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or,
Nu blefvo lùndcns ludna knotor stilla 91

På honom, farjkarln öfver svarta träsket,
Kring- hvilkens ögon voro hjul af lågor.

Men själarna, som voro trötta, nakna, 10S
De bytte färg och hackade med tändren,
Så snart de hade hört de grymma orden.

De Gud förbannade, och far och moder, 10J
Och menskoslägtet, orten, stunden, fröet 
Till deras allelse och deras födsel.

Och sedan drogo de sig allesamman l06
Ihop, med häftig gråt, på syndastranden,
Som väntar en och livar, som Gud ej fruhtar. 

Med glöd till ögon afgrundstjenarn Charon 109
Dem vinkar, tar dem alla upp i båten,
Och slår med åran till en livar, som sölar.

pens yttre skep n ad , utan kunna äfven blekna o. s. v. Jfr. 
noteu till In f. I. 6 2 .

lOo. De förbannade sin födelseort, sin födelsestund och  
födelseorsak, den sistnämnda både i afseende på fader och  
moder. Ty det är delta, som uttryckes genom il seme d i lor
sem enza e d i  lor nascim enti, hvarunder somliga med orätt
förstått nonno e nonna  =  farfar och farmor.

106. S i  r i t» •assero =  s i riunirono.

108. d. v. s. dit a ll t ,  hvad syndare heter, måste sam
la s ,  för att fara öfver Acheron. Jfr. not. 71.

100. Caron dim onio, se not. 82 .

110. L e  raccoglie  är bär detsamma som le riceve in  
b a rca y och Gör ej älergifvas ined han sam lar, hopdrifver  
d em , såsom de Tyska öfversättarne gjort. Skuggorna hade

li
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Come (Vautunno si levati le foglie, m

L ’ una appresso dell’ altra, infin che’l ramo 

Rende alla terra tutte le sue spoglie;
Similemente il mal seme d’Adamo m

Gittansi di quel lito ad una ad una 
Per cenni, com’ augel per suo richiamo.

Cosi seti vanno su per l’onda bruna;

E d avanti che sien di la discese,
Anche di qua nuova schiera s’aduna.

Figliuol mio, disse il maestra cortese,

Quelli che muion nell’ira di D io,
Tutti convengon qui d ’ogni paese:

E  pronti sono al trapassar del rio,
Che la divina giustizia gli sprona,
Sì che la tema si volge in disio.

Quinci non passa mai anima buona:
E  pero se Caroti di te si lagna,
Ben puoi saper ornai che’l suo dir suona.

Finito questo, la buia campagna 130
Tremo sì forte, che dello spavento

förrut invid stranden dragit »ig tillhopa i en sk o ck ,  enligt  

livad som synes af 10G v.

1 1 2 — 114. Quam m ulta in  silvis au tum ni fr ig o re  prim o  
L apsa cadu n t folia. —  Virg. yEn. VI. 5 0 0 - 1 0 .  

En variant Lar vede  i stallet för rende.

121. Dante hade, i v. 7 2  och 7 5 ,  hegärt af Virgilius 

tvenlie upplysningar: den ena om hvad för slags folk dessa  

sk uggor egentligen voro , den andra om sk ä le t ,  som gjorde  

dem så ifriga till öfverfarten. Virgilius iofvadc honom att

121

124



Liksom om hösten löfven fort sig lösa, IM
Ett efter annat, till’s att grenen lemnat 
Åt hårda marken hela sin beklädnad;

Så dessa —  Adams onda säd —  nu störta U5
Från stranden alla uppå Charons vinkar,
Likt fogeln uppå lockljud af sin like.

Hä’n fara de alltså på dunkla vågen, m
Och, forr’n de stigit ur på andra stranden,
Ny skara re’n Församlar sig på denna.

”Min son — så sade nu den blide mästarn — m
De menskor, hvilka dö i Herrans vrede,
De samlas här från alla verldens länder;

Och bråda äro de till öfverfarten, lg4
Ty eviga Rättvisan sä dem äggar,
Att fruktan byter sig i lust och åtrå.

En skuldlös själ for aldrig än här öfver; m
Och derför nu, om Charon på dig liarmas,
Du väl kan veta, hvad hans ord betyda.”

När detta utsagdt var, den mörka slätten 130
Så häftigt bäfvade, att ännu minnet

få veta det ,  när dc väl hade hunnit fram till  Acheron. De
äro nu der ,  och Virgilius håller sitt löfte.

