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FELTLÆGENS TOLVTE HISTORIE 

Prinsessen af Wasa. 

Der blev tændt et nyt Baal op med Birkebark, som Bør
nene plejede at plukke i Stykker for syv Styver om 

Ugen, og Mormor tog som Alderspræsident først til Orde: 
„Det kommer mig for", sagde hun, „som vi sidder her og 

venter paa Bryllup. Om jeg mindes ret, er det det, der nu 
staar for, hvis alt skal gaa lovlig og ordentlig til. Hvorfor 
skulde vi ellers have faaet saa meget at vide om en hel lang 
Kjærlighedshistorie mellem den unge Karl Victor Bertelskttld 
-og Borgerkongens Datter Ester Larsson? Jeg har sandelig in
gen Ting imod den unge, fornemme Herre, skjønt jeg ind
rømmer, at det er ukristeligt af ham at tage Livet af et Men
neske i det spanske Værtshus uden for Horns Port i Stock
holm. For Resten lader han til at være en flink ung Mand, 
som viser sin Moder skyldig Ærbødighed, og det har han Ære 
af. Men saa meget mere har jeg imod den forfløjne unge Pige. 
Jeg kan sandelig ikke forstaa, hvordan Fætter Back, som er 
et fornuftigt og retskaffent Menneske, kan fremstille saadan-
ne Exempler som Ester Larsson for Ungdommen. Er det pas
sende for en ung Pige først at ride paa kulrede Heste, saa 
hun knækker Halsen derved — ja, det var da nær ved —, 
og saa rende som en Tatertøs gjennem Lillkyro Skov med 
„Taagedronningens Strømpebaand" midt om Natten? Taage-
^dronningen! Jo, jeg takker; det lyder meget poetisk, men 
betyder slet ikke andet end en Sjuske, der render om i Skoven 
med nedtraadte Sko og Haaret flyvende om Ørene paa sig. 
Saa faar vi at høre, hvordan hun skaber sig for at faa Kon
gen at se i Stockholm, springer ud af et Vindue paa fjerde 
Sal, gaar ubuden paa Maskerade ved Hoffet og klæder sig 
-ud som Flora eller Freja eller saadant noget, saa Folk taber 
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baade Næse og Mund over hende! Det siger jeg, at havde 
Ester Larsson været min Datter, saa véd jeg nok, hvad jeg 
havde gjort; jo, Ris havde jeg givet hende, om hun ogsaa 
havde sine fjorten Aar paa Bagen, og saa — ja, hvad var det 
nu, jeg vilde sige?tt 

„Saa vilde Mormor have sat hende i Kloster", afbrød Anna 
Sofi hende smilende. 

„Naar hun havde faaet bedre Forstand, vilde jeg have sagt 
til hende: „Min søde Ven, saadan og saadan er det, og nu er 
det min Vilje, eftersom du har saa mange Friere, at du gifter 
dig med en brav og fornuftig Mand, af den Slags, som kan 
holde dig paa den slagne Landevej, i Fald du igjen en Gang 
skulde faa i Hovedet at ville til Skovs14. Og jeg vilde ikke 
have raadet hende til at sige Neju. 

Jeg er aldeles enig med Kusine, at Krabasken er uund
værlig for den tankeløse Ungdom14, bemærkede Skolemeste
ren gravitetisk. 

„Stakkels Ester !u sukkede Anna Sofl. „Hun er alligevel et 
godt Barn til Trods for sit heftige Sind, og har hun fejlet, 
saa har hun maattet bøde derfor. Jeg kan aldrig tro, at 
Mormor af den Grund vilde gifte hende bort imod hendes 
Vilje". 

„Det er noget, du heldigvis ikke forstaar dig paa, min kjære 
Anna SofT, sagde Mormor. „Vil en brav Mand være saa god 
at tage en Pige, som med Rette eller Urette har faaet et vidt
løftigt Rygte paa sig, saa mener jeg, at vedkommende gjør 
bedst i at neje og takke ærbødigst for Æren. Jeg gad vide, 
hvad der ellers skal blive af den Stakkel, naar hendes Fader 
har lukket sine Øjne". 

„Ja vel", sagde Feltlægen, „Kusine ræsonnerer som en 
fornuftig Kone, og det gjorde Grevinden paa Falkby, den unge 
Karl Victor Bertelskttlds Moder ogsaa. Men er der ni for
fløjne og tankeløse unge Piger, der har Grund til at takke for 
Raadet og tage en Per Nittengryn til Mand, naar han bare er 
en brav Karl, saa kunde det hænde, at den tiende gav ham 
Kurven, og jeg vil ikke sige, at hun er værre for den Sags 
Skyld, for det beror paa, hvad Tømmer der er i et Menneske. 
En er af Vidjepil og lader sig bøje til Gulvmaatte; en anderr 
er af Birk og giver sin Tugtemester Ris; en tredje er af 
Æspetræ og knækker, naar hun skal bøjes. Var Ester Lars-
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son ikke af Æspetræ, saa var hun i det mindste af Birk; jeg 
er bange for, hun havde sat haardt imod haardt. Hendes 
Moder døde, medens hun endnu laa i Svøbet; Faderen var 
paa én Gang Despot og yderlig svag over for sit yngste Barn, 
og dertil forfængelig og stolt over det livlige Pigebarn. Med 
saadanne Principer bliver Opdragelsen altid forkert, og der 
kommer overmodige, uregelmæssige, heftige Sind, omtrent 
som Ester Larssons, ud deraf. Men se, saa kommer Livet 
med sit hvasse Ris og tugter Børnene for Forældrenes Fejl 
og Forældrene gjennem Børnene. Saaledes gik det med Ester 
og Borgerkongen. Saadant noget oplever man hver Dag; hvo, 
som er klog, tage sig det ad notam". 

Mormor smilede. „Undskyld", sagde hun, „naar jeg hører 
gamle Ungkarle tale om Børneopdragelse, kommer jeg altid 
til at tænke paa Skipper Nystrttm, som byggede sig et Ba
gers og endelig vilde takle det til som en Fregat. Der kan 
være noget sandt i, hvad Fætter siger, men da Livet er en 
haard Formynder, er det bedst ikke at opgive Ævret, men 
holde ud, saa længe man kan. Derfor synes jeg, at Ester 
Larsson ikke skulde have en Mand, der er slap i Hænderne 
og har Romangriller og Kjærlighedspjank i Hovedet, saadan 
som den unge Greve lader til at have det. A propos om Gre
ven, hvordan gik det med den gamle Præsident Torsten Ber-
telskttld, stakkels Fyr? Blev han virkelig tosset?" 

„Først blind og saa vanvittig! det var skrækkeligt!" suk
kede Anna Sofi. 

Ja, nu husker jeg det. Og om jeg mindes ret, var Kon
gens Ring igjen med i Spillet der?" 

„Ja det var saadan", faldt Jonathan hende ivrig i Talen, 
„at Præsidenten skulde være Konge af Sverige, men saa 
havde han svoret, at han vilde skaffe en gammel Soldater-
enke Pension, og da han nægtede, at han havde gjort det, saa 
tabte han Ringen, og saa blev han blind, og saa gik han fra 
Forstanden". 

„Hør bare", sagde Mormor til Feltlægen. „Ja, smaa Gryder 
har ogsaa Øren! Jeg synes ikke om, at Fætter fylder Ungdom
men med Overtro. Man skal lære den at tro paa Gud og ikke 
paa gammelt Kobber". 

„Og saa skal man lære den Grammatik", sagde Skoleme
steren, „og ikke gjøre den tosset i Hovederne med Køkken-
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latin som Rex Regi Rebellis. At Ringen var en Uting, kom af, 
at der var en Buk i Indskriften. Ja, undskyld, BroV har været 
Student og hørt Porthan, men Porthan sagde en Gang homi-
norum, og BroV kan ikke nægte, at det bør hedde in regent 
og ikke Dativ". 

Kaptejn Svanholm, som hidtil havde været optagen af at 
betragte Sølvknappen paa sin Spanskrørsstok, fortrak ved 
disse Ord sine røde Mustacher til et storartet Smil og kunde 
ikke modstaa sin gamle Fristelse til at hugge ind med sit lette 
Kavalleri. Jeg havde en Gang", sagde han, „en Postillon, 
som var en nederdrægtig Tyrk til at kjøre Heste ihjel, og da 
jeg fandt mig foranlediget til at indprente den Satan Fornuft 
med Stokken, saa skreg han: Jeg kan ikke gjøre for det, 
Kaptejn, for Pisken var af Bukkeskind! Jo, jo. Og nu paastaar 
BroV Svenonius, at der var en Buk i Ringen. Om den Buk 
staar i Nominatus eller Dasitivus, kan komme ud paa ét, 
jeg synes, BroV gjør Uret X at gaa i Rette med gamle Be-
kjendte". 

„Nominatus og Dasitivus !H raabte Skolemesteren med et 
umaadelig overlegent Smil. „Der væltede BroVs Postillon 
paa den jævne Landevej. Man kan have taget Benene paa 
Nakken ved Karstula uden derfor at kunne kappes med en 
Discipel i anden Klasse i Latinen". 

