redaktion och tryckeri. Och vilka ingalunda brukat
försumma sina skyldigheter mot landets kultursträvanden.
Men någon kombination penningprins-poet råkade inte
finnas i Björneborg, inte heller någon offervillig diktarprotektris av Alines moderliga läggning.
Tyvärr hade T:stj. redan från början fått en skev inställning
till sin arbetsuppgift. En landsortsredaktörs yrke betraktade han
nämligen som i sig självt diskriminerande för en född diktare
— och om sitt eget medfödda poetiska geni hyste han aldrig
några tvivel! Sitt alter ego Laureatus låter han t.o.m. förkunna:
»jag sålde min ära för pengar.»
S. 8, st. i. »Vi drömma smått om att Ni skulle göra en
affärsresa —»
Saknaden efter vännerna Borgström inger redan i årets första
månad de bortflyttade drömmar om nya sammanträffanden,
närmast i form av en affärsresa till Tammerfors: tyvärr en ödesdiger ide, vilken — då den senare realiserades — långt ifrån att
lyckligt förena de gamla vännerna tvärtom skulle åstadkomma
en allvarlig schism mellan Aline och paret T:stj. för lång tid
framåt.
Under den mellanliggande tiden hade makarna T:stj. fortsatt sitt stillsamma och ännu mycket isolerade liv i Björneborg,
medan Arthur färdats i utlandet och Aline levat sällskapsliv i
Helsingfors, där hon vid en mondän maskerad bl.a. uppvaktats av så prominenta gamla societetsbjässar som de båda senatorerna och professorerna Leo Mechelin och Robert Mont170

gomery — samt Julius Lindfors, den kände generalen. Samtliga dock alltför ålderstigna och ärevördiga för att kunna väcka
T:stj.s svartsjuka!
S. 8, st. 3. »T.ex. min ärade Lille —»
De långsökta gliringarna mot dr Axel Lille, redaktören för
Nya Pressen, professor C. G. Estlander och »alla de andra» ger
här typiska exempel på den ofta noterade, nästan sjukliga
perseveration, med vilken olustiga minnen av gamla »förföljare» och kritiker utan direkt anledning hade benägenhet
att gå igen i T:stj.s medvetande.
S.Ir, st. 2. »Er ärliga djärfhet är ej dum —»
Här har T:stj. åter upptäckt en ny karaktärsegenskap hos
Aline: hennes ovanliga ärlighet. I själva verket hörde hennes
naturliga öppenhet, hennes oförmåga att förställa sig eller
hyckla sympati till hennes bästa karaktärsdrag. Till skada för
henne själv åtföljdes den dock ofta av en godtrogenhet som
kunde gränsa till dumhet. Hennes oförmåga att genomskåda
lögner gjorde det även svårt för henne att skilja äkta välvilja
och beundran från falskt smicker — en svaghet som slutligen
skulle bli hennes livs olycka.
S. 12, st. 5. »Orsakerna till Edert tydliga missnöje —»

Den drömda Tammerforsresan hade blivit verklighet i början
av mars. Dock förutan Aline. Då T:stj. vid hemkomsten hade
sänt henne den detaljerade och ogenerade rapporten om de
fuktiga festligheter han varit med om och direkt skrutit med
sina dryckesbravader, måste detta ha gjort ett synnerligen osympatiskt intryck på Aline och tydligen utlöst hennes öppna
onåd. Visserligen var hon ingen nykterhetsfanatiker utan lät
tvärtom gärna champagnen pärla som ackompanjemang till all
den lyrik på engelska, franska och svenska som hörde till
programmet vid de minnesvärda borgströmska symposierna.
Men simpelt superi hade hon svårt att förlåta (jmf. sid. 52).
Det förefaller dock klart att T:stj., trots den överlägsna tonen i
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brevet, innerst oroar sig för att Aline »ska ta sin vänskap
ifrån honom» och därför som ett slags syndabekännelse sänder
henne den i ett helt annat sammanhang författade dikten Den
förlorade sonen. (Om denna dikt och dess egentliga upphov
jmf. E. Ekelund, »Tavaststjerna och hans diktning», sid. 242),
Typiskt för T:stj. tycks mig även att diktens sturske syndare
i verkligheten slutar sitt brev med en ödmjuk bön om förlåtelse, och likaså att det är till en modersauktoritet han vänder sig med sitt skuldmedvetande.
Om han ännu denna gång fått hennes förlåtelse torde ara
ovisst. Säkert är blott att hon definitivt tog sin hand ifrån honom efter ytterligare ett personligt sammanträffande i Helsingfors: tydligen ett bittert minne, som lever kvar endast i en
odaterad brevlapp från Hotel Kämp, där T:stj. ynkligt kallar
sig hennes »misshandlade hund» och ber Aline inte »förkrossa
hans lilla hustru med sin vredes åskor».
Men för att förstå den schism som här hade uppstått mellan
de forna vännerna måste vi gå ett par månader tillbaka i tiden
och göra några axplock ur T:stj.s brev till Arthur. På nyåret
hade nämligen den sistnämnde i ett brev bekänt sin förälskelse
i vännens hustru och biktat sina samvetskval i vänskapens
namn. På detta svarar T:stj. att det endast kan glädja honom
om hans »lilla hustru» har kunnat vinna sympati hos hans
»bästa vän». Arthurs brev finner han -sällsynt rart» i sin
öppenhet och tillägger: »Efter du inledt ärlighet litar jag på
dig allt vidare i samma riktning såväl som du kan lita på mig
i allt och allo». Om sitt eget förhållande till Aline försäkrar
han att det endast är dikt och fantasi — »en dröm av Calderon». Några samvetsförebråelser kan han därför inte känna
för egen räkning. Och någon Othello vill han inte vara (i 1-12.
1. 9 6
Däremot reagerar Aline omedelbart med en normal och hederlig svartsjuka, till vilken hör både bittra tårar och naturlig
ovilja mot den som söker ta hennes make ifrån henne. Själv
är hon varmt fästad vid sin Arthur och har aldrig ett ögonblick känt lust att överge sin suveräne anglosachsare, -mannen
med muskler av järn och nerver av stål» (enl. T:stj. t. Arthur
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9.12. 97) eller byta ut honom mot en svärmande och bortkommen poet. Men att T:stj. inte bara försvarar Arthurs och Elias
sympati för varandra och låter Aline förstå att han och hans
hustru för länge sedan har givit varandra rätten till frihet om
de så önskar, utan att han därutöver på allt sätt gynnar deras
»lilla flirt- som ett förlåtligt snedsprång, fyller Aline med
ovilja även mot honom (25.3.).
Förgäves uppvaktar han henne ännu med brev och kärleksdikten
S. 22, st. 3. Elvezia (om vars schweiziska ursprung jmf. Eke-

