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Riddar S: t Jöran,
Ett Quodlibet

Tiil trycket befordradt
genom
Utgifvaren af Spader Dame

12

Förord
Då ;Läsaren framdeles kommer att öfvertyga sig derom, att de
händelser, som här omförmälas, verkligen tilldragit sig, finner
han lätteligen att den icke kan kailas en Roman; men af andra
skäl kan den ej heller utgifvas som en sann händelse. Den har
derföre fätt namn af ett Quodlibet, pä det att Läsarne sjelfve och
Recencenterne, men framför allt de, som hvarken läsa Boken, eller Recencera den, men ändock bedömma den, mä hafva öppet
tillfälle ·att henföra den hvart de behaga.
För .dessa och jemväl för mänga andra vore det mycket lärorikt och roligt att känna författarens namn. Men sä lär han sjelf
icke tycka. Skälet härföre har han tillbakahällit. Mähända igenfinnes det deruti; att dä sä mänga tal och poemer m.m. tyckas endast och allenast vara tillkomna, för att fä tittelblad, hvarpä ett
namn kunnat tryckas, har denne författaren ansett ett tittelblad
utan namn, antyda att det var nägot annat, än trycksvärtan pä
namnet, som äsyftades. Läsaren mä dömma om sädant lyckas.
Skulle emellertid nägon vara mycket nyfiken, sä kan han antingen
gä lekamligen till vägs. och med gamla Scholan anse detta quodlibet: för en efterbörd, eller med nya för en andeflistring, frän den
i förordet till Spaderdame omnämnda vacanta Skrubben pä Danviken.
Utgifvaren
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»AMEN:«
sade Herr OrdensBiskoppen och bekräftade dermed sin vätdiga
predikan emot denna verldenes flärd. »Ping-pingeli-ping!« svarade Ordensstjernorna, som ringde mot hvarandra, dä Herr OrdensBiskoppen nu nedkastade sig i stoftet - för att anropa den
Mägtige. Högt snyftade de djupt rörda Madamerna pä stora gängen, och Auscuttanten i Kongl. Maj:ts och Rikets Högtofl. Svea
HotRätt Herr Georg Pehr Humbtom sade för sig sjetf: »när Du
en gäng hinner till vice-President, sä bör Du i djupaste underdänighet undanbedja dig Kongt. Maj:ts Nordstjerne-Orden;« - dock
tillade han strax derpä, likasom besinnande sig: »kommer dag,
kommer räd!« samt grep efter sin i Bänken N:o 60 insatta käpp
med guldknapp- men käppen var borta.
Detta förvänade Auscuttanten öfvermättan; tagandes han emedtertid till ·den ännu qvarliggande hatten, hvarefter han vidare
säg sig omkring. Uti Bänken N:o 60 hade btott funnits en enda
person, som, utan att röra sig, hade, under heta tiden, med yttersta ·uppmärksamhet athört den satfvetserika predikan, och ännu
satt, i oförändrad ställning, tutad mot sitt Spanska rör med etfenbenskrycka. Honom kunde Auscuttanten omöjligen misstänka för
rörets athändande; men nägon mäste hafva tagit det. Derföre säg
han sig yttermera omkring, jemvät i de närmast varande bänkar15

na. Ack, förgäfves! käppen med gu~dknappen kunde icke upptäckas. Och likväl päminde han sig sä tydligen, att han haft den
med sig till kyrkan, att han ställt den bredvid hatten, och att han,
minst trenne gänger, sett efter den, dä, under pägäende predikan,
förgängligheten af jordens skatter varit bragt ä bane.
Medan Auscuttanten ·sälunda samlade sina tankar, för att noga
och fullständigt erinra sig de. omständigheter, som ägt sammanbang med käppens bortkomst, kastade han tillfälligtvis ögonen
midt öfver gängen. Han säg der ett ungt frontimmer, klädt i
brandgut kappa och sidensars-hatt af samma färg, lekande med
käppen; men hon satt icke ordentligt i bänken, hon red tvärtom
grensle öfver sjelva stolskarmen. Detta uppskakade Auscultanten,
ty han visste icke hvad han borde tänka om ett slikt företag i Herrans tempel. Sä snart fördenskull Bönerna voro slutade och ordningen hade kommit till Brödtarorna, samt Kongl. Maj :ts Nädiga
Varning mot förbjudne spei, gjorde vär hjelte ett förtvifladt försök att genombryta den dubbla palisaderingen af Stolar och Mad.amer. Det lyckades honom. Men, dä han ändtligen hunnit pä
fruhtimme~ssidan, var den unga Damen, tillika med käppen, försvunnen. Dock förefäll det honom, likasom hade hon nägot tycke
med den pä Riddar Sanct Jörans monument fängslade Prinsessan,
som han nu, ehuru oredigt, päminte sig hafva tillförene sett.
Men, genom detta kringsurrande i minnet, försattes Auscuttanten
i en verklig förvirring. Han betraktade närmare de tvänne fruntimren, som sutto i den bänk, pä hvars kant den unga Damen
ridit; och han igenkände i dem, den ifrän kyrkoporten in uti
kyrkan ingängna Sandstens-Lagen, tillika med Evangelium af
samma räämne; hvilka bägge, med yttersta andakt, athörde Bönen
för tjufvarna, som skulle afstraffas med offentlig skrift och aflösning. Nu blef Auscuttanten just som hemsk. Han säg sig tillbaka;
och dä fann han att den i Bänken N:o 60 sittande svartklädda
Herrens peruk bestod af tvänne drakvingar, med länga klor till
läckar.
Härvid rann det Auscuttanten tillika i sinnet, att han, föregäende aftonen, suttit allt förlänge uppe, under renskrifningen af
16

det vidlöftiga Utslaget, angäende öfverflödiga farhägor, öfverflödigt tjenstenit, samt öfverflödig sned- och dolskhet. Han trodde,
att han härigenom ädragit sig ett anfall af sin svindel, och han beslöt, vid ett sädant sakens förevetande, att lemna käppen i sticket
och begifva sig ut i fria luften. Ja, för att befordra sädant till
verkställighet, tog han jemväl, till undvikande af trängseln uti
stora kyrkodörren, vägen genom den Södra, förbi Läktaren; men
· i det samma han, uppkommen pä trappan, vände sjg om, niärkte
han att prinsessan, bredvid Sanct Jöran, nickade helt förtroligt .ät
honom. Hvaröfver han nu blef till den grad förskräck:t, att han,
sökande med häftighet att slippa ut genom dörren, rusade, pä ett
temligen oborstadt sätt, förbi ett ungt frontimmer i blä kläder,
trängde öfver ända en Madam i en röd kjol och med en röd mössa, samt stötte till en Bätsman, som gaf honom en knuff tillbaka,
sä att vär hjelte satte sjelf benen i vädret.
Gräsligen svor nu den rödklädda Madamen, utan att läta stilla
sig af Flickan i blä kapotten; och dä, genom hennes biträde,
Gumman var bragt pä fötter igen, försäkrade hon, med Psalmbaken i högsta hugg: »att hon icke förtjent sädant af den unga
Herren, som hon kände sä väl och mente sä uppriktigt med; men
hvad han nu gjort, skulle han icke hafva gjort för intet. «
Dä framglänste, under Flickans hvita hatt, ett par himmelsblä
ögon, som tycktes vama honom, genom en försäkran, att den
Gamla icke vore att tro. Men, utan att akta pä hotelser eller blickar, skyndade Humblom sig hem, och intog en dosis cremor-tartari, fötsatt med svafvelblomma.
Denna kunde likväl icke förjaga, hvarken bilden af den sköna
Flickan han sett, lekande med sin käpp, eller minnet af den varnande blicken. Öfverallt säg Auscultanten en herrlig ungmö. Utur
den lilla Spegeln, framför hvilken han plägade raka sig, log hon
sä skälmaktigt. Vände han sig äter till de pä dragkistan liggande
fyra böckerna, sä stack hon sä behändigt upp öfver dem sitt lilla
hufvud. Ville han sedermera sätta sig i den perlfärgade pinnsoffan, sä lutade hon sig sä vällustigt mot det andra ·hörnet; och pä
hvarje af de i rummet varande fyra stolarna befann hon sig. Ja,
17

han vägade icke se ät bordet, af fruktan att upptäcka, det vore
hon äfven nog oförsynt att innästla sig bland de der liggande Domar och Utslag, och sälunda söka, att, med sin lättfärdighet, sätta
en klick pä Rättvisones Gudinnas försök i konsten att tillämpa
Drömboken.
Sä jägtad, lik en uppskrämd räbok, utropade Auscultanten till
sig sjelf: »Du mäste taga dig nägot förständigt före och undanfösa
fantasien med alla dess syn- lukt- smak- hör- och känselvillor!«
Ocksä grep han, för att i verket sätta jemväl detta beslut, till
Sweriges Rikes Lag, derutur uppläsande, för egen uppbyggelses
skull, 15 Cap. ByggningaBalken om Skogseld; men just i det
samma han inhämtade, att, »af hvarje matlag skall en man komma
till elden, sä ock hvar Ryttare, Soldat och Bätsman, med yxa, eller bila, spada och vattukäril,« slog klockan ett. Dä kände Auscultanten sig fattad af en annan drift. Fantasien framtrollade för
hans syn det uppdukade Brännvins-bordet, de lockande Matsedlarna och, framför allt, de tjenande Systrarna, ännu stadde i overksamhet vid Skänken; och han flög, med vindens hastighet,
till Malmens källare.
Medan han här väntade, att den tidigt begärda maten skulle
sent omsider ur köket anlända, gaf han sig ledighet, att läta den i
kyrkan timade händelsen komma under skärskädande. Han äterkallade allt i sitt minne: han saknade käppen; han säg Prinsessan;
han ryste för de uppmälade Sandstens-föreställningarna af Lagen
och Evangelium: han tyckte den brandgula manteln brinna och
drakperuken röra, med sina länga klor, omkring glöden, dä en
brandgul arm sträcktes framför honom. »Fantastiska Fantasi!
Hvad vill Du mig?« utropade han, och stötte armen ifrän sig, sä
att tallricken med Gottlands-rofvorna och det salta färköttet föll
ur den vackra Cathrines band, och pladask pä duken. »Drifver
man äfven här spökeri med mig! « tillade han och uppsteg frän
bordet. Hans kamrat Thorleifsson, som satt bredvid honom,
skrattade väl öfverljudt ät det sätt, hvarpä Gottlands-rofvorna nu
spökade; men utan att svara, pekade Rumbiom pä Catharines
brandgula klädning och försvann.
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Utkommen i fria luften, tog vär hjelte genast vägen till den
Kongl. Djurgärden. Pä Voffelbruket, ät han i förbigäende nägra
vofflor och skyndade in i skogen. Här lade han sig under ett träd,
med tankarna fästade pä sin käpp med guldknappen och den besynnerliga Damen, som tillegnat sig den samina. Dä och dä uppsteg jemväl, lik en uppsprakad gnista ur en fördäld eld, en erinran af den vackra Catharina, som han sä grymt förolämpat. Mest
qvalde honom likväl förlusten af hans käpp. Han fann sig derigenom verkligen i tillfälle, att kunna när som helst gä fattigdomseden, derest han ville i rättegängs-väg gratis fly till Kongl. Maj :ts
rättvisa Thron. Käppen, en faddergäfva af hans innerligen älskade saliga Farmor, var allt hvad han för det närvarande ägde af
silfver eller guld; och utom Lösen för det sista Utslaget, ägde han
ej heller nägra reda penningar. Men dessa, emellan en diger papperssamling, här och der förstuckna hackor bade han äfvenledes
gerna lätit springa, sä framt han derigenom kunnat bereda sig en
tillförlitlig upplysning om käppen, om Prinsessan och om Peruken. Till vinnande af hvilket ändamäl mänga förslag utarbetades i
hans hjerna. Än ernade han sälunda, att tillita Kongl. ÖfverstäthällareEmbetets Cantzlie för Politieärender; men han visste ej i
hvilka förhällanden käppnyperskan stod till Vederbörande, och
det var derföre ingen omöjlighet, att han kunde, bade blifva af
med käppen, och likväl fä läsa i Polisens Dagblad, det bade, under framfarande Gudstjenst och Menighetens brinnande andakt,
Auscuttanten Humblom, öfver en stolskarm ridit grensle bort
med en Mamsells käpp. Än äter tänkte han att läta arunäla sig till
inträdes vinnande i FrimurareOrden, hvars högre medlemmar dä
skulle vara med andeverlden och oförklarliga händelser närmare
befryndade. Mest bogfälldes han likväl att anförtro sig ät nägon
FriByggare*) eHer Magnetiseur, ·emedan de i syne varande Pigornas rä4 och undervisningar befunnos, efter hvad dä allmänt kändt
var, sä ägta och kontanta, att man, i brist af andra, kunde deref*)

FribyggareOrden dref pä 1790talet mycken upplysning och Swedenborgianism; samt
firade ömsom Theophilantropiska festeroch magnetiserade ömsom Pigor. Dess arbeten äro utkomna i 12 häften; ~en läsas nu mera icke,
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ter ~tyra Land och Riken, värna Konungamakten mot J acobiner
och qväsa upplopp.
Allt detta och ändä nägot mera tänkte Auscultanten, och hade
ännu ej lyktat denna förrättning, när Solennalkades Vestern. Dä
märkte han en eld i hast antända sig uti en garnmal och mörk ek.
Han visste ej huru den uppkommit, men han befarade skogseld.
Ingen var närmare än han, att blifva ansedd som baneman dertill,
och derföre spejade han, helt beklämd, omkring efter vittnen, till
bestyrkande af sin oskuld. Hvad han pä förmiddagen läst, äterkom jemväl i hans minne; men förgäfves bligade han pä alla sidor efter folk, efter Ryttare, Soldater och Bätsmän, efter yxor,
bilor, spadar eller vattukäril. Allt saknades; och endast en garnmal hasselpäk fanns liggande vid trädet.
Eiden syntes nedifrän roten utgä i en glimmande sol, som i
samma män den nalkades toppen, valsade i ljusnande lägor friare
och häftigare o~ing stammen. Frän gren till gren hoppade
flamman och hjulade sedermera ut pä de yttersta löfven, som helt
förvänade tittade fram emellan de. lysande vägorna. Men det blef
ännu värre; ty nu störtade sig, sä tyckte Humblom nemligen, en
flod af eld ifrän toppen ned emot roten af trädet, med den häftighet, att ett stoftregn af gnistor kringrasade den och spridde sig,
säsom en glänsande dagg, pä marken; nu äter uppsteg frän roten
ett källspräng af lägor, utbredde sig i ett hvalf och dallrade, i
stjernade kretsar, längt utom de yttersta grenarna.
~Skogseld blir detta s~färdeligen utaf! « - utropade Humblom - »Eiden är lös och ändä ·tar ingen i betraktande den skada,
som härigenom kan tillskyndas Kongl. Maj :ts och Kronans Masteträd samt annat Skeppsverke:« skrek Humblom och grep i det
samma, ansatt. af en sannfärdig patriotisk ifver, till den vid trädet
liggande käppen, med hvilken han hörjade att piska elden, för att,
om ej släcka den, ätminstone hämma och näpsa dess öfverdäd.
Men när käppen vidrörde trädet, förnam ocksä Auscuttanten en
underlig lät. Frän bladen framvällde qvidande och frän grenarne
klagande toner, som omarmade och kyste, och smekte hvarandra,
och förenade sig genom kärlek, och eld ocP, död till en hel väfnad

"'
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af harmonie, hvilken bildade för ähöraren en uppständelse-drägt,
hvaruti han, huren af Smärtans salighet ocli Glädjens vemod, likasom af tvänne änglavingar, upplyftades till en rymd, der heliga.
drömmar, aningar och förhoppningar ville, efter hvad Auscultanten tyckte, meddela honom skadeständ för den middagsmältid,
han gätt i mistning af, genom den brandgula armens mellankomst. Men han aktade icke derpä och han tröttnade icke, förrän
hans krafter minskades och han mäste hämta sig pä nägra
ögonblick. Sä bortdogo tonerna och elden susade sä mycket
starkare. »Skrik, sä mycket Du viU, förrädiske fiende till Skeppsflottan och Rikets sjöförsvar! sin pligt mäste man fylla:« sade
Auscultanten, och anföll ä nyo samt med fördubblad häftighet
elden, som i oregelbundna svängningar utbredde sig öfver slagtfälfet. Men ännu en gäng fömam Auscuttanten klangen, och äter
igen hördes de smältande tonerna. De klagade sä svärmodigt: sä
hänförande. De förenade Näktergalens ljudande saknad med Bolsbarpans klingande suckar. De smögo sig till Auscultantens hjerta,
lika som ville de linda det, säsom ett bam, i ett enda snöhvitt liljeblad. Han tyckte sjelf att han blef sä barnslig af sig, ja, det förekom honom, som hörde han rosorna slä takten till Musiken,
och säg han fjärilarne plaska pä dess vägor. Han blef ändtligen
rädd för sig sjelf. Han gnuggade sig med bägge händerna ·i
ögonen, och blef slutligen stäende i sainma ställning, som salig
Trundman, OrdensCantzleren, vid Movitz begrafningsfest*). Men
länge buro benen honom icke. Han ·kastade sig pä jorden; och
frän den uppsteg, sä tyckte han, en varme, säsom frän den moderliga barmen. Han genomsam en ocean af frid och genomlefde
en eon af sällhet.
Nu rann det honom in, att om han länge pä detta sätt främjade
fantasiens tilltag, sä tog Hin skogen, och derföre tittade han äter
opp. Dä upptäckte han att elden brann i trädet, utan att skada det.
Han lade säledes ifrän · sig all förskräckelse, och företog sig i
*) Stundom ser det ut vid Spelets ömma toner,
Som gräten trängt sig ner i Gubbens permissioner.
Bacchi Tempel
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stället, uti allt mak, följa den med sin uppmärksamhet. Dä blef
han, icke utan förundran, hos lägoma varse ett bemödande att antaga ett bestämdt samhällsskick. Men det varade länge, innan sädant ville lyckas. Ofta ställde en tung och förständig eldsväg sig i
position, för att blifva grundton till ett system af ljus och harmoni, men oförmodadt rycktes den af nägon blä och narraktig
flamma ur den antagna ställningen, in i en yr och galen hoppvals,
derunder den slutligen sammansmälte med sin förstörare och
försvann; och knappt hade en. fin och leger eidsträte uppskjutit,
för att bilda sig, förrän den snöpligen öfverändakastades af en
mörk och rökdryg eidklump.
Slutligen hade elden hunnit att genomspela första Afdelningen
af Haydns Skapelse. Inga flammor kretsade mera; inga blixtrar
genomkorssade hvarandra; inga lägor vältrade sig ur djupet och
inga gnistor framblänkte ur detta chaos. Allt var ordning och harmoni. Orörliga stodo lägorna. Mörkare eller ljusare flammor arbetade blott inom den sammangyttrade massan, och pä ekens topp
hvilade en Solros af eld, hvars stora och glödande blad länge och
väldsamt darrade, likasom i alstringens smärtor, intill dess att ur
kronan sakta framväxte ett förtrollande skönt flickhufvud. Det
var Prinsessan: det var den vackra Catharine: det var bägge: det
var ingendera. Hon var honom sä bekant. Inom honom hviskade
hjertat, att han kännt henne länge; och likväl var hon sä obekant
för ögat. Han viste icke rätt väl om det var förtjusning, eUer förskräckelse, som han kände; men om munnen slickade han sig.
Och när han slutligen säg den bländande halsen uppskjuta, och
den svallande barmen hvila pä de gyllene bladen, säsom uti en
lägande Pokal, dä trängde en intill dess okänd hetta sig genom
hans bröst. Han darrade, och han önskade, och han äträdde. Hvad? - Viste han icke sjelf. Hjertat växte sä underbart, och dä
han tryckte bägge sina händer emot det, likasom för att hälla det,
sä växte det ännu mera.
Dä knäföll han, med ögonen fästade pä eken och den sköna
Prinsessan, som log sä kärleksfullt hans trängtande blickar till
mötes. De tank:ar och förslag, som nu föddes inol!l honom, voro
22

flera, än han förmädde sammanfatta och förlika. De upptändes af
den lägande elden ur Prinsessans bruna ögon. De genomanade
själen och genombäfvade kroppen. Ja, han var redan i begrepp att
uppresa sig, att störta sig i elden och att uppklättra till trädets
krona; dä han hörde en vagn stadna pä vägen nedanföre.
En Dam och en Cavaljer utstego och togo vägen inät skogen,
hvarvid de närmade sig det träd, hvaruti den, efter Auscultantens
tycke, skönaste af Prinsessor thronade. Men i samma män som de
nalkades, bleknade äfv'en Solrosen och blandade sig äfven Prinsessan med de i en falaska af guldstoft nedfallande bladen. Slutligen försmälte hon med rosens krona och allt upplöste sig uti en
enda accord, hvilken klingade, uti Auscultantens öron, sä
hemskt, som dä Lucifers första ilskna tär öfver den nyskapade
verlden fäll mot himlahvalfvet. Och upp sprang dä Humblom och
ilade, utom sig af förskräckelse, fram till trädet, dä han i det
samma säg mannen med mörka peruken oförmodadt framkomma
bakifrän en buske, bemäktiga sig hasselpäken, i hvilken Auscultanten trodde sig igenkänna sin förlorade käpp och skynda med
hastighet undan; hvarvid han, under hälsningen pä de ankommande, äter tappade käppen, som Humblom i ögonblicket satte sig i
besittning af. Härefter säg han sig omkring; men gubben var
borta och flickan med solrosen försvunnen. Derernot hade Dan1en
och Cavaljeren tagit plats under eken.
lcke utan ledsnad, anmärkte nu Humblom, att den käpp han
upptagit, icke var hans egen, utan ett Spanskt rör med elfenbenskrycka; och medan han, deröfver förundrad, qvarstadnade
för att utgrunda sammanhanget, hörde han Damen fräga Cavaljeren: »Min Engel! hvar har du svagdrickat?« - »I vagnen, bästa
Eulalie!« - svarade Cavaljeren, skyndade sig dit och äterkom
med en butelj. »Hvad är det här för dumheter? « - skrek Damen
till, -- »det är ju Champagne!« - »Min bästa Engel!« tog äter Cavaljeren till orda- »Du begärde ju sädant, dä vi höllo med eqvipaget utanför Blä-porten. « Gudskelof att här kommer ändtligen
litet förständig prosa - tänkte Auscultanten. Annars hade jag· för
den fördömda Poesiens skull kunnat gä miste bade om mina fram23

tida utsikter och min befordringstour. Detta bör till och m~d vice
Presidenten kunna begripa. - »Man mäste vara bra enfaldig för
att ej begripa, att det gjorde jag för Firmans skull, efter som flera
hyggliga Bokhällare stodo omkring;« - sade Damen. »Men« fortfor hon vidare, - »kanske skulle Du fä lämna den tillbaka.« »Jag skall försöka, min himmelska Eulalie!« - svarade Cavaljeren, - »men utan rabatt läter det sig kanske intet göra; dock,
Du vet« - tillade han - »att. din minsta önskan är min högsta
Lag.« - »Lät oss behälla den,« - yttrade Damen - »kanske vi i
alla fall komma att snart cedera.« - »Minns Du sista Tillställni~gen« - utbrast Cavaljeren, efter nägra ögonblicks tystnad.
»Ack, hvad den var rolig!« utropade Damen. -»Ja visst! men dyr
var deil,« anmärkte Cavaljeren. - »Plymerna, Du hade pä hufvudet, dä Du föreställde den hedniska Gudinnan Venus kostade
ensamt Nitiotre Riksdaler och tjugusju SkiHingar, och nu mäste
de tvättas, hvilket ej heller aflöper under en Tio eller Tolf Riksdaler.~- »Men sä tick Du de gamla att spela Riddare med,« svarade Damen. - »Ocksä fanns det ingen menniska pä stället, som
douterade sig af att. Din man var Grosshandlare, « -- fortfor Cavaljeren.-:»Förlät mig, mitt Nädigaste Herrskap!« - inföll Humblom,
som, under tiden, än athört det ägta parets samtal, än äter fallit i
sin förra förväning öfver hvad han sett och förnummit, men nu
erinrade sig, att Gubbens hälsning blifvit, med en viss förnäm
värdslöshet, besvarad, - »jag fmner här liggande ett Spanskt rör
med elfenbenskrycka. Förmodligen är den tappad af den garnie
mannen, som nyss gick härifrän och tyckes vara känd af Herrskapet. Om Herrskapet nu ville hafva den godheten, att underrätta mig, hvem han är, sä blef jag derigenom i tillfälle, att äterställa honom hvad han förlorat.«
»Ja, han är nägon8tädes i Verken« - yttrade Damen - »och
skrifver pass pä ät min Man till hundturken. Men hvad han heter
har jag intet brytt mig om att efterfräga.«- »Förlät mig, Min Gudomliga Engel!« - tog mannen till orda - »det var ej han, det
var« --- »det är det samma hvem det var,« - atbröt ·honom Frun,
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- »det var i alla fall ingen af vära cannaissancer. «
Humblam tag kryckan ach gick hem.
Päföljande marganen läste Auscultanten i Dagligt-Allehanda:
»Sistledne Lördagsaftan förlarades utur Bänken N :a 60 i Starkyrkan, eHer rättare utur Sakerstigan, under päföljande natten, pä ett
besynnerligt sätt, ett Spanskt rör med elfenbenskrycka, märkt i
ena ändan med Bakstäfvarna R.S.J. ach i den andra med S.R.J.,
alltsammans amgifvet med hvarjehanda figurer. Den redlige finnaren behagade, emat hederlig belöning, äterlämna samma krycka till ägaren, sam träffas i Huset N:a 33 vid Kimstugugatan,
fyra trappar app. - Pä samma ställe ära acksä Rökgubbar af det
äkta ach aförfalskade slaget till salu«.
Tre gänger genamiäste Humblam efterlysningen, innan han
begaf sig hem, för att granska kryckan; tre gänger jemförde han
de inristade arden med sin deram gjarda antekning; ach tre
gänger stadnade han i trapparna till Malmens Källare, förrän han
dristade att stiga in i Salen, der den vackra Catharine genast var
hanam till mötes. Han syntes nu skönare än nägansin. Ännu hade
han icke öfvergätt till den flygtigt revalutianära drägten. Hennes
medja sannnanklämdes inam det behagliga snörlifvet, likasam
falkens kärlek inam Vederbörandes Nädiga myndighet, ach en
väldig stubb skyddade helgedamen, likasam den i Kablentz församlade Candeiska armeen, Franska Kanungamakten. lfrän bindmössan hade guldspetsen flytt, sedan Regeringen lätit sig, ·pä en
Nyärsdag*), angeläget vara, att afskaffa »smaken för fäfängt präl
ach anyttiga läckerheter;« - ach Humblam kände, ja han kände
djuP.,t, att ännu läg, under äskan fördäld, mängen gnista efter
skagselden pä Kangl .. Djurgärden. Men allt förekam hanam sä aredigt, att han icke förmädde blifva med sig sjelf ense am verkligheten af mera, än förlusten af sin käpp med guldknapp.
»Om Du acksä ej skulle fä käppen tillbaka«, sade Humblam
för sig sjelf, frampä eftermiddagen, »Sä mäste Du i alla fall äterställa det spanska
röret. Emellertid synes det hänga förunderligen
\
*)