„Guds Død", begyndte Postmesteren, som stadig blev kar
moisinrød i Hovedet, hver Gang Karstula nævnedes; men 
Feltlægen afbrød ham. 

Jeg troede", sagde denne, „at jeg allerede tilstrækkelig 
tydelig havde forklaret, hvad Ringen betyder, man maa saa 
forstaa den, som man behager. For mig har den bestandig 
staaet som Egenkærlighedens onde Aand, der er lige saa 
udødelig som Menneskeslægten. Den største Fare ved Ringen 
laa ikke i, at den vakte en Ærgjerrighed uden Grænse og 
bragte en Lykke uden Maal og Maade, lige til det bratte Fald 
kom; den laa i, at Kongens Ring forhærdede Hjærtet. En
hver, der bar denne Ring, blev mægtig, rig, og hvad Menne
skene kalde lykkelig, men paa andre Menneskers, ja paa 
sine nærmestes Lykkes Bekostning. Saaledes havde ogsaa 
Torsten Bertelsk6ld svunget sig i Vejret ved at træde sine 
jævnlige under Fødder. Medens han blev rigere og rigere, 
blev hans Slægt næsten bragt til Tiggerstaven; naar han 
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snoede sig frem til den højeste Magt, var det ved at styrte 
sin Mester, den store Arvid Horn, som han havde at takke 
for sin glimrende Bane. Men der gives en moralsk Tyngde
lov, som gjør Faldet des uimodstaaeligere, jo højere man 
gaar. I det Øjeblik Torsten Berteiskold havde naaet det saa 
længe og ihærdig eftertragtede Maal for hele sit Livs ustyr
lige Ærgjerrighed; i det Øjeblik Sveriges Dronning og alle 
Datidens mægtigste Partichefer flokkedes om ham for at 
trygle om hans Gunst og Bevaagenhed, ja, da han syntes blot 
at behøve at strække Haanden ud for at naa selve Kronen; 
i samme Øjeblik var han ganske sikkert, ogsaa uden nogen 
som helst Medvirkning fra Ringens Side, sit Fald nær. Deri 
er der aldeles intet overnaturligt, det er slet og ret menne
skeligt, hverken mer eller mindre. Men det bliver anskueli-
gere, det opfattes klarere, idet Fortællingen ligesom levende-
gjør denne uhyggelige, dæmoniske Magt, denne menneske
lige Egenkjærlighed, som stadig stiller sit eget Jeg i Verdens 
Midtpunkt og uden Medlidenhed træder andre i Støvet. Naar 
nu denne Magt bor i Kongens Ring, saa forstaa vi dens Be
tydning, og saa forstaa vi, h verf or den altid tabes som Følge 
af en Mened. Thi en Mened rykker Støtterne bort under 
Sikkerhedens Trone, en Mened gjør Samvittigheden, der er 
Hjærtets Konge, oprørsk og bringer Mennesket til at rejse sig 

'imod sig selv: Rex Regi Rebellis. Men hvad enten en Amulet 
nu har en symbolsk Betydning eller ikke, saa har den altid 
en stor Magt, naar man tror paa den. Læg en Edderkop i en 
Pose, hæng Posen paa dit Bryst, og tro, at det vil gjøre dig 
rask, saa bliver du rask, det slaar ikke fejl". 

„Hvid Kalv og rø\ 
Vil han ej leve, saa faar han dø". 

sagde Anna Sofi og nikkede. 
„Ja vist. Jeg kjender fiere, der er slupne for Koldfeberens 

Besøg ved at skrive med Kridt uden paa deres Dør: N. N. 
er ikke hjemme. Men for at komme tilbage til Torsten Ber-
telskdld, maa man ikke glemme, at Troen paa Kongens Ring 
allerede var en Fædrenearv i fjerde Led og havde sin Rod i 
Tidens Overtro. Med den urokkelige Tro paa Lykken maa 
en medfødt Energi bryde sig en Vej gjennem alle Hindringer. 
Det var den store Napoleons Hemmelighed. Men med Troen 
falder ogsaa Magten, og Verdens Behersker er en Haandfuld 
Støv44. 
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Mormor rystede paa sit graa Hoved. „Det", sagde hun, 
„kommer mig for, som om én vilde tage sig for at salte Uleå 
Sø med en Haandfuld Salt. Men hvad blev der af Borger-
kongen? En ufornuftig Fader var den gamle Larsson, det 
kan jeg ikke nægte, men en dygtig Karl var han, en Karl, 
som i alle Fristelser holdt fast ved, hvad han ansaa for rig
tigt. Det skulde gjøre mig ondt, om han maatte gaa fallit og 
miste alt, hvad han ejede, for den urimelige Proces' Skyld; 
hvordan hang det egenlig sammen med den Sag?" 

„Det hang saadan sammen", sagde Feltlægen, „at Lars 
Larsson havde en ældre Broder Thomas, som ejede Slægten 
Bertelskftlds gamle Stamgods Bertila og mange andre Gaarde 
i det frugtbare Storkyro. Denne Thomas havde otte Sønner 
og tre Døtre. Syv af Sønnerne faldt, og den ottende blev rø
vet af Fjenden, da han endnu var et Barn. Mange Aar gik, 
Thomas Larsson døde, Døtrene blev gifte, og saa kjøbte Lars 
Larsson alt det meget Jordegods for Røverkjøb. Saa hændte 
det — som det ofte gik strax efter den store Ufred —, at en 
Mand ved Navn Istvan, der var Rideknægt hos Grev Karl 
Victor BertelskOld og havde oplevet mange mærkelige Om
skiftelser, fulgte med sin Herre til Finland og kom til Bertila 
Gaard. Der vaagnede pludselig hans Barndomsminder; han 
gjenkjendte Brønden i Gaarden, Aabredden og adskilligt an
det. Det fik Lars Larssons politiske Fjender Færten af, og 
saa overtalte de Istvan til at gjøre Krav paa sin Fædrenearv, 
da det viste sig, at han var Thomas Larssons eneste overle
vende Søn, som var bleven bortført af Fjenden. Samtidig 
mistede Lars Larsson en hel Kornflaade, som blev tagen af 
Hollænderne, og alt dette knækkede hans Affærer, men ikke 
ham selv. Ved Slutningen af vor forrige Historie stod han 
endnu stiv og støt og kæmpede med sin Ulykke". 

„Naa, hvordan gik det saa videre?" 
„Senere kom der atter svare Tider for Landet i Følge med 

den usle Krig i 1741. Den svenske og finske Hær kapitule
rede ved Helsingfors, og medens hele Finland oversvømme
des af Fjenden, fortsatte Partierne i Sverige tøjlesløst deres 
Kamp, til de for en stakket Stund rakte hinanden Haanden 
over Generalerne Lewenhaupts og Buddenbrocks blodige 
Skafot." 

„Guds Død!" udbrød Postmesteren, „det var tydeligt, at 
det var Skolefuxerne, der var komne til Regimentet!" 



9 

„Ja, da Storpralerne rendte som Krystere for Fjenden", 
sagde Skolemesteren. 

„Paa Kommando fra Blækhornet!" svarede Kaptejn Svan-
holm bister. „Bro'r skulde fortælle os noget om Slaget ved 
Willmanstrand". 

„Hør, hvor Ravnene skriger!" sagde Skolemesteren. 
„Sig hellere Ørnene, BroV Svenonius; Ravnene er sorte 

af Blæk!" raabte Kaptejn Svanholm. 
Jeg mener, vi har faaet Blod nok", svarede Feltlægen al

vorlig, „og jeg har ingen Lyst til at rode i Fejeskarnet fra 
1745. De faa Guldkorn, der var at finde i det, er desuden 
bleven plukkede sammen til „Hertuginden af Finland" s*) 
Krone. Men det er nok værd at kaste endnu et Blik paa de 
indre Forhold i vor Mormors Moders Ungdomstid — Midten 
af det attende Aarhundrede, den sydende Gryde, i hvilken 
en ny Tids Ideer kogtes møre for siden at sluges af Revolu
tionen i 1789 — Adolf Fredriks, Lovisa Ulrikas, Tessins, 
Linnés Tid Gustav den tredjes Barndom og Fiskebensskjør-
ternes Tidsalder. Skal vi tale om den?" 

Ja, gjør det!" svarede alle med én Mund med Undta
gelse af Kaptejn Svanholm, der tav og tænkte paa vingeskud
te Ørne. 

Feltlægen saa' en Stund tankefuld ind i det flammende 
Baal. „Kun daarlig", sagde han, „kan jeg paatage mig at give 
et Billede af dette gnistrende Arnested. Jeg har liggende for 
mig en Stad af Paladser, men jeg maler kun Trappen af en 
Kongeborg og Forstuen af et borgerligt Hus. I Nyttens Tids
alder sidder Borgerkongen paa Tronen. Al hans kolde Be
regning formaar ikke at dræbe Hjærtets Liv. Ved hans Fød
der knæler en ung Kvinde, som strider sin tavse Strid, og om 
hende spinder Fortællingens Traad sig nu. Sig mig, Anna 
Sofi, hvad skal jeg kalde dette Aftenæventyr om et Menne-
skehjærte?" 