lund a.a. s. 205) såsom ett prov på »fantasters kärlek», och
slutar brevet i överdrivet respektfulla hälsningar. Men ingenting hjälper.
S. 25, st. 5. »Trots Eder tystnad och möjligen totala frontförändring» —
Ytterligare en gång vågar han dock skriva till henne, nämligen då ödet sammanfört honom med Alines syster och svåger,
Fanny och Theodor von Frenckell, vilka bjudit honom till sin
egendom Anola (inte Koivisto!) i närheten av Björneborg. Och
detta ger honom då anledning till nya fantasier om möten och
gemensamma härliga velocipedfärder. — Vilka aldrig skulle
realiseras.
Däremot kom färden verkligen till stånd för T:stj.s och hans
frus räkning och beskrivs av honom själv i ett brev till Alines
make i följande typiska Tavaststjerna-stil (30.7.-96):
»Det var en ren välsignelse att fara ut till Anola, där fingo
vi en fläkt av den lifgifvande vänlighet och soliga stämning,
som utgör den bästa njutningen jag har. jag kan bli så blöd
cm hjärtat af en vacker blick och ett älskvärdt ord att tårarna
stå mig i ögonen. Och hela lifvet visar sig för mig i en helt
annan älskvärd och fin dager, som kommer dolda källor inom
—. Naturligtvis är detta
mig att jubla och framtiden att le
bara personlig lyrik hos mig, men hvarför skall jag ej vara envis
med att skaffa mig sådana ljusa ögonblick i ett lif, som annars
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förflyter i karga och njugga små pliktuppfyllelser, hvilka ej
gifva mig någonting annat än det dagliga brödet. Ty en större
tillfredsställelse af samvete och personlighet ger det mig tyvärr
icke.»
Då man vet att dessa ljusa Anolaminnen framkallats blott av
vanlig enkel gästfrihet under ett par soliga sommardagar, utan
några extra arrangemang för gästernas trevnad, förstår man hur
gränslöst ensamt och försummat det känsliga konstnärsparet
måste ha känt sig i sin dagliga omgivning i Björneborg.
Slutligen har T:stj. dock fått ett svarsbrev från Aline, men
ett brev hållet i en så högdragen ton »som om hon kanske
blifvit presenterad vid engelska hofvet», skriver han till Arthur
d.13 juli och tillägger: »Men då din fru, som hon skrifver,
finner sig bättre af förvandlingen, så har jag bara att svälja min
stilla bitterhet öfver metamorfosen, den jag kanske har min
skuld uti. Bed din fru så vackert att betänka att jag är en
ganska anspråkslös person och att jag aldrig tagit hennes glada
vänskap för mer sentimental än det lite intriganta skoj hon
därmed afsett.»
Efter detta vågar han inte längre adressera sina brev till henne utan får nöja sig med att sända henne sina vördnadsfulla
hälsningar genom maken, som lika trofast som förr fortsätter
att motta hans brev och omsätta hans växlar. D. 12 oktober
sänder T:stj. honom en dubbeldedikation av sina nya dikter:
Till Arthur och Aline
och Aline och Arthur,
kallad Till mina tysta vänner
och så lydande:
Jag skulle tacksamt fyllt en vacker plikt
uti en lofsång öfver tysta vänner,
som tålamodigt skörda ur min dikt
så mycken bitterhet, som stings och bränner,
men lämna diktarns skuld till nästa sikt
och låta honom dikta som han känner.
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Jag tryckte endast rörd den varma hand
som tigande mig räckts i ny och nedan,
som nått mig fjärran ifrån hemmets strand
med sällsam balsam för den gamla svedan.
Jag vet ej om han tror att jag ibland
smält ner som vax och stelnat långsamt sedan.
Ty när jag söker ord, som skulle bli
så talande i korthet som jag menar,
gör jag mig alltid fåfängt bryderi,
— det blir ej bröd af språkets hårda stenar.
Men, — tyste vän — blir blott det poesi,
så tycker du dig lönt som du förtjänar.*
Av de tre stroferna blev den sista utgallrad vid tryckningen;
men då dess två sista rader ju innehåller själva den koncentrerade formeln för de tre vännernas samarbete i Apollos tjänst
har den tyckts mig värd att bevara.
Den rörande kärleksförklaring som dikten i sin helhet innehåller kunde inte heller i längden lämna Aline oberörd; inför
dess värme måste också hon smälta ner som vax.
När så julen med sitt fredsbudskap ytterligare stämmer henne försonligt går ett hjärtligt telegram från de gamla vännerna
i Hangö till de sorgsna enslingarna i Björneborg. Och därmed
är förlåtelse och försoning redan på väg. Visserligen har T:stj.
kvar sin respekt för det han kallar »Alines obönhörliga empirehållning» (12 okt.), och ännu den 16 jan. skriver han till Arthur
om -fru Aline som jag ej längre vågar ha i kikarn ens, men
som jag likafullt dyrkar som fordom». Men det oaktat vågar
han kort därpå försiktigt fråga sig för om de möjligen ville ta
emot honom på några dagar i det härliga Hangö. Nu sitter han
nämligen mer nedslagen än någonsin i det ogästvänliga Björneborg, sedan hustru Ella för resten av våren rest till Berlin för
att fortsätta sina teaterstudier. Som svar får han naturligtvis
den vänligaste inbjudan att komma när helst det passar honom
* Kurs. av utg.
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bäst. Och en månad senare — eller närmare bestämt den 17
mars — har han lyckligen skuddat det förhatliga Björneborgstoftet av sina fötter och sitter nu i den efterlängtade gungstolen
i det lika efterlängtade biblioteket med de rogivande bokhyllorna från golv till tak och den befriande utsikten över himmel
och hav genom de höga fönstren. På sin blyga begäran hade
han fått en inbjudan »på några dagar-, vilka dock i verkligheten skulle svälla ut till två hela veckor. Två oförglömliga veckor, innehållsmättade för honom själv och oskattbara för hans
diktning. Hans senfunna nya sångmö, den nyss så avvisande
fru Aline, skulle åter engång överraska honom med en » total
frontförändring». Men denna gång en förändring i lycklig riktning. Nu mottog hon honom nämligen med det största tillmötesgående och utvecklade t.o.m. ostentativt inför sin makes
ögon allt det koketteri och den tjuskraft hon var mäktig. —
Och orsaken till denna metamorfos var helt enkelt den att hennes tidigare svartsjuka -- som redan hållit på att självdö i
brist på näring — plötsligt hade flammat upp på nytt, sedan
hon fått vetskap om att Arthur och Ella nyss hade råkats i
utlandet och gjort en resa tillsammans. Alines nya taktik var
sålunda blott en förtvivlad manöver att återvinna sin make
genom att i sin tur söka väcka hans svartsjuka och samtidigt
vända hans tankar ifrån den farliga lilla Nixe. Resultatet hade
emellertid blivit att T:stj.s förälskelse, som än så länge hade
bevarat något av »fantasiskoj» och poetisk lek, nu hade övergått till en förtärande passion. Under dessa två Hangöveckor
växlades självfallet inga brev, men i ett guldkantat album,
funnet bland Alines kvarlåtenskap, finns ett antal dikter bevarade, nedskrivna med T:stj.s egen hand. Bland dem ett par
tillfällighetssonetter, daterade den 28 mars 1897. Av dem framgår tydligt att Aline under denna tid inte bara visat honom
större älskvärdhet än någonsin förr, utan rent av »glödgat honom halft ihjäl- men samtidigt med en viss grymhet tvungit
honom att hålla uttrycken för sina känslor inom samma snäva
gränser som förr.
Då dessa sonetter aldrig publicerats, återges de här in extenso. Av dem har den första ett speciellt intresse genom att
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den avslöjar upphovet till de grekiska fantasier som från och
med dessa dagar börjar behärska T:stj.s poetiska produktion.
Den lyder:
Jag kom till Hangö för att ödmjukt få
min aktningsfulla kyss på handen fästa,
som alltid räckts mig med det allra bästa
af hvad jag än i lifvet funnit på.
Men Kretakriget gick ju löst just då,
och allt det grekiska, som för det mesta
ännu bor kvar inom de allra flesta
kom mig att kyssa endast Eder tå.
Nu står jag här, en stackars sliten själ,
som haft ett högst gudomligt grekiskt nöje,
och som helt gärna längre hos Er dröjde.
Men det är slut för denna gång. Farväl.
jag lämnar Hangö, glödgad halft ihjäl
och frusen halft till is af Edert löje.
28 mars 1897
T :stjerna
Den andra sonetten lyder:
GUANO
Du narras magnifikt uti system
Satans Lucia, lögnens fru furstinna,
en kallblodsfisk, hvars ådror likväl brinna
hur än din min är abborstint förnäm.
Du pärla midt uti ett diadem
af sten är ej du, ty du är ju kvinna
och som en spindel kan du näten spinna,
där flugan sprattlar i en fröjd extrem.
12
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Stor, stor, är de Efesiers Diana,
gudinnan som vid tusen hundars skall
sin båge för med amazonens vana.
Släpp lös ditt koppel öfver världen all
och du skall än en gång ur glömskan mana
det gamla Hellas fram ur sitt förfall.
T:stjerna 28 mars 97
H— ö
Vad den andra sonetten angår — så mycket bittrare i tonen
-- synes dess rubrik mig fullkomligt obegriplig; däremot utlöser den sista raden i dess första kvadernarie minnet av en
speciell liten svaghet hos Aline: en min av irriterande och
onaturlig struntförnämhet, som stundom kunde prägla hennes
eljes så godmodiga ansikte, speciellt då hon någon gång ville
uttrycka en häftig missaktning. Att den minen kan ha sårat en
trånande trubadur och t.o.m. lagt en förbannelse på hans läppar
förstår jag alltför väl. I synnerhet som han samtidigt kunde
avslöja att Aline ingalunda var den överlägset kyliga kallblodsfisken utan tvärtom en enkel, sunt sensuell varmblodsvarelse. Det kan också vara intressant att jämföra den stränga
ovilja, med vilken skalden här dömer sin älskades högmodslögner, med den innerliga välvilja och rörande tacksamhet som
han senare ägnar hennes barmhärtighetslögner i en av sina
vackraste dikter.
Förutom dessa två sonetter som tyckes skrivna för tillfället
ingår i albumet några andra dikter av äldre och yngre datum,
som samtliga återfinns bland tidigare tryckta dikter. Bland dem
har sonetten Chimär ett visst specialintresse: den är nämligen
den enda som direkt inspirerats av en bild, vilken uppges vara
en reproduktion av en tavla kallad La poursuite de la chimåre,
målad av j. B. Bondoux och här uppklistrad i albumet invid
dikten. Tavlan föreställer en flyende kvinnogestalt, iklädd endast genomskinliga slöjor och högst onaturligt svävande över
en flod i en rövarromantisk skog, jagad av några vilda förföljare
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till fots och till häst. (jmf. E. Kihlman, Karl August Tavaststjernas diktning, s. 353, om denna sonett, vars enkla bildupphov
han ignorerar och som han därför avgjort övervärderar.)
Trots sin obestridliga banalitet tycks denna tavla ha gjort
ett djupt intryck på skalden, att döma bl.a. av att den även
skymtar i ett senare brev (14.4.). Måhända identifierade han sig
själv, den professionelle poeten-chimärjägaren, med den lystne
narren som förgäves sträcker sina händer mot den ouppnåeliga
och oklädda gestalten? Scenen påminner mig i varje fall osökt
om en egendomlig episod, som Aline en gång på gamla dagar
omtalade för mig såsom ett bevis på T:stj.s »stora originalitet»:
en dag — jag gissar på en Hangömorgon? — då han oväntat
hade fått se henne i en synnerligen lätt kostym, hade han
blivit så gripen att han brast i gråt, föll på knä och endast
kunde mumla: »Guds moder, Guds moder!» Detta påminner i
sin tur om att Böcklins berömda tavla med de vimlande nakna
tritonerna skakade honom så djupt att han formligen »darrade».
Samtliga dessa »modeller» fick väl slutligen sin betydelse för
den havsfriska visionen av den badande Diana, vilken ju sedan
i sin tur skulle inspirera Edelfelts mångomtalade tavla.