Kongl. Maj:ts Nädiga Förordning till hämmande af yppighet och öfverflöd utkom
den 1 Januarii 1794.
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tillhopa med hela denna Historia, sä framt den pä nägot sätt
hänger tillhopa. Jag är färdig att tro«, tillade han, »att nägon i gär
förvillade synen pä mig; och om f-n ville taga det fördömda
Grosshandlareherrskapet samt svagdrickat pä köpet, sä har jag,
för min del, ingen ting derernot Utan deras mellankomst, hade
sannolikt den sköna Prinsessan hunnit att växa ur Solrosen,
kanske till och med klänga ner ur trädet. Ack, huru gerna skulle
jag icke hafva dervid bisprungit henne! Jag skulle hafva gätt
henne, med förtjusning, till mötes; utan att pä nägot sätt förväga
mig, genom förvägna blickar, utöfver anständighetens rägäng. «
När Humblom sedermera, längre fram pä aftonen, med kryckan i handen, tog af frän Storkyrkobrinken till Trängsund, stötte
han pä ätskilliga af sina kamrater. Pä tillfrägan: »hvad de der
väntade efter?« erhöH han till svar: »att de önskade erfara utgängen pä den högst märkvärdiga undersökning, som nu förehades i Storkyrkan, anbelangande ett der förefallit ganska eftertänkligt Spökeri. « Denna berättelse väckte Auscultantens uppmärksamhet, och af hans förnyade begäran om sammanhangets närmare upplysande, föranleddes nägon att berätta: »huruledes Kyrkodrängen, s~m flera gänger förmärkt ett misstänkt buller i kyrkan, äfven sista Söndagsnatt hört ett dylikt. Befarande att tjufvar
möjligen kunde hafva dit inpractiserat sig, hade han tagit kyrkonycklarna och begifvit sig ~ill stora dörren; men, vid sin ankomst, funnit den öppen. Dä han nu sakta instuckit hufvudet för
att efterse hvad som egentligen stod pä, hade han, till sin största
förskräckelse, blifvit vittne till en förtviflad strid emellan Riddar
Sanct Jöran ä den ena, samt Draken ä den andra sidan, understödd af Prinsessan, som satt pä sig Konung Olof den heliges
jernhatt, och, med en af hans sporrar i hvardera handen, häftigt
antastade Riddarens häst. Emellertid hade Sanct J öran, ehuru han
försvarat sig ganska manhaftigt och huggit omkring sig, sä att blä
gnistor sprakat ur klingan, varit pä vägen att duka under, dä en
Man kommit, gäende stora gängen nedät, med bart hufvud, hällande i ena handen en hvit sköld med ett flammande guldkorss
uppä och i den andra en hillebärd. Denne kämpe, som varit klädd
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i en pansarskjorta ocb en stor bimmelsblä mantel, bvilken sväfvat
efter bonom, lik en vägig sky, ocb baft ett svärd med guldkafle
bängande vid sidan, bade framträdt till Prinsessan ocb tagit ifrän
benne jernhatten ocb sporrarna, bvarefter ban äter vändt till
främsta pelaren pä venster band, der ett blätt töcken synts likasom uppstiga; men som Tuppen pä tarnet i det samma börjat att
gala, rned en ganska bemsk messingston, sä bade kyrkodrängen
blifvit sä förskräckt, att ban tagit till flykten ocb följande dagen
anmält bändelsen. Häröfver bade äter Hans Excellence Tempelcreutz, jemte andre vederbörande, destobellre funnit sig orolige,
som mänga andra järtecken dessutom visade sig. Säledes bade
Mamsell Arfvidsson*) anträffat ganska eftertänkligt grums i sin
kaffekop; ocb dä Herr Öfverstätbällaren, i anledning deraf, tillfrägat en i magnetisk sömn försänkt piga; »bvad ban borde för
bufvudstadens säkerbet iakttaga?« - bade bon gifvit bonom vid
banden, »att stora saker förestodo ocb att mycket blod komme att
flyta, derest sädant icke förbindrades.« Hvarförutan en man, till
kroppsbeskaffenheten lik Ivar Benlös, talat för Menigbeten, som
derjemte burrat för en arrestant, under det att en byrkusk för
bröstet stött Casseuren för Svenska Plaggans beder**) med en
vagnstäng, som derföre blifvit silfverbeslagen ocb med tjenlig inskription försedd***). Ocb, eburu tvänne ÖfverstätbällareEmbetets Kungörelser ocb lika mänga Kongl. Varningar emot sä väl
dylika upptäg med arrestanters bedrande, som ock buller, oljud,
oskick, skrik, falska rykten, ogrundade omdömen, klubbar ocb
sammanskockningar, ägt rum, sä bade likväl bans Excellences
omsorger för det gemena Bästa blifvit bärigenom icke ringa ökade; äfvensom sträng undersökning nu var anbefalld till utrönande
af, buruvida genom besagde spökeri voro ä färde nägra ingrep i
de Adeliga Privilegierna, eller andra rysliga skakningar af den
lyckHga Fundamental-lagen.«
*) Ryktbar pä 1790-talet för sin skicklighet att spä i kaffe.
**) Under denna benämning inkräfdes pä 1790-talet en frivillig gä.fva af alla Corpser,
Stater och Medborgare, samt användes, efter berättelse, till utrustande af en flotta.
***) Händelser som dä för tiden allmänt omtalades.
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En kall rysning genomträngde Auscultanten, dä ban fick böra,
att Prinsessan bade, natten förrän bon sä vänligt nickade ät bonom, seconderat Draken i striden mot den belige Jöran, som är
Englands skyddspatron. Uti denna bandling säg vär bjelte ett sä
Jacobinskt kynne, att ban, utan att nämna ett ord om sina relationer till benne, skyndade sig bort, af fruktan att sjelf blifva ansedd säsom en af besagde farliga rote, bvilken dä, under de mest
aflägsna skepelser, bosatte sig öfver bela Europa, för att till allrastörsta förskräckelse för Hofmarskalkar, Kammarherrar och
Kammarjunkare med flera verksamma Embetsmän i staterna, bekriga ocb nedergöra det stolta Albion. Men detta var längt ifrän
Auscultantens mening. Han älskade inga andra krig än de; hvari
Renskrifvame föra bayonetterna, ocb der bläcket flyter strömvis
till fromma för fromme Sportelägare.
Under sin brädskande fart, undan Jacobinismens vädor, mötte
vär Hjelte, i hörnet af Trängsund ocb Solgränd, en madam i röd
stubb. »Förlät mig, min vackre Herre!«- sade gumman ät bonom
- »Om jag ser rätt, sä tillhör den käppen herren bar i banden min
husbonde, som sändt mig ut för att bämta den tillbaka.«
»Jag vet hvar ägaren bor och är nu stadd pä vägen att sjelf
lämna den:« - svarade Humblom.
»Pä ·det att Herren skall se, att jag gär rätta vägar, sä vill jag
säga Herren, att i hvardera ändan pä kryckan finnas tre bokstäfvor:« fortfor madamen.
»Detta« - trodde Humblom- »icke vara svärt att veta, dä det
lästes i Dagligt Allebanda.« Men när Gumman säg, att Auscuttanten icke kunde, med godo, förmäs att villfara hennes begäran,
fattade bon tag i den omtvistade käppen, för att med väld rycka
den till sig. Öfver denna fräckhet blef äter Auscuttanten skäligen
uppbragt. Han vred, utan synnerlig svärighet, kryckan ur banden
pä Gumman, som slutligen, i full förbittring, satte utaf nedför
Solgränden, utösande öfver Humblom de kraftigaste förbannelser; ocb dä ban säg efter benne, blef han, till räga pä sin förväning, varse, att elden stod som en qvast efter stubben pä käringen.
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Länge mäste Humblom ringa pä kloclcsträngen till Huset N :o
33 pä Kimstugugatan. Ändtligen öppnades porten, men knappt
var Auscuttanten inkommen, förrän den föll, med mycken brak,
igen efter honom och smällde i läs. Nu befann han sig i en förstuga, svagt upplyst af den dager, som sparsamt inföll genom ett
öfver porten anbragt fenster, med mänga rutor och sirater. Öfver
uppgängen till trappan stodo ett par hvalfisk-käkar, emellan
hvilka hängde en uppstoppad krokodil. Denne gapade midt emot
Auscultanten, som kände blodet likasom krypa kring hjertat, och
vände mycket hastigt om. · Men dä han, i skymningen, trefvade
efter portläset, fick han tag uti nägot ludit framför sig, och märkte, vid närmare undersökning, att han befann sig i famnen pä en
uppstoppad Björn. Nu rann likasom kalt vatten utföre hela ryggraden pä vär hjelte; och lutande sig, det mesta han förmädde, undan för krokodilen, rusade han uppför trapporna. I dem säg han,
kring väggarna, upphängde torkade rockor, uppstoppade ufvar,
taskkräftor, sköldpaddor, buffelhorn, runstafvar, gipsmasqver,
gamla svärd, stälbägar och forntida rustningar, päklädde här och
der uppställde och hvitstrukne träbilder. Ingenstädes förnam han
en lefvande varelse, ellersäg han en nyckel. Ändtligen stod han i
fjerde väningen, och dä han der knackade pä, hörde han ganska
tydligen, huru hjertat dunkade i hans bröst.
»Stig in!e< ropade en röst inifrän; och knappt hann Hutpblom
innom dörren, förr än ett: »hjertligen välkommen!« böds honom
af en li~en, fryntlig och till ären hunnen man, som, hällande i ena
handen sin runda ·och starkt pudrade peruk, aftorkade, med en
snöhvit handduk i den andra, svetten frän den kala hjessan och,
sedan han för andra gängen torkat sig, fortfor: »Tusende gänger
välkommen! I saknad af min krycka har jag verkligen haft mycket
besvär, - ganska mycket besvär~ med det smä folket.«
Harvid gjorde Humblom sig redo, att utvickla historien. om
sitt fynd och sin omtanke, att fä kryckan tillställd behörig man.
Men innan han ännu hunnit att öppna munnen, hade Gubben satt
pä sig peruken och sjelf fattat kryckan, hvarpä han strax vände
sig till ett emellan kakelugnen och ett präktigt valnötskäp stäende
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ganska stort tvättfat af koppar, i gammalmodig form, och prydt
med en mängd sirater i drifvit arbete. Detta käril var, efter hvad
Humblom tyckte, fullt af lefvande kräftor, som krälade öfver och
om hvarandra, samt ästadkommo ett doft sorl.
» Vänta, vänta, godt folk!« ropade Gubben till kräftorna, tillläggande, efter det han fätt tag i skaftet till kryckan: »Här kommer nu att blifva en annan dans! Tron I att Kraften ligger i sorlet
och Handtingen i gastsmackningar? Är det rockarna, som göra
Eder till Svenskar och broderierna till Patrioter? Icke bestär modet i en basröst och känslan i skränet derom. Gän! fyllen Eder
bestämmelse i hof, palatser och förmak! men, för Eder egen säkerhets skull, akten Er noga för den verkliga kraften. Den kastar
Er pä Sopbacken, hellre än att läta osa ihjel sig af Eder. Adjö!«
Gubben lyftade nu locket af bäckenet, och Humblom tittade
strax deruti, men säg -- icke kräftor, utan i stället smä bäla gubbar af en, eller en och en half tums längd, behängde med svarta
eller grä skägg och klädde i Svenska blä rockar och skirmkarpuser med broderade hjelmar fram uti pannan. Med en lika fruktande, som frägande, blick säg Humblom pä gubben, hvilken stod
helt lugn i sina hvita silkestrumpor, ljusblä byxor och jacka af
samma färg, samt i en hvit sidenvest med silfver pä. Vidare säg
han sig omkring uti rummet, der han fann ett garnmalt bord af
hvit marmor, i form af ett altare, hvilande pä fyra försilfrade
liljor och kring väggarna ätskilliga urmodiga stolar, klädde med
silfvertyg. Pä ena sidan stod jemväl en hylla med flera ofantligt
stora böcker; äfvensom en dylik läg pä bordet uppslagen, bredvid
en silfverpokal. Mest ädrog sig likväl det underbara bäcknet hans
uppmärksamhet; och, dä han äter vände ögonen dit, säg han smägubbarna derstädes, hoppande opp och ned om hvarandra, gäcka
den Garnies försök, att, som han sade, äterföra dem till bestämmelse. Ja, en af dem var nog oförsynt, att krypa emellan Gubbens fingrar och stulta gerad fram till Auscultanten, pä hvilken
han strax begynte att, med en gymnastisk färdighet, uppklättra.
Humblom blef mycket förskräckt, dä han af skägget, af rocken, af karpusen och af smidigheten hämtade anledningen att
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frukta sig vara utkommen för en modern Svensk Göth. Ovillkorligen haikade ett nödrop öfver hans Iäppar. Härvid vände den
Garnie sig om, och skyndade till den öfverfallnes hjeip, med en
sädan häftighet, att han derigenom räkade, att stöta till bäcknet,
som stjeiptes öfver ända. Heia gälfvet bief härvid fullt af hundradetals Smägubbar, som nu hörjade ett betydelsefullt oväsende
med berserkagäng, samt sparkningar, knuffningar och knubbningar, tillika med annan Garnman och Knattleikur; alltsammans
under breda tai om den ny- och gammaimodiga Svenska kraften,
uppvispad till snömos, genom nägon tillsats af Ty~k sentimentalitet.
Emellertid hade den Garnie fätt den pä Humblom uppkiättrade
Lillgubben om öronen och knackade honom tre slag med kryckan
i pannan, dä kraften förflög, under ljud af ett sakta väder; men en
vanlig Rökgubbe blef qvar, hvilken till torkning uppi~des pä det
dertill, ofvan kakeiugnen, utbredda papperet. Härefter gaf den
Garnie sig i färd med de öfriga, rörande sakta med kryckan i högen, ·hvaröfver mycken jemmer och olät förspordes bland de
Sn1ä, som, underde mest manhaftiga ätbörder togo till flykten ät
alla häii. Humblom äter, som icke visste hvad han skulle tro om
allt detta, och som slutligen tyckte att hela rummet hörjade att
dansa omkring med honom, säg efter dörren. Denna kunde han
likväl icke upptäcka för de smä biä flammorna, som hoppade
opp, dä nägon Rökgubbe satte lifvet till; hvarjemte han hörde en
fortfarande kedjesalfva af demoderot modigas dödspustar. Ändtligen bief han sä häpen att han siäppte hatten och fattade med
bägge händerna om sitt eget hufvud, likasom för att fasthälla och
betrygga det, emedan det förekom honom, som funnes det af
hans ingenium och judicium*), hvarpä han erhällit rätt vackra betyg, intet mera qvar, än att om den Garnie ocksä kom hans panna
allt för nära, det mähända vore äfven för honom beställt med alltsammans.
»Var god och sitt ner!« bad den Gamie; tilläggande: »Jag tror
*) Collegii-pengar och Läxor.
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att herren mär illa?« Men utan att svara, tryckte Auscultanten, af
fruktan att svimma, bägge händerna för ögonen, hvarvid Gubben
fick honom i armen och förde honom till en stol, fortfarande:
»det är blott Kraften utan kraft, som graserar litet grand innan
den kommer ut. Af alla de käpphästar Lycksökeriet rider, är den
likväl lättast att tämja. Den hör egentligen till de andeliga barndoms-pjäxorna, som mängen tror skola hälla ät honom, medan
han eröfrar - icke den heliga Grafven -- utan den heliga Fullmakten.«
Auscultanten hade, under detta tal, hunnit stolen, hvarpä han
nedsatte sig och afbidade, blundande, utgängen pä denna besynnerliga händelse, dä nägon, just i det samma som knastrandet
upphörde, sade till honom: »Förlät mig, Min Nädige Herre!« I
ögonblicket stod han pä sina fötter och dä han säg Gubben i ljusblä jackan framför sig, bockade han sig och tittade sig omkring
efter mänga af samtidens goda hufvuden, som nu lägo helt sirligen, pä sitt rena papper, upplagde till torkning. »]ag har haft
den ohöfligheten att läta min Nädige · Herre vänta;« fortfor Gubben. »Men jag mäste rulla dem, medan gröten ännu var varm. De
hade eljest stelnat för mig; hvilket i mina smä och beträngda omständigheter tillskyndat mig en kännbar förlust. Medge mig likväl, att det är härdt för en garnmal tjensteman, som under fyratiotre ärs tid oförvitligen fullgjort sina skyldigheter, att nödgas taga
sin tillflykt till dylika binäringar. Na, nä! Jag ligger emellertid,
lofvad vare Gud! ingen till last. Jag sköter mitt kall, utan anmärkningar, utan klander. Dermed bör jag ocksä vara nöjd; tackandes den Allgode Guden för hälsa och krafter. - Men här stär
jag och pratar, utan att veta med hvem .jag egentligen har den
äran att tala. Att vi äro gamla bekanta, det vet jag; men det nu
begagnade namnet är mig obekant. ~
»Förlät mig, Min Herre!« svarade Auscultanten. - »Jag förstär
ej huru min Herre! -- jag vet icke, med hvem jag har den äran
att tala? Kan säga att jag bytt om namn. Sädant göra bara mindre
väl kändt folk, eller en del af dem, som skänkas och benädas med
Adelskap. Jag kan omöjligen päminna mig att hafva sett min Her32

re. lcke heller känner Herren mitt namn, och likväl pästär Min
Herre sig känna mig. J ag tror mig böra ödmjukligen försäkra att
sädant öfvergär mitt förständ.«
»Min bäste Öfverste!« - inföll Gubben. »Om ej mycket här i
verlden öfvergick värt förständ, sä blefve vi af Iutter förständighet, sä oförständige, att fömuftet gick miste om sina strider, och
hjertat om sina triumfer. Dä kämpade vi icke för det Rätta och
antände oss icke sjelfva, säsom en offereld ät det Sanna; ty förständet vill hvarken strida eller segra, det vill blott utqvittera
Fältaflöningen och plundra de pä slagtfältet fallne. Men detta hör
ej hit; och sitt namn mäste hvarje menniska förändra, intill dess
att hon sjelf icke äger mera nägot namn, utan ingär i det Namn,
hvaraf himmel och jord fulle äro, och för hvilket böja sig all knä
i himmelen, pä jorden och under jorden.« Nu tystnade Gubben. »Fär jag lof att bjuda the?« fortfor han efter en kort stund.
»Under tiden fä vi spräka med hvarandra. En garnmal höfvidsman
ser väl ingen heHre, än en bepröfvad stridsman, en trogen hjelte
in i döden, kortligen, sin fordna Öfverste, med hvilken han klädt
blodig skjorta. Men, förlät mig- huru heter min Herre?«
»Humblom, och är Auscultant i Kongl. Maj:ts och Rikets Svea
Hof-Rätt.« Inföll vär hjelte, tilläggande: »Jag har alldrig ändrat
det ärliga namn, jag ärft af mina förfäder, som härstamma frän
Huinlunda församling.«
»Är icke förnamnet Georg eller Jöran?« Sporde Gubben, med
häftighet.
»Georg Pehr:« genmälte den unge mannenoch säg förvänad pä
den Gamle, som fattade, med en glättig brädska, uti en klocksträng och hörjade att ringa; hvarpä genomdörren inträdde en, i
hvit koft och ljusblä stubb klädd, vacker och vänlig Gumma, till
hvilken Gubben ropade: »Jag har rart främmande, kära Margaretha! skaffa oss opp en butelj Rehnskt, af den äkta Sorten.«
»Förlät mig!« tog Humblom, helt förfärad till orda: »Jag vet ej
- jag förstär ej - jag begriper ej - det förekommer mig - det ser
ut som«-- stammade han.
»Som skulle vi ännu en gäng tillsammans njuta af drufvans
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ädla safter:« yttrade Gubben skrattande; och dä vinet i det samma
inkom uti en gammalmodig skänkkanna af silfver, tillsade han
gumman att hälla uti pokalen, hvarunder det förekom Humblom,
likasom höjdes hon pä en ljusblä sky öfver bordets kant, och blef
hennes ansikte mera ungdomligt och glänsande.
»Ännu är jag lika god Christen, som dä vi pä ett sä smärtande,
men saligt, sätt ätskiljdes,« - sade Gubben - »Och derföre njuter
jag ej heller nägot af Guds gäfvor, allraminst af de menniskones
hjerta fröjdande rankans-tärar, utan att prisa Honom, frän hvilken
all god gäfva kommer.« I det samma föll han pä knä vid en stol,
och gumman hopknäppte sina händer och vände sig bort, men
Auscuttanten ansäg sig böra, för höflighets skull, luta sig ner
med banden för ögonen. Härvid säg han likväl, genom fingrarna,
sig oförmärkt omkring, dä han tyckte sig märka ett hvitt sken
Iängsamt kringsväfvande pocalen. Men i det samma reste Gubben
sig upp, fattade Pocalen och drack Humblom till, under yttrande:
»Fridens hälsning!« hvarefter han fortfor:. »Gästvänskapen ökar
nu den fordna vördnaden. Säledes · synes mig, tiden vara inne att
upplysa hvem jag är: och jag kailas nu Blommelin, samt bekläder
en Referendarie-beställning i Kongl. Commerce-Collegium. För
öfrigt äger jag, lofvad vare Gud! eget tak öfver hufvudet; och
hvad som brister i min bergning genom min lilla lön, det fyller
jag genom flit och omtanka. - En skäl för den tappre ·Öfversten
och Riddaren Sanct J öran af Cappadocien! « utropade Blommelin,
likasom i hänryckning, upplyftade äter Pokalen, drack och räckte
den ät Humblom, som, dä han emottog den, genmälte; »jag heter
Georg efter min Farmor, Saliga Fru Georgina von Blanchen. «
Sedan han nägra gänger smakat pä vinen, blef Auscuttanten
mera hemmastadd; och dä han nu nämnde sin saliga farmoder,
rann honom äfven i minnet förlusten af hans käpp, som han fätt
af henne i faddergäfva. Han repade säledes mod och yttrade, i afsikt att bringa frägan derom ä bane: »Jag anser som en dyrbar
pligt att upplysa, det jag ingalunda funnit den äterställda kryckan
i Storkyrkan, ännu mindre nattetid, utan är den af mig upptagen
under en stor ek, nära Sirishof. Derernot har jag, under högmäs-