„Er Borgerkongens Datter sin Rang værdig", svarede Anna 
Sofi rask, „saa giv Historien hendes Navn". 

„Hvilket Navn?" 
„Prinsessen af Wasa". 
„Har jeg ikke sagt, at Anna Sofi aldrig nøjes med ringere 

end kongelig Rang!" sagde Feltlægen smilende. 
*) Romantisk Fortælling, udgiven 1850 (oversat paa Dansk i »Fra det høje Nord*. 1). 



I. 
Blomsterne i Hammarby. 

Ved Midten af forrige Aarhundrede laa der en Mil fra Up-
sala, i Danmarks Sogn, om jeg mindes ret, en Gaard ved 
Navn Hammarby, som er bleven navnkundig lige indtil vore 
Dage. I og for sig var der intet mærkeligt ved dette Sted; 
det var hverken styggere eller smukkere end mangen anden 
mindre Herregaard i Upland; det havde Sol, Vand og grønne 
Træer som andre, maaske noget frugtbarere Jord, men til
syneladende var der ellers ikke noget særligt ved det. Det 
lave enetages Beboelseshus var af Træ og lignede en for
dringsløs Kapellanbolig, de øvrige Bygninger var holdte i 
den samme tarvelige Stil, men der laa et Solskin af Hygge 
derover, selv naar Himlen var overtrukken, og alt var saa vel 
vedligeholdt, fra det malede Plankeværk omkring Haven til 
det lille Dueslag, hvis fjedrede Befolkning følte sig hjemme 
overalt paa Gaarden. Disse Duer var for øvrigt ikke de ene
ste vingede Væsener paa Hammarby; de trættedes ofte om 
Kornet med en Flok sjældne udenlandske Perlehøns, der 
trippede om i Gaarden i Kompagni med Gæs, Ænder, Kalku
ner, tæmmede Vildænder, et Par langbenede Traner og en 
fornem brasiliansk Papegøje, der undertiden nedlod sig til 
fra det aabne Bur i Forstuen at vralte sig en Spaseretur ved 
Siden af den med Enebærris bestrøede Trappe. En halvvoxen 
Ræv med Messinglænke om Halsen skjævede fra sit særlig 
for den byggede Hus med gridske Blikke paa det kaglende 
og flagrende Selskab. Et Par Hareunger og nogle Kaniner 
tittede frem gjennem Staaltraadsgitteret omkring en lille Plæ
ne, der var indhegnet til dem. I Ladegaarden saas blandt det 
øvrige Kvæg, der var blevet drevet hjem fra Græsgangen, en 
tam Ren ved Siden af et Par smukke Raabukke og andre fir
benede Gjæster fra sydligere Lande. Alle disse Dyr havde et 
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fornøjet og triveligt Udseende; kun en Bjørn og en Jærv, der 
var indespærrede i Bure i et afsides Hjørne af Gaarden, til-
kjendegav nu og da ved at brumme deres Utilfredshed over, 
at de ikke fik Lejlighed til at hædre det muntre Selskab med 
deres Nærværelse. 

Havde vi vovet at kaste et Blik ind i det indre af Beboel
seshuset, vilde vi have kunnet være visse paa at finde tusind 
sjældne Sager der inde, som i endnu højere Grad vilde have 
lagt Beslag paa vor Opmærksomhed end Menageriet i Gaar
den. Men Havelaagen stod der saa indbydende, skjønt for 
Øjeblikket lukket for ubudne Gjæster fra Gaarden, og hvem 
kunde paa den Tid tale om Hammarby uden først og frem
mest at mindes dets Have, der uomtvistelig indtog den første 
Plads blandt alle Stedets Mærkværdigheder? Stor var den 
ikke, og mange unge Plantninger af Eg, Lind, Bøg, Løn og 
en Mængde udenlandske Træer vidnede om, at Anlægget ikke 
var mange Aar gammelt. Men der var alligevel mange og 
sjældne Sager at se i denne lille Have paa Hammarby. 

Til at begynde med var der et Par kjønne Drivhuse, over
ordentlig godt vedligeholdte og fulde af sjældne, prægtige 
Planter fra alle Egne af Jorden. Saa var der Drivbænke med 
halvt aabne Vinduer, særlig beregnede paa at opsuge saa me
gen Varme, som Nordens svale Sommerluft havde Raad til at 
yde. Ikke langt derfra en lille Fiskedam med rindende Vand, 
fuld af livlige Indbyggere. Saa var der lange Hækker af for-
skjellige Planter, hvoriblandt man saa' en Snes Arter af Tor
neroser i alle Farver. Fremdeles imellem disse Hækker Blom
ster af alle optænkelige Slags og fra alle kolde og tempere
rede Zoner, nogle prunkende med de hollandske Tulipaners 
Pragt, andre bly duftende med den nordiske Levkøjs milde 
Vellugt — saa utallige, brogede, elskværdige Blomster, saa 
omhyggelig ordnede, saa trofast passede, at de syntes at 
aande, leve og trives i Kjærlighedens Luft, der ombølgede 
dem paa alle Sider. Her — sagde Vandringsmanden til sig 
selv — her har en god Fe gaaet med sin Vandkande og sluk
ket de elskendes Tørst; her har Himlens Sol ødslet med sin 
mildeste Varme, Aftenens Dugg med sin mest forfriskende 
Kølighed. Og ikke de alene; mer end Feer, mer end Sol, 
mer end Dugg; Blomsterverdenens egen duftende Genius har 
gaaet her og opfordret sine skjønne Skabninger til at glæde 
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sig over Jordens korte Vaar, og Blomsterne har forstaaet 
ham; de have strakt deres smækre Stængler op af Mulden 
for at høre hans Røst og fryde hans Øje med deres rigeste 
Skjønhed. 

Er denne Genius endnu en Hemmelighed, saa lad ham være 
det. Tænk blot, at Blomsternes Konge har forladt sit Storfyr
stendømme i Upsalas botaniske Have og er flygtet til dette 
lille Lydland, dette hans eget kjæreste Friherreskab, hvor 
det forundtes ham, fri for Møje og Bekymringer, hvert Aar 
at leve korte, lykkelige Maaneder, omgiven af sine skjønne-
ste, højest elskede Undersaatter. Lad os i Stedet kaste et 
Blik paa to unge Personer, der ivrig arbejde i Haven, snak
kende og leende med al deres Alders Ynde, ikke højrøstet 
eller støjende, men med en Glæde, der bar et Præg over sig 
af Havens egen fromme Fred, selv to smukke Blomsterknop
per i Menneskeskikkelse. 

Den ene af dem er en Dreng eller Yngling — uvist, hvad 
man bør kalde ham — sytten, højst atten Aar, smækker af 
Væxt, ikke høj, med lyst Haar, blaa Øjne og fine, mindre 
solbrændte Kinder, end man skulde have ventet af hans Al
der. Han har en stribet ulden Vest paa og Benklæder af graat 
Bomuldstøj, hvilket er en usædvanlig Luxus paa den Tid, da 
Skoledisciplene enten gik i Vadmel eller bar sorte Skind-
buxer. Kjolen har han hængt paa Plankeværket og gaar i 
Skjorteærmer og barhovedet, men paa Fødderne har han et 
Par svære, sømbeslaaede Støvler. Hele hans Væsen er bly 
og dog raskt; han savner ikke Resoluthed, naar det gjælder 
om at stikke de bare Hænder ind i en Tjørnebusk og skære 
de tørre Grene af med Fåre for at trække dem blødende til
bage. Da det just var deri, hans Arbejde bestod, medens han 
gik fra Hæk til Hæk med sin korte finske Puukko, hvis tom
me Skede hang ved Siden i Bæltet, begyndte hans Hænder 
at se ud, som om han havde været Gjenstand for mindst en 
halv Snes Kattekillingers Kjærtegn. 

Dette vakte baade Mishag og Medlidenhed hos hans unge 
Ledsagerske, en kjøn, barhovedet, brunøjet og livlig Pige paa 
fjorten eller femten Aar, klædt i en hjemmevævet blaa ulden 
Kjole med kokette røde Striber, derover et Livstykke af sort 
Kamelot, hvorfra der stak et Par snehvide Linnedærmer frem, 
og over Halsen et rødstribet Bomulds Tørklæde af den Slags, 
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som just paa den Tid begyndte at blive indført fra Holland. 
„Nej, hvor dine Hænder ser ud !tt sagde hun, idet hun for et 
Øjeblik lod Narcisserne, som hun var ved at vande, og Jas
minerne, som hun forsigtig rensede for Orm med Spidsen 
af en Duevinge, skjøtte sig selv. „Du skulde have lydt mig og 
taget Skindhandskerne paa44, vedblev hun; „det gjør Morbror, 
og derfor har han altid fine Hænder". 