På Aline måtte scenen med gråtanfallet ha verkat en smula
beklämmande, men då hon sin vana trogen genast relaterade
den för sin Arthur tog han saken med överlägset lugn: i själva
verket förstod den praktiske affärsmannen sin neurotiske vän
långt bättre än den kärnsunda Aline. I synnerhet som denne
vid samma tillfälle hade biktat att han själv sedan flere år levde
i celibat.
Innan vi går vidare i Aline-breven och fördjupar oss i de
medföljande dikterna, måste vi dock ännu engång ta vår tillflykt till Arthur-breven för att kunna få det rätta perspektivet
på fortsättningen av denna ovanliga diktarroman med dess
»korsförälskade kvartett». Efter Hangöveckorna, då T:stj. i
Björneborg börjar sin nya serie kärleksbrev till Diana, fortsätter
han samtidigt sin gamla serie till hennes man. Redan första
dagen (31.3.) skriver han till denne »— tack, tusen tack för
luft, solljus, vingar, fantasier och allt godt». Och tre dagar senare (3.4.): »Sedan min långa Hangövistelse har jag fler myror
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i hufvudet än kanske någonsin förut. Hemkommen sökte jag
upp ur gamla gömmor vår korrespondens från i fjol, både den
med dig och den med din fru, och jag satt mycket mycket länge
tankfull öfver den. Jag läste ett blyertsbref, som du i en god
stämning och i ett ögonblick af härlig uppriktighet skref till
mig — det är nu mer än ett år sen. Jag har alltid minnats det
brefvet som ett det vackraste vänskapsbevis man i allmänhet
kan få att bli rörd öfver. Men sedan dess har jag ingen ro,
innan jag talat ärligt med dig.
Alltnog, du skref där vackert och fint att du tyckte mycket
om min hustru. Allt det där är väl nu gammalt och öfvervunnet för dig, men — ja — nu är turen hos mig att vara förälskad
i din fru. Du kan förstå att jag ej är af sten, och min smula
samvete, som i början sade stopp, gaf sedermera med sig och
nu simmar jag i 'das siisse Elend'.»
Han hoppas dock att de ska kunna ta det hela så överlägset
att deras gamla vänskap — som är det dyrbaraste han äger —
kan bevaras oförändrad. Och han tillägger: »Jag har med mig
från Hangö hela den andens pånyttfödelse du engång tidigare
talat om att inträffat med dig. Betänk mitt lif i dystra fantasier,
förgiftat af dålig alkohol — och ombytet från det till en
vänskap utan motstycke och ett kvinnligt förtroende så fullt
af stormande käckhet och på samma gång dock fint och tilltalande. Man skall vara ett redan begrafvet kadaver för att ej
fatta eld och lefnadslust af den beröringen.» Brevet slutar han
med lika mycket tack till Arthur som till Aline. Och då han
så får vännens förståelsefulla svar per telefon, skriver han full
av hänförelse på långfredagsmorgonen: »Stor är de Efesiers
Diana, men din vänskap, ditt förtroende och din intelligens är
större.samma andetag berättar han slutligen med uppenbar stolthet att han nu »skrifver vers som vatten»
En månad senare redovisar han så för resultatet: 7o nya
lyriska dikter inom knappt mer än en månad (av vilka dock
en tredjedel borde kasseras). Deras tillkomst karakteriserar han
närmare på följande originella sätt: -Min stämning är mycket
komplicerad vid deras författande, din fru ger rytmen, du ger
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innehållet så att säga.» Nu ber han ytterligare att Arthur måtte
genomläsa dikterna och »göra dem presentabla för främmande» (i r/5) — i sanning ett högst ovanligt teamwork för en äkta
man och hans hustrus uppvaktande kavaljer!
Mot denna bakgrund och endast mot den kan vi helt förstå
den lyriska stormflod som skulle svämma över efter T:stj.s återkomst från Hangö och som i sinom tid skulle bilda det levande
innehållet i den i sig själv rätt konstlade och morbida LaureatusepoOn. Dubbelt levande verkar denna Buch der Lieder, förbunden med det känslosvall som samtidigt strömmar emot oss
ur de medföljande breven. Själv kallar han en av sina sonetter
Vårflod — ett namn som kunde passa för den digra samlingen
i dess helhet — en naturmakt, som bryter alla fördämningar.
(Men som därför även river med sig mycket bråte!)
Dikterna talar i hög grad för sig själva — stämningsbilder,
fantasier, framtidsvisioner — blott i undantagsfall ett verklighetsunderlag som kan kräva en längre kommentar angående
äldre ursprung eller aktuell uppkomst.
I breven däremot fortsätter T:stj. att analysera fenomenet
Aline och fenomenet Arthur och sina egna subtila känslor
inom den trekant de själva gärna kallar »vår originella trio».
S. 28, st. i. »ett två veckors långt, fint nervrus» —
har hela Hangö-tiden varit för honom. Då han återvänt till
sin trista gräsänklingstillvaro i Björneborg står den för honom
i en dager av overklig skönhet. Här har den Stora Diana äntligen medgivit att hon med glädje tagit emot hans dyrkan och
har t.o.m. överhöljt honom med älskvärdhet och vänliga smekningar. Han är nu åter hennes »otroligt och oförtjänt lycklige»
skyddsling och känner sig som pånyttfödd (i.4.).
S. 3o, st. 3 »Min papa har 23 år efter sin död så att säga fått
mig med er» —
tydligare kunde han väl knappast uttrycka den modersbundna karaktären av sina känslor för Aline. I själva verket tycks
det nästan som om ödet här hade predestinerat »moder och
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son» för varandra. Den överkänslige och ömhetstörstande Lille
Karl — som hade blivit moderlös redan vid 8 års ålder och
hela sitt liv hade gått med en otillfredsställd längtan efter moderskärlek — och å andra sidan den barnkära, typiskt moderligt
anlagda Aline, som till sin bittra sorg hade berövats sitt enda
barn strax efter födelsen, tycktes på ett mystiskt sätt utsedda
att fylla »livssaknaden» hos varandra. (jmf. även T:stj.s ungdomsdikt Mitt bättre jag, ägnad minnet av den döda modern.
Citerad bl.a. av W. Söderhjelm, Karl August Tavaststjerna, 3.
uppl. II, sid. 175.1
S. 31, st. 2. »Calineriet saknas» —
till minne av de underbara Hangö-veckorna har Aline skänkt
sin »mönstergosse» ett nytaget porträtt, i vilket han dock saknar ett drag som betytt mycket för hans förälskelse, nämligen
den speciella form av mjuk smeksamhet som innefattas i det
franska ordet calinerie och som för T:stj. även tycks inrymma
något av lekfullhet eller — som han själv uttrycker det —
»något som gör Aline till en så förtjusande lekkamrat». Som
psykolog har han här träffat prick, men då han talar om »den
intelligenta Aline», idealiserar han henne märkbart — hennes
begåvning låg utan tvivel mer i hjärtat än i hjärnan.
S. 31, st. 6. »Se, vägen ligger hvit» (senare kallad Morgonglädje)
Den drömska lilla dikten, koncipierad mitt emellan verklighet och villa, tillhör till sin anda helt den första ljusa tiden
efter hemkomsten, innan Björneborgs-missmodet ännu hade
hunnit grumla den friska havsstämningen från Hangö. Här
vågar han ännu med en viss stolthet bjuda fram sin dikt som
prov på sin »sentimentalitet» ; eljes brukar han vanligen vara
rädd för att Aline och Arthur ska finna honom sentimental
och därför göra narr av honom. (jmf. här brevet av d. 29.4.
sid. 81).
S. 34, st. 1. »det där lilla helgonfromma» —
som T:stj. samtidigt hade upptäckt i Alines ljusa ögon fanns
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där likaså i realiteten och kunde ofta blinka fram i gemenskap
med hennes naturliga humor, men hörde ännu närmare samman med hennes äkta, medfödda snällhet (av skalden mer
poetiskt kallad »omätlig godhet»). Även den lilla helgonfromma
måste dock stundom komma med hårdhänta kallduschar, så
som då diktaren tillåter sig fantasier där Aline inte kan följa
honom. Att den sensualistiske lyrikern Aarestrup hade sin
dryga andel både i den djupt dekolleterade Diana i den stora
spegeln och den välpåklädda cykelryttarinnan i dikten »Sportkjolen- har redan påpekats av T:stj.s tidigare biografer. (jmf.
bl.a. Kihlman, a.a. s. 345 ff). Den färgrika drömmen om den
förra i vindskammaren i Hangövillan (3.4.) och hennes strålande triumf i praktdikten Dianas bad (daterad 4.4.) samt den senare i brevet av 8.4. (sid. 47), tycks ha burits av samma inspirationsvåg som sonetten om den flyende chimären på den
franska tavlan (27.3.). Och slutligen ville man fråga sig om
kanske alla tre var »kompensationsfigurer» för den heliga gudsmodern i den märkliga tabuscenen med gråtattacken?
S. 40, st. i. »jag älskar Er och Arthur på samma gång»
skriver T:stj. till Aline om sina komplicerade känslor, sedan
han sänt sitt stora bekännelsebrev till hennes make, i det han
fortfarande vill betrakta dem bägge som ett slags mystiskt dubbelväsen. Någon svartsjuka kan han omöjligt känna mot
mannen. Inte heller kan han känna sig själv brottslig fastän
han älskar och åtrår sin väns hustru, i vilken han ju ser »hela
den förnyade lifskraften personifierad».
Men om Tavaststjerna än hade frid med sitt samvete, hade
Aline i stället skaffat sig helt nya »samvetsplågor». Med sitt
»raffinerade koketteri» för den förälskade poeten hade hon
kanske gjort honom illa? Även om hon blott handlat i den
lovvärda avsikten att återvinna sin egen make. Men då hon
så oförsiktigt hade handskats med den heliga elden, hade hon
inte kunnat undgå att till en viss grad bränna sina egna fingrar
och gör sig nu sj älvförebråelser även för Arthurs skull. Ty
fastän varje tanke på verklig otrohet mot honom var henne
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fjärran, hade ändå hennes känsloliv blivit oroat och ställts inför konflikter som varit hennes naturliga trohetsinstinkter
främmande.
S. 48, st. 5. »Du förmår ju så charmant hålla den väckta åtrår
inom vissa gränser»
skriver T:stj. visserligen lugnande och tillägger i samma
brev anspråkslöst: »Gud bevare mig för att pretendera någonting» (nämligen på något så »barockt» som att Aline kunde
vara verkligt förälskad i honom). Att Arthur ju är för honom
»på sätt och vis en halfgud» (n.4.) kan han heller inte
glömma.
I dessa tecken fortsätter han att sända sina trånande bekännelser till Aline i dikt efter dikt.
S. 52, st. 3. »Min kära vackra Aj» —
Det rimbrev som här avbryter diktserien till Aline är riktat
till hennes svägerska Aina Ehrnrooth, född Procope, en levnadsglad, lättantändlig och litteraturintresserad societetsdam,
gift med Alines äldste bror Carl, herre till Backas gård. Då
det nygifta paret Tavaststjerna inom det första äktenskapsåret
hade slagit sig ned vid Malms station, hade hon som närmaste herrgårdsgrannfru tagit paret under sina vingars skugga
och samtidigt, sin natur och sin vana trogen, med diktaren
etablerat en liten flirt, till vilken även tycks ha hört skaldebrev på vers och prosa, gärna på franska.
Då den sista strofen i rimbrevet, som ju är riktad till bägge
svägerskorna gemensamt, delvis tycks ha fallit Tavaststjerna
ur minnet, må den här citeras i sin ursprungliga, betydligt
klangfullare formulering:
Jag går och hänger mig — åt vitterheten
och tar min hämnd på dig och fru Aline
för det Ni endast gett mig bitterheten
i stället för det rika lifvets vin.
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I verkligheten var T:stj. rädd för den farliga Aj och varnade
bekymrad sina damer för hennes »intriger», i vilka han såg
upphovet till deras animositet mot varandra.
Efter detta lilla poetiska snedsprång för att tämja en f.d.
flamma återgår han med dubbel hängivenhet till att grubbla
över »den Stora Diana» och hennes sällsamma makt över hans
känslor.
S. 57, st. 4. »Jag grubblar öfver dig i dar och nätter» —