1 29 .  d. v. s. du kan af dem draga den glada slutsatsen,
att du sjelf  är en af de utvalda, en anim a buona , som det
ti llkommer, alt på ett annat ställe och på ett annat sätt öf-  
verllyttas till andeverlden. Se v. 9 1 __9 2 .

4*^6— <51. Så låter äfven Virgilius (^En. VI. 25’6 )  sub 
pedibus muffire solum , när TEncas skall med Sihylla anträda 
den underjordiska färden.



La mente di sudore ancor mi bagna.
La terra lagrimosa diede vento, ls3

Che baleno una luce vermiglia,
La qual mi vinse ciascun sentimento,

E  caddi, come Vuom cui sonno piglia. 136

1 3 5 — 154. Marken var genomdränkl af de tårar, som,  
blandade med b lod , strömmade utan uppehåll ner från de 
straffades anleten, o ch ,  b lo tt  ti ll en d e l ,  kunde binna upp
sugas af maskarna. Se 0 8  v. —  D iede  =  tram an dò , esalò. 
—  T ill grund för Dantes skildring af dessa underjordiska  
meteorer ligger synbart den Stoikernas åsigt af luft-fenome-  
nerna, för hvilken Cicero redogör: P la c e t S to ic is , eos an
helitus terree, qu i f r ig id i s in t , cum fluere coeperin t, ven tos 
esse: cum autem  se in nubem  in d u er in t, ejusque tenuissim am  
quamque partem  coeperin t d iv id ere  a tque d isru m p ere , idque



A f denna fasa svetten af mig pressar.
En storm bröt fram ur tårbegjutna jorden, 13J

Ocb blixtrade med blodröd ljungebls-låga,
Som tog ifrån mig hela min besinning5 

Ocb ned jag föll, libt en, som sömnen griper. 136

crebrius fa cere  e t vehem entius, tum e t fulgura e t ton itru a  
ex sis tere : s i autem nubium conflictu a rd o r  expressus se em i
s e r i t ,  id  esse fulm en.” Cic. de Divinat. Lib. II.

136 .  Under en sömndvala bade Dante kommit in i den 
mörka skogen (I. 1 1 ) ;  sofvande förflyttas han här öfver 
A cheron , och  framdeles, i enahanda tillstånd, äfven till Pur
gatorium (Purg. IX. 11 och följ.) och Paradiset (Purg. XXII.  
6 8 ) .  Sedan han i Paradiset funnit Beatrice, öfverfalles han 
aldrig mer af denna magnetiska sömn.



CANTO QUARTO

R u ppem i l'alto sonno nella testa t

Un greve tuono, sì ch'io mi riscossi,
Come persona che per forza è desta.

E  V occhio riposato intorno mossi, *
D ì 'itto levato, e fiso riguardai,
Per conoscer lo loco dov’ io fossi.

Cero e che’n su la proda mi trovai 7

i — 2. Alla Tyska öfversättare hänföra orden nella testa  

l i l l  sonno, och fa derigcnom meningen: ” den djupa sömnen  

i mitt hufvud” (den tiefen Schlum m er in dem  H a u p te ) , det 

vill då förmodligen säga: ” inin djupa inre dvala.” Oss ty c 
kas de ifrågavarande orden kunna lika väl hänföras ti ll  tuono.ö
”E tt väldigt dån i  mina öron  1. ru n d  t  om kring min hjessa  

af bröt den djupa dvalan.” Testa  kan då anses s lå ,  antin

gen metonymice i st. f. orecchia , eller i samma mening, som 

d e l ,  enligt vår förklaring, har i 51 v. a f  nästföregående  

Sång. —  Man akte sig för öfrigt att tro d å n e t vara en åsk

kna ll ,  hvartill slutraderna i föregående Sång kunde gifva  

anledning. D et visar sig a f  9  v . ,  att det är tuono d 'infin iti 

guai.

7. V iss t ä r  (det må nu hafva ti llgått huru som hälst),  

a t t  m. m. Dante lernnar läsaren i ovisshet o m ,  på hvad sätt  

han kommit öfver Acheron. Han somnar på ena stranden  

och vaknar på den andra. Kommentatorerna hafva mycket

✓



FJE R D E  SÅNGEN,

D e n  djupa dvalan afbröt kring min lijessa ,
Ett väldigt dån, att jag spratt till med bäfvan, 
Likt en, som häftigt blifvit väckt ur sömnen. 