„Aa, mine grove Hænder er gode nok til migw, svarede 
Drengen muntert, idet han skar en hel Nævefuld store Kviste 
af, „og det er morsomt at bløde lidt for din Skyld, Rika. Du 
kan lade, som om jeg var i Krig for din Skyld". 

„Det bryder jeg mig ikke omtt, vrissede Pigen, idet hun 
lod en Straale fra Vandkanden falde over den blødende 
Haand. Jeg skal sige dig, Erik, at du er saa stædig, ja, saa 
ugudelig stædig er du, at Morbror burde sætte dig i et Glas
skab og skrive en Etiket paa Døren: Herchepæus Obstina-
tus, habitat in Finlandia freouenter. JegTiar hørt, at Herche
pæus paa eders barbariske Sprog skal betyde Tyrehoved44. 

„Ja, hvorfor ikke?44 sagde Drengen leende. „Det kan vel 
være lige saa godt som eders Svinehoved og Oxehoved og 
Oxenstjerne. Men jeg har aldrig vidst, at du, som kan saa 
perfekt Latin, ogsaa har lært Finsk oven i Kjøbet44. 

„Nej, hør, hvor han praler! Fordi han har været min Lærer 
i tre Somre, bilder han sig ind, at jeg kan tage Graden i Dag 
eller i Morgen !a 

,Jo, det var rart, det! Naar Arkiateren har læst med dig 
hele Vinteren, og jeg repeterer dine Lektier med dig om Som
meren, vil du bilde mig ind, at det er mig, der har lært dig 
Plinius udenad! Naa, naa, Jomfru Rika, vist er Hun et godt 
Hoved, det ligger til Slægten, men saadan en Vielfrass er 
Hun ikke, at Hun sluger Latin i sig, som man spiser Ølle
brød, i Skefuldevis, med en Lektion om Dagen. Vil du maa-
ske bilde mig ind, at det ogsaa er mig, der har lært dig 
Species plantarum og Corollarium generum ? Er det mig, der 
har lært dig at kjende hver Plante i Haven, og her findes, 
tror jeg, hen ved tusind Arter? Og maaske er det mig, der 
havde sat dig i Hovedet forleden Dag at disputere med din 
store velsignede Morbror om de naturlige Plantefamilier, da 
du paastod, at Orchideeme udgjør en Orden for sig og ikke 
bør sammenblandes med andre Monogynia? Sømmer det sig 
at beskylde mig for saadant noget, hvad?44 
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„Det er, fordi du har kjedet mig med dine Monogynia og 
Monandria og Monogami og Bigami og Polygami og hele 
Sexualsystemet, som har gjort Morbror udødelig, men som 
bare ærgrer mig. Ser du, jeg har fundet paa at passe paa, 
naar Frøet groer, om der kom ét eller to Hjærteblade eller 
slet ingen Hjærteblad, og det gjorde selv Morbror store Øjne 
over, og saa sagde han: „Det er værdt at tænke paa, Rika, 
men vi kjender endnu kun syv Tusind Arter, vi maa kjende 
halvtreds eller halvfjerdsindstyve Tusind, før vi kan sige 
noget sikkert derom". Og det er derfor, jeg ikke kan taale 
eders polygame Blomster. Se, her er f. Ex. en Bellis. Er det 
nu ikke afskyeligt, at I regner den stakkels Tusindfryd til 
Polygamia Superflua? Fy, siger jeg. Hvad ondt har den gjort 
jer, siden I giver den saadan en styg Plads? Men ser du, jeg 
har opdaget, at den kommer ud af Frøet med to Hjærteblade 
— det ene Hjærte er til den selv, det andet til dens Kjæreste, 
for Exempel den lille Bi, der just nu summer paa Blomsten, 
medens Apollosommerfuglen forgjæves gjør sine Komplimen
ter rundt omkring den. Det er noget kjønt og noget, man kan 
blive klog paa, men Polygamien faar jeg aldrig i mit Hoved, 
og var Morbror endnu ikke mere god, end han er stor, vilde 
jeg være rigtig vred paa hans afskyelige Sexualsystem". 

„Men det er alligevel grundet paa Naturlovene, og saa maa 
det være sandt". 

„Hvad bryder jeg mig om eders Naturlove! Jeg har fundet 
paa det, som er bedre, og det er Hjærtebladene. Men har nu 
ikke Kaninerne været fremme igjen og gnavet Barken af 
Kastanietræet? Det er ogsaa en Naturlov at æde og øde
lægge! Saadan er eders Naturlove! Fy, saadanne Barbarer 
I er! ... Ved du hvad, Erik, du burde ogsaa følge Natur
lovene44 . 

Jeg tror det næsten. Jeg begynder at blive sulten44. 
„Nej, det hører til Naturen, at naar et vildt Frugttræ bliver 

plantet om i en Have, saa bliver det forædlet og bærer meget 
smukkere Frugt. Og tager jeg Hybenbusken fra Engen og 
plejer den i god Jord, saa faar den smukkere Blomster44. 

„Det tror jeg, naar d u plejer den !44 

„Derfor skal du tage dig et bedre Navn. Hvad var din Fa
der?44 

„Lidt Bonde, men mere Sømand. I den store Ufreds Tid 
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hørte han til Lofvings Friskare og gjorde Fjenden mere For
træd end hele den finske Armé under Lybecker, men saa fik 
han en lille Gaard i Munsala i Østerbotten og giftede sig med 
min Moder, som var en Borgerdatter, og Kong Fredrik og 
Dronning Ulrika Eleonora var med ved Brylluppet. Men min 
Fader havde ogsaa senere en lille Skonnert og fo'r paa Stock
holm, til han forliste ved Ratan for sex Aar siden og blev 
borte for bestandig". 

„Men hvordan kom du til Sverige?" 
„Min Moder blev Enke med mange Børn og havde en gift 

Søster her i Sverige. En Sommer kom min Moster over til 
Østerbotten for at hilse paa sin Slægt, og da hun var vel-
staaende og barnløs, tog hun mig til sig og holdt mig paa 
Strengnås Gymnasium". 

„Og endda sidder Finnevæsenet og Stædigheden i dig! Men 
nu skal jeg sige dig en Ting. Du hedder nu Erik Pehrson 
som mindst hundrede andre Bønderdrenge. Men du kan La
tin, du er Gymnasiast, du tænker paa at blive Student til Ef-
teraaret, og siden kan du blive Præst eller Arkiater maaske, 
hvem ved? Derfor syntes jeg, Erik, at du skulde gjøre som 
andre og tage dig et bedre Navn, et græsk eller latinsk". 

„Synes du det?" 
„Vist gjør jeg det. Det vil sige, ikke saadan et latterligt 

Navn som Studenten fra Långhundra Herred, der vilde være 
fornem og kaldte sig Långhundriander, som de andre Studen
ter senere forbedrede til Långhundundriander. Og heller ikke 
som den Wieselske Slægt, der har hjemme paa Almesås og 
først kaldte sig Almesåsius, men da det blev for saucet*), tog 
de Navnet Almosius, til de skammede sig over saadant et Tig
gernavn og kaldte sig Wiesel, hvilket heller ikke er saa vit
tigt i Enden. Men du skulde tage saadant et Navn som vort 
f. Ex. Vor Stamfader var en Bonde ved Navn J6ns i Linde-
gaarden, og han havde tre Sønner, som alle blev lærde Mænd 
og tog Navn efter den store Lind i Stenbrohult. Den ene 
kaldte sig Tillander af Tilia europæa; den anden kaldte sig 
Lindelius, hvilket heller ikke er noget stygt Navn ..." 

„Erika Lindelia er det smukkeste Navn, jeg ved", afbrød 
Ynglingen hende, idet han samtidig blev blussende rød i Ho-

•) Her er et uoversætteligt Ordspil: Sås betyder Ssuce; AI mose betyder Almisse. 
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vedet, som om han i Farten havde røbet sin dybeste Hemme
lighed. 

„Synes du det?*4 vedblev Pigen, idet hun slog let med Nak
ken, uden dog i mindste Maade at være stødt. „Naa, ja, den 
tredje kaldte sig Linnæus, og det Navn, mener jeg, vejer 
op imod en halv Snes andre. Bruger de ikke ogsaa den Skik 
i Finland?" 

,Jo, alle, som blive Præster hos os eller ellers er fine 
Folk", svarede Ynglingen. Jeg har hørt sige, at der er en 
Gaard, som hedder Pakkanen, hvilket betyder Frost, og fra 
den stammer Frosterne. Calaminerne stammer fra en Fisker, 
som paa Finsk hedder Kalamies. Porthanerne har deres Navn 
af Wiborg Stadsport, Cygnæernes Stamfader hed Svan; Slæg
ten Lagus har oversat sin Stamfader Hares Navn paa Græsk, 
og hundrede andre har baaret sig ad paa samme Maade, baa-
de Latinere paa us og Grækere paa ånder". 

„Der har vi det! Tag du dig ogsaa et Navn, som der er 
Klang i. Hvad siger du om Munsalius eller Munsander?" 