är en versrad som kunde stå som gemensamt motto för en
mängd dikter från denna tid av enslig kontemplation efter de
korta två veckorna av levande liv och lycka. Om och om igen
söker han efter »de hemliga nycklarna» till Alines väsen, han
»dyrkar och dyrkar» henne i dubbel bemärkelse eller ber henne
-öfversätta sig till tydligt språk» — mångfaldiga är metaforerna
för hans vetgirighet. Och växlande är hans stämningar. Han
smälter av lycka inför de vänliga uttrycken i hennes brev, men
kan också tjusas av hennes -galna infall», ja t.o.m. av hennes
-små infamier».
Av de dikter han sänder Aline i mitten av april följer tre
med hans brev av 14.4., tre är daterade under påskdagarna och
icke färre än sex på Alinedagskvällen ( 22.4.)•
Märkligast ifråga om sin tillblivelse är den dityramb (senare
kallad Kärleksrim), om vilken T:stj. själv meddelar att
S. 59, st.2. »Det var tidigt skärtorsdagsmorgonen, just när solen

gick upp» —
som den kom över honom som en explosion och föddes fullfärdig på tio minuter, under yrsel och gråt i en kaskad av rim
som under ett stjärnregn. Och förklaringen var — att han ett
ögonblick hade kunnat tro att Aline verkligen var förälskad i
honom!
samma ystra explosionsstämning tycks även de två samtidigt koncipierade dikterna Blånande perspektiv (senare omdöpt till Sommarnattsskymning i högfjällen) och Mars, April,
Maj ha utformats. Den förra mångordig, utflytande, obehärskad,
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den senare knapp, koncentrerad, välbehärskad. Den sensuella
tonen i den förra dikten låter åter en gång förmoda en viss
medverkande berusning i den poetiska konceptionen, vilken
knappast kunnat enbart bero på fantasierna om den höga
fjälluften !
I varje fall tycks censorerna Arthur och Aline inte haft en
tanke på att godkänna denna djärva framtidsvision i dess ursprungliga formulering, vilken säkert skulle ha givit anledning
till många missförstånd hos blivande läsare. Men reducerad
till hälften av sitt omfång och berövad alla sina strip-teaseelement, har dock så mycket kunnat bevaras av dess drömda
fjällberusning och himlaflykt att även denna dikt kunnat behålla sin hedersplats inom vår 9o-talslyrik, medan den lilla burlesken i all sin kvickhet fått nöja sig med en ringare plats.
Men lika strålande positivt som han i ovannämnda dikter
reagerar för lyckosamma budskap från Aline, lika våldsamt
negativt reagerar han för olycksbringande:
S. 64, st. 5. »jag hade kunnat skjuta mig»
skriver han t.ex., då han på grund av ett missförstått telegram har fått den falska uppfattningen att vännerna Borgström
har sagt upp bekantskapen med honom. Missförståndet har
visserligen uppklarats och vännerna står kvar lika trofasta som
förr, men en skugga har dock lägrat sig över de dikter som
skapats under tvivlets dagar (Mohren, Från andra sidan Styx,
Bokslut, 22.4.). Och lika starkt bryter jublet ut på nytt, då Aline
hade upplyst honom om hans misstag: »Ditt bref korn som
en stor ljus sky öfver ett regntungt landskap» — skriver han
då lycksalig. Och i det han »ur sitt väsens djupaste djup» tackar
henne för allt vad hon givit honom tillägger han:
S. 66, st. 3-5. »Herregud att jag får . . . får, får älska dig
— — som jag älskar solen och ljuset.»
Apropå de namn som T:stj. nämner i samma brev (22.4.)
kan det tilläggas att den av honom beundrade artikeln av
Richard Bergh hade ingått i marshäftet av Ord och Bild för
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år 1897 (sid. 112), att Wenzel Hagelstam var hans vän och förläggare i Helsingfors, i vars konsthandel han hade funnit den
reproduktion av Arnold Böcklins berömda tavla som hade upprört honom så djupt, samt att West var identisk med en av
familjen Borgströms allra närmaste Hangö-vänner, hovrådet
Woldemar Westzynthius.
»Gråt, skratt, solljus, Dianabarm, vågsorl och näktergalseko»
som T:stj. redan tidigare (s. 54, st. 3) hade noterat som inspirationskällor till sina aprildikter, skulle ytterligare intensifieras
under vårflodsmånadens lopp och därmed även hans konstnärliga skaparkraft. När han så (27.4. j kan tacka Aline för ett
brev, där hon tydligt låter honom förstå att hennes tillgivenhet
för honom även gäller honom personligen och inte endast i
hans egenskap av Arthurs vän, stiger hans lyckokänsla till en
svindlande höjd som inspirerar honom till några av hans innerligaste och konstnärligt mest fulländade kärleksdikter.
Den nästsista dagen i fru Aprils egen månad sänder han
henne sålunda den oförlikneliga besvärjelsesången
S. 77, st. 2. Jag ville du ville
som ju (med en obetydlig rättelse i sista strofen) skulle bli en
av de rena »evangeliidikterna» för sekelskiftets förälskade ungdom. Samtidigt medföljer också den fascinerande och charmfulla Vårt bröllop, som — även den med helt små förändringar
— av hans samtid placerades bland »pärlorna» i tidens lyrik.
Som tredje följer ytterligare den ståtliga naturdikten »Stunden
är kommen» (senare kallad Sollefteå) samt som fjärde den
mindre betydande Vårregn. Även denna har dock ett visst
symptomatiskt intresse, emedan den leder tanken till den tidigare nämnda fixa ide som stundom tycktes oroa Tavaststjerna: nämligen tvångstanken att Aline och Arthur skulle
finna honom löjlig och göra narr av honom. Den kommer ju
tydligt fram redan i avskedsdikten från Hangö (27.3.), där den
»isar» honom, och upprepas flere gånger både i brev och
dikter, bl.a. där han talar om Alines »hånskratt» (sid. 55) eller
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ger henne lov att »skämta fritt ja nedrigt» med hans dikter
(sid. 68) eller »pina och plåga ur honom Adams löjlighet»
(sid. 96).
Denna misstanke var dock helt obefogad, då det är otänkbart att två så godhjärtade personligheter som A & A kunnat
göra narr av en så hårt handikappad man som den döve och i
det praktiska livet helt bortkomne Tavaststjerna. Hans skräck
för skratt leder däremot tanken direkt till hans alter ego Lille
Karl och dennes förtvivlan, då familjen skrattade åt hans
djärva flygid&r. Och till samma ursprung får förvisso hans bekanta ömtålighet för litterär kritik hänföras som i förening
med hans redan påpekade depressiva långsinthet aldrig tillät
honom att förlåta sina kritiker, utan tvärtom lät honom utvidga
sin ovilja mot dem själva till de städer, där de hade sin bostad.
st. 3. »I Maj, då min bok tar mig i anspråk» — — —
Boken var hans Lille Karl, av honom själv kallad »min fullvuxna barnbok», för vilken han redan hade uppgjort kontrakt
med Gernandts förlag i Stockholm för utgivning hösten 1897.
st. 3. »Bref och rosor och telegram».
Den gemensamma hyllningen från Helsingfors, där Arthur
och Aline hade sammanträffat med T:stj.s tre vänner och författarkolleger Wentzel Hagelstam, Adolf Paul och Mikael Lybeck, kan möjligen förklaras som en något anteciperad lyckönskan till hans födelsedag den 13 maj.
S. 83, st. S. »Vaka och vers och nerver och annat» —
där det sista ordet sannolikt har betydelsen alkohol, ger en
typisk liten ögonblicksbild av den ensamme poeten på sin förvisningsort, där han ligger illamående i sin bädd men ändå
kan känna sig lycklig med sina rosor och rimmerier.
S. 83, st. 6. »1 förgår skref Ella» —
Det utlovade privatuppträdande som den unga Hedvig i Ib188

senstycket med själva teaterdirektören Lautenburg som motspelare, vilket T:stj. här så hoppfullt omnämner, torde tyvärr
ha gått om intet på grund av sjukdom.
S. 85, st. 4. »Mina marginalanteckningar får du ej fästa dig
vid» —
skriver T:stj. ännu i samma brev om några elaka utgjutelser
som han hade sänt Aline några dagar tidigare och då -glömt
att plåna ut» (!) Och vilka han nu skyller på sin »halfva feberförtviflan» och ängsligt ber om förlåtelse för. Denna gång
tycks Aline dock ha haft förstånd att förstöra dessa fatala
diatriber, vilka inte har återfunnits. bli om Visbybrevet (9.8.)
Samtidigt ber han henne aldrig vara rädd för något liknande i »verkligheten», där han är »så olik den han är i
brefven», — en självkarakteristik som torde ha varit högst
riktig: lika blyg ansikte mot ansikte som djärv och oförskräckt
i skrift. Endast under rusets inflytande kunde rollerna som
känt någongång växlas och ett överraskande »bärsärkalynne»
plötsligt ta sig uttryck i de märkligaste »extravaganser» (enligt
vittnesmål av Werner Söderhjelm, Birger Mörner o.a. goda
vänner).
Med samma brev följer ytterligare sex nya dikter av olika
värde och tydligen tillkomna på olika tider. Av dessa må här
blott två särskilt omnämnas, dock denna gång inte på grund
av sina speciella förtjänster utan tvärtom för sina typiskt tavaststjernska svagheters skull.
Den första som aldrig ens torde ha fått någon rubrik och
som av T:stj. själv uteslutits ur den nya diktsamlingen, men
som finns upptagen i Efterskörd, (Samlade Skrifter, X, sid. 459) år
med sitt sökta ordval och sina krystade daktyliska slutrim ett
exempel på den ordakrobatik som så ofta blev sin diktares fördärv. Ett litet extra intresse kan den möjligen äga som ytterligare ett prov bland många på hans egendomliga mani att förlikna människor — och främst sig själv — vid allehanda tama
eller vilda djur.
Den andra dikten åter, som ursprungligen bar rubriken
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S. 86, st. 3. Min vingade lycka

(senare endast Lycka), med en längre undertitel som inledningssång till en hel samling, tycks mig tydligt förråda att den sett
dagen i det svaghetstillstånd som T:stj. själv karakteriserar
som »illamående» och »feberförtvivlan» (men som kanske
snarare hörde hemma under den tredje rubriken »annat»).
Ett tillstånd i varje fall av olust och matthet. Att även diktaren
själv i friskare stunder upptäckt svagheten i sin lyckodröm,
bevisas av att han av dess tretton utdragna strofer resolut
kasserade tio och behöll blott tre, förbättrade och kompletterade. Till inledningssång blev dikten aldrig upphöjd. Som en
ren kontrast till detta sjukdomsalster står sedan den sjätte och
sista lilla dikten Tack, som endast behövt befrias från sin
första strof för att trots sin konstlöshet bli ett utsökt litet konstverk.
S. 89, st. i. »det ominösa sammanträffandet i Trondhjem» —
d.v.s. den länge planerade gemensamma midsommarresa i de
norska fjällen, som hade hägrat för T:stj. i månader och varit
ljus- och glädjeglimten i hans trista eremittillvaro i Björneborg,
tycktes nu allvarligt hotad, såframt han inte kunde finna en
möjlighet att framskjuta utgivningen av sin nya diktsamling
till hösten. Men att avstå från denna drömresa
»Nej, det
vore detsamma som att sätta mig en revolver i näfven med
det samma», försäkrar han själv. Så mycket betydde hoppet
om den norska resan för honom, inte blott för de väntade skönhetsintryckens skull utan även — eller främst — för medresenärernas. Färden skulle ju företagas med de människor som
var honom kärast på jorden, eller som han själv med rörande
tacksamhet formulerar det:
»med dem som gett mig sångens Helge and
och som förmått min nya vår att knoppas»
— denna hans seconda primavera med hela sin svällande lyriska vårflod.
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Väl hade ju »den sublimerade Eros», som när sig av fantasi
och inte av verklighet, redan i förväg inspirerat honom till
realistiska kärleksdikter i norsk högfjällsmiljö, men ännu saknades mycket för en hel diktsamling.
Här återstod därför ingen annan möjlighet för den konstant
skuldbetungade skalden än att åter engång gripa till »tiggarekryckan» (poetiskt kamuflerad som »Mercuriistaf») och be
sina vänner Arthur och Aline om ett lån, betalbart med det
väntade honoraret sex månader senare. Det beviljades självfallet utan vidare.
S. 9o, st. 5. »nu skall du få nya dikter igen» —
skyndar sig T:stj. att försäkra i det han bifogar hela elva nya
poesien till det tunga tiggarbrevet — nästan som ett slags
ängsliga panter för lånet.
Men ehuru utgången av den ekonomiska transaktionen ju
var fullt lycklig och hotet mot den lockande resan — tillsvidare — avvärjt, tycks dock dess spöke ha lägrat skuggor över
poetens panna: tonen i de första fem dikterna är uppenbart
pessimistisk, mörkast i den första. »Men», säger han själv fullt
berättigat som ursäkt, »hvad vore hela min vackra diktsamling utan omväxling-.

S. 94, st. 4. »Några gladare, vackrare saker» —
kallar T:stj. själv med rätta de sex återstående dikterna, som
genom sin ljusa ton faktiskt skarpt kontrasterar mot de förra.
— Som om en häftig strömkantring just efter den femte hade
skett i diktarens sinnesstämning! Ett par av dessa »ljusa»
dikter är t.o.m. så lekfulla i tonen att de verkar direkt inspirerade av den Aline som i ett av breven kallats »en så förtjusande lekkamrat». Som poetiskt fullgångna kan dock endast två
av de elva betecknas: den formfulländade Sonett om drömmarnas villa. Diana särskildt tillegnad (senare kallad Ro) och den
subtila lilla »pärlan» Aline (senare kallad Den heliga lögnen).
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S. 97, st. 2. »Det är ju kolossalt skönt att du är moderlig mot
mig — i brist på bättre» —
I detta problematiska tack till Aline förnimmer man tydligt brevskrivarens egen plågsamma själskonflikt. Visserligen bekänner han ju redan i nästa mening sin modersbundna »immateriella» dyrkan av henne, vilken är helt identisk med den
trånad mot värn och värme vid den trygga modersbarmen —
här kallad Dianabarm — som han bekänt så många gånger
förut och som nu står för honom som »högidealistisk». —
-Men», fortsätter han, »så kommer allt det andra, begären och
lidelserna och längtan efter lyckan». Detta moraliserande ord
»högidealistisk» leder tanken till den tidigare nämnda ungdomsdikten, kallad Mitt bättre jag, där han gjort ett liknande försök till självanalys och där minnet av den dyrkade döda modern helt dominerar det »bleka» »bättre jaget», medan det
sämre endast antyds såsom »irrande» men tydligen representerar samma mörka »begär och lidelser» som ovan och som senare ytterligare skulle identifieras med mohrens »svarta, längtande, obetvingliga hjärta», ty till konflikten hör ju att den modersbundne i sin älskade inte blott söker sin modersimago utan
även sin älskarinna och att om hon — såsom här — inte kan
eller vill dela hans trängtan efter »lyckans fullhet» hon måste
förorsaka honom lidande.
Men då Aline i denna situation söker gardera sig mot -det
knotande barnet» med svepskäl eller svävande löften, reagerar
den fullvuxne Lille Karl antingen med ett rörande tack för den
ljuva illusionen (Den heliga lögnen), vilken ju i sig själv
tycktes verka mer inspirerande på hans diktarpsyke än den
nakna jordiska sanningen, eller — om han observerar att hon
aldrig ens vill uppfylla sina halva löften — med att i sin besvikenhet smäda henne som »lögnens fru furstinna». Eller -som i detta brev där han är uppenbart Bacchusinspirerad -genom att hämnas med rena oförskämdheter. (Vilka i sin tur
ofelbart skulle utlösa Alines »abborrstinna» onåd!)
S. 99, st. 5. »en kyss i minnet» —
Denna märkliga kyss, given för länge sedan en julafton på
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»trettifemman» (en mindre festsalong i Gamla Societetshuset
i Helsingfors) tycks ha blivit stående oförglömlig i T:stj.s minne
såsom den enda oreserverat eldiga han fått av Aline och därför,
ännu efter åratal, som det yttersta ynnestbeviset från hennes
sida.
S. ioo, st. 5. »Nu mottog jag nyss dina härliga — — djur vid
boen» —
Då Aline har sänt honom ett illustrerat postkort av en modersvgga med unge, identifierar sig »mönstergossen», karakteristiskt nog, omedelbart med den lilla grisen, som han strax
låter rikta sitt »söta lilla tryne» mot den välsignade näringskällan.
S. roi, st. 3. »Din stora stränghet» — —
som inte ens i tankarna tillåter honom några friheter, låter
honom förstå hur djupt hon ogillar hans »oförsiktigheter». Ödmjukt ber han henne nu förlåta honom och visa honom -var
svinet varit framme» — en helt annan stämning alltså än den
fräcka i föregående brev! Hennes inställning till hans påflugenhet har han säkerligen anat sig till, då han i sin dikt
S. 102, st. 4. Bekännelsen lägger följande bön i hennes mun:

»Tyck som jag, att leken nu har stannat
på den punkt, som minnet vackrast gör!»
S. 104, st. 3. »det knotande barnet som gråtande larmar»
I denna redan delvis citerade uttrycksfulla versrad ger Tavaststjema sin situation i de bittra stunderna. Här har blott
Moder natur fått ersätta Mamma Diana.
S. ros, st. 3. »Ett bref af Aj Backas» —
Åter har »den farliga» dykt upp i samma »Jago-roll» som
tidigare och hotar nu på nytt den Tavaststjerna-Borgströmska
idyllen, som hon uppfattar »fult och grott» och helt utan för13
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ståelse för deras »fina och förlåtande vackra stämningar».
henne ser T:stj. ett förebud för det förtal som kommer att
drabba dem från onda medmänniskors sida, vilka saknar förmågan att föreställa sig en förfinad erotik.
S. io6, st. 5. »Diana, när du fällde dina onödiga bittra tårar» —
Aline har gråtit över att T:stj. och Arthur vill ha hennes
ovän Ella med på den länge planerade midsommarresan till
Norge och vägrar nu att på sådana villkor själv följa med. Ett
beslut som i sin tur väcker förtvivlan hos T:stj., som ju hade
fäst de livligaste förhoppningar vid denna resa. (Om vilken
han nyss hade skrivit att iett hot mot den — — — »vore detsamma, som att sätta honom en revolver i handen».) Vilka
högtflygande förväntningar han hade förbundit med tanken
på denna »drömresa» framgår ju av hans brev och inte mindre av de dikter där han med så suverän inbillningskraft tar
ut saligheten i förskott. Men så tycks även hans förtjusning
ha blivit rent stormande då Aline slutligen hade givit sitt bifall
till resan på fyramanhand. Själv kallar han sitt tack »glödande
varmt» och tillägger ytterligare, yr av lycka: »Tack så länge
du finns till». — — Men att hon kunnat övervinna sin ovilja.
mot »den lilla mörka- förutsätter att Arthur givit henne visshet om att hans känslor för rivalen var av det lätta slag som
inte medför något ansvar. Då hon sålunda i den lilla Nixe
inte längre behövde frukta en blivande fru Borgström, kunde
hon utan obehag låna henne sin make som uppvaktande resekavaljer för några veckor. I synnerhet som ju lånet skulle bli
reciprokt.
S. 108, st. 2. »Den kvinna jag älskat blir jag aldrig ovän

med» — —
jämte tillägget »Sådant förefaller mig onaturligt», är en deklaration som står i full harmoni med T:stj.s normala inställning
till kvinnan och kärleken. (Om det olyckliga undantag som
skulle bekräfta regeln se dock sid. 200).
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S. iii, st. 6. »Detta underliga kompositionsarbete af verklighet
och fantasi» —
Som sådant stämplar T:stj. själv sin Lille Karl: att rubricera
alla dessa barndomsminnen som självupplevda är sålunda missvisande. Men som ledtrådar för den som söker den psykologiska
förklaringen till hans egna komplicerade känslor för »den stora
Diana- är dessa minnen dock ovärderliga.
st. 2. »Fegheten är en känsla, som jag ej mycket besvärats af» —
Denna lilla självkarakteristik, som T:stj. här helt oförmodat
inflickar, förtjänar att noteras, då den torde ha varit välberättigad. Ty enligt vittnesmål av många av hans samtida var
Karl August Tavaststjerna både fysiskt och psykiskt en ovanligt modig man. I synnerhet är hans djärva seglatser berömda.
st. 5. Jag suger din ros som ett svärmande bi» —
I detta svärmeri, som skulle bli hans sista kärleksdikt till Aline Borgström, har T:stj. karakteristiskt nog återvänt till sin
ungdoms idol Aarestrup, vars sensualism ännu en sista gång
fått tjäna som förebild för hans dikt. Och som säkert även blev
orsaken till att »censurkommitten» Arthur—Aline uteslöt dikten
ur Laureatussamlingen. Själv ber diktaren ångerköpt i nästa brev
(4.6.) Aline om förlåtelse för att han i sin »längtan och iver»
(han använder även orden »trånad och vildhet») gått för långt i
dikten. (Den trycktes senare i Saml. Skr. X, sid 325 under rubriken Diana. jmf. här åter Kihlman, a.a. sid. 347.).
Men trots realismen i denna alltmer svårbemästrade sensualism tycks modersbundenheten i hans känslor ingalunda minska. Snarare tvärtom. I sina två sista brev före resan kallar han
Aline t.o.m. Mamma Diana och sig själv din gosse, men ber
henne samtidigt i bevekande ord bespara honom sina moderliga »kalla duschar» och (alltför svala) vänligt moderliga kyssar. I det sista brevet hotar han rentav med öppen revolt, om
hon inte vill vara mer än hans »förståndiga mor». Och som
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illustration till sina förväntningar låter han fantasin skena vildare än någonsin i antydda älskogsstunder i skog och mark
och hotellrum. Efter dessa öppna bekännelser och djärva framtidsdrömmar tycktes ett av de vanliga kallduschbreven ha varit
att vänta som svar. Då T:stj.s brev emellertid var avsänt från
Stockholm i sista stunden före avresan, fanns det ingen tid för
svar. Måhända drunknade förebråelserna därför denna gång i
återseendets glädje?
I Stockholm råkade T:stj. endel vänner och släktingar, bland
vilka han speciellt omnämner Sven Scholander, den populäre
vissångaren, som hade givit en bejublad konsert i Björneborg
den 5 nov. 1896 och då varit bjuden på frukost hos Tavaststjernas. Med »min snälla syster» avser han sin styvsyster fröken
Charlotte Tavaststjerna, och av Alines släktingar nämner han
hennes yngste bror Sascha Ehrnrooth och hennes svåger Theodor von Frenckell samt dennes svåger Carl Silfverhjelm.
Om händelser och upplevelser under den norska resan kan
tyvärr ingenting med visshet meddelas, då inte det minsta
dokument tycks finnas bevarat från dessa fyra veckor. Med
full säkerhet kan man blott konstatera att de båda äkta paren
planenligt möttes i Bergen och tillsammans styrde kosan norrut
över Ulvik och Geyranger upp till Molde och Trondhjem med
återresa över Jämtland och Stockholm. Därifrån Borgströms
återvände till hemmet i Hangö, medan Tavaststjernas reste till
Visby för att här genomgå en bad- och vilokur.
Det första brevet efter det långa avbrottet i korrespondensen
är daterat Visby den 22 juli.
5. 121, st. 3. »den härliga månaden som nu är till ända» —

Även om man inte har några skriftliga vittnesbörd från
själva resemånaden, kan man dock av de fyra vännernas reaktioner efter denna resa, sådana de återspeglas i T:stj.s brev
från Visby, göra sig en viss föreställning om deras känslor och
stämningar under resan. Vad denna önskefärd betytt för T:stj.
själv, ser man redan i ordet härlig, som i det första brevet
(skrivet dagen efter ankomsten till Visby) upprepas tre gånger,
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den andra gången med det svärmiska tillägget »nordlandsdrömmen». Vilket låter förmoda att resan ännu som minne bevarat
samma skimmer av overklig skönhet som den haft för honom
under den långa förhoppningsfulla väntetiden. Steget från det
torftiga och trista enslingslivet i det skönhetsfattiga Björneborg
till frihet, vila och vällevnad i utsökt naturskönhet och lika
utsökt vänsällskap var ju för honom större än för någon av de
tre andra — nästan en flykt från -skärselden» (hans eget ettryck) till paradiset. Om det blev just det paradis han i sina
hungrigaste hägringar hade föreställt sig är väl osäkert, eller
riktigare sagt: av speciella orsaker — främst det tidigare (sid 179)
omtalade typiska tabukomplexet — rätt otroligt. Men att resan
i varje fall hos honom hade avsatt de djupaste tacksamhetskänslor förstår man av uttrycken i hans brev, där han tackar
Aline för allt det »varma och känslofulla, oegennyttiga och
vackra» han fått emottaga av henne.
Men förvånande är att de fyra veckorna i fjällen hunnit
verka så välgörande även på hans hälsa, att han nu känner sig
trygg, frisk och nöjd, ja t.o.m. helgjuten och harmonis.k (ovanliga ord i munnen på en neurotiker!).
Också Ellas inställning klargörs redan i detta hans första
brev, där han meddelar att hon redan samma dag de anlänt till
Visby skyndat sig att avsända sitt tackbrev till vännerna Borgström. På vilket hon också skulle få ett »äkta muntert Dianabrev» till svar från Aline. Ett fullgott bevis för att de båda
damerna definitivt hade försonats under resan! Däremot fick
hon (enl. T:stj. 11.1 i.) icke ett ord till svar från Arthur, som
tydligen nu betraktade deras »lilla flirt- som utagerad i och
med Norgeresan.
S. 122, st. 2. »en eftergifven, varmblodig, vänlig och alltid glad