Mitt öga, hviladt, rundt omkring jag sände, 4
Ocli reste mig, och stirrade helt noga 
Att komma under fund med, livar jag vore.

Yisst är, att jag befann mig nu vid randen 7

grubblat öfver, huru delta gått till . De äldre (t. ex. Ma
galott i)  förmena, att en Engel burit både honom och Vir-  
gilius öfver floden. Dertill finnes i texten ingen skymt af 
anledning. Nyare kommentatorer åter (t. ex. Colelli)  hålla 
fö r ,  att Charon, sedan han af Virgilius blifvit tillrättavisad,  
låtit beveka sig a tt  genast taga begge  vandrarne upp i bå
ten. Men då skulle ej Dante, i 118 v . ,  tala om de bortfa- 
rande i tredje person ,  oeh samtalet mellan bonom oeb Vir
gilius e j ,  ända intil l  jordhäfningen, tydligt fortsättas på allt  
större afstånd från Charon. —  Skalden säger ju ,  att han 
sjclf ej v e t ,  hur han kommit hit; det hör till poemets ina- 
chineri, att han ej skall veta det. Han låter läsaren ana,  
att d e t ,  under söm nen, skett pä något underbart sätt ,  och  
detta bör för denne vara nog. Vid de största scenförändrin
garna pauserar Dantes själ: hans ögonlock falla ner ,  såsom  
en rideau ; o e b ,  när de åler gå o p p ,  ser han sig liksom  
med ett trollslag förflyttad till en ny lokal.



Della valle d’abisso dolorosa,
Che tuono accoglie d’infiniti ijuui.

Oscura, profumi’ ero, e nebulosa 10
Tanto che, per ficcar lo viso al fondo,
/ ’ non in discervea veruna cosa.

Or discendiam guagijiìi nel cieco mondo, 13
Incomincio ’l poeta tutto smorto,
T  sarò primo, e tu sarai secondo.

Ed io, che del color mi fui accorto, ie
Dissi: come verrò, se tu paventi,
Che suoli al mio dubbiare esser conforto?

E d egli a me: V angoscia delle genti )&
Che son guaggiìi, nel viso mi dipiuye 
Quella pietò, che tu per tema senti.

Andiam, che la via lunga ne sospinge: ,*
Così si mise, e così mi fé’ ’ntrare 
N el primo cerchio che V abisso cinge}

9. Che bar afseende pà proda  i 7 v. Här, vi«1 öfversta  
randen af afgrunds-svalget, samla sig til 1 ett åsklikt mullran* 

de dan jämmerljuden från alla de nedre straffkretsarna, lika
som i ett språkrör ljudet concentrerai* sig vid öfversta myn

ningen.

1 5 .  Cieco i st. för buio 1. tenebroso. Eu vanlig katakres.

2 1 .  Man ser , alt  äfven Virgilius har att sostener la

g u erra  della  p ietade. Jfr. Inf. II. 1 — 5.

2 4 .  I likhet ined raderna omkring de gamlas Ainfithe- 

afrar, löpa här, omkring det trattformiga djupet, nio con- 
centriska afsatser, af bvilka åtskilliga hafva flera underaf- 

delningar. Dessa horizonlala kretsar hlifva smalare, trängre 
och mindre, ju mer de närma sig till jordens innersta midt:

t



A f afgrunds-svalgets dal, tlen qvaluppfyllda,
Som samlar dånet af oändlig jämmer.

Mörk var den dalen, var så djup ocli töcknig, ,0 
Att, lmr jag sänkte blicken ner till botten,
Jag kunde rätt ej skönja der det minsta.

”Nu sliga vi ner i den mörka verlden, l3
—  Så skalden bär, helt blek, begynle tala —  
Jag skall gå först, ocli du skall följa etter.”

Ocb jag, som på hans färg gaf akt, genmälte: 16
”11 ur skall jag kunna gå, om sjelf du rädes,
Du, som forrut bar styrkt mig, när jag svigtal.” 

Ocb lian till mig: ”det är de armas ångest ,9
Dernere, bvilken på mitt anlet målar 
Den ömkan, som du tyder såsom fruktan.