34

san i gär, blifvit utaf med en käpp med guldknapp, instäld i samma bänk som Dagligt Allebanda omförmäler. «
»Hm!« - sade Blommelin- »Huru skall jag förstä det? Jag bar
ej bevistat nägon Gudstjenst i Storkyrkan, sedan aftonbönen förleden Lördag. J ag athörde i gär ottesängs-predikan i Maria ocb
bögmässan i Gubbbuskyrkan. Derefter träffade jag min systerdotter ocb tillbragte eftermiddagen, i sällskap med benne, bos en bekant, boende utanför Horns-Tull. Under flera veckors tid, bar jag
icke varit pä Djurgärden. «
Men underdet att Gubben yttrade detta, förekom det Auscultanten, likasom bvirflade trenne fina rökkolonner sig upp emellan
bonom ocb Blommelin; ocb dä ban kom att, genom dessa, kasta
ögonen pä Gubbens peruk, tyckte ban den samma vara pudrad
med falaska. Härvid inflög det mörka Agget, pä sina drakvingar,
ganska ordentligt uti Auscultantens bjerta. Han igenkände tydligen bos Gubben, samma anletsdrag, som hos den Person han
blifvit varse i Storkyrkan, · dä käppen bortkom; och det blef för
Humblom klart, att Referendariens undflykter endastbade för afsikt att förbälla den förstnämde bans käpp med Guldknapp. Derföre kunde ban ej heller tygla sig längre; ban utbrast: »Förlät
mig, Herr Referendarie! Det förekommer mig, ganska bestämdt,
som bade jag under Högmässan i Storkyrkan sett Herr Referendarien med en mörk peruk pä sig. Och jag är ganska säker pä, att
när den sköna Pdnsessan Catharina, som nu tjenar pä Malmens
källare~ i gär eftermiddag förlustade sig i toppen af en ek, nära
Sirisbof, var Herr Referendaden tillstädes. Herr Referendarien
ser pä mig? Herr Referendarien tvekar, märker jag. Men jag tvekar icke. Med dessa mina lekamliga ögon säg jag min käpp med
guldknapp upptagas bredvid det utaf musikalisk eld lägande trädet. Jag säg Herr Referendaden framkomma ur buskarna och upptaga den; och dä Herr Referendaden slutligen skyndade sig undan
för det ansenliga Grosshandlare-sällskapet, sä glömdes kryckan,
som jag upphämtat ocb hitfört.«
»Jag beder ödmjukast!« - tog nu Blommelin till orda. - »Jag
vill icke bedyra; ty Edra ord skola vara, ja, ja och nej, nej: stär
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det i Skriften. Men jag beder min Herre tro mig, dä jag säger: att
jag förlorade min käpp i aftonbönen sista Lördag; att, fastän jag
saknade den, innan jag ännu bunnit till stora dörren ocb genast
vände om, sä var den likväl försvunnen; ocb att eburu kyrkodrängen, som tog den samma tillvara, inställde den i Sakristigan,
förkom den likväl derifrän följande natten, pä ett för mig oförklarligt sätt. Äfven kan jag försäkra, det jag alldrig nyttjat nägon
mörk peruk.«
»lag beder allraödmjukast!« genmälte Humblom i sin ord:~ling.
»Men, efter bvad flera af mina höga förmän ocb lärare försäkrat
mig, dä jag baft den lyckan att komma dem nära, är jag utrustad
med en· utmärkt omdömes-förmäga.- Minne äger jag ocksä, jemte
ett fullkomligt bruk af mina fern sinnen, bvaribland synen icke är
det sämsta, änskönt nägon tyckes bafva, pä ett par dagar, föresatt
sig, att sä förvilla odl bortblanda den, att jag icke rätt väl vet,
om det är jag sjelf, som nu för tiden rär om mina ögon, eller om
det är nägon annan. Emellertid är jag icke kommen sä längt i
synvilla, att jag förlorat förmägan att öfver gods mitt sjelf räda.
Min käpp med guldknappen är bortkommen; kan Herren neka till
det? Ocb att ingen mera än Herren fanns i Bänken der tillgrepet
skedde; vill väl Herren lemna obestridt. Pä Djurgärden bade Herren sedermera min, mig olofligen fränhända, egendom. Vet Herren, att i Lagen finnes en Paragraf, om dem, som gömma ocb nöta med tjufven? Ännu en gäng frägar jag derföre: omjag kan med
godo fä käppen tillbaka? Hvarom icke, sä äga vi, Gud ske lof! en
Nädig öfverbet bär i landet, samt lag ocb rätt; fastän det tyckes,
som bade 2 Cap. 1 §. i MissgerningsBalken, beträffande trolldom, blifvit i otid uppbäfvit. «
»Min bäste Herre!« - svarade Referendarien. »Vi bafva redan
för flera secler tillbaka kännt bvarandra, ocb likväl bemöter Ni
mig pä detta sätt. Men salige äro de saktmodige.«
»lnga Historier!« - skrek nu Humblom. »För det att man bar
klor i · peruken, fär man ej bebAHa andras egendom. Här sitta
KämnersRätten i Staden ocb en Högsta Domstal sen! Glömmer
Herren det? Der kan bAde ett ocb annat komma fram om Jaco-
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binska stämplingar i Storkyrkan, och mordiska anfall pä Riddar
Sanct Jöran, som lär vara Englands skyddspatron. «
I det samma begaf Humblom sig pä dörren och skyndade trapporna utföre; hvarunder han hörde Blommelin ropa: »Vänta! vänta! för Guds skull! nu begriper jag alltsammans. Det är Anastasius.«- Men utan att lyssna till denna Siren-säng, som Humblom
trodde, skyndade han sig ner i förstugan, der han lyckligen träffade pä läset och slapp ut. Vid hörnet af Skärgärdsgatan kunde
han likväl icke underläta att sakta sina stegochse sig tillbaka. Dä
tyckte han sig märka nägot blätt kommande efter sig, utan att han
dock gaf sig tid att bestämt utröna, huruvida det var en sky, eller
Margarethas vidlöftiga kjortlar.
Ännu var vär hjelte icke ense med sig sjelf, antingen han skulle anmoda nägon af sina bekanta att föreslä Blommelin, att i vänlighet utlefverera käppen, eller om han skulle stämma Referendaden, dä han äter läste i Dagligt Allehanda: »Genom misstag bar
sistledne Söndag, ett Spanskt rör med elfenbenskrycka blifvit, vid
ett särdeles tillfälle pä den Kongl. Djurgärden, utbytt mot en
käpp med guldknapp: Ombyte kan ske i Huset N:o 27 i hörnet af
Solgrändoch Prestgatan, dä Jungfru Ursula efterfrägas.«
Auscuttanten Humblom sade nu för sig sjelf: »Varar detta
länge, sä händer det säkert, att jag, i stället för ett HotRätts-Räd,
blifver ett Dannviks-Räd; ty nägot förständ kan ätminstone icke
jag, och svärligen nägon annan, finna i alla dessa fördömda Historier. Emellertid förefallerdet mig ganska eftertänkligt, att jag,
som, ända frän min spädaste älder, haft en nästan lika stor afsky
för genie, imagination och romantik, som Stockholms-Posten, under de sednare ären, nu skall utses till ett offer för idel mysticism
och svärmeri. Skulle man väl hafva för afsigt, att derigenom leda
mig frän den rätta sträten till äran och Hof-Rätts-bordet? Skulle
det vara afvundsjukans verk, i ändamäl att betaga mig den ynnest, hvari jag stär hos Herr Baron och Presidenten, som, dä han
för ett par är sedan, sista gängen hedrade Hof-Rätten med sitt besök, täcktes besvara min ödmjuka bugning med tvä Nädiga nickningar pä hufvudet? Eller är det, - som jag nu börjar befara - ett
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tilltag af Författaren, att i sin lättfärdighet hafva, icke allenast
mig, utan äfven Läsaren, till sin narr. Ack, om den sednare bara
ville upphöra att följa mig sä noga pä spären, sä voro vi bergade
bägge tvä! Annars tycker jag, att dylika syner kunde bäst skrifvas
pä Thorleifssons räkning. Han har alltid varit en complett fantast,
och ännu i denna stund ger han sig midt i nätterna ästad, att pä
kyrkogärdarna uppleta poetiska bilder; likasom Hans Excellens,
andar. Nu skulle det i synnerhet komma honom till pass, sedan
han blifvit kär och springer efter en flicka, som ingen fär veta
namnet pä. Oh, ja! Den vackra Catharina pä Malmens är ej heller
att förakta. Henne glömmer jag alldrig. Gifve Gud! att hon ej
brukade trolldom eller fore med spädom, signeri, eller annor vidskepelse. Dä kunde hon förföra mig ocksä. Det känner jag pä
mig. Ack! den kärleken! den kärleken! Om den ville lägga utaf
sina olater och Catharina den brandgula klädningen! «
»Fick jag ej rätt?« Sä ställde den välkända Madamen, i röda
stubben, sin fräga, genom fenstret, till Humblom, dä han, utan
att egentligen veta, huru dermed tillgätt, helt oförtänkt befann sig
utanför Huset N :o 27 i Solgränd, alfvarligen begrundande hvad
han nu rätteligen borde företaga sig. A den ena sidan bogfälldes
han högligen efter äterfängsten af sin käpp; ä den andra kunde
han derernot icke förneka, att han innehaft den efterlysta kryckan,
och att han följaktligen borde skaffa den till sin ägare. Han fann
det vara utom all tvifvel, att en käpp med guldknapp ger inför
hela verlden ett slags anseende, som man derförutan lätt kan gä
miste om. Men han insäg äfven, att en elfenbenskrycka ej heller
var att förakta. Kortligen, han kämpade en svär kamp, dä han
väcktes ur sina svärmodiga betraktelser genom tillropet af Madamen, som strax nedkom i portgängen.
»Mycket olycklig är jag!« suckade Humblom. »Ja, jag tillstär
oförtäckt, att jag i gär lämnade kryckan pä orätt ställe.«
»Kanske kan den saken hjelpas,« svarade Madamen, tilläggande: »Min husbonde är den allrabeskedligaste karl i verlden.
Han skulle omöjligen kunna sofva en enda natt i ro, om han viste, att en orättfängen spik fanns i hans vägg; sä rasande ärlig är
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han. Korn nu med, käre Herre! Jag skall säga honom, att Herren
är här.« Hvarpä Gumman fick Auscuttanten i armenoch drog honom med sig in uti huset.
Införd i ett rum med Gyllenläders-tapeter, möttes Humblom
der af en äldrig man, klädd i svarta silkesstrumpor och skor,
svarta byxor, röd vest och svart jacka, samt med en mörk peruk
pä hufvudet; och till honom talade vär hjelte: »jag är ganska
ledsen deröfver, att jag väl kommer för att äterfordra min käpp
med guldknappen, efter anvisning af Dagligt Allehanda, men ändock ej kan lemna äter min Herres krycka, som tyckes hafva, genom ett misstag, räkat i orätta händer; hvartill likväl orsaken
mäste sökas hos en osannfardig annonce af nämnde Blad.«
»Ödmjuke Tjenare! Vi fä den väl tillbaka, om den är kommen
i ärliga händer. Var emellertid sä god och sitt ner.« - Yttrade
mannen i svarta peruken; dä Humblom strax tog plats pä en af de
i rummet befintliga förgylda stolar med rödt schaggs-öfverdrag,
men nödgades af värden att sätta sig bredvid det gamla bordet, pä
förgylda fötter, hvilket stod främst i rummet, under en Spegel i
svart ram med förgyldt löfverk.
»Med hvem bar jag den äran att tala?« Sporde Humblom.
»Gudnäs! just icke med nägon förnäm man. J ag är blott och
bart Handlande här i staden. Men när man har sin bergning, sä är
yrket det samma. Eljest heter jag Blommelin.«
»Blommelin? Till Herr Referendarien Blommelin, som bor pä
Kimstugugatan, lämnade jag kryckan.«
»Sä ·mycket sämre! Dä fär jag den väl alldrig tillbaka. Ty bekänna mäste jag, att, pä den tiden vi umgingos med hvarandra,
gnabbades vi ofta om den samma. En ovärderlig pies är den ocksä. Det mäste äfven den mest oförfarne medgifva. Betänk sjelf.
Den är förfärdigad af den namnkunnige Thomas af Aquinas som
dermed slog i tu hufvudet pä Albrecht den stores beryktade Consistorialis. Sedermera bar den tillhört den bekante Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombast de Hohenheim, som gaf
den en sällsynt fullkomlighet. Vär Salige Fader satte ett ofantligt
värde pä den och ärnade den ät mig; men vid hans dödliga frän39

fälle tog min orättvise Bror för sig hvad han. behagade och kryckan med.«
»Den der Albrecht, var förmodligen Albrecht af Mechlenburg,
om hvilken den lärde Wählin vet sä mycket?«
»Albrecht den store var en Biskop och ändock en Trollkarl.
Han hade, efter hvad man berättar, genom magiska konster fätt
ett Trädhufvud att tala, och det med en sällsynt skicklighet i sädana ämnen, som angingo Kyrkan och Staten. Samma hufvud insatte han, till Consistorialis vid ett prestmöte i Rom; Gud vet af
hvilken anledning, ty som Biskop hade han alltid tillfälle, att,
med vederbörandes bevägenhet, fä en hel hop dylika Assessorer,
hos hvilka trädet icke föll sä synbarligen i ögonen. Der tog denna
Ledamot af det Högvördiga Clerus sig före att räsonera och disputera med en sädan klyftighet, att den Helige Thomas af Aquinas, som just icke var i dessa stycken nägon dufunge, pätagligen
förnam, att nägon Satans Iist läg derunder. Vid lediga stunder hade äter denne fromme kyrkofader förfärdigat, med iagttagande af
nödig astrologisk beräkning, en krycka af en särdeles kraft, och,
·till skydd mot allt trolleri, deruti inneslutet ett stycke af Riddar
Sanct Jörans venstra Hundtand. Men dä han nu blef sä besnärd af
Träd-ledamotens Cesare Camestres Festino Baroco, att han ej
kunde annorledes reda sig, grep han till kryckan och gaf med den
sin motständare ett sä väldigt slag i hufvudet att det sprack," hvarpä all klyftighet försvann och den Helige Disputatorn gick segrande ur striden. «
»Men den der Cesar, som var med?« ·
»Det ·är en nu mera af sig kommen Kejsare i Logiken, som
min Herre troligtvis hört omtalas vid Academien;«
»Nej, det försäkrar jag, aldrig. Medan jag vistades der, var
jag ·sä sysselsatt med min examen, att jag ej hade tid att befatta
mig med Politiken; och sedermera har jag ej heller blandat mig i
den samma, undantagande helt litet vid sista Riksdag, dä jag
sprang för att blifva Cantzlist i Bondeständet. Hvarom jag likväl
gick miste, emedan Secreteraren ej förr än under Riksdagens lopp
lärde, att känna mig, efter hvad han sjelf försäkrade mig. Men
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nästa gäng hoppas jag att komma i ätanke; i synnerhet som jag
fast föresatt mig, att alldrig hjelpa de der Grä-bröderna att gä pä
egen hand.«
Nu kände Humblom ett sakta krälande i sin ena rockficka och
grep, förundrad, ner i den. Helt förfärad drog han handen tillbaka, dä han märkte nägot ludit der röra sig. »]ag har visst fätt en
rotta i fickan« Rapade han och stad redan pä spräng till dörren;
dä han hindrades af Blommelin, som sade: »lät mig undersöka,
jag är ej rädd för sädana djur;« hvarpä han trädde handen i Humbloms ficka och uppdrog derutur trenne smä rökgubbar, som troligtvis vid föregäende dagens massaker derstädes förstuckit sig.
»Ater ett prof af min Brors ogudaktiga företag:« utropade
Handlanden. »Det är Referendaden alldeles omöjligt att hälla sig
ifrän förbudna konster; men gäfvor och gengäfvor vara längst.«
Fortfor Svarte Blommelin, under det att han af hvitt papper gjorde trenne smä strutar, stoppade en rökgubbe i hvardera, och lade
dem under en förgyld messingstupp uppä ett väggur.
Emellertid begynte Humblom att förtälja gärdagens äfventyr,
och framför allt annat utlade han händelsen med Rökgubbarna.
Härvid utbrast Blommelin slutligen: »det är omenskligt att pä sädant sätt handtera vära hederliga rostvändare. Jag känner dem i
botten. De äro visserligen smä, men de vilja gerna se barska ut,
och kläda helst ut sig i Jette-hamesk. De figureta intet illa i en
Cantzlie-Expedition, och äro af en oändlig effect i en GeneralStab; djt de ledas af en bonnett ambition. I schackspel, äro de
förträffliga. Man kan skjuta dem hvart man behagar, och allestädes se de ut som brakarlar i kraftkoltar. Vid Riksdagar likasä.
Det är afundsjukan eller oppositionen som pästär, att man hos
dem träffar skräl, i stället för kraft, och ord, i stället för handling. ~en, min Gud! Ingalunda kunna de rä för det. Om blott allt
gick i denna verlden enfaldigt till, sä skulle man kunna pä dem
bygga bäde hus och riken. Salige äro dock de enfaldige; och dessa skall min Bror fä tillbaka, med ränta, derom kan han vara
öfvertygad.«
Under detta talförekam det Humblom, som företog sig Mes41