Diana», —
i dessa ord ger T:stj. formeln för Aline i Norge. De låter oss
förstå att hon — måhända i glädjen över att ha befriats från
sin svartsjuka — resolut har givit sin »empirehållning- och
sina kallduschar på båten och låtit »kallblodsfisken- återförvandlas till den naturliga varmblodskvinnan med sitt smittan197

de solskenshumör och sitt beprisade cålinerie. Dock måste för
henne den tidigare berörda samvetskonflikten under den gemensamma resan ha blivit mer aktuell än någonsin: å ena
sidan den av T:stj. välsignade »ömma medlidsamheten» med
det lidande barnet, i förening med en djupt känd tacksamhetsskuld för de smickrande, oförgängliga Diana-dikterna; å andra
sidan trohetsplikten i ett äktenskap som — i motsats till det
tavaststjernska »syskonförhållandet» (jmf. sid. 20o) — var ett
verkligt äktenskap (trots mannens av tidens dubbelmoral tillåtna »små snedsprång»). Men att hon kunde hålla sig så oföränderligt glad bevisar tydligt att hon med sin öppna och ärliga
natur inte tyngdes av några samvetsförebråelser och därför
måste ha funnit på en gränsdragning för sin -eftergifvenhet-B,
som kunde tillfredsställa både maken och trubaduren. Och som
med all sannolikhet bestod i att hon gjort sina moderliga smekningar långt ömmare än » de samma som hon kunde skänka
sin pudel Toby eller sin gamla livhäst» (jmf. brev sid. 39) och
sina kyssar kanske lika varma som den oförgätliga julaftonskyssen på »trettifemman». Dock måste ju dessa ömhetsbetygelser, givna inom »fyrväpplingens» familjära vardagskrets, ha
fått en långt mindre poetiskt inspirerande karaktär. 1 själva
verket föddes inte heller en enda ny kärleksdikt till Diana
efter avresan till Norge — lika litet som någon ny hymn till
dess fjordar eller fjäll såg dagen.
S. 124, st. 2. »Också Arthur har bara goda ord att säga om
färden» —
Arthur, för vilken Aline ju hade läst upp alla T:stj.s dikter
— t.o.m. de mest passionerade — tvivlade inte på hans känslor
för henne. Men då han samtidigt kände sin gamle vän i
grunden och visste hur olik den försynte mannen Tavaststjerna
var den djärve poeten, kunde han även betrakta en del av
explosionerna som litterärt versmaterial. Men framför allt visste
han att hans eget gillande eller ogillande — för T:stj. såväl
som för Aline — betydde mer än allt annat. Och att ingendera kunde tänka sig att föra honom bakom ljuset. För honom
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var alltså situationen klar: det var han, »halfguden», som bestämde gränserna.
S. 125, st. i. »ditt första bref — — — framkallande skratt på
skratt» —
dessa ord ger åter ett gott bevis på den förnyade gamla vänskapen mellan Aline och Ella och en ny bekräftelse på den
förras sinneslugn och samvetsfrid. Av samma brev framgår
även att vännerna Borgström, oberoende av Arthurs nonchalans
som brevskrivare, dock med glädje fortsatte att gynna Ellas
Berlin-studier.
I samma brev nämner. T:stj. även för första gången sin
Laureatus, som han längtar att snart få ta itu med.
S. 127, st. 2. »När nu din svägerska bor hos er» —

Svägerskan var denna gång lyckligtvis inte »den intriganta
Aj» (som åter hade kunnat ställa till missämja mellan Tavaststjernas och Borgströms), utan den fridsamma Ellen Ehrnrooth, född Etholen, Alines trofasta beundrarinna, gift med
hennes yngste bror Sascha.
st. 5. »All alkohol är förbjuden och förbudet
respekteras» —
I de två sista orden tycker man sig höra en tydlig klang av
triumf: stoltheten över att ha kunnat besegra det olyckliga
spritbegäret. — Tyvärr dock en förhastad triumf.
st. 2. »Ty på svenskarnas verser och festande MÅSTE
jag ju svara»,
förklarar T:stj. själv redan i samma brev (6.8.). De verser
han säger sig bifoga har dock inte återfunnits bland breven till
Aline, men trycktes i Björneborgs Tidning för den 14 augusti.
De hade gjort stor lycka bland publiken, medan däremot
»festandet» tydligen fick ödesdigra följder. Tre dagar senare
(9.8.) skriver han nämligen ett nytt brev till Aline, i vilket
han, den nyss så käcke badortskavaljeren, utgjuter sin bittra
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förtvivlan. I en djupt depressiv stämning — som han själv ger
det prydliga namnet spleen, men som kanske snarare borde
kallas bakrus — med illamående, gråtmildhet, kverulans och
den typiska blandning av skryt och skamkänsla som hör en
dagen-efter-stämning till, kommer han nu med de bittraste anklagelser mot sin hustru Ella. Henne som han i sina tidigare
brev alltid hade omtalat i de mest ridderliga ordalag, än som
»min käcka lilla hustru-, än som »en fin och snäll och ärlig
natur», framställer han nu plötsligt som en farlig ragata som
pinar livet ur honom, evigt grälsjuk, härsklysten och begiven
på att »upprätta» honom. Man förstår att den stackars lilla
Nixe, som enligt ett senare vittnesmål av sin make just denna
sommar »hade varit så ovanligt snäll» (tydligen medan det
hälsosamma spritförbudet hölls i ära), nu hade fått lov att återtaga alkoholisthustruns otacksamma mission att hålla maken
från flaskan. Främst på grund av denna svaghet hade T:stj.s
äktenskap sedan många år varit långtifrån lyckligt. Såsom han
själv påpekat, hade två så känsliga, nervösa och stolta personligheter — bägge dessutom konstnärer — haft svårt att rätta
sig efter varandra. Redan flere år tidigare hade de därför upplöst sitt äktenskap i egentlig mening och på hustruns uttryckliga begäran förvandlat det till »ett liv som bror och syster»
(T:stj.s eget uttryck i brevet). Vilket innebar full individuell
frihet för dem båda, men med bibehållande av den ömsesidiga
lojaliteten och det yttre skenet, den gemensamma ekonomin
och — åtminstone tidvis — det gemensamma hemmet. Och
detta till trots för att de båda trivdes bäst utan varandra, då
han var fri all kontroll av sina dryckesvanor och hon lika fri
sin tunga roll som nykterhetsapostel. Förmodligen är det just
denna roll som T:stj. i sitt bedrövliga tillstånd tolkar som en
lust att »spärra in honom på någon anstalt för galenpannor»,
— en absurd beskyllning som leder tanken direkt till Strindberg. Denne var ju som författare faktiskt föremål för hans
obetingade beundran, om än som människa — och inte minst
i sin kända inställning till det motsatta könet — så olik som
möjligt sin finländska kollega, den födde riddersmannen Tavaststjerna, vars »naturliga nobless» ju så ofta har omvittnats
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av hans samtida. Ett karakteristiskt uttalande av den riktige
Tavaststjema har vi ju även funnit i hans brev den 25 maj
1897 (sid. 1°8), där han skriver: -Den kvinna jag älskat blir jag
aldrig ovän med». Det vore i hans ögon -vandalism och barbari», medan Strindbergs attityd i liknande situationer tyckes
honom värdig »en Österlånggatans skomakare» (jmf. Söderhjelm a.a. II, sid. 87!). Typiskt för T:stj. är även att han t.o.m.
i sitt tunga depressionstillstånd själv inser det ovärdiga i sina
»jeremiader- om hustrun och det «omanliga» och -nedriga- i
sina anklagelser mot henne, och redan samma dag är full av
ånger över sitt illojala brev.

S. 128, st. 4. »Strax som jag sändt af mitt senaste bre f, ångrade
jag mig»,
skriver han nämligen ärligt i sitt nästa brev kort därpå. Och
samtidigt tycks han ge en vink, om än i något eufemistisk
formulering, om rätta orsaken till det fatala brevet, då han
skriver: -I går var månen åter full men jag var nykter, gunås».
Men att han inte bara efteråt ångrar sig, utan redan under
själva nedskrivandet är gripen av skräck för att någon obehörig kunde få brevet i sina händer, bevisar den ängslan med
vilken han tre gånger i samma brev vädjar till Alines diskretion. -Förtroendet blir ju Dianas-, heter det ännu i avslutningen. Det borde ju därför ha varit hennes plikt att undantaga detta brev — lika diskriminerande för brevskrivaren själv
som för hans hustru — innan Aline utan reservation donerade
sin samling till Svenska Litteratursällskapet. Men att hon försummade denna naturliga skyldighet får kanske ursäktas med
hennes höga ålder och därmed följande mycket försvagade
minne.
Som en samvetssak har det därför stått för utgivaren att inte
överlämna detta vilseledande brev åt den okritiska s.k. stora
publiken. För den litteraturkritiskt skolade Tavaststjerna-forskaren finnes brevet dock i original tillgängligt i Svenska Litteratursällskapets arkiv.
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st. 5. »Jag undrar hvarifrån du tager din vackra medlidsamhet»,
frågar T:stj. då han fått Alines svar på det förtvivlade brevet.
Ty medlidsamheten var verkligen djupt rotad i hennes natur.
Visserligen kunde hon visa sig sträng och »onådig» t.ex. då
han gjort sig skyldig till handlingar som hon stämplade som
resultat av »idiotisk fullhet», men att straffa var för henne
långt svårare än att förlåta. Och vad framför allt diktarens
olyckliga »törst» beträffar torde hon ha ansett den höra samman med hans neurotiska läggning och därför vara mer beklaglig än klandervärd.
Men när T:stj. förmodar att hennes medlidsamhet kan vara
en följd av en »grym uppfostran» i ungdomen, är han inne
på ett förbluffande villospår. Som känt åtnjöt ju en ung societetsflicka på 7o-talet ett minimum av frihet, men det hem
i vilket Aline Ehrnrooth växte upp var sällsynt lyckligt, och en
mildare och mer kärleksfull far än hennes hade det varit svårt
att uppleta.
st. i. »Yawlen Diana» —
de drömmar diktaren här spinner om en inbillad lustjakt är
ett typiskt utslag av hans kärlek till hav och segling — för
honom något av det härligaste i världen.
Carl von Knorring var den högst populära dirigenten för det
berömda sångarsällskapet M.M.
st. 4. »intelligenta, frisinnade, fina och kvicka» —
denna kvartett av smickrande adjektiv, ägnad författarinnorna Selma Lagerlöf och Sophie Elkan (Rust Roest) — vilka T:stj.
hade flyktigt omnämnt redan i ett tidigare brev men vilka han
nu betecknar som sitt och Ellas dagliga sällskap — ger ett
koncentrerat uttryck både för hans beundran för de prominenta
damerna och för hans välbefinnande i deras sällskap. För en
Tavaststjernavän kan det vara glädjande att konstatera att den
sympati som här lyser igenom även var besvarad. Detta framgår nämligen tydligt av det föredrag kallat »Tavaststjernas sista
202