II. 
Linné og hans Disciple. 

„Munsalius! Munsander!" raabte Ynglingen. „Takker ær
bødigst. Kalder du det at omplante mit ærlige Navn, saa maa 
det hellere voxe vildt i Skoven". 

„Jeg indrømmer", vedblev den unge Pige leende, idet hun 
bandt Stænglen af en persisk Rose fastere til Stokken, „jeg 
indrømmer, at der er mere mun i de Navne, end den gav
milde Natur har ladet falde i din Lod. Men hvad kalder I 
Munsala paa eders finske Rotvælsk?" 

„Er Munsala Rotvælsk, saa er det, fordi Svenskerne har 
forvansket det fra Munisalo, som betyder Æggeholmen". 

„Æg? Haardkogte Æg! Kjære Erik, vær da saa menneske
lig og kald dig Ovenius eller Ovander". 

„Naar du bliver min Fjende, skal jeg kalde mig Ovenius, 
om ikke for andet, saa for at ærgre dig". 

„Er du ikke utaalelig? Nu rev du din Haand igjen; se, 
Tornen er gaaet ind ved Roden af Pegefingeren. Vent lidt 
—se saa!" — Og Erika rykkede med en Feltskjærs Behæn-
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dighed Tornen, der var trængt dybt ind, ud af Fingeren paa 
hsm. 

„Sig mig", sagde hun med et skjælmsk Blik, „hvad for en 
Blomst synes du bedst om her i Haven?" 

Erik Pehrson var ikke vanskelig at faa god igjen. Han 
følte sig stærkt fristet til at svare: dig selv! men han holdt 
sig i Skindet og svarede: „Af alle synes jeg bedst om dem, 
jeg har blødt for". 

„Saa vil jeg se at finde et Navn til dig. Lad mig se: Rose-
nius ... Malaspina ... Spinarosa ... Centifolius ... Lindros 
... hvordan falder jeg dog paa det?44 

„Tak skal du have. Jeg skal tænke paa Lindros. Det er et 
smukt Navn, og saa har jeg dig med oven i Kjøbet". 

„Hvorfor ikke lige saa gjæme Rospigg eller Fingerros? ... 
Nej, Latin skal det være ... Roseus ... Spinosius ... men 
saa hjælp mig dog! ... Torneus ... Rosenlind ... nu løber jeg 
vild i det igjen ... Rosarius ... Lad os prøve paa Græsken ... 
Rhodius ... Rhododaktylus ..." 

„Hold op, hold op! Halvdelen af den Lærdom er tilstræk
kelig ! Vil du endelig døbe mig om, saa forlanger jeg et Navn, 
du selv er med i. Kald mig Rosenlind44. 

„Der falder mig noget ind. Var din Fader ikke Sømand?44 

„Jo". 
„Og du er født og opvoxet ved Havet. Kald dig Rosma

rin". 
„Men det kommer ikke af rosa, det kommer af rhos, Dugg, 

Havdug. Nej du, det gaar ikke! Dugge og dukke er to Ting, 
og da min Fader var Sømand, kunde man gjæme falde paa, 
at han har dukket mig, for ikke at sige duxet mig44. 

„Det er Skade; jeg synes godt om Rosmarin44. 
,.Og jeg synes om alt, hvad der er Lind i44. 
„Alvorlig talt, er det virkelig din Agt at blive Præst, Erik?" 
„Synes du ikke om det, Rika?" 
„Det er, sandt nok, et højt Kald, ser du, men nu om Stun

der bliver næsten alle Studenter Præster, saa én mer eller 
mindre gjør ingen Ting til Sagen. Jeg har altid tænkt, at der 
gives to Bibler i Verden. Den ene har Gud skrevet paa Lo
vens Tavler og i sit hellige Evangelium, den anden har han 
skrevet i Naturens store Bog. Den første er ganske vist den 
vigtigste, eftersom Verden er falden og trænger til en Frel-

Topclius: Fra Adolf Fredrtks Tid Z 
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ser, men den anden er ogsaa et stort Værk af Gud. Alt kom
mer an paa, hvordan man læser dem begge to. Der er mange 
Præster, der har Ord for at være verdslig sindede, men jeg 
ved en ægte Guds Mand, som hans Forældre vilde gjøre til 
Præst, men som gav sig til at tyde Naturens store Bibel saa 
inderlig klart, som ingen har gjort det før ham. Har du lagt 
Mærke til, at han læser Guds Navn paa hvert Blad i Natu
rens Bog?tt 

„Skulde jeg ikke se og høre det hver Dag! Der gives ikke 
frommere Menneske paa hele den vide Jord end din Morbro
der, den store Linnæus". 

„Ja, ser du, saadan en Præst skulde du ogsaa blive*4. 
„Mener du?" sagde Ynglingen med straalende Øjne. „Ak 

nej, Rika, det er umuligt; saadan en Mand som din Morbroder 
fødes der kun en Gang hvert hundrede Aaru. 

„Det tror jeg med, men det er en stor Bog, han tyder, og 
et Menneske kan ikke naa at faa gjort alt. Se nu for Exempel 
paa mig. Hvad er jeg for en?tt 

„Du er din Morbrors Søsterdatter, saa vidt jeg ved". 
„Ikke engang det, ser du; min Moder var Morbrors Ku

sine, og saa tog han mig i sin Godhed til sig som fader- og 
moderløst Barn. Men forstaar du, at jeg, som ingen Ting er 
og knapt nok det, endda af og til disputerer om Hjærtebladene 
med ham, som hele Verden beundrer ?u 

„Nej, det er sandt, det kan jeg ikke begribe", sagde Erik 
smilende. 

Jo, ser du, selv den blindeste Høne kan en Gang imellem 
finde et lille Korn, og saadanne Korn er de smaa Hjærteblade, 
siger Morbror. Derfor tænker jeg, at om du end aldrig bliver 
saa stor og berømt som Morbror, kan du vel ogsaa finde paa 
at forklare et eller andet Ord i den store Bog, som Morbror 
ikke har naaet at faa med. Du skal være Doktor i Naturvi
denskaberne, Erik". 

Erik Pehrson tav en Stund ganske stille, saa sagde han be
tænkelig : „Hele min Slægt ønsker en Gang at se mig i Præ
stekjolen. Jeg har heller aldrig drømt om andet, før jeg ..." 

„Før du kom til Hammarby. Ser du! Akkurat ligesom Mor
bror, til Doktor Rothman i Wextø sagde til ham: „Du skal 
være Læge! Det vil sige: Du skal studere Naturen ltt 
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„Du vilde altsaa blive glad, i Fald jeg fulgte dit Raad?u 

spurgte Erik hjærtelig. 
„Glad? Jeg vilde flyve dig om ... Ja, det vil sige", vedblev 

den unge Pige forvirret, „jeg mener, at Morbror vilde synes 
godt om det; han anser dig for en af sine bedste Disciple". 

Erik rødmede. Det var mere, end han nogen Sinde havde 
vovet at haabe. Men det var alligevel ikke det alene. Han 
slog Øjnene ned, mere bly end den unge Pige selv, og søgte 
forgjæves efter Ord, der kunde udtrykke hans Tanke. „Tror 
du det, Rika?" sagde han med al den Kejtethed, der er na
turlig for en forelsket Gymnasiast, som endnu aldrig har læst 
en Roman, thi det var endnu ikke moderne blandt Datidens 
Gymnasiaster. 

Om og hvad Erika vilde have svaret, fik man aldrig at 
vide, thi i det samme rev hun Foden bort fra en Bunke tørre 
Kviste ved Plankeværket og skreg.- „En Snog! En Snog!" 

Erik sprang op. En lille kobberfarvet Snog, knapt otte 
Tommer lang, havde snoet sig om Pigens Fod og syntes at 
prøve paa at krybe ind mellem Strømpen og Skoen. 

At slaa den var umuligt. Erik betænkte sig ikke længe, 
greb den i Nakken og kastede den saa hurtig i Gangen, at 
den ikke fik Tid til at bide. Strax efter traadte han den med 
sine tykke Støvler paa Hasen og skulde lige til at hugge 
Hovedet af den med Havekniven. 

„For Guds Skyld, gjør den ingen Fortræd!" raabte Pigen, 
som nu var kommen sig af sin Forskrækkelse. „Det var dog 
en dejlig Hugorm! Morbror har ikke saa smuk en vipera i 
hele sin Samling". 

„Det kan nok være", sagde Erik forbitret, „men du vil 
vel ikke have, at jeg skal slippe den løs her i Haven, at den 
en anden Gang kan gjøre Forsøget om igjen?" 

„Nej, men kom med din Kniv!" og et Øjeblik efter havde 
Pigen kløvet en Kjæp, som hun saa behændig slog om Hug
ormens Hals, at den ikke formaaede at rive sig løs, hvor me
get den end snoede og bugtede sig. 

„Morbror! Morbror! vi har fanget en vipera!" raabte hun 
og holdt Kjæppen med Snogen højt i Vejret. 