singstuppen pä klockan att maka strutarna tillsammans, bvarefter
ban nedlade sig att rufva dem; ocb fortfor Handlanden vidare, sedan ban först bämtat sig nägot: »]ag täl ej sädana konster, som
dem min Bror oförsynt bedrifver. Det var ju ett ordentligt barnamord. - Men nej, det var väl nägot värre. Det var bäljmord, ty
Gossarnas rätta blomstertid är ännu ej kommen. Ocb efter slika
illbragder kan man bafva bjerta att sätta sig och dricka vin pä
flintbärda bvardagen. Nä, nä. Jag fÖrläter Dig, ty jag känner
Dig. Men bvad jag icke ursäktar, är att Du tilläter Dig sädane
tvetydigbeter i en främmande ocb ung persons närvaro. Huru lätt
bade icke ban kunnat af dylika oformligbeter förvirras frän sin en
gäng bestämda bana ocb förföras till vidskepelse ocb svärmeri,
bvarigenom bans lycka nödvändigt mäste bejdas, sä att ban icke
kommer fram bär i verlden. «
·»Ack! buru förträffligt sagdt!« utropade Humblom. »Jag ser«tillade ban balfgrätande - »buru nära jag varit branten af min
ruin. Hvad bade det blifvit utaf mig, om jag ej skyndat mig bort?
Nej; jag förblifver vid bvad jag alltid pästätt, eHer att tjenstemanna-ämnen, vare sig af civila eller militaira Ständet, böra
framför allt annat, med varsamhet bebandlas, likasom man omgärdar speda fruktträd med gärdesgärdsstörar.«
»Riktigt, riktigt!« - Inföll Blommelin. - »De böra i god tid
bindas vid störarna, sä att de icke fä växa pä egen band. Ja, ja!
Den lyckliga tiden kommer väl; men mina gamla ögon fä icke se
dem. Det blir.en gyllene Styrelse-tid. Dä fär man se en President,
bällande i ena banden Katten*), bvarmed ban läter en af Räderna
extrajudicialiter tilldela en tankstyf ocb -egenvillig Underbafvande
vissa slag; i den andra äter, en till samme Herres disposition lemnad penningbunt, bvarmed ban ville locka de mjuka i meningar
ocb ryggar, att de tro skola, det är ban deras rätte fader ocb de
bans rätte barn. Dä skall den allmänna Säkerbeten bvila, som pä
en dunbädd. Ja, lycklig den, som först framföder denna ide; ban
undgär visst icke sin andel af de disponibla medlen. Hade sädant
*)
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skett med min Broder, det tjurbufvudet! - Men bär stär jag ocb
pratar. - Ursula! Hvar bar Du tbevattnet?«
In trädde nu Madamen i sin röda stubb ocb brandgula koft,
bärande nägra guldgula koppar ocb en tbekanna af Messing; bvilket allt sattes pä bordet. Blommelin serverade tbe ocb framräckte
tillika ät Humblom en, med bögst besynnerliga figurer slipad ocb
i kanterna förgyld, flaska. »Var god ocb slä uti!« sade ban. Men
dä Humblom var allt för sparsam, tog Blommelin sjelf flaskan
ocb bällde rikligen med Rhum i koppen.
Ändtligen bade vär bjelte bällit fjerde koppen till godo; ocb dä
sade Blommelin: »Jag tycker ej om det der sättet att dricka vin,
som brukas af min Bror. Man kan sä lätt dricka mera, än man
täl; man kan fä sig en rus; man kan blifva oredig i bufvudet.« »Derföre«- anmärkte Humblom -»bar jag ocksä gjort det till
en rege! för mig, att dricka mättligt. Sädant är alldeles nödvändigt för en ung mans ryckte. Om oredigbeten fär taga öfverband,
bvilket lätteligen kan ske, genom ett omättligt bruk af starka
drycker, sä bar man icke sina tankar samlade ocb är icke skieklig
i sitt väsende, bvilket jag alltid ansett för en beder att vara. Emedan ingenting kan vara ledsammare,. än att förgä sig, att göra
bvad man ängrar, att förtala sig, att säga bvad man ej vill bafva
fram, att~< --»Men säg mig,« - Inföll Handlanden Blommelin: - »Var det
icke däligt af min Bror, -- men Gud! bevara mig! Jag förtalar
ingen. Ätminstone ville jag icke belasta mitt Samvete med den
synden, att bafva pä ett sädant sätt förvändt Synen för en ung ocb
tänkande man.«
»Alldeles af samma mening är jag ocksä. Ty ända sedan jag
förliden Söndag bade en Syn i Storkyrkan, sä framt den nu i böjden skjutande Upplysningen tilläter oss tro pä sädana« -»Syner bar man alltid lof att tro pä. Deruti ligger just upplysningens qvintessens, att man icke beböfver tro pä nägot annat.
Dit komma vi väl ock en gäng. Lofvade vare de allierade Monarcherna, och deras allierade Presterskap. Ja, ja, Krono-, Kyrko- Och Skafttionden ocksä deruti inbegripne!«
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»Somjag sagt Herr Handelsman, sä bar jag, ända sedan i Söndags, ej vägat upplyfta mina ögon till mina höga Herrar förmän,
af fruktan, att de skulle deruti läsa min ängest öfver Riddar Sanct
Jörans Prinsessa, som först täcktes annamma min käpp, och derefter placera sig i toppen af ett brinnande träd pä den Kongl.
Djurgärden. «
»Broder! Broder! Du, som Iegat under samma hjerta som jag!
- Vill Du dä alldrig höja dig till ädlare Syften? Ack, hvarföre
uppoffrar Du din timliga och eviga välfärd ät den olycksaliga
Magien? Om Du vore här, sä skulle jag fräga dig; hvad denne
unge man gjort, emedan du förvillar hans förständ med dina fantastiska synvillor. Eller denna unga qvinna, som han älskar, som
han är skapad att älska? Hvad bar hon att göra med dina astrologiska beräkningar? Hans goda ömma hjerta bar rätt att njuta genkärlekenssalighet.«
»Ja. Det säges allmänt, att det skall vara mycket artigt och
ljufligt att vara kär. Och sannerligen, om jag gär till mig sjelf, sä
tycker jag ofantligen om henne, bara den brandgula färgen ej
vore.«
»Smäda icke! Den brandgula färgen är solens färg, den ä'r ocksä dagens. Dag och upplysning äro det samma. Der de bo, der
dväljes icke nägot mörker: inga hvita aningar: inga ljusblä förhoppningar. Derföre bar jag ocksä lätit binda Herr Rosensteins
tal om Upplysningen i brandgult band.«
»Ganska rigtigt. Men ju niera jag betraktar min Herre, ju mera förvissad blifver jag derom, att det var Min Gunstige Herre,
och ingen annan, som jag, sistlidne Söndag säg i Storkyrkan med
Drakperuken. Nä, sannerligen inför min Gud! tror jag icke att
klorna begynna äter krypa fram. « »Ha! Barbar!« snyftade Blommelin med näsduken för ögonen.
»Det var dä icke nog, att Du skulle, genom misstroende och hat,
sönderslita detta veka hjerta! Det var dä icke nog att Du skulle
framkalla Andeverldens dolda Makter, för att uppdraga en ogenomträ.il.glig mur, emellan dig och den, som älskar dig, liksom
sitt andra Jag. Äfven denna min skepnad och mitt oskyldiga namn
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bringar Du i vanryckte. Det är icke en Broders hjerta, det - är en
tigers. « --.»Jag beder allraödmjukast om förlätelse.« Inföll Humblom.
»Min mening var visst icke att förolämpa en sä öm menniska:«
fortfor han och uppsteg för att omfamna Blommelin; dä i det
samma Madamen inträdde i rummet, med nägra gammalmodiga
Sidenklädningar pä armen. Hon fö~edrog för Blommelin: att en
Piga utböd dessa till salu för ätta plätar stycket; att hon tillsagt
henne att äterkomma följande dagen; men att pigan dertill vägrat,
under förklarande, att hon dä mäste gä till en annan klädmäklare,
emedan Stadsbetjentema ännu voro qvar hos hennes gamla matmor ," för att utpanta kronoutlagorna.
»Förlät mig!« Sade Blommelin, som genast uppsteg, synade
klädningarna ganska noga, anmärkte ätskilliga fläckar och böd
slutligen fyra plätar, öfver hufvudet, för hvar och en, undantagandes en ljusblä. Med detta besked utgick Ursula, men äterkom
strax, med det svar: »att nogaste priset var fern plätar, men dä
skulle de följas ät allesammans.«
»Hvad skock tunnor tusen --- daler! skall jag göra med den
ljusblä slarfvan?« Skrek klädmäklaren.
»Ge den ät .Mamsell Alexandra, hon är ju rasande efter blätt
och hvitt: « svarade Ursula i samma ton.
»Mä göra!« sade Blommelin nägot lugnare. »Hon har alldrig
fätt nägot af mig förr. Men pä Förmyndare-räkningen kommer·
den i alla fall; - och Du säger, att den kostat ätta plätar:« hviskade han, underdet att penningama framtogos och räknades till Ursula, som derpä aflägsnade ·sig.
Härefter satte Klädmäklaren sig bredvid Auscultanten, fattade
hans hand, lade den mot sitt bröst och fortfor: »Ack, hvad det
smärtar mig att vara sä misskänd af en man, som jag högaktar.
Jag bekänner uppriktigt, att jag obeskrifligen älskar min Bror,
och att mitt hjerta blöder inom mig, dä jag tänker pä att göra honom nägot emot. Men, dä jag ser ett stort Tjenstemanna-ämne, en
ung man, af de bästa förhoppningar, vara pä vägen, att spillas
bort för Fädemeslandet och för sig sjelf; dä är det ett brott att
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tiga längre. Jag mäste handla; jag mäste varna; jag mäste räda.
Likväl är ett oinskränkt förtroende alldeles nödvändigt. Ty utan
kännedom af alla förhällanden, kunde en liten oförsiktighet frän
vär sida, göra mitt förslag om intet och bringa oss bägge i olycka. Säledes mäste, min Hjertans vän! säga mig uppriktigt, om
han för det närvarande tycker om nägon flicka?«
»Ja, min Själ! tror jag icke det.« Sade Humblom, som i det
samma tyckte sig känna likasom nägot sliddrigt fara öfver den
ena banden, och, dä han säg upp, trodde sig upptäcka trenne smä
svarta hufvuden, tittande fram under messingtuppen, och allt mer
och mer tillspitsande näsorna, intill dess att de antogo form af
vanliga Trefvare. Härefter utsträckte de dem och hörjade att genomsnoka rummet, särdeles pä den sidan, der Humblom befann
sig. Men hvarje gäng, som de kommo den, pä en stol upphängda,
ljusblä sidenklädningen för nära, drogo de sig i en hast tillsamman. Slutligen säg likväl vär hjelte, att alla tre sköto en slingrande fart mot hans bröst och häftade sig der fast, säsom ville de
pumpa honom. Förskräckt häraf, sprang han upp, ropande: »0,
ve! nu snoka de länga näsoma efter mig.« Men Blommelin uppstod och näpste dem med hvar sin fingerknäpp, hvarpä de genast
drogo sig tillbaka.
·
Emellertid bade Humblom blifvit sä uppskakad och betagen
genom dessa förekännings-ätgärder, att han icke förmädde längre
fortsätta samtalet. Som en blixt upprann hos honom den misstankan, att bäda Bröderna Blommelin utsett honom till en pröfvosten
för sina magiska konster, i ändamäl, att sälunda tillskansa sig
hans käpp med guldknappen. Han beslöt att äterfordra denna sin
egendom, och sedermera alldrig söka deras sällskap. Han grep
derföre till sin hatt och anhöll, det täcktes Herr Handelsmannen
gunstbenäget äterställa den nog mycket omtalda käppen. Dä uppstod äfvenledes Klädmäklaren, utbedjande sig Auscultantens vänskap, med tillständ att framdeles fä göra honom sin uppvaktning.
Derpä gick han till ett hörnskäp, för att derur framtaga den humblomska käppen; men den fanns icke. Nu inkallades Jungfru Ursula, för att derom lemna upplysning. Hon svor och bedyrade, att
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hon samma eftermiddag sett käppen, och framsläpade, till yttermera visso, utur skäpet en mängd pantsaker. Dock, dessa ansträngningar buro ingen frukt; utan öfvertygades Humblom yttermera härigenom, om de mot honom riktade onda afsikter. Han
utbrast pä sidlyktone: »det lär gä här, som hos Referendarien.
Käppen äterfäs icke. Men tag ej ogunstigt opp, om jag nu tror
mig böra förklara, att ett sädant uppförande, som Herrarnas, är
mer än tillräckligt, att hos en tänkande menniska väcka hvarjehanda misstankar. «
»Jag villlägga fingrarna pä boken derpä, att jag är oskyldig:«
sade Blommelin. - »Denna eftermiddag har jag sett käppen. Jag
har förvarat den ät Herr Notarien. Jag vet ingen ät hvilken jag
hellre unnar den. Vi äro icke sä främmande för hvarandra.«
»Alexandra har tagit den.« Utropade i det samma den i pantskrubben sökande Ursula.
»Ja, det har hon.« Instämde Blommelin. Hvarefter han vänd
mot Humblom, fortfor: »Ödet, det obevekliga ödet nekar mig att
äterställa min Herre! dess egendom. Men det är min skyldighet
att godtgöra förlusten. Se här! välj en af dessa i stället. «
Flera af de ur skrubben framtagna käpparna med guldknappar,
föllo visst Auscultanten mycket i smaken, men han sade: »dä jag
icke kutmat äterställa Herr Handelsmannen sin krycka, sä har jag
ej heller rättighet, att äterfordra min käpp. Skulle det förra likväl
lyckas mig, sä förbehäller jag mig min egendom, och framför
allt, att ej blifva, genom trollsyner, satt pä vippen, att beröfvas
mitt sunda menniskoförnuft.«
»Lät oss ej skiljas ät ovänner!« bad Blommelin. »Fordna förhällanden gifva mig rätt till en vänskap, som jag ej efterskänker. «
»Fordna förhällanden?« Upprepade Humblom. »Herren lär väl
icke vilja läta mig, genom sitt kruserliga tal, förstä, att jag är
Ridda·r Sanct Jöran heller, som Referendaden gjorde.«
»Riddar Sanct Jöran? Se nu begriper jag allt!« utropade Blommelin.
»Riddar Sanct Jöran! Det var väl sjelfva f-n!« Skrek Madamen. ~ »Hvem är han sjelf dä?«
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Men utan att afbida svar pä dessa fragor, begaf sig Humblom,
efter föregängen bugning, ut genom dörren, dä ban i trappoma,
först börde en vacker fruntimmersröst ropa: »farväl gode Morbror!« och sedermera, nedkommen nägot Iängre, mötte samma
flicka, som han tillförene sett vid utgängen ur Storkyrkan. Vid
denna anblick förgingo pä en gang alla misstankar, ocb han aftog
hatten, med en viss högtidlig vördnad. Pä nedersta trappsteget
fann ban en ljusblä bandros, den han upphämtade ocb inlade med
mycken varsamhet i sin taskbok, som derpä äter instacks i bröst...__ fickan.
Nära porten till huset blef Auscultanten varse den ljusblä
Blommelin, med den förkomna käppen i banden; hvarföre vär
hjelte genast hörjade att hosta. Härigenom föranleddes BlommeIin att se sig om; och han bade knappt fätt ögonen pä den efter
bonom brädskande Humblom, förrän han, med en viss medömkan i tal och ätbörder, yttrade: »Jag trodde ej, att man hunnit.
sä längt, sä mycket värre! Nu är ingen tid att förlora.« Härpä
stadnade han nägra ögonblick, eftersinnande. »Mä han sjelf se.
Korn .och följ mig!« fortfor han, fattade Humblom i banden och
införde honom uti ett nära bredvid belägit hus; bvarefter han,
under det att de stego trapporna uppföre, utlät sig: »Jag har sökt
min vän, för att äterställa denna käpp, som jag först i eftermiddag
fätt i mina bänder. Likväl befarar jag, att han blifvit derförinnan
missbrukad. Dockskola vi, inom nägra minuter, fä veta det; och,
som jag hoppas, skall min vän med egna ögon och öron erfara
sanningen af min gissning. Visserligen finnes, i den allmänna
verldsordningen, ett litet förhinder för vära önskningar, hvilket
ofta Jigger oss emot. Det är det sä kailade Rummet, som, genom
den utsträckning det äger och de mänga omständigheter, som deruti komma emellan oss ocb de . yttre föremalen för vära önskningar, . betager oss möjligbeten att nyttja vära sinnen, säsom
Hörseln, Synen o.s.v. pä det afständ vi sjelfve ästunda. Emellertid hafva vise Män lärt sig, att, med biträde af mägtigare Varelser, undanrödja dessa motständ. Ett längt afständ är icke alltid ett
förhindrande viikor för föremälens närmare framställning för
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vära yttre sinnen, när dessa skärpas af ett högre ljus och en högre
kraft, utan att man just behöfver att derom tillita halte f-n, säsom
Don Cleofas Leandro Perez Zambullo, studerande frän Alcala.«
»Appropos! af Alcala« - sade Auscultanten, - »Sä stär det illa
till i Spanien. De liberale« --- men han atbröts af Referendarien,
som, sedan deinkommit i en liten vindskammare, hvarest endast
befanns ett trädbord, en stol, en electricitetsmachin, nägra böcker
och för Humblom alldeles okända instrumenter, fortfor: »Det torde icke vara Herr Notarien obekannt, att Guds Tank~ är tillika
Guds skapande Kraft, och att denna Tanke tillika är, för att tala
efter menniskobruk, Guds Syn. Hvad Gud tänker, det ser Han;
hvad Gud ser, det skapar Han, och hvad Han skapar, är lefvande,
ty lif är viikor för skapelsen. I solen är en lefvande kraft, i jorden
en annan, likasä uti gräs och örter, som frö hafva, i kräkande och
lefvande Djur uti vattnet, i Foglama, som öfver jorden flyga under himmelens fäste, i djuren pä markenoch i menniskones bam,
hvart efter sin art. Derföre är ej heller det fäste som är emellan
vattnena, och som ätskiljer det vatten, som var under fästet, frän
det vatten, som var ofvan fästet, tomt och öde. Dä Guds blick
framgick med fästet, och Gud kallade · fästet Himmelen, dä uppsköto, säsom blommor i den Gyllene värens spär, säsom fjärilar
efter den höga midsommarsolens blickar, eller säsom fromma
tankar, efter läsningen af de Heliga Skrifterna, varelser, som befolkade fästets boningar. Betagne af en helig fröjd summo de i
det saliga lifvet, som upplyste allt; och dä den första morgonrädnaderi frambröt öfver jorden, nalkades de henne pä dagens rädda
strälar; och när om middagen varme och ljus svallade ned i omätliga vägor, dä togo de i besittning, detta klot och den rymd, som
omger det samma. Men Mörkrets Broder och Förgängelsens ätteman var icke gjord till intet utaf Ljuset; ty dä Gud skiljde ljuset
ifrän mörkret och kailade ljuset dag, och mörkret natt, da inneslöt Vedersakaren sig i ett ogenomträngligt moln af dunkel och
rullade sig undan mot Södem och mot Vestem och nedsjönk
ändtligen i Nordens mest aflägsna skrymslor, dit den framgäende
Solen icke förföljde honom. Der bidade han, till dess att, genom
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tidens skiftande gäng, nattens välde ätervände. Dä utsträckte han
sitt hufvud ur molnet och skädade ned mot jorden; och dä han
säg mörkret betäcka den, dä trodde han den vara en enda stor
graf, och signade den ät Förgängelsen. Men under fästet säg han
lif, och dit ät kastade han Hatets förtärande blick, fattade sitt
stridshorn och bläste deri. Dä framstodo Mörkrets bebyggare och
Hatets fostersöner, utur de äskmäln hvari de förlorade under
flykten förbytt och däldt sig. De grepo till sina lansar och de rustade sig till orlog. »Gän!« - ropade han »I, som ej dristaden mäta
Eder med Englarna, och kämpen mot de rädde, som nu fly pä sina himmels-färgade vingar, bäfvande för nattens hemska pragt.
Men - dröjen I svagare! der borta. Af muHen ur grafven uppstär
- jag förutser det - oss till hän, ett ännu svagare slägte pä grafvarnas yta; mot detta kunnen I draga i härnad. - Men hvilken
krossande Aning! ur grafven gär lifvet. --- Ve! ve! ve!«
»Fasande för det mörker, som frän Norden syntes draga ett
liktäcke öfver den nyskapade jorden, och äterlemna henne i famnen pä det gamla chaos; - men ännu mera förskräckte för de
hiskliga gestalter, som framträdde ur dunklet och deri badade sina drakvingar: för de blixtrande lansar, som ljungade genom
molnen: och för de verop och hädelser och förbannelser, som
sammanhärfvade sig uti en Iängsamt rullande äska, flyktade
fästets ljusare innevänare ät alla sidor, städse förföljde af sina
fiender. Somlige af dem dolde sig i luften, andre äter i elden,
mänge i vattnet, i bergen och i jorden, men de yngste och svagaste, i trädens stammar, eHer i blommornas kalkar. Likväl
trängde deras fiender allstädes efter dem; men de läga blommorna
märkte de icke. Emellertid upprann Solen ä nyo öfver jorden,
hälsad med en lofsäng af den trofasta Falang, som, sluten i en orubblig fyrkant, midt under himlahvalfvet, bade med Hoppet till
sköld och Bönen till svärd bekämpat Vedersakaren och hans anbang. Men med Solen framsträlade äfven den Mäktiges bud, att
d~ fältflyktige, som bäfvat för mörkret, som under striden förlorat sina sköldar, och som tillförsett sig mera af de förgängliga
ting, hvaruti de förstuckit sig, än af Trones brinnande rustning,
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skulle dela öde med det, hvarpä de mera tröstat, än pä den Eviges
Godhet och Makto Säledesborde de lyda Elementemas lagar och
vara underkastade hopp och fruktan, kämpa en ständig strid med
Fasans söner, hvilke hindrades, genom ljusets strälar, att lemna
de ställen, dit de inträngt, under förföljandet af Rymdens ljusare
innevänareo Ja, frän denna Dom undantogos icke en gäng de, som
sökt att dölja sig i det guldstoft morgonrodnadens mest aflägsna
sträle hvirflade framför sig De veta alla hvad godt och hvad ondt
är, och de frukta alla för upplösningen, likasom menniskan, för
dödeno
»Och ännu varar strideno Men ät sitt yngsta barn - det svaga5te - ät sin Benjamin - ät sin Johannes, som ligger närmast
Hans hjerta, gaf Skaparen kraft och förmäga att, genom ordens
makt, växternas verkan, djurens kynne och stenarnas egenskaper
kalla och bjuda öfver luftens och eldens och vattnets och jordens
osynlige invänare, de n1äga ropas östan ifrän, eUer vestan ifräno
De mäste lyda menniskan, dä hon omgjordat sitt hjerta med
styrka, och väpnat sin själ med vishet och med vetandeo«
»] a, « - svarade Auscoltanten Rumbiom - »Sä, för att vara
uppriktig, mäste jag bekänna, att fä saker förefalla mig sä otäcka,
som drakvingar, ätminstone bar jag alldrig sett nägot sä hemskt,
som en peruk af dylika, hvilken, sä framt ej en synvilla bedrog
mig, nyttjades sistlidne Söndag i Storkyrkano«
Referendaden Blommelin yttrade vidare: »Den store Paracelsus har sagt, att all magie, det vill säga, förmägan att göra dessa
elementernas gäster underdäniga menniskans vilja, bestär uti trenne ting, nemligen att bedja, att söka och att klappao Hvad han
dermed förstod, är ej tillfälle att nu utvickla, om ej tiden skall gä
oss alldeles ur händernao Säledes skyndom!« - och med detta utrop, nedkastade han sig pä knä, sammanknäppte händerna och lutade hufvudet mot bröstet.
»Den store Paracelsus! Dentalar man om hvart jag kommer;«
- sade Auscultanteno - »Jag är högst nyfiken att göra den karlens
bekantskap «
»Tyst! « ropade Blommelin, uppsteg och fattade Electricitets0
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machinen, som han hastigt laddade. - »Naturkrafter äro ej heller
att försmä.« - Fortfor han och ledde kedjan mot väggen, under
tillsägelse till Humblom, att hälla machinen i rörelse. Hvarefter
han sjelf gick fram, beskref pä muren en krets, kring om stället,
der kedjan var anbragt och klappade trenne resor derpä med den
redan kända kryckan.
Dä säg Auscuttanten Humblom nägot, som föreföll honom
ganska underligt. Rappningen pä väggen hörjade nemligen att gäsa och, likt det hvitgula skum hafvets vägor uppkasta, dä de bryta
sig mot en sandig strand, hvälfde det sig ät alla sidor, omkring
den krets Blommelin dragit pä muren, medan tegelstenarne, lossade ur sina fogningar, tycktes, likasom af sig sjelfve, marchera
undan, för att dubblera linierna kring öppningen. Men nu förmädde icke Humblom att längre kringföra machinen. Han släppte
den och säg sig omkring, dä han fann hela rummet uppfyldt af
smä ljusblä varelser, hvilke, like svärmande bin, surrade omkring
hvarandra pä hvita vingar. Här fordras mannamod och själstyrka
tillika med mänga andra Majestätiska dygder, tänkte Auscuttanten
för sig sjelf, dragande hastigt till sig den hämmade andedrägten,
som hörhart uppsteg, lik en stor klunk, utur hans bröst. I det
samma kastade han äfven en blick ät öppningen, som nu betydligen utvidgat sig; Och han upptäckte slutligen, att frän Electricitets-machinen, som hölls af Referendaden i ständig rörelse, utgingo strälar, hvarpä redo smä svarta och med läderförskinn försedde Gubbar, som med sina piekor och hackor och kofötter ·undanröjde murbruk och tegel, samt, dä de ej skyndade sig, alfvarligen derföre näpstes af de blä fjärilarna i mennisko-skepnad.
Ändtligen släppte ljusblä Blommelin vefven till Electricitetsmachinen, fattade Humblom i armen och förde honom till öppningen, hviskande: »Tig! Se! och Hör! Men göm granneliga i ditt
hjerta hvad Du fömimmandes varder. «
Dä tittade Humblom, genom hälet, gerad in i svarte Blommelins rum, som han nyss lärnnat. Der säg han dä samma flicka,
han, för en kort stund sedan, mött i trapporna. Hon hade nu afklädt sig kapotten, och stod, hällande den och hatten pä armen,
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framför den ljusblä klädningen, som ännu hängde qvar pä stolen.
»Ser du, Alexandra!« - sade klädmäklaren. »Deraf kan Du fä
dig en Salopp eHer nägot annat grannt, som jag sä gema unnar
Dig.«
»Blott inga tärar äro fallna pä klädningen.« - svarade flickan.
»Tärar? Din Toka!« - ätertog klädmäklaren. »Klädningen är
redligen köpt af en garnmal Enka, hos hvilken Stadsbetjeningen
skullepantaut kronoutlagorna. Jag har, - tag mig Dalern! gifvit
som en Christlig köpare, ut mina sex-ätta plätar. Vill Du ej ha
den, sä kan Ursula deraf sticka sängtäcken.«
»Kanske«- sade flickan- »Var denna den fattiga Enkans brudklädning? Kanske bar hon den, dä hon, grätande af kärlek, för
första gängen hvilade vid en makes hjerta; dä hon säg framför sig
en verld full af hopp och sällhet. Men verkligheten bedrog henne. I sina mörkaste stunder sedermera framtog hon, mä hända
mera än en gä.ng, denna klädning, och betragtade den; och dä
uppsköt mellan molnen, som skymde hennes qvällsol, frä.n Minnet en och annan glänsande strä.le, som kastade ett purpurfärgadt
skimmer pä hennes kind och pä hennes hjerta. Med denna klädning skiljde hon sig mä.hända, frä.n de glada erinringarna af hennes vär och dess blommor. Bittra tärar hafva kanske fallit pä
samma ställe, som förr fuktades af glädjens. Stackars Gumma!
Nu har hon intet, som framspeglar minnet; och minnet mäste hafva nägot yttre att fästa sig vid. Jag tackar min Morbror för klädningen!« Tilläggande dervid sakta, i det samma hon tog den, neg
för gubben och gick ut: »Den förra ägarinnan fär jag väl rätt pä.«
»Här skulle Thorleifsson hafva varit, sä hade han väl tjutit,
som en ulf, af saliga känslor.« - Sade Humblom för sig sjelf,
men kände sig i det samma träffad af en ganska skarp örfil. Icke
utan bäfvan säg han sig offikring, dä han blef varse, att en af de
smä blä varelserna bade ställt sig pä hans uppstäende skjortkrage,
färdig att, med banden i högsta hugg, gifva honom ännu en dito.
»Gud tröste mig! för sällskap jag har räkat uti;« fortfor Humblom, mumlande emellan tänderna: »här löpa icke en gäng tankarna tullfritt.« Men alla vidare reflexioner atbrötos af klädmäk53