Kom, låt oss gå • Ty vägens längd oss d rit ver.” tt 
Så steg han sjelf ocb så han mig lät träda 
ln i den krets, som först omgifver djupet.

vidare och större, i samma mån de iiro närmare till jordens  
öfre vta. En brant sluttande klippvägg ligger emellan hvar- 
je  krets , oeh bereder öfvergångcn frän den ena till den an
dra. flvarje sådan krets är straff-region för en särskilt buf- 
vudarl af fördömda. I samma män, som dessas brott är 
stort och straff svårt ,  är deras krets djupare ner; ty deri- 
genoin /iskådliggöres deras närmande till Lucifer, som be
finner sig aldralägst. —  Slraxt innanför helfvetesporlen be
finna sig, ännu på jordens p lan ,  de moraliska Imlifferent»- 
stcrnas andar: Acberon afstänger sedan dessa från kraterns 
mynning. F ö r s t a  kretsen, som vid nedstigandet i under
jorden m öter , är den L im b u s , af bvilken Skalden nu med  

v. börjar sin hcskrifning.



Quivi, secondo che per ascoltare, 25

ÌVom avea pianto ma che di sospiri,

Che V aura eterna faceva tremare.
E ciò avvenia di duol senza martiri,

CK avean le turbe, eli eran molte e grandi,

D ’ infanti e di femmine e di viri.

Lo buon maestro a me: tu non dimandi 31

Che spiriti son questi che tu vedi?
Or vo’ che sappi innanzi che piti andi,

Ch’ ei non peccaro: e s’ egli hanno mercedi, 34

Non basta, perdi’ e’ non ebber battesmo,

Ch’ e porta della Fede che tu credi.

E  se furon dinanzi al et istianesmo, 37

Non adorar debitamente Iddio:
E  di questi cotai son io medesmo.

Per tai difetti, e non per altro rio, 40

Scmo perduti, e sol di tanto offesi,

25 . Secondo che p e r  ascoltare. Ellipsen kan fyllas med  

m i p arve  in tendere.
2 6 .  ma che d i so sp ir i, eg. ”Men ett något a f  suckar.’* 

—  Denna enkla förklaring, bygd pä ett analogt uttryckssätt  

i Franskan, och äfven passande in på andra ställen hos Dante,  

anse vi vara vida b ä l lr e ,  än de andra flera satt ,  hvarpå man 

velat tyda ma che , dels genom ledning från det Romerska  

m agis qu am , eller det Spanska m as, dels genom att sätta 

uttrycket i likhet med se non che, eller più  che. ■— Läsar

ten m ai är oriktig.

28 .  duol senza m artir i, uttrycker här en stilla nedsla

genhet och bedröfvelse, utan positivt qval af »inliga straff.

5 0 .  V ir i =  uomini maschi. Lalinism.



Ilär var, så vidt min hörsel kunde fatta,
Ej högljudd jämmer, men en art af suckan,
Som satte luften evigt uti dallring.

Det kom utaf en sorg, en utan plågor, 2S
Som grämde här de många, stora hopar 
Så väl af barn, som utaf män och qvinnor.

Den gode Mästarn sade: ”du ej frågar, 31
Hvad slag det är af andar, som du skådar.
N u, forr’n du längre går, så må du vela:

De ha i synd ej fallit 5 dock förslår ej 34
Förtjenst hos dem, då de ej undfått dopet,
Som ingång är till Tron, som du bekänner.

Och, då de lcfvat före Christendomen, 37
De på behörigt sätt ej Gud ha dyrkat,
Och jag är sjelf en af de nu beskrifna.

För slika brister, ej för annan ondska, 40
Förtappade, vi blott så vida qväljas,

5 3 .  A n d i  =  v a i ,  vada. Italienska folkspråket conju- 
gcrade länge a n d a re  reguliert. Ännu hundra är efler Dau- 
tes d o d ,  sjöng den lustige Barberarn B u r c h i e l l o ,  skäran
de ännu i sin poesi:  ”I i  esso , quando  a n d i  alla c ittà  Sanese.”

5 4 .  Virgilius vill nu på förhand taga parti för en re
g io n ,  dit han sje lf  hörer.

5 9 .  Man antager vanligtvis för säkert, att V7irgilius dött  
nitton år fö re  Christi födelse. Men äfven, om man med an
dra skulle antaga hans dödsår till fyra eller fem år efter  
Christi föd e lse ,  så kunde han i alla fall med skäl sägastj
hafva lefvat d in an zi al C ristianesm o , då , under skaldens si
sta år, Frälsaren b lott var ett spädl barn och Christcndo- 
uien således ej ännu predikad.