sommar», som hölls av Selma Lagerlöf fjorton år efter hans
död vid Svenska litteratursällskapets årsfest den 5 februari 1912
och som trycktes bland dess skrifter s.å. Här låter hon förstå,
att T:stj. gjort intryck på henne som »en världsman lika hemmastadd i Paris och Berlin som i Stockholm och Helsingfors»,
men även som en oförvägen, trotsig och envis finne, begåvad
med »en skarp intelligens som uppenbarar sig i vart ord». Speciellt framhäver hon hans beundransvärda förmåga att trots
sin svåra dövhet -gissa sig till tal och kunna svara snabbt
och träffande». Men samtidigt har hennes sierskeblick genomskådat den slöja av hälsa och harmoni som T:stj. sökte svepa
över sin tillvaro i Visby och anat sig till den brustenhet och
ofärd, som i verkligheten hotade den sympatiske skalden, vilken
hon här kallar »vår stackars vän». — Kanske ledd av samma
förståelsefulla »vackra medlidsamhet-, som Aline hade skänkt
honom och för vilken han var henne så rörande tacksam.
(Däremot förråder de uppgifter S.L. ger om T:stj.s ohälsa och
arbetsförmåga under hans sista vår och försommar en fullständig okunnighet om hans livsförhållanden.)
Då T:stj.s hustru i slutet av augusti hade återvänt till sina
teaterstudier i Berlin, blev de båda författarinnorna hans tröst
och enda sällskap, men då även de reste hem, kände han sig
lika ensam som i Björneborg och längtade bort från Visby.
st. 5. »mitt bref dimper ned midt i Terviks eller Turholms förhållanden» —
d.v.s. på någondera av de egendomar tillhörande Alines,
resp. Arthurs föräldrar, som här regelbundet tillbragte sina
somrar. Det — helt visst humoristiska — brev som T:stj. säger
sig i Alines namn ha skrivit från Norge till hennes -Gulle
Mamma» skulle säkert ha kunnat ge en fängslande reserapport
från »fyrväpplingsfärden», men har förgäves efterforskats i
arkivet på Tervik.
st. 6. »Diana är storartad, som underblåser unga flickors
svärmeri för skalden T:hus».
Genom Aline fick T:stj. kännedom om att det i Helsingfors
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existerade ett gäng av lyrikfrälsta ungdomar som gemensamt
dyrkade bl.a. hans diktning. Den »helt lilla» flickan som Aline
hade träffat på Tervik var hennes sextonåriga systerdotter Greta, som på sitt skrivbord hade hans porträtt stående vid sidan
av andra favoritskalder (motsvarigheten till nutidsbackfischarnas
filmidoler, ehuru långt diskretare och mer förandligad!).
S. 133, st. 3. »Vidare har jag i tankarna följt med er från Hangö
till K:havn»
T:stj. som alltid troget och intresserat lät sin fantasi följa
Arthur och Aline på deras många och långa resor över haven,
tycks denna gång ha gått i oro för henne under en ovanligt
stormig resa över Östersjön. Reskamraten-generalen var hennes
farbror Casimir Ehrnrooth, den mångbeundrade och -kritiserade f.d. ministerstatssekreteraren, tidigare bl.a. krigsminister
i Bulgarien.
S. 133, st. 6. »Jag träffar väl honom i Hangö» —
T:stj. planerar ett besök hos vännerna på återvägen från
Visby omkring den 26 sept. Men där logerar för tillfället en
konkurrent om den borgströmska gästfriheten, den gamla familjevännen och journalisten Axel (Acku) Bemdtson — som
väcker T:stj.s uppenbara svartsjuka.
S. 135, st. 7. »Jag saknar Ella och tycker jag är hård mot henne».
Här tycks Tavaststjerna helt ha glömt sitt förvirrade klagobrev och de känslor han där gav uttryck åt, medan han nu
endast vill minnas hur snäll hans Ella varit mot honom. I
verkligheten har de tydligen kommit varandra betydligt närmare än förr. Och härför ger Tavaststjerna, märkligt nog, Aline
och Arthur äran (sannolikt som moraliska exempel?) i det att
han åter prisar Alines »friska lynne» som så lyckligt motväger
Arthurs »pessimism».
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S. 137, st. i. »Klippnästet i Hangö hamn» —
så kallar Tavaststjerna åter den borgströmska villan, för honom ett Eldorado av skönhet och trivsamhet: i verkligheten en
idealisk oas för kräsna livskonstnärer och trötta skalder! Dock
försäkrar diktaren här att Visby bekommit honom så väl, att
han aldrig varit sundare till sinnet än just nu — ett påstående
som tycks bekräftas av hans litterära jätte-dagsverken, av honom själv uppskattade till i 5-16 timmar i dygnet.
Under de två närmaste veckorna har han därför ingen tid
över till brevskrivning; nästa brev är daterat Björneborg den 6
oktober. Och då har han redan sitt avsked från Visby och sina
besök i Stockholm, Hangö och Helsingfors bakom sig, där
Stockholm har efterlämnat en känsla av triumf över att ha
lyckats lura förläggaren i fråga om verklighetsunderlaget för
Laureatus, Helsingfors en känsla av obehag på grund av de
alltid lika oslippliga gamla kritikminnena och Hangö — vid
sidan av alla positiva intryck av trevnad och behag — även
två negativa: en sorgsen Aline och en missnöjd Arthur. Förklaringen till dessa båda bedrövliga fakta framgår dock inte
helt ur breven till Aline och fordrar därför återigen en liten
komplettering ur breven till Arthur.
S. 139, st. 3. »Jag tyckte du såg halft ledsen ut»
skriver Tavaststjerna i förstnämnda brev, en attityd som var
högst ovanlig hos den glada Aline, men i detta fall lätt att
förstå, då hon i stället för den käre mönstergosse som hon
säkert hade berett sig att mottaga med alla de moderliga ömhetsbetygelser, som tydligen hade hört till programmet för
familjelivet i Norge, mötte en herre som höll sig ängsligt ifrån
henne. Vilket enligt honom berodde på den »gräsliga snufva
och katharr» som han hade ådragit sig på ångbåtsresan.
Men då han följande gång skriver till henne efter att ha
mottagit ett vänligt men sorgset brev fyllt av melankoliska
fantasier, skyller han inte längre bara på snuvan utan även på
hänsynen för Arthur. I själva verket hade denne vid Tavaststjernas besök i Hangö tagit honom avsides och antytt känslor av
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missnöje, vilket hade fyllt vännen med den djupaste förtvivlan.
För honom var ju Arthurs vänskap ett livsvillkor både i reell
och ideell bemärkelse. Att dennes missnöje måste ha rört de
alltför familjära former som Alines mor- och barnlek tycks
ha antagit och som väl inte i längden var så trevliga för maken
att bevittna, förefaller mig tämligen säkert. Och ännu säkrare
att Arthurs önskan här var helig lag för Tavaststjerna. Varför
även »en sten föll från hans hjärta», då Arthur åter i ett brev
hade försäkrat honom om sin oförändrade vänskap. Efter detta
tycks även alla smekningar ha försvunnit och t.o.m. de forna
varma brevkyssarna förvandlats till respektfulla handkyssar.
De argument, med vilka Tavaststjerna i samma brev söker
trösta Aline och väcka hennes stolthet över det vackra sätt på
vilket de hade befriat sig från »dussinmänniskornas kortsynta
förstånd», verkar rätt sökta och torde få läsas med hans vanliga
fantasiflykt i minnet. Och framförallt då utan att glömma hans
ofta nästan skrytsamt framhållna förmåga att även i erotiken
låta inbillningskonsten ersätta verkligheten, ja rent av att ge
fantasin företrädet som verklig lyckoskapare.
Den enda följden av detta lilla intermezzo tycks även ha
blivit en om möjligt ännu djupare tillgivenhet från Tavaststjernas sida och ännu varmare medkänsla från Borgströms.
S. 141, st. i. »Ella är mycket glad och nöjd» —
skriver Tavaststjerna i samma brev, där han även ger uttryck
åt sin tro på hennes möjligheter inom den tyska teatern och
därmed även på en gemensam framtid fjärran från det förhatliga Björneborg. Fängslande är att konstatera hur hans ton i
breven till hustrun blir allt varmare och vänligare i samma
mån som hans känslor för Aline allt mer förvandlas från
förälskelse till vänskap.
Medan han tidigare brukat kalla henne Nixe kallar han
henne nu — av okänd anledning — Slingen och skriver (i6.To.)
och tackar henne under detta namn för hennes »fina, snälla,
något melankoliska bref». Tre dagar senare riktar han sig igen
till den »kära lilla Slingen- och berättar nu att han legat och
gråtit efter henne senaste natt. Och efter att ha försäkrat henne
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om sin kärlek och beundran slutar han brevet med orden »jag
behöver henne, behöver henne i många fler avseenden än jag
i hast kan säga». Samt tillägger ytterligare: »Men går hon fram
i Tyskland så visst ska vi fira bröllop än en gång och lefva
lyckligare än hittills, menar jag.»
Det förefaller sannerligen som om den originella »fyrväpplingen» redan varit i färd med att flytta sina blad tillbaka till
deras gamla legitima platser.
S. 141, st. 4. »Här medfölja de två sista sångerna i epoOri>, —
Efter återkomsten till hemlandet fortsätter T:stj. under de
två första oktoberveckorna arbetet på sin Laureatus med samma förbluffande intensitet som under den sista tiden i Visby
(vilket onekligen vittnade om badens välsignelsebringande
kraft). Den is okt. kan han för första gången på fem månader
åter låta sitt brev åtföljas av dikter: denna gång avslutningssångerna Den vilseförde och Apoteos, som nu går till » censur»
hos Aline och Arthur, liksom tidigare Indiansommardikterna.
Och som med all sannolikhet gav de kära vännerna en hederlig chock, då de i den förstnämnda dikten ställdes inför
skräckfigurer sådana som svinstickarn och åsnedrivarn, pimplarn, drinkarn och politikarin, alla tänkta som inkarnationer
av deras stackars vän poeten, i vars glas det otacksamma fosterlandet dessutom slår gifter! Och allt detta i ett manuskript
vars dubblett (enl. T:stj.) redan hade avsänts till förläggaren i
Stockholm. Dock gudskelov ännu inte tryckt. — Inte för att
Aline här skulle ha ställts i en ofördelaktig eller komprometterande dager såsom i några av de censurerade lyriska dikterna.
Fru Aprils roll i epopen är tvärtom mera smickrande än i
verkligheten i det att hon i dikten är den överlägsna parten,
som visserligen »har synd om diktarhunden», men ändå suveränt överger honom och låter honom »störta ned bland de
elända». Medan Laureatus-modellen i det levande livet stillsamt och diskret drar sig tillbaka och förvandlar sin förälskelse till en trogen hängivenhet av vänskaplig art för dubbelväsendet Diana-med-make. Däremot är hjälten själv förvandlad
till en ömkansvärd och självförgudande dåre, vars rätta plats
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är sinnessjukhuset. — Att censuren måste bli sträng är naturligt, men förvisso måste den ha kunnat ikläs en mild och
vänlig formulering att döma av att den lättsårade diktaren här
endast reagerar med tacksamhet.
S. 149, st. 4. »fag skall skrifva om alltsammans» —
är hans fogliga och förståndiga svar till censorerna. Och
detta löfte håller han så samvetsgrant att han nästan helt
och hållet kasserar den dystra nästsista sången och i den allra
sista inför flere tiotal rättelser. Men samtidigt försvarar han
den bittra och aggressiva ton, som tydligen hade verkat mycket
frånstötande på vännerna, och avslöjar som dess upphov »Björneborg i senhöstskrud med bottenlös dy på gatorna.» — Redan
då han den sista september hade återvänt från det pittoreska
och minnesrika Visby och mottagits med hällregn och höstmörker i den vardagstrista lilla landsortstaden Björneborg, hade
han funnit den »gräsligt jordbunden och ful» och endast kunnat döva sina olustkänslor med sitt intensiva arbete på Laureatus-epopen. Sitt ödmjuka försvar för sin naturliga pessimism
framför han ju här i den minnesvärda bekännelsen: »jag är
intet annat än en mycket för mycket känslig människa, som
lider oerhördt af att vara ensam i det fula och kärlekslösa.»
Med det sorgsna tillägget: »Ser just ingen, hör just ingenting».
Vilket bör ses mot bakgrunden av en annan ofta upprepad bekännelse: att han sedan många år hade känt sig »född på en
Tycho Brahedag»!
Allt som i Den vilseförde säges om den bedragnes, den förstämdes, den förskjutnes, den själsbeklämdes lidanden, vilka i
dikten framställs som förorsakade av hjältens kärlekskval och
övergivenhetskänsla, bör alltså överflyttas till staden Björneborgs syndaregister. På samma sätt som staden Helsingfors av
skalden identifieras med hans litterära besvikelser och därmed
blir onjutbar för honom som boningsort för resten av hans liv.
S.