larens fräga till hushällerskan, just som flickan tillstängde dörren:
»Hvar kan käppen vara? Visst har hon den?«
»Ja, Skarn ta mig! har hon icke den.«
»Hvad Dalern i väld! - Kan hon vilja med den? Skulle hon väl
kunna ligga inne med Bror min? Gör hon det! Sä tag mig Sju
Millioner skock tunnor tusan« ---»Svär intet karl! Hvad skulle de säga pä Salen, om de hörde sä
rysliga Eder? Vär Gudfruktiga Hans Näd« --»Vär Gudfruktiga Hans Näd?« upprepade klädmäklaren med
ett föraktligt smälöje. - »Hvar menniska känner honom. Nog är
jag hederligare karl än han; - en garnmal Spelare, - en garnmal
Mutkolf, - en karl som ej kan handtera den ringaste sak, utan
efter ett svep- eller svekskäl, - som förrädt sina vänner, sina välgörare, sina regenter« --»Gud näde dig, Blommelin!« utropade Ursula, läggande sin
hand pä hans mund. - »Üm nägon hörde sädana hädelser mot de
pä nytt födde, som hafva bänkrum i alla kyrkor; mot de andligen
omskorne, som tvätt sina kläder, sä att de äro rene och obesmittade« -»1a, mangen behöfver rätt väl att tvä bäde sig och sin Riddaredrägtmed, och nyttja Gudsfruktan till en ContraBok med Djefvulen. Nej. Hvad jag hade der att göra, det begriper jag ej. Jag tror
att ingen Gud förde dit Dig ocksä.«
»Det är icke för ro skull, mä du tro, som vi äro sä flitiga der.
Och om du gär till dig sjelf, dina anstalter, dina« -- fortfor Madamen; men blef atbruten af Blommelin, som inföll: »huru ofta
skall jag behöfva upprepa för dig, att det icke är Mörkrets andar
jag anlitar, att det är Morgonrodnadens, att det är Ljusets. Men«
- tillade han efter en kort stunds besinning - »hvar kan hon hafva
käppen? Se det mäste man leta ut!«
»I alla fall har jag uträttat din tillsägelse, ty hvad man kan göra i dag, bör man ej uppskjuta tills i morgon. Se här!« - Och vid
dessa orden framtog Ursula en liten Iackerad dosa med magiska
figurer pä. Här till nickade äter Blommelin bifall, sägandes: »det
var bra. Men i alla fall är det nödigt att han fär käppen tillbaka.«
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Hvarefter han hörjade att vända upp och ned pä allt hvad som
fanns i pantskrubbarna, traget dervid biträdd af Ursula, som, efter en stunds ifrigt letande, ropade: »det är som jag säger, att hon
har käppen, och att hon kom in i huset, var den största olycka,
som nägonsin kunde hända. lnnan frägan blef om Förmynderskapet för den rika systerdottren, sä var det väl missämja emellan
Herren och hans bror; men nu kan man pästä, att det är uppenbart kdg. Ingen dag gär förbi, utan att Referendaden ej spelar
oss nägot spratt. Jag ger mig Dalern pä, att det var han, och
ingen annan, som i Tisdags förrädde min svarta katt ät Polisen,
derföre att den hade vattenskräck. Nä, än sista Lördagsnatten
sen! Den gär alldrig ur mitt minne. Rätt som jag satt som bäst i
aftonbönen, och hade helt och hällit öfverlämnat mig ät gudeliga
betraktelser, sä fick jag se den gemena karlen midt emot mig, och
kryckan hade han med sig. Vasserra! tänkte jag strax, den som
nu kunde nypa den rara steken ifrän honom, det vore maffens! ty,
dä kom jag i häg allt hvad Du sagt mig om de grufliga trollkrafter, som den der Paradisus« -»Paracelsus« - sä rättade klädmäklaren Ursula, som, utan att
läta deraf atbryta sig, fortfor: »Det är just det samma, han var i
alla fall frän Paradiset; och en konstmästare var han, och hvad
kryckan nu duger till det veta vi bägge, sedan det lyckades Dig
att i Söndags vända syn för den der unga karlen, som Cathrina
jemt och samt talar sä mycket om. Men att hon var en sädan spelmästare, det kunde jag väl alldrig tro. Emellertid hade jag ögonen pä Referendarien, och tänkte- Gud förläte mig mina synder!
- underdet bönerna lästes ej pä nägot annat, än vill Du dä aldrig
släppa kryckan ur klorna pä dig, din hvitpudrade Satan! Ändtligen var gudstjensten slut, utan att jag kunde fä henne; men dä
kom Presten ur Sakerstian och stälde sig att tala med den der
Gudnädliga skrymtaren, hvarpä de slutligen följdes ät ur kyrkan.
Dä märkte jag att han glömt kryckan i bänken; och vips! flög jag
som en blixt att hitta den, men knapps! högg den nedriga menniskan, kyrkodrängen, den ifrän mig och bar in den i Sakerstian.
Likväl undrar jag huru Referendaden hade fätt veta hvar kryckan
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stod, ty han gick genast som han kom in i kyrkan, ät Sakerstian;
och dä hade han väl inga spiralandar att commendera.«
»Ja, ja!« - sade klädmäklaren Iängsamt runkande pä hufvudet
- »har han intet elementar-andar, sä har han väl andra. Knappt
hade jag fallit pä det rädet att hamas, och anbefalt kryckans
tjenstandar att hjelpa mig in i Riddar Sanct Jöran, men när det ej
ville gä, in i draken, förrän han for som en Satan in i Riddaren.
Du kom likväl, somjag tror, utan mycket besvär in i Jungfrun.«
»Det gick som en dans!« svarade Ursula leende. »Och utan ditt
räd hade vi säkert alldrig sluppit väl ifrän honom. Han hade trollat igen dörrarna, till dess att Polisen hade kommit. Huru skulle
det dä gätt med mig? Jag stackars olyckliga menniska, som nu
stär sä illa till boks för kattens skull; och för det att jag gett höfliga svar ät dem, som frägat mig efter min kaffekopp; och för det
att jag räkat att köpa eller taga i pant saker af folk, med sä ärliga
ansikten, att det varit största synd att misstänka dem; och för -ja, ja, det är so~ det är - och talade de ej sist med mig der om
Spinnhuset; - men tag mig sju brinnande« --»För Guds skull menniska! svär ej sä förskräckligt!« afbröt
klädmäklaren Gumman, som fortfor: »Sannerligen inför min lefvande Gtid! tror jag icke att Referendaden ligger inne med Polisrnästaren sjelf, eller med nägon af Cantzlisterna, ty att alla Embetsmän hänga ihop som en ärtref, har man nyligen sett af Avisorna. Emellertid är det hiskligt, att oskyldiga medborgare skola
sitta emellan för sädana sammangaddningar. Men jag skall taga
bladet frän munnen nästa gäng jag kommer före; ja, jag skall säga dem, huru kläderna sitta dem och hvad Referendaden är för
en karl. Begynte han ej att huggas och släss, sä fort han väl hunnit in i Riddaren. Jag blef riktigt rädd för, att den ena brodren
skulle slä ihjel den andra. Dä sprang jag straxt efter jernhatten
och sporrarna. Med dem hade vi säkert blifvit Sanct Jöran öfvermäktige, om ej först den bläklädda figuren och sedermera kyrkodrängen kommit honom till hjelp. Men, se kryc~an! den behöllo
vi likväl. «
»A ja. För att äter förlora den. Jag begriper likväl ej huru jag
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kunde vara sä dum!« - Utropade Klädmäklaren och slog sig för
pannan.
»1a säg det! - Men huru bar du dig ät? «
»Hur jag bar mig ät? Jo, jag bar mig sä ät, att jag tror, att F-n
har trollat en kapellmästare i kryckan. lntet viste jag, att Catharinas goda vän var pä Djurgärden. Men när jag fick se honom liggande framstupa i gräset, sä tänkte jag för mig sjelf: förbanna
mig är icke karlen kär - eller ocksä sofver han. Dä sade jag ät
Dagens ande, som jag strax framkallade med kryckans tillhjelp:
Lät Catharina synas i prakt och herrlighet och lät henne omsvallas af ömma känslor. Härtill mäste likväl den skädande sjelf medverka: svarade han mig; och derföre lade jag kryckan vid trädroten. Men den der besatta Hanachiel anställde ett sädant spectakel med eld och solrosor och k:lingk:lang, att jag höll pä att bli tokig sjelf. I det samma kom Kneepen och hans hustru, och jag vet
ej en gäng sjelf, huru jag fumlade till vägs, dä jag tappade kryckan, som den der unga karlen upptog. Om jag blott kommit i hog
att hamas, sä hade jag kunnat strax fä igen den; men Peruken teg
som ett godt barn, och inga räd fick jag af honom.«
»Men när har Du lärt dig den konsten att byta om skinn, eHer
hamas, som Du kallar det? Sädant mätte vara en nyss uppfunnen
konst här i landet?«
»Tvärtom, den är urgammal. Du mä tro, att vära förfäder kunde mera, än supa och sätta ifrän sig, som ordspräket säger. I alla
gamla .sagor läses, att de gjorde sig till björnar, vargar, drakar
o.s. v. Hvilket vill säga, att de lade sin kropp afsides och läto
själen taga nägot sädant djur i besittning, underdet att de kämpade med sina fiender. Nu äter väljer en k:lok man icke sä farliga
djur, om ej nöden pägär, och ingen annan utväg finnes. Annars
söker man sig helst harnen af en mops, en papgoja, ett murmeldjur o.s.v. Man är dä, bäde väl liden pä bättre ställen, och kan
uträtta mycket pä Riksdagarna; i synnerhet om man ocksä tar
kroppen med sig, i händelse man ~kulle komma öfver nägon
tjenst. Flina eJ ät det, min Jungfru lilla! Hon tror väl att jag ljuger. Men stod jag ej sjelf pä Riddarhustorget, samma dag Riks57

dagen atblästes och säg ett väsende af skator som skrattade och
skreko värre, än när det skall blifva kalas pä en Bondprestgärd;
och hvar och en af dem, hade sitt stycke, hvarmed de satte af till
sina Län. Den der konsten är sä lätt, att man ej behöfver att lära
den, hvarken af svarta eHer hvita magien. «
»Den der ljusblä figuren, som tog sporrarna frän mig, var väl
ocksä en ham? «
»Nej. Det var en välnad«; sade Klädmäklaren, och fortfor i
anledning af Ursulas fräga: »Om det dä var Norrmannens, som
rätt om Rustningen?« - »Det skulle jag svärligen tro. Ätminstone
var han ingen af nutidens kjekke och gäve fjeldsönner, ty dä hade
han bara snakkat, men icke handlat. Jag tror förr, att det var välnaden af samma unge man, som nyss gick härifrän. Sä framt det
~j var S.anct Olof sjelf, som kom Sanct Jöran till hjelp. Sä mycket
vet jag emellertid nu, att Riddarens själ bor lika litet hos min
bror, som hos mig. Han högg mycket för matt, för att vara den
rätta mannen. Men den der unga karlen! Se det läter höra sig.
Bror min har yttrat nägot derät. Ja, den der Metempsychosin« -»Bäste herre! kan det vara möjligt, att den der lilla tjocka karlen, kunnat genom Methusalem, eller hvad det heter, komma sig
ät en sädan själ, som Riddar Sanct Jörans?«
»Genom Metempsychosin, eller själavandringen, menar Du?
Ja, ja. Nog finnas det anledningar. När stjernorna komma i sin
rätta conjunction, skall jag närmare se efter. Är det sä, dä behöfver jag din hjelp; ty med mitt samtycke sker det alldrig, att Riddar Sanct Jöran fär Kejsarinnan, om han ocksä icke skulle vilja
hafva Catharina. «
»Nej, bättre hustru kan han fä än den fjollan. - Nu värdar hon
sig icke en gäng att gä ur sina rum, när Catharina kommer hem;
sä stursk är hon. «
»Ja, men hvarföre skulle flickan pä värdshus? Ifrän första början har jag varit deremot; dock Du skall alltid hafva din vilja
fram.«
»Har jag ej alltid sagt dig, att det är pä värdshus, som unga
flickor bli mera polerade och fä friare fasoner. Det vet ingen
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bättre än jag. Dessutom tillhör det stackars harnet icke dig ensam, det« --Härvid atbröts samtalet af Alexandra, som inkom, dä Klädmäklaren strax tillsporde henne: »Om hon ur skäpet tagit nägon
käpp med guldknapp?«
»Jag har« - sade flickan - »icke allenast tagit den. Jag har
ocksä burit den till Morbror Protoläus. När jag blef i Mändagsnatt, emot min vilja, vittne till Jungfruns smä förrättningar med
käppen, sä föresatte jag mig att laga, det den kom äter till sin
ägare. Den är i godt förvar« --»Ja, det är säkert!« Utfor Humblom i det samma; och Referendarien ilade med en sädan skyndsamhet till Electricitetsmachinen,
den han begynte att af alla krafter kringvrida, att Auscultanten
knappt hörde det gemensamma utropet af Alexandra, Klädmäklaren och Ursula: »hvem var det?« och säg spetsarna af Rökgubbarnas forskningsanstalter sträcka sig mot ·öppningen, innan den var
försvunnen och väggen äter hel.
Utan att säga ett enda ord, kastade Referendaden en vred
blick pä Auscultanten, och skyndade utför trappoma; efterföljd af
denne sednare, som icke förmädde upptäcka hvart ljusblä Blommelin tog vägen.
Emellertid hann vär hjelte ned pä gatan, innerligen glad deröfver, att han äterfätt sin käpp med guldknapp, den han hela tiden
traget hällit i banden. Visserligen for det för honom, säsom läge
det nägot besynnerligt uti allt detta, och vore han föremal för
ganska · eftertänkliga operationer; men hans ljusa och rediga förständ sade honom ocksä, att Blommelinema voro bägge tvä ett
par ställar, som kunde hvarken skada eller gagna honom i befordringsvägen. Dessutom tyckte han sig, för ögonblicket, hänförd af
de ljusaste förhoppningar. Han säg lifvet le emot sig, medelst
Höga· Fullmakter, briljanterade Ordensstjernor till och med krachaner, samt prentade Faste- och Skötebref ä betydliga gods med
underlydande hemman, torp och Iägenbeter. Ja, det var icke utan,
att vissa minnen af den vackra Catharina, af Prinsessan och af
Mamsell Alexandra genomkorssade hans gemöt och spridde om-
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kring honom en ljusblä krets af lyckliga känslor, uti hvilken Auscultanten Humblom samm, treflig som en gäs pä den spegelklara
vägen.
Fördenskull insäg han ocksä ljusligen, huru orätt han gjort
den hederliga Referendarien, som äterställt honom käppen. Och
det föreföll honom, som bade Klädmäklaren icke heller menat sä
illa, dä han pätagligen haft samma uppsät, oansedt sädant blifvit,
genom den sköna Flickans mellanverkan, förhindradt. Full af slika känslor, gick han flera hvarf upp och ned pä Norrbro, hvarunder han märkte sin själ djupt rörd af hästlighetens*) lidande, sä
synbart uttaladt i de förtryckta äkarekamparnas anleten. Han önskade ock derföre varmt, att nägon, om icke häst, ätminstone Ölänning pä tankans vädjobana, mätte uppstä säsom en hämnande
Anmärkare, och qväsa Akaredrängarnas laglösa Länsmannaförtryck. Och detta, emedan han nu märkte sig sä vek, sä mild och
sä lycklig; sä att han med hast förfogade sig in pä Malmens källare, der hans blick genast mötte den vackra Catharinas.
»Tag mig katten! om icke det är en dunderflicka att vara vacker!« tänkte Humblom för sig sjelf under hela mältiden; och dä
han skulle gä hem, passade han ram att ge henne en smällande
kyss. Men i det samma kom det honom sä ·före, som föll hela den
stilla Sälibeten inom och omkring honom, pladask ned, likasom
ett brustet himlahvalf; . och omfattades han i stället af en brandgut
läga, som svängde hurtigt omkring med honom. Han glömde, att
Frun ännu satt qvar vid disken och en garnmal Pagehofmästare
vid bordet. Han tryckte ytterligare tre saft- och kraftfulla kyssar
pä Catharinas · af vällust sprittande läppar, hvarvid han, utan att
sjelf veta huruledes dermed tillgick, kom att i banden fä den i
nacken af Catharinas bindmössa sittande gula bandrosen.
Nu nös Pagehofmästaren sä gällt, att Auscultanten derigenom
äterbragtes till sans, säg sig omkring och begaf sig pä dörren.
Men ännu, sedan han utkommit pä gatan, räckte hans lycksalighet~ I Stadsvakten säg han en menniska- en broder; och i Brand*) Med samma skäl, som man säger mensklighet, tyckes man äfven kunna säga: hästlighet.
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vakten ännu en dito, stadd i kamp mot det jernhärda ödet. Remkommen i denna sinnesstämning, lade han Catharinas bandros ifrän sig framför Spegeln, för att icke följande dagen glömma att
äterställa den; och när han sedermera skulle lägga ifrän sig sina
penningar, erinrade han sig äfven det upphittade ljusblä bandet.
Men dä ban nu framtog det, för att gifva det samma ett rum bredvid rosen, föreföll det honom rätt besynnerligt, att det nu var
mörkblätt och dunkelt, eburu han klart mindes, att det var himmelsblätt, när ban upptog det. Häröfver undrade han nägot, dock
tänkte han slutligen, att efter de händelser, som nu hörjade att
tilldraga sig med bonom, lönte det icke stort mödan att förundra
sig mera. Han gick säledes belt fogligen till sängs, för att snart
insomna.
»Sä har dä ändtligen den vise Humblom, hunnit att komma
öfver en kurtise? Ho bade väl kunnat tro sädant af detta mönster
af väl anständighet ocb stillsam hörsamhet: af denria förebild utaf
Ledamotskapets underdukande för Presidentlighe~en: af denna
förhoppning för rösträttighetens ledning under dess vallfart till de
Högre önskningamas förlofvade land, der mjölk och hanog ur
Kongl. Stats-Contoiret icke tryter. « - Sälunda utbredde sig Auscultanten Thorleifsson, dä han, morgonen derpä, tog sin kamrat
Humblom pä sängen. Denne blef yrvaken, och satte sig opp; men
Thorleifsson fortfor: »Ser jag rätt, sä bestär denne värdaste
Ungersven sig tvenne älskarinnor pä samma gäng, ty omöjligen
kan en ocb samma Grace tycka om bäde brandgult ocb ljusblätt.
Den ena Damen mäste vara en kavat fänta: den andra äter ljuf
hänsmeltande, ocb melancholisk, som en briljanterad förgät-migej pä en pensionerad hoffrökens bröstnäl. «
»Broder!« - svarade Humblom fullmornad. - »Om jag är
galen, sä lär Du väl fä lof att föra mig pä Dannviken; men klok
är jag-väl svärligen. Jag har nu pä nägra dagar och nätter - men
när jag rätt betänker mig, sä mäste jag bekänna, att jag icke bar
den ringaste redo pä tiden, hvarunder jag varit utsatt för sä besynnerliga händelser, särdeles om jag dertill fogar det jag nu
drömmer, att det är fara värdt, att man vändt upp och ned pä min
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arma hjerna.«
»Är det möjligt? - Jag trodde eljest, att den var mycket bra
packad.« »Det är icke skämt. Hör och döm sjelf!« - Tog Rumbiom med en nägot vresig ton till orda; hvarefter han begynte att
för den förvänade Thorleifsson förtälja: hurulunda han, för att fä
sin förlorade käpp med guldknappen tillbaka, begifvit sig upp uti
ett hus vid Solgränd, der ätnjutit mycken välfägnad af en höflig
Klädmäklare, men blifvit bortjagad af trenne Rökgubbar, som
messings~uppen pä klockan utkläckt, hvarefter en Referendarie i
Commerce-Collegium, slagit, med tillhjelp af en Electricitets-machin, in väggarna pä tvänne hus o. s. v.
»Yrar Du?« - utbrast Thorleifsson. »Icke bar du öfverlefvat
dessa bändelser. Du drömmer dem. Är det icke sä?«
»Lär dig, min Broder! att en karl, sädan som jag, drömmer
icke. Jag är ingen romanhjelte. Jag är en man, som, derest jag
vidhäller mitt yrke ocb gär tjenstemannavägen, ofelbart skall vinna tycke ocb blifva recommenderad, af bvilken President som
belst; ja till ocb med af sjelfva Riks-Drotset. I vär tid är det ondt
efter solida ynglingar, som undvika finheter ocb kunna riktigt använda ordet: vederbörande. Men skulle det äter misslyckas för
mig, sä att j ag, pä ett mer eller mindre böfligt sätt afvises frän
Embetsverken, bvilket jag likväl ingalunda bör befara, ty jag
skrifver, lofvad vare Gud! temligen correct rent, ocb resonerar
alldrig med mina förmän om bvad bvarken de eller jag förstä; Se!
dä ger jag ut ett Dagblad. Jag bar redan gätt igenom ätskilliga
mycket ansedde ocb djupt politiska Skrifter, säsom t.ex. Gäsbalfvan, Carbasen, Riksfiscalen, Stockholms Sqvallerbytta, Tornväktaren, den politiska Aristarcbus ocb den pbilosopbiska Carpusen, samt bäller nu som bäst pä med Argus. «
»Förmodligen Swenska Argus af Dalin, sä äro vi ifrän anacbronismen. «
»Jag känner ingen Dalin. Jag känner endast Argi dräpliga tidningar. 0! bvilket enormt kälfat för bergade kunskaper! Hvilket
förvaringsrum för afskrädda insikter! Hvilken lär till inpackning
af allt menskligt vetande. Der ligga mycken Juridik ocb Statsbus-
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hällning, till befordrande af framtida skördar. Jag genomgär, och
jag äter genomgär den; och med min omdömes-förmäga sedan.
Det är omöjligt annat, än att jag skall blifva en puisances, pä
hvilkendera sidan jag vänder mig.«
»Min beskedliga Humblom!« - sade Thorleifsson ganska betänksamt. »Jag har alldrig sett dig, sä nära som i detta ögonblick,
pä vippen att blifva, om icke en romanhjelte, ätminstone hjelte i
en roman. Man behöfver endast friska upp ditt inneboende gry
med nägot litet fantasi, sä har man strax färdig, en Herman von
Brehmen, en Hudibras eller nägon annan lika tänkvärdig figur. «
Härvid uppreste Humblom sig i sängen, kastade af sig nattmössan och utropade med djup harm: »Sä att ~jeltarna i en Roman behöfva att uppfriskas med Fantasi. Kanske att min Herre
vill göra dem hele och hällne till Fantaster? Kanske jag, som nu
ligger här i sängen, ocksä slutligen kommer att skyllra, som en
sädan. Var varsam i dina uttryck. Jag som fast föresatt mig, att
söka min fortkamst här i verlden, som derföre nu vördar mina
förmän med täta uppvaktningar, som alldrig grubblar öfver nägra
rationes dubitandi & decidendi, och som i allmänhet alldrig
grubblar. - Jag skulle vara en fantast? Det är en vrängd framställning till Allmänhetens förvillande och förledande. Vederbörandes längmodighet öfverskrider sannerligen alla gränser, om de
lämna denna boken oantastad. Dessutom, hvad är väl detta för en
Roman? Är här sans? Är här hällning? Är här en sannolikhet?
fräga Stockholms-Posten? Han täl icke nägot fantasteri; - och jag
ej heller. Det är himmelskriande, att af mig skapa en fantast!«
»Det är fara värdt, att Du är, i sjelfva verket, ingen ting annat, än ett fantasiväsende, som Författarens penna leker fram, likasom gossen bläser upp en säpbubbla och kastar den i luften, sedan han till egen och äskädarens fömöjelse, lätit den en stund
skimra i de mest brokiga färgor. «
»En säpbubbla kan säledes vara Auscultant i en af Kongl.
Maj:ts och Rikets Hof-Rätter? Nej, detta gär för längt!« - Utropade nu Humblom. - »Det är en pätäglig chican mot mig, mot
Verkligheten och framför allt mot den läsande Allmänheten, som,
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pä sädant sätt, icke ätnjuter minsta realitet för sina dyrt utlagda
penningar. Känn derföre karl! att jag är nägot reelt.« Skrek vär
hjelte, med förhöjd stämma, rusade upp ur sängen, och grep till
eldgaffeln, hvarmed han satte efter Thorleifsson, som skrattande
bemäktigade sig den ljusblä bandrosen, och skyndade bort.
Strax utan för dörren möttes den flyende af Klädmäklaren
Blommelin, som sakteligen trädde trapporna utföre, och i ögonblicket nappade Thorleifsson till dennes svarta peruk och kastade
den i ansiktet pä Humblom. »Äro nu drakklorna framme igen?«
Ropade härvid Auscuttanten och slog efter Thorleifsson, men
träffade i stället Blommelins kala skalle.
»Hjelp! hjelp! hjelp!« Skriade nu Klädmäklaren, underdet han
nu turnlade ned för trapparna, och drog med sig Thorleifsson i
fallet. Samma olycka hände äfven Humblom, dä han skulle
skynda till undsättning; sä att alla tre blefvo liggande öfver hvarandra, pä en afsatts i trappan. Men peruken rullade ända ned i
den undra förstugan. .
»0 min Peruk! Denstore Cagliostros f.d. Peruk! Ve dig, Du
Belials Son! « Sä talade Klädmäklaren, medan Peruken, nedifrän
uppkastad, stadnade pä Auscultanten, som emellertid yttrade:
»Ödmjukaste tjenare! Tackar ödmjukligen för sist! Jag har den
äran, at~ be tusende gänger om förlätelse! « Men detta förmädde
icke, att blidka den svarta Blommelin. Vredgad vände han sig
mot Thorleifsson, och utropade; med blickar och ät~äfvor, like
den hasklige Mordängelens*): »för tre röda kattor! med tre svarta
käringar, uppä nio smala ben! Genom stock och genom sten! Lindewurm, lämnar jag dig till. Lindwurm! Lindwurm! Lindwurm
Lill I.«
Häremot invände äter Thorleifsson: ~att denna besvärjelse saknade allden finhet i vändningar, och den stilens tukt, som tillhör
Upplysningen, och bör utmärka den Svenska Classisitetens tidehvarf.« Men han atbröts af en röst nedifrän, hvilken lät förljuda
de besynnerliga orden: »Hvad likt är, sig pare! Hvad ett är, sig
binde! Känslan med hjertat; Glädjen med själen; Smärtan med
*) L' Ange extenninateur
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kroppen! Stadne det goda, uppä det goda! Stadne det onda, uppä
det onda! Bandet blott löse: Samdrägt i tankar! Samklang i känsla! Samljud i ord!«
Pä rösten igenkände Humblom, att det var Referendarien, som
bäde yttrade dessa orden, och jemväl frägade den nedkommande
Thorleifsson: ~hvem är Ni? Hvar fastnade Peruken?«- Men hvad
dertill svarades, kunde vär hjelte destomindre erfara, som ban
mäste skynda sig upp för trapporna med Klädmäklaren; som derunder yttrade: »Jag ropar med Propheten, befatter Eder icke med
menniskone, som anda bafver i näsone.« »Med Lindwurm?« Sporde Uumblom. ~ob nej. Intet har han nägon sädan.« Genmälde Blommelin.
Med bebörig artigbet framsatte Humblom en stol för Klädmäklaren, sedan denne anländt pä kammaren, och företog sig derefter, att sammansöka sina kläder, hvarunder en djup tystnad
herrskade. Denna atbröts likväl af Blommelin, bvilken, sä fort
Auscultanten fätt pä sig de plagg, som dä för tiden voro för
snäfva, bäde för den Fransyska Frihetens marquiseri ocb den
Svenska stora Poet-tilosofens filosoferi, framsteg ocb fattade i
Peruken. - ~Förlät mig!« - sade vär unge hjelte, och gjorde det
samma. Ocb der stodo de nu bägge, bearbetande, med förenade
krafter, den bufvudprydnad, som, efter hvad han som ocksä bade
»nägra tankar om sättet att upprätta ocb befästa den urgamla
Franska Monarkien«, redan dä bade sig bekant, utgör ett ~osvik
ligt tecken af vishet ocb gravitet, samt följaktligen ett nödvändigt
villkor .för den allmänna aktning, och det förtroende, hvarförutan
vigtiga sysslor ocb i synnerhet Dommare-Embetet*) med gagn
och värdighet icke kunna utöfvas. « Men bär tycktes Peruken bafva träffat sin Urstock. Han envisades att qvarhälla sig pä Auscultantens hjessa, hvarifrän ban stack ganska mycket utaf mot de röda härtestarne, hvilka, alldenstund Rumbiom icke ännu hunnit att
pudra sig, tittade framunderde mörka kanonerna.
~o Protoläus! Protoläus! « - utropade ändtligen Klädmäklaren.
*) Man berättar, att ett förslag verkligen varit ä bane, att, genom införandet af denna