Langs Grøften om den tilstødende Eng kom en Mand paa 
omtrent halvtredsindstyve Aar gaaende med hurtige Skridt. 
Han havde en grøn Kaskjet paa Hovedet, var i Skjorteærmer 

2* 
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og havde en gul Sommerfrakke hængende over den venstre 
Arm, under hvilken han bar en stor Portefeuille. Han aab
nede Laagen i Stakittet, lod et Par unge fremmede, der var 
med, passere og lukkede den saa atter omhyggelig. Saa stand
sede han paa en lille Høj tæt ved Gaarden og syntes med 
stor Livlighed at gjøre de fremmede opmærksomme paa 
noget. 

„Morbror hører ikke", sagde Erika. „Nu er han igjen kom
men ind paa sit Yndlingskapitel om det nye Museum, han 
agter at bygge der henne paa Højen, og saa glemmer han alt 
andet. Men vent lidt, jeg har noget, han ikke kan modstaa. 
Nu skal du se". 

Hun løb hen til et lille Lysthus af Røn i Hjørnet af Haven 
og kom tilbage med en Kurv fuld af dejlige lyserøde Jordbær, 
hun nylig havde plukket, ikke store, vandede Havejordbær, 
men middelstore, vel modne, søde Bær af den Slags, der 
voxer vildt paa Skovbakkerne. „Nu skal du se!" raabte hun 
igen og var med et Spring ude af Laagen. 

Erik Pehrson, som var mindre rask paa det end sin unge 
Ledsagerske, nærmede sig langsomt med Kjæppen med Sno
gen i Haanden og var Vidne til det Held, Pigen havde med 
sig ved sin uskyldige List. Næppe havde Arkiater — Over
læge — Linné — thi ham var det — faaet Øje paa Jordbær
rene, før han med et venligt Smil afbrød Samtalen, satte sig 
ned paa en Sten og begyndte med Velbehag at gjøre sig til 
gode med Kurvens Indhold. Hemmeligheden ved disse Jord
bær, som var hans største Nydelse, og af hvilke han hver 
Dag spiste en lille Kurv fuld, var simpelt hen den, at han i 
1750 havde kureret sin første Sygdom med dem og siden 
den Tid stadig brugte Jordbær som Præservativ. Man fortalte, 
at Dronning Lovisa Ulrika, da hun hørte det, strax gav Be
faling til, at der skulde holdes Jordbær i Drivhusene paa alle 
de kongelige Lystslotte, for at den store Naturforsker aldrig, 
ikke engang om Vinteren, skulde savne disse sine Yndlings-
bær. 

Erika forstod at vinde sin Morbroders Gunst. Hendes Jord
bær var de første vilde og fuldt modne Bær af Aarets Høst, 
og da Arkiateren havde skyndt sig ud til Hammarby, før hans 
Familie endnu var flyttet fra Byen, var det faldet i hendes 
Lod at komme alle hans Ønsker i Forkjøbet. Hendes Løn var 
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et hjærteligt Kys paa den aabne, solbrændte Pande. Arkiate-
rens smaa, men uendelig udtryksfulde, klare og milde Øjne 
straalede af Tilfredshed. „Se", sagde han paa Latin til de to 
fremmede, en Franskmand og en Hollænder, der var rejst til 
Sverige udelukkende for at lære den berømte Mand at kjende, 
„se, det er min Hebe paa Hammarby, medens min kjære 
Kone er borte i Byen! Hun er en rigtig lille Hex, det maa 
jeg bekjende. Hun kjender alle mine Væxter lige saa godt 
som jeg selv og understaar sig endogsaa til at kritisere Syste
met. Naa, din Gavstrik44, vedblev han paa Latin til den rød
mende Pige, „har du nu igjen fundet nogle Hjærteblade for 
at volde din gamle Morbror Hovedbrud?" 

„Nej44, svarede Pigen forlegen paa Svensk, „men jeg har 
fundet en Snog". 

„En Snog? Se, se, det er ikke et passende Legetøj for Børn. 
Men lad mig se, det er vel vor almindelige Coluber natrix, 
kan jeg tænke". 

„Det er en rigtig vipera, Morbror, og den skulde just til at 
krybe ind i min Sko, da Erik tog den i Nakken og fangede 
4en i en kløvet Kjæp". 

„Se, se! Lad os se; det vilde være første Gang, jeg har 
truffet saadan en Misdæder her paa Hammarby44. 

Erik kom med sin Fange. Ja, sandelig44, sagde Arkiateren, 
„en ung Coluber — scutis abdominalibus 150, squamis eau-
dalibus 34. Nej, se blot, knapt større end en Pølsepind, og 
.alligevel det farligste Bæst, vi har her i Sverige! Den sætter 
vi i Spiritus, min Kylling; det er det smukkeste Exemplar, 
jeg har set, og captus in Hammarby. Det var kuriøst!44 De 
smukke brune Øjne tindrede atter af Naturforskerhenryk
kelse. 

Fra Hugormen vendte Arkiaterens Velvilje sig til den tavse 
og undselige Gymnasiast. „Han der bliver heller ikke saa uef
fen, mine Herrer44, sagde han atter paa Latin til de frem
mede. Jgenium haud vulgare, peritia ae labore perflcien-
dum*). Hvordan har du baaret dig ad med dine Hænder, 
Dreng? Har du været oppe at nappes med Jærven eller ru
sket Bjørnen i Pelsen?44 

„Erik har været stædig og skaaret de tørre Kviste af i Ro
senhækken med bare Hænder44, svarede Pigen paa hans Veg-

*) Ualmindelige Anlæf, som Flid og Arbejdsomhed vil udvikle. 
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ne, „og derfor har jeg foreslaaet, at Morbror skal sætte ham 
i Spiritus med Paaskrift Herchepæus obstinatus, habitat in 
Finlandia*. 

„Frequenter, frequenter"*), sagde Arkiateren leende. J e g 
kjender flere Exemplarer af den Art fra Finland: Kalm, Mon
tin og andre. Herchepæer er de alle, men dygtige Knøse. 
Gaa hen og vask dine Hænder i sur Mælk, Erik, og tag en 
anden Gang Handsker paa, ellers kunde man gjærne tro, at du 
havde faaet over Fingrene her paa Hammarby, og det vilde 
være en Skam for en lang Gymnasiast". 

Ynglingen gik, paa én Gang beruset af Glæde over det 
Vidnesbyrd, han havde faaet af den Mand, han agtede højest 
her paa Jorden, og ydmyget ved Smilet paa de fremmedes 
Læber og ved den Spøg, han havde været Gjenstand for — 
maaske ogsaa med en endnu uklar Følelse af Skinsyge over 
den Opmærksomhed, Franskmanden og Hollænderen viste 
Erika Lindelia, efter at de havde erfaret, at hun var et bota
nisk Geni, og at hun kunde Latin. 

Arkiateren Linnæus førte derpaa sine Gjæster ind i Ha
ven og gjorde sig den kjære Fornøjelse at vise dem alle sine 
mange sjældne Planter og forklare dem det beundringsvær
dige System, hvorefter han havde ordnet dette smukke le
vende Herbarium efter Klasser og Ordener. Den længe vaag-
ne Julisol var allerede ved at sænke sig i Vest og kastede 
henrykte Blikke paa den Skjønhedsfylde af Træer, Buske, 
Blomster og Grønsvær, som forenede Sydens Farvepragt med 
vor nordiske Vegetations blegere Nuancer. Alle disse for
tryllende Blomsterbørn, alle disse blide, uskyldige Væsener, 
fostrede af Lys og Vaarluft, syntes at have en Følelse af 
Blomsterkongens Nærværelse og at sole sig i Glansen af 
hans kjærlige Blikke. Hvor han gik frem, som en Monark. 
i sit Rige, syntes man, at Eg og Løn hilste paa ham med en 
sagte Susen, at Kastanietræerne sænkede deres Kroner og. 
Lærketræerne deres med Naale besatte Grene, at Poplernes 
Løv skjalv af Beundring, Rosenhækkerne duftede dobbelt 
dejlig, og alle de lave Blomster hævede sig højere paa deres: 
Stængler for bedre at kunne se ham. Selv rørtes han til Taa-
rer af sin fromme Kjærlighed. Alle disse Væsener, som han 
havde opelsket af Jordens Muld, tyktes ham at leve, elske 

••) Ikke nogen Raritet! 
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og være lykkelige som han selv, men tillige ydmyge og from
me som han selv. Han saa' i dem ikke sit, men den store 
Mesters skjønne Værk, som i hver Fiber vidnede om en 
uendelig Almagt, Skjønhed, Kjærlighed og Godhed. „Ikke 
jeg", sagde han til sig selv, glemmende de fremmede, som 
ærbødig vogtede sig for at forstyrre ham i hans dybe Tanker, 
„ikke jeg, Herre, men du har skabt al denne Vaarens Skjøn
hed omkring mig, ladet mig frydes over dens Herlighed og 
undt mig at hæve Sløret, der skjuler dens Hemmeligheder. 
Du véd det, Herre, at jeg ikke har gjort det for m i n Æres 
Skyld; til d i n Ære er det alt sammen sket, som du bød mig 
gjøre det. Mit Navn maa gjærne forgaa i Glemselens Nat, 
naar blot dit Navn maa leve æret og priset blandt Menneske
ne fra Dag til Dag indtil Verdens Ende". 