151, st. 2. »Moldefantasierna» —

Ett lyckligt men kort avbrott i sin trista Björneborgstillvaro
upplever T:st:j. vid månadsskiftet oktober-november, då han
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får tillbringa några sorglösa dagar med vännerna i Helsingfors,
där de tillsammans upplivar de glada minnena från den norska
»drömresan». Av T:stj.s uttryck att döma måtte det »fantasiskoj» med poetiska namn och litterära roller — som så ofta går
igen i hans tidigare brev — ha fortsatts under den norska
resan och kanske kulminerat i det romantiska Malde? När han
så sitter ensam igen på sin »förvisningsort» tröstar han sig
med att drömma vidare om liknande (aldrig realiserade!) resor
i framtiden med samma vänner och tillägger: »utan dig och
A vore min vinter här förfärlig».
S. 152, st.5. »efter luft- och fantasifärderna med er» —
d.v.s. med Arthur och Aline, tycks det dock ha blivit ännu
svårare för T:stj. att härda ut i sin ensamhet i Björneborg. Hans
vantrevnad börjar redan ta sig nästan patologiska uttryck: livet
är idel tomhet, gatorna ovänliga och smutsiga och människorna
rysliga; hans enda umgängesvän och dryckesbroder skymfar
honom som diktare, och en okänd person slår honom t.o.m. i
skallen med sin käpp. Själv känner han sig därför »formligen
sjuk till själen» och gör till slut den profetiska frågan om denna förfärliga höstvinter skall bli den sista han upplever.
Att detta förtvivlade brev måste ha gjort ett djupt intryck på
vännerna är förståeligt och likaså att de genast velat göra något
för att hjälpa sin olycklige vän. Härtill erbjöd sig även just nu
ett utmärkt tillfälle: angående det banklån (med Arthur och
Aline som borgenärer) som T:stj. i maj hade mottagit för att
kunna spara sin Laureatus till hösten, hade diktaren (tydligen
i optimistisk förtröstan på förhandshonorar och litterär prisbelöning) själv stipulerat, att det skulle få bli honom en ära att
återbetala lånet på hösten.
Nu hade detta lån emellertid förfallit till betalning den 24
november utan att den stackars »näktergalen» såg någon annan
möjlighet än att be om ett nytt accept. För att glädja den nedslagne vännen och skona hans ömtåliga stolthet kom Aline
emellertid på en lysande ide, som strax även godkändes av
Arthur: de skulle låta bygga ett eget tennishus och beställa
ritning till huset av den yrkesutbildade Karl August Tavastsjer14
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na, som med sitt arkitektarvode skulle få kvittera sin skuld.
Sagt och gjort — den första skissen erhållen redan efter två
dagar och affären lika kvickt klarerad!
S. 154, st. 4. »Nu har jag klarnat upp genom ditt och Arthurs
bref» —
Efter att ha överöst sig själv och sitt senaste pessimistiska
brev med åtta förklenande och ångerfyllda skällsord och ännu
engång ha hyllat sina oförlikneliga vänner övergår »Dianas
tacksamma Laureatus» direkt till att tala om sitt nya och
smickrande arkitektuppdrag. Detaljfrågor om detta fyller även
helt hans nästa brev (22.11.). Här drömmer han t.o.m. redan
om att få vara med om invigningen av huset omkr. den 18 december, då han hoppas kunna passera Hangö på väg till Ella
på julbesök i Berlin.
st. 3. »Återigen klarna mina utsikter smått» —
Det goda humör som återspeglas i de två senaste breven och
som utan tvivel får tillskrivas »tennispalatset», tycks ytterligare
ha styrkts av hoppet om den nyssnämnda Berlin-resan. Däremot
har ett nytt bekymmer samtidigt seglat upp, då Strindbergs nyutkomna Inferno har fallit i hans händer och han tänker sig
möjligheten av en konkurrens mellan denna gripande bok och
hans eget »hjärtebarn» Laureatus. Då han känner Strindberg
och vet vilken mästare han är i gemena och osannfärdiga
beskyllningar mot andra, kan han även tänka sig att S. — om
han läste Laureatus — kunde anklaga honom för litterär stöld
och för att ha stämplat honom själv som vansinnig. I brevet
härom (n 1.0 i.) till Arthur bekänner T :stj. samtidigt att hans
egna mardrömmar på ett kusligt sätt ofta har överensstämt
med Strindbergs. (Vilka ju av en senare expertis har identifierats som typiska deliriumfantasier.)
st. 4. »Jag blir sangvinisk igen» —
heter det åter hoppfullt, då han i Berlin har blivit föremål
för mycken smickrande uppmärksamhet och framförallt då hans
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tro på hustruns framtidsmöjligheter tycks ha väsentligen stärkts.
Trots den självironiska tonen märker man hur gott det gjort
honom att få spela en hedrad roll i utlandet i stället för den
vanhedrande som han anser sig spela i Björneborg. Att detta
brev är tillägnat makarna Borgström gemensamt och avsänt av
makarna Tavaststjerna gemensamt verkar åter symptomatiskt. —
S. 159, st. 3. »Den otroligt lifvade Oprisnatten» —
var en fest som med anledning av hans nyutkomna Laureatus hade givits till T:stj.s ära av hans gamla vänner den 17 dec.
(En fest som tydligen hade blivit något för »fuktig» och därför
kanske åter hade väckt Alines ogillande.)
S. 159, st. 5. »Välkomna — — till denna sida Östersjön» —
Att här förekommer ett avbrott i korrespondensen på fem
hela veckor beror denna gång inte på någon »onåd» från Alines sida, utan endast på det faktum att Borgströms befunnit
sig på en av sina långa utlandsresor. Och att de generösa vännerna under denna resa haft ett festligt möte med Ella på den
berömda restaurangen Kempinsky i Berlin måste ha glatt T:stj.
på hustruns vägnar.
S. i6o, st. 3. Den »extra fina middag med extra fint sällskap»
som T:stj. själv hade varit med om på Hyvinge sanatorium
hade givits för den mångbereste Konni Zilliacus, senare i synnerhet ryktbar som djärv aktivist och internationell politiker.
Men att sanatoriets överläkare, Alines svåger psykiatern Jarl
Hagelstam, nu hade ansett sin ungdomsvän » stämningsmänniskan och psykopaten Tavaststjerna» vara i behov av fem
dagars vård och vila för nerverna tyder på att den lyckliga
stämning, som T:stj.s egen Berlinvistelse hade efterlämnat, inte
hade kunnat motstå de gamla och nya prövningar som åter
väntade honom i Björneborg. De gamla karakteriserar han
själv med orden: »Alkohol, ensamhet, köld» och de nya med
»ökad köld i anledning av polisgrälet», och siktar härmed på
den allmänna förargelse han hade väckt genom att i sin tid211

ning ha givit offentlighet åt en polisskandal som man hade
velat tiga ihjäl för att inte skada stadens anseende.
st. i. »ja, visst måste jag vara både sjuk och otillräknelig» —
skriver T:stj. två veckor senare med klarsynt självkännedom,
ty till den ensamme och misskände tidningsredaktörens prövningar har nu — förutom de av honom nämnda sjukdom,
nattvak, tidningsgräl, instämning till rådsturätten m.m. — även
kommit hushållsbekymmer, då hans utmärkta tjänarinna, den
trogna Emma (enligt brev till hustru Ella) hotar med att säga
upp sig! Man förstår att han nu åter befinner sig på randen
till ett nervsammanbrott.
st. 5. »Mitt eländes kulmen är för tillfället något litet

bakom mig» —

Med den labilitet i stämningslivet som är så typisk för T:stj.
(och som inte blott tar sig uttryck i hans dikter med de snabba
övergångarna från glädje till sorg, från hoppfullhet till modlöshet, från övermod till ödmjukhet och vice versa, utan lika
tydligt går igen i hans dagliga tillvaro) följer här åter ett ljusare
brev efter de föregående mörka — liksom dessa i sin tur hade
följt efter det ljusa Berlinbrevet. Och orsaken är, som han själv
tacksamt medger, hans unga svägerska Helga Kindstrand, som
har kunnat skingra hans värsta ensamhetskänsla och verka »divertisserande» på hans tunga humör.
Men vilken glädjande roll fru Alice Borgström — Arthurs
ärevördiga moder — spelat i detta sammanhang framgår inte
av brevet (3.3.98).
Att Sam var doktor Sam Chydenius, familjens husläkare
och mycket goda vän, är däremot säkert. Måhända har det
rört sig om någon form av mecenatskap från den förmögna
gamla damens sida.
En tredje glädjekälla har T:stj. ägt i det hägrande hoppet om
en påskvecka i början av april med »solsken över bristande
isband» i Hangö med dess »myckna luft och vida vyer». Likaså
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måste han ha känt sig både rörd och smickrad vid mottagandet
av den gamle Z. Topelius brev, vilket han här ord för ord
kopierar för Alines räkning för att göra även henne delaktig
av sin glädje. Men redan på följande rad sticker pessimismen
upp sitt huvud på nytt, där han talar om fosterlandet och sina
egna dystra framtidsutsikter. Och underskriften »Fången på
Djäfvulsön Laureatus» tycks ju vittna om en hopplöshet utan
gräns.
Dock finner han i slutet av brevet ännu en sista gång uttryck
för samma ljusa tacksamhet som ju innerst inne uppbär hela
hans korrespondens med de båda trofasta vännerna, dessa »tysta vänner», som var på sitt sätt — Arthur med sin orubbliga
vänskap och sin lika diskreta som obegränsade generositet och
Aline med sin hjärtevänliga medlidsamhet — tycktes ha fått
den lyckliga ödesmissionen att svara för solglimtarna över den
mjältsjuke diktarens sista år.
Då Aline ett par dagar senare mottog detta T:stj.s allra sista
brev kände hon sig säkert både stolt och lycklig över att äga
detta unika dokument, där tidens två främsta finlandssvenska
diktare så vackert och vänskapligt hyllade varandra. Föga kunde hon då ana att knappt mer än en vecka senare den yngste
skulle sitta sysselsatt med att författa den äldstes dödsruna och
då redan vara så svag att han endast orkade skriva ned några
få rader. Och allra minst att han skulle ligga död innan hans
gamle yrkesbroder ännu hade hunnit följas till graven.
Synbarligen hade den febersjukdom som T:stj. antyder redan i sitt nästsista brev (22.2.) i orden »svallvågorna af min
feberblod» efter en tid urartat till en dubbelsidig lunginflammation. Enligt Werner Söderhjelm (a.a. II, s. 172) överflyttades
han den 15 mars från sitt hem till Björneborgs sjukhus, där
han slutade sitt liv fem dagar senare. Den verkliga dödsorsaken
kände S. dock lika litet som någon annan utanför sjukhuset.
I själva verket tycks det olycksöde, för vilket T:stj. så ofta hade
känt sig predestinerad, ha förföljt honom ännu på hans dödsbädd. Det jämförelsevis barmhärtiga avsked från livet som en
lunginflammation kan unna sina offer skulle nämligen på
grund av ett ödesdigert misstag för hans del förbytas till ett
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långt plågsammare dödssätt: en stackars sjuksköterska hade
råkat förväxla en flaska hostmedicin med en liknande flaska
innehållande giftig lysol! Av misskund med den förtvivlade
kvinnan hölls dock olycksfallet hemligt men avslöjades slutligen ett drygt halvsekel senare. (Jmf. I. Havu i Kirjallisuuden
tutkijain seuran vuosikirja 18. 196o.)
Sålunda besparades även Arthur och Aline vetskapen om sin
skyddslings sista svåra lidanden. Men djup och bitter var deras
sorg ändå. Och för sin hjälpsamhet fick de användning ännu
bortom döden, då de på Nya Kyrkogården i Helsingfors lyckades förvärva en vackert belägen familjegrav, där deras gemensamma vän som den första fick sin viloplats.
Här skulle den vilsne Endymion fyrtioåtta år senare få sällskap av sin ömsinta Mamma Diana.
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