Gravitets-anstalt, gifva lustre ät vissa späda och insipida anleten.
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- »Lenar dä ingen mensklig känsla hatets frö ur ditt bröst? Är du
en son af Skinnareviksbergen? Eller hafver du - en annan Romulus - däggat en varginnas spenar? Jag säg dig rätt väl, dä jag
skyndade mig, före dig, in i portgängen. Jag anade dina svekfulla
tillställningar; och jag ville förekomma dem. Men du bemäktigade dig den mäktiga Peruken, och med kryckans kraft fullbordade
Du denna illbragd. Ha! vore Du nu här, sä skulle jag besvärja
dig: var ingen Menniskoätare! Var ingen Grinare! Och hjelpte ej
det, sä tag mig sju tusan -- ty peruken mäste jag hafva tillbaka.«
Efter denna apostrof skyndade Talaren pä dörren; men Humblom fick fast i skjörten pä Jackan och talade: »Värdaste Herr
Handelsman! Sötaste Herr Farbror! Gä ej! Är det vackert att lämna mig i denna frestelsens stund? Mig? 01yckliga menniska, som
skulle denna förmiddag äterlämna mina expeditioner och nu kan
omöjligen gä ut. Ty skulle Herr vice Presidenten och Riddaren fä
se mig med peruk, sä misstänker han genast att sädant sker, för
att nedsätta honom och hans embetes värdighet samt allmänneligen vid handen gifva, det vill jag, likasä väl som han, visa mig
med ett väl justeradt hufvud *). «
Med klagande stämma svarade Klädmäklaren: »hvad skall jag
höra? Nu styres peruken ofvanifrän. Vet unge man, att i kryckans
ena ända har den store Paracelsus inlagt sju skägghär af den vise
Salomos mustacher, hvilka tillägga käppens ägare en sädan magt
öfver andarna, att ingen dödlig, äfven med tillhjelp af vissa naturliga krafter, kan häfva den. Hvaremot det i den andra ändan af
samma ovärderliga klenod inneslutna stycket af Riddar Sanct
J örans hundtand omgifver den med en ogenomtränglig krets af
helighet. Tro mig! vore icke detta förhällandet, sä skulle peruken
nog sjelf verka. Han och hans kamrater hafva, för icke sä läng tid
tillbaka, .uträttat större ting i verlden; och de ligga ännu djupt
inne i Theologi, Juridik, Filosofi, Politik m.m.m.m. Nu finnes
här ingen annan utväg, än att förmä min nedrige Broder sjelf, till
*)
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Lär förmodligen ett efter Perukmakare-Embetets reglor städadt hufvud kallats; nu användes termen i den sä kailade Sanitäts-gymnastiken, och rörelsen pä Ledamöter i
Tribunalema.

förtrollningens häfvande, och att lämna mig, hädanefter säsom
hittills, i oklandrad besittning af min välfängna egendom.«
»Ackja!« - suckade Humblom. »Men huru skall sädant ske?
Den som endast hade nägon att skicka! «
»Omöjligen kan jag gä.« Genmälte svarte Blommelin, »Dä
skrattar endast min Bror ut mig, med mitt kala hufvud. Hvad är
säledes att göra?« - Härvid gick han ett par gänger fram och tillbaka i rummet; men hastigt stadnade han och utropade: »Ja, sä
skall det gä till.« Hvarefter han begaf sig till dörren, mumlade
nägra. för Humblom obegripliga ord emellan tänderna, gjorde ätskilliga bugningar och utkastade slutligen en pappersstrut, som
Auscuttanten trodde sig igenkänna för en af dem, hvari de trenne
Rökgubbarna blifvit föregäende aftonen instoppade. Likväl hade
vär hjelte icke ännu hunnit att blifva med sig sjelf ense, om sä
verkligen · förhöll sig, dä strax pä besvärjelsen följde ett klappande pä dörren. »Korn in!«- ropade Blommelin; och inträdde en
läng och mager man, uti mörkgrä eHer bruna kläder, hvilken genast antyddes af svarte Blommelin, att i Kongl. Commerce-Collegium uppsöka den Ljusblä och med honom öfverenskomma om
perukens flyttning.
Sedan den främmande, som uppgafs vara Commissions-Contors-Commissarien Röökman, hvilken Klädmäklaren i brädskan
förgätit att presentera, aflägsnat sig, tog Blommelin Humbloms
halsduk, uppvecklade och knöt den kring hufvudet; hvarefter
han, pä Rumbioms begäran, satte sig pä ena sidan om bordet,
midt erilot Auscultanten, som, sedan han noga sett sig omkring
och skjutit ned hufvudet emellan axlarna, frägade med en knappt
hörbar stämma: »är dä Referendadenen sädan trollkarl?«
»Gruflig! Gruflig! Det är just det, som hindrat hans fortkamst
i verlden. Ocksä känna Vederbörande honom mycket väl. Han
gär alldrig nägra önskningar till mötes. Det är en mycket dälig
menniska.«
»Ja, det hörs tydligen. I gär afton sä« --»Sä uppsökte han min hederliga vän, och förtalte mig pä det
rysligaste sätt. Säledes berättade han t.ex. att jag länte pä pant;
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att jag hade hemliga afsikter; att jag varit förföljd af Polisen för
min industrie; att jag och den der gamla Jungfron --- Var det
icke sä?«
»Nej, visst icke. Men derernot sä slog han in väggama till
Herrens rum, och lät mig se, hvad Herren der tog sig för. Ja, om
jag ej fätt igen min käpp, sä skulle jag verldigen tro att jag
drömt.« Och häruppä hörjade Humblom att berätta händelsen med
Electricitets-machinen.
»Hvilka orimligheter!« utbrast Blommelin, dä Humblom slutat. - »De äro knappt tänkbara i en Roman, sä framt den icke är
af Hoffman, eller imiterad efter honom. De förräda en lika egen,
som otyglad fantasi. De skola oundgängligen sätta författarens
förständ i misscredit och blottställa honom för ganska skarpa kritiker.«
»Sä mycket bättre för oss. Ty derigenom skall mängen Läsare
straxt finna, att vi äro oskyldige, och att det icke äro vi, utan
Författaren, som narrar honom att, pä läsningen af detta gyckelverk, förspilla en tid, den der kunde nyttigare användas pä solida
Skrifter, säsom t.ex. Krusens Contorist, Odalmannenoch Tjenstgörings-Reglementet, tillika med Reglementet, hvarefter man mä
sig till godo beräkna afgängen af under händer hafvande· Kongl.
Maj :ts och Kronans uppbörder. Förslagen till Inrättning af Sveriges Statsförvaltning och Whitcocks kosteliga honungsdroppar ur
klippan Christo härvid icke heller att förgäta. Kortligen att afsikten är, att pä det högsta uppglödga och uppspänna den i alla fall,
olyckligtvis nog tygellösa fantasien, för att pä sidlyktone afspisa
den bedragne Läsaren, med ett slut, der allt, säsom den store af
Leopold säger, fall er:
»i hopp, i platt,
Som bläsan af en fisk, gör under skon vid smällen. «
»Detta skola vi förekomma! Ja«- utropade Klädmäklaren med
högra banden sträckt mot himmelen - »Vi, endast vi, kunna det.
Ty 'säkerligen har det icke undfallit nägon uppmärksam läsare, att
det egentligen är med oss bägge som man spelar, eller - säsom
den yngre Mollberg plägar yttra sig - drifver spas. «
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»Ännu är likväl ej faran sä stor, ty säkerligen har det icke heller undfallit nägon uppmärksam läsare, att ända hitintills finnes
det ingen plan i arbetet, utan är alltsammans, för att tala med en
yngre konstdomare, en undulation af händelser.«
»Tala ej sä högt, dä ha vi ledträden kring halsen, innan vi veta
ordet af. Emellertid och innan vi ännu äro klatbundne, räckom
hvarandra handen uppä, att ingen skall äga frihet, att, efter en
smakvidrig bildningsgäfvas ingifvelser, besluta om oss och vära
invecklade - dock, sägom hellre - förbryllade angelägenheter:
räckom hvarandra handen uppä, att gripa till vapen - jag ser att
min Herres Studentvärja stär ännu der borta i vrän, och min borgaremuskött kan jag snart fä hit - och bildom, ja bildom! en
skyddsmur för vär frihet, hvilken ingen Författares väldsmagt mä
nederbryta: räckom hvarandra handen uppä, att recensentens
bläck och hökarens smör mä träffa ögonen pä en hvar, som ännu
vill förlänga värt lidande, det vare sig författaren sjelf, eller läsaren; ack! räckom, till ett valet, hvarandra handen uppä, att icke
en aln mer skall af vär fosterjord öfverlemnas i fiendens hand
d.v.s. att icke ett ark.papper mera skall öfverlemnas ät tryckarens
vädliga hand. «
»Fär jag lof att säga Farbror! Och om min högtärade Farbror
fär nägra processer, sä utbeder jag mig, att blifva anförtrodd deras utförande. I förtroende skall jag säga Farbror, att jag är hvarken sä dyr, eller sä samvetsgrann i ord, äthäfvor och skepelse,
som vär mest fulländade Advocat.« Och nu öppnade Klädmäklaren sin famn och Auskultanten sjönk till hans hjerta, och pussade
honom.
»Fär jag lof att stä fadder?« - Ropade Commissions-ContorsCommissarien Röökman, som i det samma äterkom, och, sedan
han med en bugning önskat de bägge Broderskaps-contrahenterna, all välsignelse ofvanefter samt ett göthiskt fosterbrödra-sinne,
förmälde, hurulunda han i Controll-Contorets Modellkammare
funnit Referendarien, sysselsatt med den stora Rikslikaren, hvarmed Handelsßalancen, Disconteanaler och annat Fru Sweas släp
skulle uppmätas. Detta hade Referendarien lagt ä sido, lett ät
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händelsea och upprepat en lang ramsa, som Klädmäklarens Charge d' affaires ej kunnat fatta, utan derföre begärt skriftlig. Härtill
hade Referendarien ocksä slutligen beqvämat sig; och Commissions-Contoirs-Commissarien läste: »Är kärleken, som himlens
mantel, ren? Och skön som den, af milda stjernors sken? Dä gör
peruken icke men. Men om detta icke är förhällandet: Med
maskens svepning kransen hästens här! Lät himlens färg gä upp
pä hvetets spAr! Och till sin stock peruken genast trär.«
Alla voro ense derom, att Referendarien velat spela rolen af
ett orakel, hvars svar ingen förmädde tyda. Ändtligen inföll
Humblom: »jag förstär det. Jag har redo pä allt. Lät mig berätta.
Nu känner jag mig äga en sällsynt benägenhet dertill. Lust och
berättelse komma visserligen frän peruken. Men drömmen kommer frän det blä bandet. Derföre, hör pä, Farbror! Dä jag i gär
afton gick ifrän Farbrar, mötte jag i trapporna ett ungt frontimmer som sannolikt tappa~ en der liggande ljusblä bandras. Denna
tog jag upp; men jag vet ej hvilken trollkraft lag deri förborgad.
Mitt hjerta blef sä uppvärmdt, och mitt bröst inneslöt en lugn
Söndagsmorgon om sommaren, med dess frän den asurblä himmelen nedvällande salighet; om jag, med Farbrors gunstiga tilllätelse, fär lof att bruka dessa svulstiga uttryck, som komma
öfver mig, utan att jag rätt vet hvarifrän. Men mina sä väl uttänkta förslag för framtiden surrade framför mig, säsom torndyflar;
och i stället vinkades jag af aningar i fjärilsskepnader, just i det
samma jag somnade. Härpä drömde jag, som jag annars alldrig
gör; och vet Farbror! dä tyckte jag --- men ännu en gang reser·verar jag mig, och förmodar, att det bara är en dröm i drömmen,
ty kan Farbrar tro, att jag tyckte mig stä i kalken af en lilja, och
likväl var det ingen lilja; det var uti urnan i en grift som jag stod,
uti den uman, som innefattar askan efter jorden och de förbrända
benen efter aflidna solar, och hon omslöts af de i rymden utsträckta bladen af en lilja, hvilka likväl upphäfde rymden, ty
rymden kan, lika sä litet som tiden, uppfatta evigheten. Men pä
Urnans lock, som utgjordes af ständama uti Evighetens lilja,
summo verldssystemer, säsom solgrand, och jag gjorde dem till
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intet, derigenom, att, dä jag skulle uppfatta dem, sä mätte jag
dem efter mättet i mina ögon, och skänkte dem tid, efter min
uppgäng och min nedergäng, oaktadt jag icke utgjorde en milliondel af det högsta tal den styrande Verldsanden i ett helt solsystem förmär att upptekna pä sin förgängliga räknetafla. Korss!
Farbrar ser sä förundrad pä mig, och sannerligen skäms jag icke
sjelf för sä vanvettiga drömmar. Men kan Farbrar tro, att jag ändock tyckte att jag betydde nägon ting, snart sagt mera, än i den
Kongl. Rätten, der jag bara är Auscultant ännu.«
»Det är intet sä bara det;« - sade Klädmäklaren och Auscuttanten fortfor: »Men förstär Farbror, ty jag förstär det ej, att det
var just derigenom att jag befann mig i Dödens urna, som jag hade förvärfvat mig Lif och betydelse, sä att jag trodde solen tjena
mig och skyarna för min skull dricka vatten. Vet, Farbror! att jag
var sjelf en sol? Likväl ~cke större än en knappnäls-sol; och ville
skina pä mitt vis, genom moln, och moln hvälfde sig framför
mig. I dem inblandade jag mig, emedan jag icke var nägon farligare sol, än att jag kunde mycket bra beblanda mig med molnen.
Men dessa bestodo endast af dödspustar ur slocknande lifsrosor,
och dä det sanna Lifvets sol sken pä dem, dä frambröt mägtigt en
skimrande morgonrädnad af Evigheten, speglande Hänryckningens guld och Salighetens silfver uti Försakelsens tärar, hvil~e, under jordens natt, hvilade pä de till Evighetens oändliga
minneskrans uppskjutande liljorna. Likväl förekam det mig besynnerligast, att hvarje sälunda i blommans kalk hvilande daggdroppe,. kunde, dä aningen om Evigheten besträlade den, sjelf utgöra en sol, som förmädde, att med sina strälar icke blott uppfatta hvad det icke kunde beskina, utan äfven omfatta det med kärlek, hvarigenom den sä sammansmälte med molnen, att dessa
upplyste det Närvarande och värmde det Blifvande.«
»Kan man höra!« - inföll Klädmäklaren och Auscuttanten fortfor: »Men framför min lilla sol simmade tvänne moln. Det ena
var ljusblätt, men dä jag skulle, säsom Sol betraktad (hvilket Farbrar lätt kan förstä) skina pä det, sä sken det samma i stället pä
mig, och det sä brännhett, att jag mäste söka skydd bakom det
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andra eldfärgade molnet, snarlikt Prinsessans klädning. Det molnet tyckte jag ocksä bäst om. Det var ett huldt och välsinnadt
moln; just ett säng- och skafferi-moln, om jag sä fär säga? Och i
skuggan af det förvandlade jag mig; ty kan Farbrar tro, att jag
tyckte att jag kunde förvandla mig, men det bedyrar jag för Farbror att jag alldrig gör, när jag är vaken, efter som jag är en
ganska hederlig karl och ännu icke kommen särdeles fram i
verlden. Af det der beskedliga molnet gjorde jag mig en nattrock.
Likväl var jag dä mera icke nägon sol, utan endast en ringa
härtur, som sökte sprattlande att uppnä ett berg af den art Kongl.
Landtbruks-Akademien är förpliktad att mest älska. Der gick det
ganska lustigt till. Med mycket behag valsade Syltburkar omkring
med Ättikskarafiner, och Bordsknifvar bade hängt värjor pä sig
och kommenderade: »gif akt, att lägga ned gevär!« genom hvilken
manöver smä Puderknifvar, som skuttade omkring med utländska
och inländska portföljer, funno Fäderneslandet öfver mättan tryggadt. Men hvad som mest förvänade mig var, att höra Brännvinsglas spela klaver, accompagnerade af ordentliga Gräddsnipor. Emellertid kom en rödhärig Peruk linkande emot mig. Den der är
visst en bondklippare till Peruk: tänkte jag för mig sjelf. Dock,
ho kan mäla min häpnad, dä jag i honom igenkände Salig Herr
Presidentens Embetsperuk, sammansatt af minst hundrade rödhäriga Häradsdomare- och Tolfmäns-luggar? Mycket förnäma
Fallvalkar, Skallror och annat barnstorverk bade han ock med
sig; hvarföre ocksä jag, för att slippa att hälsa pä sä mänga högt
uppsatte förmän och högtfömäme gynnare, hvilket alltid är ·svärt,
emedan man lätt kan räka, att vända ryggen ät den ena, dä man
skall bocka sig för den andra, tog mitt partie, och förvandlade
mig till en liten fogel. Dock, flyga kunde jag föga. Se, dä sväfvade en ljusblä dufva förbi mig, och af hennes fjädrar föll en bredvid mig. Den tog jag, och stack under min venstra vinge. Straxt
märkte jag, att vingarna buro mig, och nu bar det utaf uppföre;
ty hjertat kände sig sä fritt, dä mod rann derin med blodet och
handlingar flöto derifrän med det samma, hvilke sväfv.ade, säsom
glänsande stjernor, framför mig uti en punct, der allt var Ljus;
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men Ordet bodde i Ljuset.
»Emellertid gick jag till mig sjelf, säsom Auscultant betraktad,
och dä fann jag, icke allenast att Luften, uti hvilken Frihets-yran
skall i synnerhet utbredt sig, höll riktigt pä att svika mig, utan
äfven ätt det är ett ganska halsbrytande företag, att vistas pä sädant sätt, utan allt fot- eller annat fäste, mellan himmel och jord;
ehuru rep icke alltid skola vara att lita pä, i synnerhet om Uppbörden varit ringa. Derföre ville jag sä gerna ned till backen
igen. Men den satans blä fjädren tycktes verkligen göra sig ett
nöje af, att hälla mig öfver jorden. Nu blef jag ordentligt rädd för
mig sjelf och höll pä att brista ut i grät öfver mina egna tankar,
dä, till min lycka, en brandgul skata anlände, som ock begäfvade
mig med en fjäder. Genom dess biträde förvandlade jag mig bara
till en blyfogel, hvarefter det gick som endans för mig att komma till jorden igen; der jag skötte mina tarfvor och vann tjenstär,
under det att skatan och jag gjorde oss rede under en sädan der
tofvig och borgerlig peruk, som den Farbror vanligtvis brukar«--. »Barn!« sade Klädmäklaren - »kom ihog att den peruken har
tillhört den store Cagliostro. Den hitfördes tillika med nägra flera, hvilka jag allesammans nu lyckligtvis kommit öfver, af en
bland Besättningen pä Kuttern Assistance, efter den bekanta Medelhafs-expedition; och det tros, att när Peranesi icke hade nägot
annat att lemna, sä utlemnade han perukerna, utan att man derigenom förlorade synnerligen pä bytet, ty de funnos sedermera en
läng tid bortät af mycken behändighet i rädslag. Men hvad drömde Bror ·vidare? «
»Jag drömde ingen ting.« Svarade Humblom. »När man är af
bly, sä drömmer man ej.«
»Tala, min Son!«- ropade Blommelin, som hastigt uppsprang
och tryckte kanonerna helt tätt till Rumbioms öron. »Tala! Tala!
Ty nu·är Du Dufvan*); och det är icke Du, utan den stor~ Cofta,
som talar genom dig. «
*)