Che senza speme vivemo in desio.
Gran duol mi prese al cuor, quando locatesi-, 4S 

Perocché qenti di molto valore 
Conobbi, che n quel limbo eran sospesi.

Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, 4tì
Comincia'’ io, per voler esser certo 
D i quella fede che vince ogni errore,

Uscitine mai alcuno, o per suo merto, 49
O per altrui, che poi fosse beato?
E  quei, che ’ntese 'I mio parlar coverto,

Dispose: io era nuovo in questo stato, 5?
Quando ci vidi venire un possente 
Con segno di vittoria incoronato.

Tt • asseci V ombra (lei primo
I)' suo figlio, e quella di I\oe,

D i Moise legista c ubbidiente:

4 8 .  Kyrkans lära tyckfes honom innebära en motsägelse, 
då den å ena sidan predikade helfvetesslraffens evighet, och  
a andra sidan pafriarkernas förlossning från dem , genom
Christi nedstigande ti ll  helfvelet.

51 .  Dante kallar sitt tal coverto , då han ej rent ut
frågar? om det vore sannt, att Christus nedstigit ti ll helf- 
vetet och vid det tillfället befriat patriarkernas själar. Hans 
mening skiner dock fram, särdeles genom ordet altru i.

5 2 .  To era nuovo iti questo sta to . ”Jag hade ej varit
länge här.” Christi död och nederfart ti ll  helfvetet antagas
sednast hafva inträifat 5 o  år efter Virgil ii  död , «n kort tid 
i förhållande ti ll  de tretton sek e l ,  som Virgilius nu tänkes 
hafva tillhragl i Limhus (Jfr not. 5 9 ) .

5 5 .  Un possente. Virgil ius, såsom hedning , kunde oj



Som utan hopp vi lefva uli längtan.”
Stor sorg mitt lijerla grep, när jag det hörde, 4#

Emedan folli jag hände af högt värde,
Som sväfvade i denna förgårds tvchan.

”Säg mig, min Mästare, säg mig, min Ilerre, 46
— Begynte ja g , i afsigt att förvissa 
Mig om den Tro, som segrar på all irring, — 

Gick, om af sin förljenst, 0111 af en annans, 49
llär nàn’sin någon ut, som se’11 blef salig?”
Och han, som väl förstod mitt ta l, fast slöjadt, 

N11 svarade, ”jag var nykomling ännu 
I detta tillstånd, då jag såg en miiktiy 
Hit komma ner, bekrönt med segerns tecken. 

HAN skuggan förde bort af förste Fadern, 65

A f Abel, dennes son, och utaf Noach,
A f Moses, som gaf lagen och den lydde,

kunna honom. Lika litet som här, förekommer på något  

annat ställe i Inferno namnet C h r i s t u s .  Det är för heligt  

att iler utsägas. Un ta l, un possen te , och dylika uttryck,  

antyda hvern som  menas.

5 4 .  Con setjno d i  v itto r ia  incoronato. För den gamle  

Romarns ögon säg Christus ut som en Triumphator.

5 3 .  Virgili! svar gjfver nu bekräftelse ät den Cathol-  

ska dogmen oin Christi nederstigande till Lim bus p a tru m , 

och afsigten dermed. —  Francescani har föreslagit att i 5 7  

v. borttaga skiljetecknet efter u b b id ien te , hvarigenom detta  

predikat skulle komma att hänföras ti ll  Abraham (för den

nes villighet ti ll  Isaks-ofFret), i stället för, säsom nu , ti ll  

Moses. Manuscripterna rösta emot denna ändring. —  1 upp

räknandet af det gamla Testamentets namn följer, som vi 

s e ,  Virgilius ej strängt den kronologiska ordningen.



Abraam patriarca, e David re ,
Israel con suo padre, e co’ suoi nati.
E  con lincitele, per cui tanto fe*,

E d  altri molti, e feceyli beati: #1
E  vo’ che sappi, che dinanzi ad essi,
Spiriti umani non eran salvati.

Non lasciarmn V andar, perdi* et dicessi, 6i
itfa passar am la selva tuttavia,
L a selva dico di spiriti spessi.

Non era lunga ancor la nostra via 67
D i qua dal sommo, quaiuV V vidi un foco,
C/t’ emisperio di tenebre vincia.

D i lungi v' eravamo ancora un poco, 70
M a non si, eh* io non discernessi in parte, 
d i ’ orrevol gente possedea quel loco.