III. 
En Aften paa Hammarby. 

Paa den Tid, da det, som her skal fortælles, tildrog sig, 
bar Arkiater Linnæus endnu sit borgerlige Navn — han blev 
adlet 1757 —, men dette Navn begyndte allerede at fordunkle 
alt, hvad Sverige havde af fornemt og glimrende. Ikke blot 
fra hele Riget strømmede yngre og ældre Mænd til for at 
høre hans Forelæsninger og se hans Samlinger, men ogsaa 
fra andre Lande kom der hvert Aar lærde, videbegjærlige 
eller nysgjerrige fremmede for at lære den Mand at kjende, 
som havde „ordnet Naturen" *). Den utrættelige Forsker hav
de Tid til alt og alle. Misundelsen beskyldte ham med Urette 
for at nære Forkjærlighed for de fremmede: han gjorde Hon
nør for den svenske Videnskab. Snarere maa man formode, 
at disse Besøg, især naar de skrev sig fra blot og bar Nys-
gjerrighed, ofte maa have plaget den store Mand. Folk, som 
selv har Tid nok, har ofte for det meste ingen Barmhjærtig-
hed med andre, for hvem hvert Minut er kostbart, og hvem 
kan tælle de uvurdelige Timer, disse paatrængende Gjæster 

•) Botanikeren Liljeblad flk et andet Skudsmaal af de lærde. Da Linnés Discipel, 
den berømte Daniel Thunberg senere kritiserede Liljeblads svenske Flora, sagde han — 
vel noget for skarpt: „Gud skabte Planterne, Linné ordnede dem, og Liljeblad bragte 
dem i Uorden*. 
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hos Linné har røvet fra Samtiden og Efterverdenen! Men og
saa i Linnés private Liv bragte disse hyppige Besøg ofte For
styrrelse. Godhjærtet, vennesæl og glad ved at kunne med
dele sig, til hvem det skulde være, lukkede han sjælden 
eller aldrig sin Dør, og saa røvede man ham Dag ud og Dag 
ind de faa Øjeblikke, han havde tilovers til sin Familie eller 
til at tage sig af sit Husvæsen. Han var en sparsommelig 
Mand i sit daglige Liv; men ødslede han Penge paa sine Sam-. 
Singer, saa var han tillige en alt for gjæstfri Vært, til at hans 
Økonomi til Trods for Datidens simple Sæder ikke grundig 
skulde føle Virkningerne af de mange Besøg. Selv tænkte han 
aldrig derpaa, men hans Hustru, den dygtige, fortræffelige 
Sara Lisa Moræa, hvem han overlod det hele, havde i den 
Anledning ikke saa sjælden mange Jærn i Ilden. Det er mu
ligt, at Husmoderen ikke altid kunde fyldestgjøre alle paa
trængende Krav, thi nogle Udlændinger var uforskammede 
nok til at udsprede Rygter om, at hun var tvær og en Tyran 
i sit Hus, og at den store Linné stod under Tøflen. Det var 
Takken for Sara Lisa Moræus Gjæstfrihed og mange Bekym
ringer. Men hvad brød hun sig om det! Hendes beundrende 
Ægtemand betragtede hende som sit andet Forsyn, og hun 
har efterladt sig et agtet Minde ved Siden af hans. 

Nu havde, som sagt, Linnæus skyndt sig ud paa Landet 
før Familien, og naar Husmoderen var borte, stod det kun 
smaat til med Husholdningen paa Hammarby. Selve Huset 
var gammelt og brøstfældigt, thi det nye Hammarby byggede 
Ejeren først i Slutningen af sit Liv. Spisekammeret var ikke 
belavet paa fremmede, og Tjenerskabet bestod af to Mejeri
piger og to Karle. Men det anfægtede ikke i mindste Maade 
Arkiateren. Da det lakkede ad Aften, indbød han uden Kom
plimenter sin franske og hollandske Gjæst til at deltage i 
Aftensmaaltidet. 

Medens dette anrettedes, faldt Tiden ikke Gjæsterne lang. 
De havde fuldt op af Rariteter og Kuriositeter at beundre paa 
Hammarby, fra sjældne Potteplanter fra Surinam og sjældne 
Papegøjer fra Brasilien til det tørrede Skind af en ostindisk 
Fisk, Ostracion kaldet, der hang i Loftet og havde den Egen
skab, at det drejede sig efter Vinden inde i Stuen. Mere end 
Kuriositeterne fortryllede dog den glade Værts Samtale dem. 
Til alle sine mange Naturprodukter havde han ikke blot lær-
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de Forklaringer, men ogsaa lystige Historier. Linné var vel
talende, vittig, ja i højeste Grad interessant, naar det drejede 
sig om hans Videnskab. Hans Øjne straalede, hans Træk blev 
livlige, han blev „som Fisken i Vandet", som man siger, og 
saa var der dog over hele hans Personlighed udbredt noget af 
hans elskede Blomsters Uskyld, Fromhed og Fred. 

Arkiateren havde givet Ordre til Aftensmaden; nogen Spi
seseddel plejede han ikke at gjøre sig Ulejlighed med. Hans 
eget Aftensmaaltid var simpelt og let; Gjæsterne vilde have 
anset det for en Ære*at nøjes med det samme; men den, der 
ikke nøjedes dermed, var Erika Lindelia. Det var første 
Gang, hun havde faaet det vigtige Hverv under Interregnum 
at passe sin Morbroders Husholdning, og hun besluttede 
at gjøre det værdig, storartet, pompøst! 

Uheldigvis havde den unge Erika gjort saadanne Frem
skridt i Latin, Græsk og Botanik, at hun ikke havde faaet 
nogen Tid tilovers til de huslige Videnskaber. Dette generede 
hende aldeles ikke, og da Kogekunsten efter hendes Mening 
var den letteste Sag af Verden, gav hun strax Ordre til tre 
Stege paa én Gang, nemlig Kalv, Gris og Kylling. 

De to Mejeripiger, der heller ikke var naaet videre i Kun
sten end i det højeste til Ærter og Flæsk, hørte med stor For
undring paa denne Befaling og spurgte, om de strax skulde 
slagte. 

„Slagte?" gjentog Erika forbavset. „Nej, det maa ingen un-
derstaa sig til". 

Pigerne understod sig imidlertid til at spørge, hvor de saa 
skulde faa Stege fra? 

„Stege?" sagde Viceværtinden. „Det maa der vel være i 
Forraadskammeret". 

Hun fik den Oplysning, at man ikke plejer at opbevare 
Stege i Forraadskammeret om Sommeren, og at alt, hvad der 
fandtes paa Hammarby af den Slags, sprang og fløj lyslevende 
om. Erika var alligevel ikke raadvild. Hun erklærede, at saa 
vilde hun nøjes med Aborrer, Flynder og Gjedde — „stegte 
i Smør", tilføjede hun med en vigtig Mine. 

Da det imidlertid viste sig, at disse Fisk endnu svømmede 
i Søen, vilde hun nøjes med Spinat og Artiskokker, men da 
disse nylig var komne ud af Frøet — hun havde selv talt 
Hjærtebladene —, var hun nødt til at ty til Husets Forraad 
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af Æg, hvilket heldigvis viste sig at være meget rigeligt. Hun 
lod altsaa den store Gryde sætte over Ilden og lod for en 
Sikkerheds Skyld koge tre Snese Æg, men da hun havde hørt 
Morbror udtale sig med megen Uvilje om alt halvgjort Ar
bejde, følgelig ogsaa om halvkogt Mad, var hun omtænksom 
nok til at lade Æggene koge i tyve Minuter, for at de kunde 
blive rigtig bløde. Og for at kunne byde noget bedre end sim
pel Mælk, lod hun Mælken koge og tilsatte de Krydderier, 
som Arkiateren holdt mest af, nemlig Karse, Humle, Sennep 
og Kardemomme. Stolt over denne lækre Ret, der sattes paa 
Bordet tillige med heldigvis ukrydret Smør, Brød og Ost, 
traadte hun undselig nejende ind til Herrerne og meldte, at 
Aftensmaaltidet var serveret. 

Gjæsterne, der var budne paa „Husmandskost", satte sig 
til Bords, og ind * kom to Fade bredfulde af Æg, af hvilke de 
fleste imidlertid var revnede, da de blev tagne op. Man skul
de til at begynde, men først maatte der rekvireres Brød, Salt, 
Knive, Gafler og Skeer, hvilke Bagateller var bleven glemte 
ved Borddækningen. 

Gjæsterne smilede. Man angreb Fadene. Deres Indhold 
var uspiseligt; Æggene kunde betragtes som en ny, hidtil 
ukjendt Del af Mineralriget. 

„Nej, pullula mea*)", sagde Arkiateren, „tag de Flintestene 
bort, og kom med noget andet. Det er Haneæg". 