Dä den pä sin tid rycktbare Marchtschrejaren Baisamos eller Cagliostro, skulle anställa sina magiska operationer, nyttjades dertill ett Bam, som kallades Dufvan och
emottog sina uppenbarelser af ett högre väsende: Store Cofta.
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»Skata, lär Farbrar mena?« - Invände Humblom, hvars hufvud
nu befann sig med nedsänkta ögonlock och uppspärrad mund,
emellan Blommelins näfvar. Men efter nägra ögonblicks tystnad,
utbrast han: »F-n fare i Farbror, som klämmer öronen pä mig,
sä förbannadt! Peruken lossnar ändä icke, utan att det ljusblä
bandet knytes omkring honom. «
»0, Cagliostro! 0, stora Cofta!« Utropade Blommelin. »Huru
oöfversvinnelig mäste icke din vishet hafva varit, dä ännu sä
mycket deraf kan vara qvar i dina peruker! Väl mig! som räddade
dem, dä de mäste i det offentliga lifvet gifva rum ät andra af nymodigare fason. Jag har emellertid fätt ett ansenligt parti räd pä
Nederlag, bade till export och förtullning inom Riket.«
»Rad mig dä! huru jag skall fä rätt pä Thorleifsson, ty han tog
det blä bandet med sig. « Sade Humblom; och Blommelin fann
ingen ting lättare, han afsände med detta uppdrag CommissionsContoirs-Commissarien Röökman, som efter en kort stund äterkom i sällskap med den efterskickade.
»Nu tror jag att Författaren läter säpbubblan spela i rätt besynnerliga färgor« - sade denne. Men sedan han hört hvarom frägan
egentligen var, och sett Humbloms bedröfliga min, skyndade han
att kransa peruken med Alexandras band, som han under vesten
framtog. Emellertid uträttade hvarken detta eller Catharinas,
hvarmed försök ocksä gjordes, nägot. Humblom blef otröstlig
och Blommelin gick, med starka steg, fram och äter i rummet.
Ändtligen yttrade han suckande: »Min aning bedrog mig ej. Jag
befarade straxt att ett misstag ägt rum, att tvänne olika signelser
korssat hvarandra och sammanfastnat till ett härdt öde, som nu
trycker min unga väns hufvud.« Detta medgaf Thorleifsson, under det att han ruskade pä peruken och, rörd af Humbloms bevekliga ätbörder, föreslog att Referendaden borde ytterligare rädfrägas. Röökman derernot ansäg sädant alldeles öfverflödigt, och
bekände slutligen oförtäckt, att orsaken härtill var den farhäga
han hyste för Referendarien, emedan han sett den, äfven för pannan pä flera diplomater, med vigtigare uppdrag, än hans, sä
vanskliga kryckan, stäende i en vrä af Kongl. Commerce-Collegii
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Laboratorium Cbemicum.
Tborleifsson ätog sig säledes commissionen ocb äterkom, efter
en kort stunds förlopp, berättande: att Referendarien, som synts
mera förvänad öfver perukens envisbet, än det anstod en i gängen
af det verkliga lifvet bevandrad man, bade, efter nägon besinning, frägat: »buruvida Tborleifsson kunde erinra sig, bvad den
svartklädde mannen ropat efter bonom, dä ban rakade utför trapporna?« Till alllycka, bade denne kommit mycket väl i bog bela
ramsan ocb upprepat den för Referendarien, som, efter en stunds
begrundande, bvarunder ban stätt med pannan lutad mot kryckan,
slutligen börjat att smäle. »Der hafva vi det!« - bade ban utropat.
»Jag förelade peruken, att, om den stadnade pä nägot, som liknade dess stock, dä qvarblifva der, intill dess att bandet löstes genom den perukbärandes kroppsliga beröring af nägot, bvarmed
ban befann sig i andlig valfrändskap eller correspondans. Nu bar
äter min Bror äkallat en Lindwurm; ocb följden bar bäraf blifvit
den samma, som när man söker ett stort, ocb fär ett förmycket.
Man mäste kasta ifrän sig, bäde det som är lagom, ocb det som
är öfverdrift. Men buru detta skall ske vet jag icke, ty inom den
somnambuliska verlden äga icke halfhet och förlikningar rum. Nu
mäste säledes Er vän, för att blifva peruken qvitt, läta sig beröras.
af en Iindwurm, med hvilken ban befinner sig i en andlig frändskap. Men en andlig frändskap emellan Riddar Sanct Jöran ocb
en Lindwurm, ett kräkande djur pä markena, om ett sädant ocksä
funnes i verkligbeten, är ju alldeles otänkbar; ocb inom Fantasiens oinräde bar ju en outsläcklig fiendskap herrskat emellan bonom och draken, ända frän den tiden de träffades i Cappadocien.
Visserligen finnes bär i Stockholm en lindorm eller Iindwurm som jag nu erinrar mig - likväl utaf träd, och säledes lär ban
hvarken kunna bandla annorlunda, eller känna mera, än en annan
trädgud, äfven om ban för ögonblicket försäg sig med en sädan
innevänare, som den, bvilken sista Söndagsnatten inhyste sig i
bonom.«
Stumme betraktade Humblom, Blommelin ocb Röökman bvarannan; ändtligen bröt likväl den sistnämnde tystnaden, sägandes:
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»jag känner en karl, som är nästan sä begifven pä Upplysning,
som pä Snille och Smak, och hvars kunskaper och omdömes-förmäga äro till den grad utomordentliga, att han har härfträden till
allt hvad Gud skapat i himmelen, pä jorden och under jorden.
Herr Thorleifsson skrattar, ser jag. Men när Herren fär se honom; dä skall Herren ingalunda skratta, ty med egna ögon skall
Herren öfvertygas om, att allt hvad jag om honom sagt, icke allenast stär att läsa, likasom ristadt af besagde odödliges eget intellectuella fing er uppä hans breda panna och beskedliga anlete,
utan ock kan derjemte intagas deraf, att han har lof att i Stockholms-Posten skrifva sä mycket han vill. Derföre tvekar jag ej
heller att tillägga, att om han vill, sä fär han nog makt med peruken.«
»För Guds skull!« ropade Thorleifsson - »Uppsök och för
snart hit detta rara exemplar i Samlingen af Samtidens namnkunnige män. Jag hör pä beskrifningen, att hans ideer mäste äga den
gedigenhet, att de, förarbetade till ett andeligt cataplasma och utbredda öfver patientens hjerna, tvifvelsutan förmä att lossa peruker frän dermed amalgamerade hufvuden, utan ringaste rubbning af de innevarande tankarna, pä samma sätt som man skall i
America flytta stenhus, utan att möblerna behöfva uttagas. «
Denna gängen behöfde ej heller Commissions-Contoirs-Commissarien nägon uppmaning. Han skyndade bort; och emellertid
förirrade Klädmäklaren, jemte Humblom, sig i en betydelsefull
athandling om nödvändigheten deraf, att en blifvande Lag-Committe utsträckte det redan sä vackert förarbetade Bysättningssystemet till de gäldskyldiges lik, pä det att Slottskantzli-Betjeningen mätte erhälla jemväl sin andel af dem, efter döden. Men
denna undersökning, hvaruti allmänna säkerheten och egande rätten, efter vanan, figurerade, atbröts af Röökmans röst, som hördes frän trappoma.
Högt bedyrade denne: »pä sin heder! att mörker fanns, oaktadt
upplysningen; och att den nu gängse sinnesodlingen ej förmätt aflägsna vidskepelsen; « hvarpä han öppnade dörren och införde en
mäkta human man, som emottogs med djupa bugningar af Hum-
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blom och Klädmäklaren. Men pä bugningarna följde, säsom öfligit, oration, hvaruti Klädmäklaren lämpligen tolkade den inkommandes förtjenster. Derernot flyktade äter denne bakom sin
blygsamhet; dock tycktes han, lik en väl förskansad Commendant, icke ogerna se de anfall, som företogos, mot hans
skyddsmur, af de tre stora allierade Maktema, nemligen Auscultanten, Klädmäklaren och Commissions-Contoirs-Commissarien.
Ändtligen blandade sig äfven Thorleifsson i spelet, med den försäkran: »att om man länge höll uti pä detta sätt, sä storknade han
af den myckna röken«, och uppmanade derföre den inkomne,
»att, om möjligt vore, bistä en ung man, som förföljdes af ett
svärt trolleri. «
»Trolleri! « utropade den af Commissions-Contoirs-Commissarien anförskaffade Upplyste, som hade lof att i Stockholms-Posten skrifva sä mycket han ville. »Trolleri!«- upprepade han. »Ett
trolleri mitt i Upplysningens tidehvarf. Omöjligt, mine Herrar!
Jag försäkrar Er, att det nu mera är omöjligt, sedan en viss man
- ty den blygsamme bör aldrig nämna sitt eget jag ... dels biträdt
vid, dels öfvertagit ledningen af hvarjehanda Tidningar; sedan en
viss man lätit frän Scenen höras de sundaste lefnadsreglor; och
sedan en viss mans prisbelönta sänger förevigat sansens hejd.
Glömmom ej, mine Herrar! att en man af sä sällsynta förtjenster
icke fär blifva ett föremäl för det allmänna gäckeriet.«
Dock öfvertygades den Upplyste ganska snart, att allt hängde
icke här rätt till hopa, sedan han företagit ätskilliga fruktlösa försök, att·aflyfta peruken, som han fann qvarhällas af nägot helt annat, än häftpläster. Han stadnade slutligen helt förbluffad, och
detta andrum begagnade Klädmäklaren, för att göra honom bekant med sin egen olycksaliga signelse och Referendariens krycka.
»Detta är - pä min heder!« - utropade han, sedan han hämtat
sig - »icke annat än en Imitation efter Tyskan, eller, - kanske när
allt kommer omkring - helt enkelt en Öfversättning. Emellertid
borde likväl Kongl. Hof-Cantzlers-Embetet, som upplyst vakar
öfver Svenska litteraturen, verkligen förbjuda vissa därhus-förfat-
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tare, att framkomma med sina osammanhängade digter och oskapliga inbildningsfoster; men framför allt borde de vrängda
framställingarna förekommas, ty det kan icke undfalla nägons
uppmärksamhet, att, ehuru den här utsväfvande skriftställaren vill
i början af boken .läta händelserna tilldraga sig vid medlet af
1790-talet, begär han likväl den ena anachronismen efter den
andra. Deraf kan ocksä - för att tala med fabrikören för gamla
Lurendrägeri-Förordningen- pätagligen synas, »att man med den
person, som har lof att skrifva i Stockholms-Pasten icke menar
Kellgren, utan en annan stor författare af sednare dato, som« --»SOm« - inföll Thorleifsson - »till lycka för den allmänna
Lustigheten, föddes, likasom Blaren i Wobesser, oefterrättelig. «
»Tyst!« Skrek den Upplyste. »Jag gär nu att anmärka, huruledes detta bevisar sanningen af hvad en kommande tids djupsinnigaste tänkare, vittraste skald, mest omtyckte Dagbladsskrifvare
och sundaste kritiker skall yttra: »eller att man icke kan neka det
Tyskarne, eller rättare, afarten af deras författare, varit de som
genom sin extravagance förvillat de hufvuden ibland oss, som
icke bade nägon annan egenskap än denna, om icke en viss löshet
i hjernmärgen, som, ur ständ att kunna tryckas i nägon bestämd
form, snarast lämpar sig efter denna formlöshet, som utmärker
det gäsande rähetstillständet« *).
»Üm den lösa hjernmärgen« inföll Thorleifsson - »bearbetas af
perukerna pä Tyskt eller Fransyskt sätt, tyckes här vara likgiltigt;
det förödmjukande deri är blott, att perukerna fä arbeta; hvilket
det anförda stället handgripligen ädagalägger, äfven som att min
Herres hjernmärg mäste vara ganska stadig och väl pressad i en
gifven form, t.ex. af en ohjelpligen inbilsk narraktighet.«
»Inga otidigheter!« - Skrek den upplyste. - »Ty hvad man
säger mig, det drabbar pä visst sätt den ryktbarare Dagbladsskrifvaren, som framdeles kommer att i sin Tidning läta införa dessa
kärnfulla yttranden, och som sälunda är att anse, säsom den enda
reella i hela detta Sammelsurium. Ja, än mera, man kan anse honom, och äfven mig, i egenskap af hans förebild eller prototyp,
*) Anticiperadt yttrande ur Stockholms-Posten.
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säsom en representant af realiteten i compact form existerande,
sammantryckt af erfarenheten, inom det praktiska förständets
skrankor, ungefär som asten prässad i karet.«
»0, du förständets lyckliga ost!« utropade Thorleifsson. Men
ännu högre skriade den Upplyste: »Förbanna mig! bar icke den
karlen varit med vid Tornbyggnaden i Babel. Kör ut honom! Annars kommer han att göra stor skada. «
Härvid kastade Humblom pä Thorleifsson en af dessa manliga
blickar, som innefatta ett medelting emellan de stundom lika betydande uttrycken: Allraödmjukaste Tjenare, eller drag för F-n i
väld. Klädmäklaren äter bugade sig och Commissions-ContoirsCommissarien öppnade dörren ät den för sällskapet öfverflödige,
som smäleende lämnade rummet. I samma ögonblick höjde sig
ocksä den upplystes mod, och käck som en Lieutenant, dä han
vid en högtidlighet, qväser det päträngande packet, förklarade
han: »att han, som, genom aftagande prenumereration pä de tidningar, hvari han bar lof att skrifva sä mycket han vill, funnit,
huru djupt menskligheten redan sjunkit, ingalunda vill alldeles
störta den i vidskepelsens afgrund, genom sitt uppträdande s~som ·
trollkarl. Derföre trodde han sig böra gä sin väg;« och han stod
äfven i begrepp, att, efter en värdslös bugning för de närvarande,
verkställa denna hotelse, dä dörren sä starkt besattes af Röökman,
Auscultanten och Blommelin, att all reträtt blef omöjlig.
»Hvad viljen I, mine Herrar?« frägade han; - och enhälligt
svarade de: att ingen annan än han kunde aflyfta den fatala peruken frän den olycklige unge mannens hjessa. Hvaremot den
Upplyste äter, svor vid Smaken och bedyrade vid Snillet, att han
härtill vore oförmögen. Men lika litet som han, vid sitt uppträde
som Dramatisk Författare, förmätt att röra en enda äskädare, lika
litet förmädde han att röra dessa Cerberer; och det dröjde icke
länge förrän Klädmäklaren, sedan han nägot litet gnuggat sin kala
panna mot perukens Tupe, sade: »Peruken vill bli kammad och
det är Ni, min Herre! som mäste göra det.«
»Nej,« svarade den Upplyste; men utan att akta härpä, framtog
Klädmäklaren en krokkam, den han förtäljde sig hafva under
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vägen inhandlat för tvä skiHingar.
Häftigare ryser likväl icke Macbeth tillbaka för den mördade
Banquos välnad, än den upplyste klifver bakut för krokkammen.
Han drar en djup suck; ban sammanknäpper sina bänder ocb med
beveklig blick, beder ban: »Godaste Läsare! du är icke nägon slaf
under författaren, likasom jag ocb annat bederligt folk, som ban
läter uppträda i detta skuggspel, bvilket ban bebagar kalla ett
Quodlibet. Du kan bortlägga boken, men jag fär icke lämna Skädeplatsen, sä länge det roar bonom att skramla pä kedjan ocb
skräla sitt: »Dansa, Nalle! vig ocb ledig. Hör pä takten, vis dig
sedig! « Du kan i all beqvämligbet ocb gömd för verldens nycker,
tro dig sä klok, som Du verkligen är, eller inbillar dig att vara.
Men af mig skapar ban ovillkorligen - om bonom sä lyster - en
narr; ja ban till ocb med jemför mig med en af Sbakespeares personager. J ag bar förr varit ute för den ekeluten, ocb vet buru man
plägar tilltvälas. Derföre besvär jag dig, Godaste Läsare! vid allt
stort, som en stundande tid kan ästadkomma. Vid Strömmingsränsnings-Committeen ocb den pä förband betalda Statistiken
öfver Svenska välmägan! Vid de tärevärda Odinerna ocb Argi outransakliga visbet! Vid de riksnamnkunniga Ryttarebyxoma, ocb
den förskräckliga Vattuvädan pä Ladugärdslandet! Vid Odalmannens o.dala frihet, ocb Boskaps-Medicinens inflytande pä Uppamnings- ocb Uppfostrings-Committeema! Men framför allt, vid
de poetiska försoningarna, ocb item de politiska, med tby ätföljande fram- ocb insteg i Riddare-Capitel ocb Akademier! Drag
Författaren vid näsan, ocb lägg Boken ifrän dig! Rädda mig, som
ban vill göra till en Trollkarl! Rädda dig sjelf, som ban bar för
afsigt att göra litet vimmelkantig i bufvudet! «
Men dä den Upplyste nämnde Odalmannen, dä sägs ett stort
järtecken; ty dervid omgafs Peruken af en glittrande Sol, bestäende af strälande morötter, palsternackor, nycklar ocb batonger m.m., bvilken omkretsade peruken trenne gängor, innan
bon försvann.
Ater tager likväl Författaren till pennan ocb det härda Ödet
bjuder sämedelst den Upplyste, att gripa till samma kam, som
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blifvit doppad i den Svenska Voltaires blod. Visserligen gör han
det ogema, men han friserar emellertid Cagliostros Peruk; och
hvad mera är, han gör det icke illa. Man ser att naturen ämnat
honom till nägot nyttigt; men att det var här, och icke tankar,
som han bordt städa. Derföre ordnade han ock nu, med en omhugsan, som skulle hedrat Salige PerukmakareAldermannen Grabedunckel, vid handläggningen af ~tt Riks-Räds hufvud, rangerna, proportionerade placquen och gaf ät bouclerna vederbörlig
spetsning; men efter att slutligen hafva väl inpudrat alltsammans,
och gjort sig sjelf uppmärksam pä, huru väl han utförde allt hvad
han företog sig, utropade han under känslan af sin plikt vis a vis
peruken:
» Jag ingen ömkan har- jag afskyr dig och ljuset,
Jag störta kan en verld, blott han begrafs i gruset.«
Derernot hördes i det samma likasom en kraftens dödspust ur peruken, frän hvilken uppsteg en molnstod af puder, men utur molnet utgick en röst, och den talade och sade:
» Blankare! Blankar du Blanca blank i förblankande rimslut?
Blancan än blankad ej är. Blanka! sä blifver hon blank.«
Förskräckt och uppbragt öfver sä mycken otacksamhet sprang
den Upplyste pä dörren, medan Klädmäklaren afryckte peruken
och· satte den pä sig; hvarefter han och Commissions-ContoirsCommissarien togo ett ömt afsked af Humblom, som lofvade att
oförtöfvadt hälsa pä den förre, dä han skulle fä upplysning om
hvad hitintills kunnat förefalla mörkt.
Entledigad frän sin börda, eller rättare frän sitt förtidiga öde,
kände Auscultanten sig visserligen medtagen; men han kände
ocksä vigten af att visa sig flitig och gä sina förmän, medelst
bugningar, under ögonen, och af detta skäl skyndade han sig ock
till den Kongl. Rätten, der han hade tillfälle, icke allenast att fä
bocka sig för sä mänga Vederbörande, som ännu ej bortgätt, utan
äfven att förvissa sig derom, att Thorleifsson ej förrädt honom
och omtalat händelsen med peruken. Han tröstade sig säledes .lika
snart, som beqvämligt, öfver de honom öfvergängne ohemula li81

delser, och aningen om middagsbordet, som han skyndsamt gick
till mötes, skiljde honom frän farhägan, att underden äterstäende
delen af sin vandring pä den jordiska banan, nödgas i synlig mätto, spela rolen af en perukstock, och hvad än värre var, af en oförtrollad stock ät en förtrollad peruk.
Emellertid förlyckligades han af inbildningen, hvilken slog
tvänne flugor i en smäll, dä den med sitt magiska skimmer omgöt
samt gaf värde och betydelse ej mindre ät maten, än ät den
vackra Catharina, hvars hänryckande röst var det första ljud han
förnam frän sin Lycksalighets Ö, ty just vid hans inträde i rummet skrattade hon till sä gällt, att han omöjligen kunde underläta
att erinra sig den omdrömda hulda skatan, jemte de blifvande
skatungarna. Ja, han begynte att för sig sjelf gnola: »En liten Papagena, vill Papageno ha,« o.s.v. Härföre dröjde han ej heller
att, sä fort han kommit pä stolen, vinka henne till sig, säga henne
huru vacker hon var, bläsa pä henne och begära mat, hvilken hon
äter framräckte med en sä Kotzebuisk oskuld, · och Lafontainisk
känsla, att troligtvis ingen älskarinna, allt sedan verldens skapelse, pä ett sä förtjusande sätt, serverat sin älskare portionsvis.
Men derernot gjorde han fullkomlig rättvisa ät hennes huldhet.
Han emottog, med utsökt artighet hvarje tallrik; och om han icke
ätit pä mänad, sä hade han säkerligen lätit sju portioner gä genom
den dyrbara handen. Nu äter mäste han inskränka sig till mindre.
Likväl voro de genom Catharina spederade laddningarna tillräckIiga att hälla honom skadeslös för det tväng statsfördraget i allmänhet, och matfördraget i synnerhet älade honom; och minnet af
icke allenast Huldinnan utan äfven de sista pannkakoma med sylt,
hvilka hon enkom ät honom anskaffat varma, beledsagade honom
hem och ända in i hörnet af pinnsoffan, der han nedlade sig för
att egna nägra ögonblick ät alfvarsammare reflexioner. En vana,
som han sällan .eftersatte, dä han redan hunnit inhämta, att det är
under denna tidpunct som mängen tänker djupast och känner
vekast; och hvarmed han ocksä höll pä som bäst, dä nägon
knackade pä dörren.
»Välkommenr välkommen!«- ropade Humblom, underdet att
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han gnuggade sömnen ur ögonen; och insteg den garnla Margaretha, som frarnförde Referendariens hälsning, med anhällan, att
Notarien ville tidigt pä eftenniddagen komma till honom. Men
innan vär hjelte ännu hunnit att rörande detta ämne stadga sin
mening, anlände äfven Jungfru Ursula, med en lika beskaffad
bjudning frän Klädmäklaren, hvarigenom Auscuttanten försattes i
samma kinkiga belägenhet, som fordom Hercules pä skiljovägen
och mängen beskedlig Domare nu för tiden, dä han finner utgängen af en sak vara föremal för tvänne lika förnäma eller rika
förespräkare. Säledes säg han rakt framför sig ned pä golfvet, för
att fä rätt pä nägon undflykt; och dä detta ej ville lyckas, klädde
han sig flera gänger bakom örat, troligen för att väcka pä skarpsinnighets-organen, som, efter Galls' system, lärer vara der helägen. Dock innan Auscuttanten ännu hunnit att skaffa sin mening
Iuft, räddades han utur allt bryderi af Ursula, som knappt hunnit
att närmare betrakta Margaretha, förrän hennes knutna näfve befann sig framför den sednares näsa. Härvid kam ocksä Humblom
ur sin jemnvigt, han uppsprang ur soffan, fattade Margaretha i
banden och förde henne utom dörren, sägandes: »Gä, för Guds
skull! sin väg, min söta Madam: jag skall hafva den äran att komma.«
»Ja sä !« - skrek derernot Ursula, dä Auscuttanten äterkom, »Herren umgäs med trollkarlar, tecknatydare, dagväljare och dem
som pä foglalät akta? Med sädant folk umgäs en ung Herreman,
som vill frarn i verlden; men det skall Blommelin sätta pe före!
Ty vi vilja Herren bättre, än han vill sig sjelf.« »Se här har Madam mitt hedersord, att jag skall denna afton
ocksä hälsa pä Herr Handelsman Blommelin!« svarade Humblom;
hvarpä gumman aflägsnade sig under försäkran, »att det var angelägna saker, som Blommelin hade att säga honom. «
Ät sig sjelf lemnad visste Auscuttanten icke hvad han skulle
göra. Frän besöket hos Referendarien afskräcktes han genom de
mänga besynnerliga saker han der sett; och den mäktiga trollkraften läg äter emot Klädmäklaren. Säledes beslöt han, att icke
gä till nägondera af dem, utan i stället begifva sig till Stallmästa83