0  tu , eh* onori ogni scienza ed arte, 73
Questi chi son, c* hanno cotanta orranza,
Che dal modo degli altri gli diparte?

0 0 .  Virgilius liar hört talas om Jacohs fjorton tjen- 
steår hos Lnhan.

6 1 .  E d  a ltr i molti. Man återfinner dem allesamman i 
Parad is-rosen (P a ra d . X XXII).

0 2 — G3. D in an zi ad  essi sp ir iti rimani non eran salvali. 
Genom syndafallet tänktes Paradiset vara på menniskosjälar  
tom t,  intil ldess Christus fullbordat nterlösningens verk, och  
di (fört ur Lim bus de själar, som på honom hoppats. Dessa  
voro således de första salvati.

GG. Jfr v. 2 9 — 30.
6 8 .  Med il sommo menas höjden af den klippsluttning,  

som ligger emellan Acheron och första kretsen, öfversta de-



A f patriarken Abraham, kung David, 68
A f Jacob, med dess far och med dess söner 
Och Rachel, fór hvars skull han så har trälat5 

Och många fler, och saliga dem gjorde : Gt

Ocli veta må du ock, att före dessa 
Ej menskoandar voro salig-gjorda.”

Att gå vi ej upphörde, fast han talte, 64
Men skredo likaväl fram genom skogen,
Jag menar skogen af tätt slutna andar.

Långt var vår väg på denna sidan höjden 67
Ej hunnen än, då jag ett eldsken märkte.
Som öfvervann ett halfklot ulaf mörker.

Än voro vi på något afstånd från det, 70
Likväl ej så, att jag ej delvis skönjde,
Att ärevärda skuggor ägde platsen.

”Du, som all konst och vishets-forskning ärar, f3 
Säg, hvilka njuta här en sådan heder,
Som skiljer dem ifrån de andras tillstånd !”

len (p ro d a )  af la valle d' abisso (se 7  v.). —  Andra läsar
ter li a (va da l s o n n o ,  (från insomniugs-stället) , och dal suono.

6 9 .  Vin eia  i st. f. vin cea , vinceva =  superava. Eld
skenet trängde undan m ö r k r e t , 'o eb  bildade i balfklotsform 
en stor horisontal gloria. Denna skimrande ]>1ats inom för
sta kretsen ar upplåten ål berömde hedningar, företrädesvis 
Sångens, Stridens och Tankens IJeroer, som bär, ännu i un
derjorden, få ljus af sin egen ära, och i dess gloria fortlefva.

72. O rrevole  syne. af onorevole, likasom i 7 4  v. orran- 
za  af onoranza. I

74. Den ärofulla utmärkelsen af ljus-skimret omkring 
deras vistelseort. —  Ehuru bär egentligen är bemmet för



E  (j ti e (fl i a mc: V onrala nominanza,
Che di lor suona su nella tua vita ,
Grazia acquista nel del che sì ijli avanza.

Intanto voce fy, per me udita: 79
Onorate /’ altissimo poeta j 
E* ombra sua torna, c/t’ era dipartila.

Poiché la voce fu restata e queta, 8*
f  idi quattro grand ombre a noi venire: 
Sembianza avevan ne trista , ne lieta.

Lo buon maestro cominciommi a dire5 85
M ira colui con quella spada in mano,
Che vieti dinanzi tt’ / r e ,  s ì comic sire.

Quegli e Omero poeta sovrano: g8
L ’ altro e Orazio satiro che viene,
Ovidio e ’/ terzo , e V ultimo e Lucano.

Perocché ciascun meco si conviene
N el nome, che sono la voce sola5 
Fatinomi onore, e t/t ciò fatino bene.

Così vidi adunar la bella scuola 94

allt livad forn tiden  ägt utmärkt, linnes d o c k ,  såsom af
1 2 9  v. visar s ig ,  äfven en representant från m edeltiden .
Gbristen är han likväl ej.

7 9 .  Hösten utgick från ljuskretsen. Man kan länka sig  
denna voce antingen såsom cn ensam stämma, eller  såsom 
ett enstämmigt utrop. Det förra är tvifvelsutan rallare. Jfr. 
9 2  v.

8 4 .  DA deras ansigts-uttryek ej tillkännagaf sorg, tyc
kas skuggorna inom denna heders-afdelning af Limhus äfven 
vara fria från den hög ie  grad af duolo, som gaf sig luft i 
det allmänna suckandet. Också synes af 1 5 0  v . ,  att luften