Erika blev saa rød som en Pæon, men hviskede, sikker 
paa en desto mere glimrende Sejr efter det første Nederlag: 
„Morbror skal faa varm Mælk". 

„Varm Mælk ved Midsommertid?" sagde Arkiateren. „Naa, 
kom saa med den da. Vi har gaaet en lang Tur og tager i 
Nødsfald til Takke, med hvad det skal være — undtagen med 
Æggene". 

Erika kom med hemmelig Triumf frem med sin nye Op
findelse i Kogekunsten. Nu først observerede hun, at Kom
positionen var brun, kantet med grønt, havde en mærkvær
dig Lugt og aabenbart var meget sveden. 

„Hvad er det for noget?" spurgte Arkiateren, som nok 
holdt af at spise godt, skjønt han aldrig spiste mer end til 
Maade. 

„Det er den varme Mælk", svarede Erika uskyldig. 
•) min Kylling. 
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Arkiateren tog en halv Skefuld i Munden, men spyttede 
den strax ud igjen. En saa forfærdelig Medicin havde han vel 
sjælden som Læge truet i nogen ulykkelig Patient. 

Hvor godmodig han end var, var han dog temmelig hidsig 
af sig. Han skjød Tallerkenen fra sig og raabte: „Pak dig 
strax ud og skaf os noget andet! Saadant et Dekokt er jo i 
Stand til at forgive en Eskimo". 

Erika brast i Graad. Jeg har ikke andet!" hulkede hun. 
Alle hendes Illusioner i Kogekunsten var forbi. 

Hollænderen saa' dybsindig ned i sin tomme Tallerken, 
men den livlige Franskmand lo saa hjærtelig og dristede sig 
til at gaa i Forbøn for den ulykkelige Kokkepige paa en saa 
spøgefuld Maade, at Arkiateren til sidst lo med. Til alt Held 
var der endnu Ost, kold Kalvesteg og ukrydret Mælk, altsaa 
alt, hvad der behøvdes. Det viste sig endogsaa, at Fru Sara 
Lisa Moræa i Madposen fra Byen havde lagt en Flaske af den 
sjældne Tokayer, Arkiateren nylig havde faaet forærende af 
en af sine Beundrere i Wien, og denne Opdagelse forvand
lede den lille Misstemning i Huset til en fuldkommen Har
moni. „Græd nu ikke mer, din lille Kyllingmorderske !M sag
de Morbror godmodig trøstende — han, som ikke engang 
kunde taale at se en Orm lide. „Kun Tiden er irreparabile*). 
Du skal for en Stund lægge Plinius paa Hylden og tage Ti
mer hos Luculli Disciple". 

Erika var imidlertid alt for dybt ydmyget, til at hun saa 
snart skulde kunne trøste sig. Hun skyndte sig ud for endnu 
i Tavshed at udgyde bitre Taarer og kom først til Ro, da hun 
i Stilhed havde taget den Beslutning, at den Dag skulde kom
me, da Morbror skulde undre sig over hendes Talenter, ikke 
mindre i Køkkenet end i Drivhuset. 

Det gode Humør var fuldkommen gjenoprettet ved et Glas 
fortræffelig Tokayer, da der kom Bud fra Byen med Breve 
og Aviser, der nylig var komne med Posten til Upsala. 

Arkiateren aabnede Pakkerne med hele en Videnskabs
mands Interesse og Nysgjerrighed. Politikken, som for øvrigt 
var meget mager, skjød han til Side for i Stedet derfor at 
gjennemløbe de mange lærde Tidsskrifter og de ikke mindre 
vigtige Breve fra alle Verdensdele. Snart formørkedes hans 
Blik ved Underretningen om, at en ung Naturforsker var fal-

•) uoprettelig. 
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den som et Offer for sin Videbegjærlighed i Afrikas Ørkener 
eller Amerikas Urskove, snart klarede det atter op ved en 
fornøjeligere Nyhed om et eller andet botanisk Fund. „Den 
utaknemlige!" raabte han, da han havde læst et Brev fra en 
af sine Disciple; „han har samlet saa meget, og saa sender 
han mig ikke en eneste Urt!" 

Strax efter aabnede han en Pakke, der indeholdt sjældne 
pressede Planter fra Kanada, som en anden af hans Disciple, 
Kalm, sendte ham med Løfte om snart at sende levende 
Exemplarer. Linnés livlige Øjne straalede af Tilfredshed. Han 
glemte alt andet for endnu i den halvlyse Junikvæld at under
søge Rod, Stilk og Blade, men især Blomsten og Frøene un
der Mikroskopet. „Hvilket skjønt Værk af den algode Gud !u 

raabte han. „Se, her er en Dodecandria! Her er en yderst 
sjælden Monandria! Her er en Polygamia! Her er en ny 
Gladiolus! Her en Acanitum! Og se, her er en ny Campanula! 
— hvilken pragtfuld Søster til vore uskyldige Blaaklokker !u 

Saaledes vilde han være bleven ved, Gud ved, hvor længe, 
dersom Tusmørket ikke til sidst var bleven for stærkt, og 
hans Gjæster for et Syns Skyld havde gjort Mine til at ville 
gaa. Uheldigvis for dem — thi de var gjærne blevne lige til 
om Morgenen — fandtes der nu i Juni Maaned intet Lys af 
den legemlige Slags, Vox- eller Tællelys, paa hele Hammar-
by. Og dog var der endnu flere ubrudte Breve, deriblandt to 
med store, pompøse Segl. Linnés Nysgjerrighed vaagnede 
paa ny. Jeg er Naturforsker", sagde han spøgende, „og alli
gevel formaar al min Videnskab ikke at fremtrylle et usselt 
Tællelys! Erika, lad os faa tændt et Baal i Kaminen. Jeg vil 
se, hvad disse Breve indeholder". 

„Jeg har noget andet at tilbyde," sagde Pigen undselig, end
nu med Øjnene røde efter sit bedrøvelige Nederlag. 

„Naa, lad os da se, hvad Erika kan gjøre for Oplysningen 
paa Hammarby", svarede Arkiateren. 

Erika kom ind med en halv Snes af de smukkeste St. Hans
orme, som hun havde samlet paa den duggede Eng. Arkiate
ren var henrykt over dette Indfald. St. Hansormene anbrag
tes saaledes, at deres Lys samledes saa stærkt som muligt, 
og se, det viste sig, at man ved dette blege, fosforescerende 
Skin til Nød kunde læse en tydelig Haandskrift. 

Nu blev de to store Segl brudte, og Brevene viste sig at 
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indeholde to i de mest smigrende Udtryk affattede Kaldelser 
til den store Linnæus som Æresmedlem af Videnskabsakade
miet i St. Petersborg og Florents. 

IV. 
Et Brev, et Navn, et Valgsprog. 

En af det attende Aarhundredes varigste Fortjenester — 
langt varigere end dets filosofiske Spekulation — er dets Ar
bejde for Naturvidenskaberne. Vor Tid, som har set disse 
Videnskaber Aar for Aar, ja næsten Dag for Dag gjøre saa 
glimrende Fremskridt og med saa kolossale Kræfter gribe ind 
i selve Hverdagslivets Mekanisme, har for længe siden glemt 
den Tid, da disse Videnskaber for hundrede Aar siden endnu 
var i deres blomstrende Ungdom og af deres Dyrkere dreves 
med ungdommelig Kjærlighed, medens de hos den ukyndige 
Mængde fremkaldte mere Forbavselse end Deltagelse. Næp
pe var Linnés store „Orden i Naturen" bleven bekjendt, før 
hans Navn fløj som et Lyn over hele Evropa. Alt, hvad Vi
denskaben paa den Tid havde af udmærket og glimrende, 
skyndte sig at bringe ham sin Hyldest eller at bede om hans 
Medvirkning og Raad med en Begejstring, som man nu for 
Tiden kun ødsler paa politiske Storheder. Særlig reves de 
lærde Samfund om hans Navn som Æresmedlem, og Akade
mierne i Florents og St. Petersborg var hverken de første 
eller de eneste, der ansaa det for en Ære at træde i nærmere 
Forbindelse med den nordiske Forsker. 

Linné var ikke ufølsom for disse Æresbevisninger og lagde 
ikke Dølgsmaal paa sin Glæde over dem. Han talte ofte og 
gjærne derom, uden Hovmod, uden Misundelse, med barnlig 
Oprigtighed, ligefrem, som man taler om tredje Mand. Der 
skjulte sig i Virkeligheden et Barns Sjæl bag den store For
skers furede Tænkerpande. Blomsterne, der var Gjenstand 
for hans lærde og dybsindige Undersøgelser, var tillige et 
kjært Legetøj for hans livlige Fantasi. Selv de store Segl paa 
Medlemsbrevene glædede og morede ham. Hvorfor? Fordi 
de var ham som Segl paa, at hans System vandt Indgang, 
fordi Brevene var Videnskabens Kongebreve, der stadfæstede 
Rigtigheden af hans nye Opdagelser. 