regärden, der inga fQrtrollningar äro att befara. Detta satte han
ocksä genast i verket; men han bade icke gätt mänga steg, dä han
upphanns af Referendarien, som, päminnande om löftet, anmodade honom att vara sig följaktig hem. Hvartill Humblom ock
mäste beqväma sig, under försäkran, att han gjort denna omväg
endast för att taga sig nägon motion pä maten.
Derpäanlände de vandrande till huset N:o 33 vid Kimstugugatan. Uti Referendariens sällskap fann Auscultanten de uppstoppade djuren mindre förfärliga~ han vägade derföre närmare betrakta dem, och han tyckte att en del af dem sägo rätt hederliga
och borgerliga ut. Införd uti en större sal, fann han der samma
flicka, som han föregäende dagen mött i trapporna hos Klädmäklaren, sittande i en emellan tvänne fenster längst fram i rummet
stäld försilfrad ländstol, klädd med hvitt sammet. Att hon var
skön, det mäste Auscultanten för sig sjelf medgifva, men sä vacker som den vackra Catharina var hon likväl icke; ty han älskade
ej dessa längväxta och smärta damer, som alltid se ut som Kejsarinnor eller Drottning~ incognito; han tyckte mera om smä mulliga fäntor med kupiga Iänder pä forngöthisk fa~on. Dessutom läg
uti de stora mörkblä ögonen, som framblixtrade under en höghvälfd panna, ett visst högtidligt alfvar, hvilket ännu mera skärptes af en rak näsa och en liten, ehuru purpurröd, mund; dä derernot Catharinas fylliga läppar tycktes vara tillyxade enkom för
kyssar, dem den lilla trubbiga näsan visst icke sade nej till, och
hvilka med ännu mindre stränghet förbödos af hennes smä och i
grätt spelande ögon. Ocksä önskade han i hemlighet, att det hellre varit den varma Catharina, än den kalla Alexandra,. som Referendarien presenterat, dä han för honom framställde sin systerdotter, Hans Romersk Kejserliga Maj :t Diocletiani fränskiljda
Gemäl, och nu mera enda efterlemnade arfvingen efter Grasshandlaren Rosengran.
Man kan lätt föreställa sig Auscultantens förvänade blickar pä
den frän Kejsar Diocletianus skiljda Grosshandlaredottren, som
med en viss värdslös liknöjdhet emottog, sedan hon äter uppträdt
pä thronen, Humbloms underrättelser om vädrets beskaffenhet
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utanför fönstren, och om en karl, som samma dag hoppat i Norrström. Härmed afstadnade ocksä conversationen; ty Auscultanten
kunde icke inom sig afgöra, huruvida han nu borde omtala antingen en vigtig process i Kämners-Rätten, eller att Österrikarne
äterigen fätt stryck, eller att en Lieutenant, som nyss tagit en flicka frän ett värdshus, sedermera afskedat sig sjelf, dock hjelptes
han snart ur detta bryderi af Referendarien, som, efter nägra minuters utevaro, äter inträdde i rummet, hvarpä Alexandra strax
lämnade detsamma.
»Det var en fatal händelse med Peruken,« sade dä Auscultanten.
»Hvilken Peruk?« frägade Referendarien.
»Den som blef, efter Herr Referendariens anvisning, lossad
frän min hjessa, af den store Upplyste.«
»Hvem är den store Upplyste, som tager sig för att scalpera
folk midt i Upplysningens tidehvarf? «
»Han scalperar visserligen ingen. Han har bara lof, att skrifva
sä mycket han vill i vissa Tidningar; och att skiekligen leda Opinionen ifrän allt oskick. «
»Dertill fordras mycket oskick. «
»Men Cagliostros peruk friserade han rätt väl, under det att
den satt pä mitt hufvud. «
»Intet är det Cagliostros Peruk, « sade Referendarien, Iängsamt
runkande pä hufvudet. »Den har tillhört, eller rättare, den är sjelf
en hel annan person.«
»Jo, jo! ja, ja! Det kan läta höra sig!« - utbrast Auscultanten,
under det att han, med spitsfundigt utseende, uppsköt venstra
handens pekfinger längs med näsan, - »kanske Riddar Sanct Jöran; ty man tyckes just envisas, att vilja truga honom in i min lefnadsmälning, utan att jag likväl derigenom hos mig förspörjer
minsta Iust, hvarken att kämpa mot drakar, eller att släss för
prinsessor och andra borgaredöttrar, sä framt ej inför KämnersRätten. Men ännu mindre vill jag förväga mitt lif, eller ens min
välfärd, för hvarjehanda ideer och tankyttringar; emedan ett rättskaffens Embetsmanna-ämne bör i tid inse, att om han skaU ut85

sätta sig i nägra äfventyr, sä mäste det endast ske för sädana meningar och tänkesätt, som omfattas af hans President och andre
betydande män, ty dä kan han vara säker om, att i en framtid fä
sig en sädan beredvillighet tillgodo räknad, pä samma sätt som
salig Münchhausen säg fullkomnas det honom ofvanifrän gifna
löftet: ,.tag mig f-n! du skall hafva gjort sädant för intetf«
,.Da Du nämnde Riddar S:t Jöran, sä böd en inre drift Dig sä
tala! « utropade Referendarien, som i detsamma uppreste sig med
en sädan häftighet, att en herrlig och lägande ungdoms-rodnad
uppflammade pä de visnade kinderna; och han fortfor med förklarade glänsande ögon: »En högre makt lade dessa ord pä din
tunga, ty nu vet jag, hvem Du är; och pä dig har jag väntat, under en längd af är. «
»Pä mig?« - frägade Humblom helt förundrad, - »Det vore
mycket!«
»I den länga vinternatten, dä snön drager sin svepduk öfver
. marken, och kylan hviskar till menniskans hjerta om döden, dä
framglänsa stjernorne säsom · vittnen om ljuset och säsom Borgensmän för Fortfarandet. Pä samma sätt framblixtrar inom menniskan tankar och ord, säsom minnen af det Förflutna, och säsom
aningar om det Kommande. Genom det moln, hvarpä Vedersakaren för dig mälar en prälande morgonrodnad af detta lifvets fäfängligheter, pä det att du mä förvillas, och eftersätta din medskapade herrlighet, trängde de ord du nyss sade, lik en blixt, ur
den öppnade himmelen. Min förmodan, dä Du bragte mig min
förlorade egendom, är fullkomnad. Det är Du och ingen annan.
Jag känner dig äter. Mitt inre öga ser dig i hela din pragt och
med mina tankar omfamnar jag dig, säsom en Son omfamnar sin
Fader, och säsom en lärjunge hälsar sin Mästare.«
»Jag försäkrar att detta förekommer ganska obegripligt.«
,.Jordens Mäktige förpantade Dig, herrlige Yngling! fordom ät
qvalen och sälde dig ät sorgerna, derföre att Du älskade friheten,
uppenbarad i Försoningen makt och dyrkade Sanningen, uttalad
af Honom, som bröt träldomens bojor, äfven efter döden. Jag vill
minnas, eller rättare - jag vill hoppas, att sädana voro dina ord,
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dä jag träffade dig morgonen af min dödsdag. Ännu tycker jag
mig kunna erinra mig desamma; och dä jag ur de Heliga Skrifterna fömimmer sanningens ord, dä ljuder ännu för mina öron en
sällsam efterklang af de sista stegen under min förra vandring,
likasom döende accorder af en Eolsharpa, hvilken, ehuru uppställd i Dödens port, likväl anslas af det eviga lifvets saliga fläktar.«»Herre Gud trösta mig! Herren är väl icke död heller, kan jag
tro?«
»Föga bättre. Men uti dessa ljud utur grafven, af detta skall
efter den pä likkistan kastade mullen, beledsagad af försäkran om
uppständelsen och ett lif efter detta, eller mä hända endast i min
brinnande önskan, att fä höra dem, och hvilken adlar hoppet derom till en hänförande aning, ligger redan en sädan sällhet, att
jorden icke förmär erbjuda nägon liknelse eller nägon mätare för
den samma. Unge man! I hvilken ungdomligt varm tid lefde icke
vi Christne dä, midt ibland förföljelserna. Skön och mild uttalade
sig vär heliga Lära, genom de äldstes munnar och genom Martyrernas föredömen. Den hade icke ännu länat Fester af Judaroch
Hedningar för att upprätthälla det kors, hvaröfver ingen dufva
mera sväfvade; ej heller hade den försett sig med tjenare för att
kunna göra handräckning ät de Mäktiga af jorden. Ocksä gingo vi
derföre sä fröjdefullt qvalen till mötes; och derföre var den med
sin stora Vakt omgifna Kejsaren, i vära ögon, mindre än den
mindste i Församlingen. Dig hade jag ej sett, sedan Du, efter din
Moders. död, lämnade Krigshären och skyndade till Kejsaren,
men jag hade hört omtalas hvad Du uträttat i Libyen.«
»I Liaby? Der har jag varit med pä Ting, men alldrig i Libyen.; likväl gjorde jag underden tiden intet annat än skref rent.«
»Förstä mig dä, Unge Man!« - utropade Blommelin- »är det
väl omöjligt att Du icke redan tillförene genomvandrat denna
verlden? Är det väl omöjligt att den stoftklädnad, hvarur din lefvande Ande nu talar, hvarigenom han nu verkar, och hvaruti hah
nu uppenbarar sig, är den andra, den sjunde eller sjuttiondesjunde klädnad af samma ämne, hvilken han burit. Vet du väl,
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när han frambragtes af de oändliga Väsenden, som utgä frän den
oskapade Allfadren, frän Honom, som uti sin outransakliga höjd
väl kan nämnas, men icke fattas af oss i vär förgängliga .drägt?
Genomlöpa icke verldskropparna sina banor; hvarföre skulle dä
icke äfven vi genomlöpa vära? Men när dessa tyngas af Materien,
ock mä hända slutligen kastas af den i förgängelsens sköte, dä
höja vi oss derernot uppät, mot det eviga ljuset, i samma män,
som vi kunna lösgöra den lefvande anden, frän bojorna ur den
jord, hvarpä han sattes, och hvilken oupphörligt sträfvar emot
döden. Men vär död är ingen död. Den är endast ett vattuprof, pä
,det att .uppenbaras mä, när anden förmär att bära de bröllops1\kläder, deruti den skall en gäng framträda för ljuset. Eja! För
ljuset! hvilket, pä samma sätt som de garnie trodde, att elementarandarna, genom en dödligs omarmning, erhöllo en lefvande själ
till sina förgängliga kroppar, mäste omfamna oss och genomtränga oss med kraft, att kunna begripa det en Gud finnes.«
»Att en Gud finnes, mäste väl hvar och en kunna begripa,. dä
han besinnar, att det är just Gud, som icke allenast skapat oss,
utan äfven uppehäller oss och förser oss med kläder, föda, hus
och hem, bo och bohag m.m. Endast filosofen kan, i sin gudlöshet, förneka honom; men sädant kan ej heller strafflöst aflöpa, ty
vi äge, Gud ske lof! Lands- och Stadsfiscaler till den rätta Lärans
upprätthällande. Presidenten i vär HotRätt« --»Jag fragar ytterligare, om det är omöjligt, att begreppet om
Gud kan, i mängen menniskas tanke, synas sä djupt, eller sä
högt, att tanken, genom detta tänkande pä det tänktas omätlighet,
upplöser sig sjelf; och att det hiskliga i denna upplösning tillika
upplöser hoppet om Gud och Ieder till dess motsats. «
»Upphör Herre!« - skriade Humblom öfverljudt - »att med
dessa höglärda och sammanskrufvade ord förbrylla hufvudet pä
en man, som icke önskar sig andra tankar, än anbelangande hans
fortkomst pä tjenstemannabanan; och. hvilken det säledes endast
höfves, att vörda Kongl. Lag-Committeens vishet, att beundra de
Kongl. Akademiemas kunskapshöjd, och att framför allt inse de
Hög- Väl- och Loft. Domstolarnas urskiljningsförmäga.«
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Referendarien säg icke en gäng pä Auscultanten, utan fortfor i
samma ton: »Men de som päkalla Gud i andanom och sanning: de
som närma sig honom i kärlek och hopp: de som omfamna honom med troil; de höja sig öfver det jordiska och deras själar lida
icke af de refvor, hvilka slitas i stoftklädnaden. Dock sä herrlig
som Du framträdde, om morgonen, efter den rysliga martern pä
det med skärande svärd försedda hjulet, har jag alldrig sett dig.
lcke en gäng framför fronten af din Iegion. Du mä sjelf döma! «
Och med dessa orden bortgick Gubben efter en af de stora folianterna.
»Hvad är det, Herren ernar läsa?« Frägade Humblom.
»Er Legend,« svarade Blommelin.
»Min Legend?«- utbrast Auscultanten.
»Ia, « - sade Referendarien, - »det är en

Legenda om Riddar S:t Jöran

Uti den Romerske Kejsaren Diocletiani krigshär tjente den unge
Riddaren Georg frän Cappadocien; och var han der synnerligen
aktad och hedrad för sin fromhet, sitt stäteliga Ridderskap och
sitt mannamod i alla fältslag, belägringar, skärmytslar och annan
örlig. Men, medan han sä lyste, icke annorlunda än som en stjerna, framför alla de andra manhaftige och förständige krigsmän i
hären, sä ankom till honom ett budskap, berättande det bade hans
Fru Moder med döden aflidit. Begaf han sig dä ifrän fältlägret för
att taga i besittning sitt arf, det hans moder ombestyrt och besutit; aktande han sig derefter till det Kejserliga hoflägret, för att
aflägga sin hyllning för de Län och det herrskap han innehade.
Likväl och som han var en Christmild herre, samt i all gudsfruktan och dygd upptucktad, alltsä skattade han det jordiska ringa
och d~ han kom till sin fäderneborg, utdelade han alla sina häfvor
till de fattiga, förrän han trädde an sin resa; ägandes han derefter
icke qvar mera, än sina fasta arfvegods och öfver dessa satte han
fogdar och befallningsmän, som, medan han drog till Kejsaren,
skulle utkräfva hans afrad och räntor, och öfverantvarda dem till
Församlingens äldste, hvilke alltsammans dem fattigom utskifta
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borde. Dragande han derpä gladeliga ästad och anlände han slutligen till den stora staden Silene, .pä vägen genom Libyen.
»Men dä han dit kom, fann han stadens innevänare mycket bedröfvade, och gingo de alla, sä män som qvinnor, uti sorgkläder,
och förnam han mycken klagan, och säg han mänga grätande
ögon. Allt derföre sporde han värden uti sitt herberge till, hvad
detta mände betyda och hvad dem felade? Svarade dä denne, att
Gudame hade beskärt ett svära ömkeligt öde öfver den staden, ty
utur den nära angränsande sjön hade sig upphäfvit en grym och
hiskelig drake, den der sökte att med sin anda helastaden förgifta, med mindre än att stadens innevänare hvarje dag ät honom
offrade en ren jungfru, till ett spiseoffer. Berättande han vidare,
det hade lotten nu fallit pä Konungens yngsta dotter, den sköna
och nädiga Prinsessan Margaretha, och vore hon samma dag utförd till drakens Iäger, emedan ett stort knorr hade upphäfvit sig
bland menigheten, derföre att Konungen henne icke strax utgifva
ville, ehuru sä mänga, bäde Riddersmän och Borgare, redan mäst
sina döttrar mista.
»När nu Riddaren sädant höra mände, dä ropade han till sina
tjenare att de hans stridshäst sadla skulle, och iförde han sig sin
rustning och tillsporde han derpä värden: hvarest den grymme
Draken sitt tillhäll hade? Visade värden honom dä den stadsporten, hvarigenom vägen ledde neder till sjön. Red sä Riddaren dit
fram, och säg han dä pä stadsmuren stäende mänga bäde män,
qvinnor och barn, de der slogo sig för sina bröst, fast ömkeligen
klagande, att den milda Prinsessan skulle pä ett sä ömkligt sätt
läta sitt ·Iif. Men dä de hörde att Riddaren tillropade dem, som
porten i värd hade, att de den samma öppna skulle, dä varnade de
honom; aktande han dock icke deruppä, utan svarade och sade:
att han ville strida med Drakan, uti den lefvande Gudens och
hans enfödde Sons namn, hvilken hade trampat ormen under sina
fötter. Blef sä porten uppläten och drog Riddaren utur staden;
hvarvid alle, som det sägo, hisnade, klagande öfverljudt deröfver, att den lede Draken nu mände fä de skönaste offer, och
bannade de sina afgudar hvilke sädant tillstadde. Fortsatte emel-
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lertid Riddaren sin väg, utan att akta uppä deras tal, och när han
kom ett stycke fram, dä säg han ett ganska stätligt altare upprest,
och derinvid stäende, med gyllene kedjor fastbunden, en skön
jungfru, klädd i kostelig kläder och med en krona pä sitt hufvud.
Men hart derinvid läg emellan häga berg och märka träd en
svartblä sjä. Bärjade sä att uppskjuta ljusa bläddror uppä vattnet
och hof snart sjän sig färfärliga, seende man dä foglarne fly med
hemska skrik utur träden deromkring. Men Jungfron vred klageliga sina händer, och signade hon allt neder af färskräckelse.
Vaknade hon likväl äter opp, och stod dä Riddaren framför henne, hälsade han henne med all höfviskhet och ville han hennes
bojor aflossa. Bad hon honom fast hellre fly, emedan Drakan
snarliga komma skulle och dem bägge förgöra. Detta vägrade
Riddaren; och hof sig emellertid vattnet allt hägre och hägre, sä
att mörka strälar uppsprutades mot himmelen och vräkte vägorna,
sä stora som hus, emot stranden, hvarest uppsteg mycket dam
och rök, likasom af svafvel. Men utur röken framlyste tvänne
eldflammor och voro de Drakens ägon, hvarmed han säg sig om:..
kring, dä han framgick, sä att marken ristade under hans steg,
och en storm, likasom om hösten, for brakande mellan trädens
grenar. Hastade Riddaren dä uppä sin häst, fattade sin lans och
red närmare till stranden emot Draken, hvilken, i det han fick
Riddaren se, färgrymmade sig äfver mättan, utbläsande en tjock
rök med eldgnistor utur sitt gap, det han storligen uppspände pä
det att han Riddaren uppsluka mände. Men denne sporrade sin
häst, som med ett spräng stod pä Drakens nacke. Bärjade dä odjuret att med sin spitsiga stjert stinga efter Riddaren, och vältrade det sig sä omkring att hästen mäste nedspringa pä marken.
Utgöt nu Draken stora strömmar af etter, och hof han sig högt
frän jorden, i den akt att förkrossa Riddaren; men denne tog sin
lans öch rände den midt igenom vilddjuret och djupt neder i
marken, sä att Draken icke kunde röra sig ifrän stället. Kräkte
och slog han nu med stjerten och sprutade han sä mycken eld
ifrän sig att ett moln af dam och rök uppsteg och dref ned äfver
staden. Säkte han tillika att ränna Riddaren allt igenom med gad91

den pä dess stjert, .eHer sönderrifva honom med sina klor. Men
Riddaren värjde sig manneliga med sitt svärd. Dä märkte han likväl, att Draken icke kunde säras deraf; ty vände han det om för
att slä vilddjuret dermed. Men när korsset pä svärdets fäste träffade Drakens nacke, dä signade han ned, och hördes dervid en
dof skräll, och sköt likasom en svart läga ned i jorden; varandes
nu den lede ormen helt maktlös utaf sig.
» Framträdde sä Riddaren till Prinsessan, och tycktes hon dä
fast hellre död än lefvande. Men när hon förnam, att Riddaren
hade lossat hennes bojor och säg odjuret der liggande, dä var hon
öfvermättan glad, lofvade den tappre Herren, den hon kailade sin
Perseus, viljande för honom nedfalla. Näpste hennederernot Riddaren för slikt hedniskt tal. Underviste han henne ock om den ende sanne Guden, samt primsignade henne. Derpä lade han kedjorna om Drakens hals och fick dem Prinsessan i händer. Satte de
sig sä bägge med all höfviskhet pä Riddarens häst; men Prinsessan hon ledde efter sig Draken, som fast ogerna medföljde. Och
voro stadens innevänare högligen förskräckte och trodde de
stadens undergäng vara för banden; ty de hade hört det hiskliga
gnyet och sett den myckna röken. Likväl och när de sägo detta
under, samt hurulunda den sköna Prinsessan släpade efter ·sig det
grymma odjuret, som nu var af korssets heliga tecken mökt och
slagit, dä blefvo de yttermera förskräckte och skriade, att detta
var ett hiskeligt spökelse, hvilket in i staden tränga ville. Talade
Riddame dem till, och märkte de ändtligen att icke nägot bländverk förvillade deras syn. Öppnade de nu stadens portar och undfingo de dem, som anlände, med margfaldig fröjd och gamman.
Korn Konungen dem ocksä till mötes och fägnade han Riddaren
det bästa han förmädde. Ropade nu hvar man att de skulle förfoga sig till Gudarnes tempel, och för dem upptända bränneoffer
och rökoffer. Men Riddaren straffade dem derföre, och predikade
han uppenbarliga för dem om den ende sanne Guden och hans
son, den der korsfäst vardt, och begrafven och pä tredje dagen
igen uppständen ifrän de döda. Annammade deruppä bäde Konungen och all menigheten den rätta tron, och döpte Riddaren
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öfver Tjugu Tusende menniskor i den staden; men den lede Draken släpade de in uti den Afgudens tempel, hvilken Apollo kailas, och uppbrände de derpä templet med Draken och alla afgudarne, och strödde der ofvan uppä salt, och är detta ett ofruktbart
rum, der hvarken gräs eller träd växa, allt intill denna dag.
»Da nu Riddaren allt detta uträttat hade, .aktade han att draga
dädan, men Konungen sökte att honom sädant förmena; viljande
han fast hellre lämna honom sin dotter till gemäl och dela sitt
rike med honom. Sade derernot Riddaren sig icke sädant tillstädja, utan berättade han, hurulunda han var stadd pä vägen till sin
Herre och Kejsare. Togo de allt derföre ett kärligt afsked frän
hvarannan, och skiljdes Prinsessan med mänga tärar frän Riddaren, som fortsatte sin led ända till Nicomedia, hvarest Kejsar
Diocletianus dä höll sitt hof.
»Gick Riddaren sä inför Kejsaren och hälsade honom demötliga; men Kejsaren sporde honom till om det stora rykte, som
öfver all land utgänget var, anbelangande det äfventyr, hvilket sig
i Libyen tilldragit hade. Sade Riddaren sädant vara sannerliga
skedt; men att det icke var han, utan den Allsmäktige Guden,
som sädant under, genom honom, förrättat hade. Dä sporde Diocletianus: hvilken Gud han menade? Men Riddaren svarade: icke
finnes mera än en Gud, den himmel och jord skapat hafver. Frägade Kejsaren vidare: om icke Riddaren erkände, att denne Guden vore den store Apollo. Detta förnekade Riddaren alldeles, sägandes: att han, genom den korsfäste Gudens Näd och biständ,
sädana under uträttat, och hade det djevulens redskap, afguden
Apollo, icke mäktat sitt eget tempel att beskärma.
»Förgrymmade sig nu Kejsaren och antydde Riddaren, att läta
de Christnas Gud fara, och endast hälla sig till de gamla gudarna.
Men Riddaren nekade alldeles härtill; bekännande han uppenbarliga de Christnas Gud, lofvande och prisande honom öfver allting. Uppstod derföreden Romerske Consulen Magnentius, som
ock tillstädes var, och talade han mycket bevekeliga om nödvändigheten och nyttan deraf, att hvarje undersäte, men enkannerligen Riddare de der anlända till hofvet, gä höga öfverhetens
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önskningar till mötes, samtunder ögonen. Svarade Riddaren dertill: Gifver Kejsarenom hvad Kejsarenom tillhörer, och Gudi
hvad Gudi tillhörer. Blef nu Kejsaren emellertid fast rasande af
vrede uti sitt hjerta; men alldenstund han nogsamt hade sig bekant, att Riddaren var en ung och tapper Herre, fördenskull talade han honom vänliga till med böner och förmaningar, att han
skulle sig granneligen betänka och läta af frän en Gud, som var
sä vanmäktig, att han icke kunnat beskydda sig sjelf frän den nesliga döden pä korsset. Men pä detta talet aktade Riddaren icke,
utan prisade han fast högre sin Frälsare, som för verldenes
synders skull tog pä sig en tjenares skepelse och ödmjukade sig
intill döden, ja intill korssets död.
»Vardt dä Kejsaren öfver en slik genstörtighet sä upptänd, att
han skriade till en af de kringstäende Drabanterna, befallandes
honom att han den Krigs-Öfversten, som icke var af Kejsarens
mening, med sitt spjut strax genomränna skulle. Gjorde ock denne sig härtill redo; men dä han stötte spjutet, med all makt, emot
Riddarens bröst, sä krökte sig dess udd, likasom hade den af bly
varit. Lupo nu alle till att skäda det undret. Likväl ropade Kejsaren derernot med befallning, att man den nyfikna och upproriska hopen med väld skingra skulle och Riddaren i häcktelse sätta. Skedde jemväl sä, och blef Riddaren införd uti fängahuset,
der i svära bojor och kedjor smidd och nedlagd pä jorden, samt
uppä hans bröst vältrad en sten, den ätta man näppeligen förmädde att röra.
»När nu fängamästaren ätervände morgonen derpä till fängahuset, sä förnamm han, redan pä afständ, en ljuflig säng af andeliga visor och psalmer, ifrän det rum, der han Riddaren inneslutit
hade. Förundrade han sig der öfver högligen, ithy att han trodde
denne redan vara af den svära stenen alldeles förkrossad. Trädde
han emellertid in i fängelset; men dä han blef varse Riddaren,
den der hvilade sä lugnt under stenen, som under ett blomstertäcke, lopp han med hast till Kejsaren och förtalte hvad han sett
hade. Deröfver blef Kejsaren ännu mera vred, och tillsade att
fängen skulle strax föras inför hans domstol. Ville ock fängvak94

taren sädant hörsanuna; men fann han icke sä mänga män, som
betarfvades för att i hast häfva bort stenen. Sade derföre Riddaren, att de skulle göra hans händer lösa frän fjättrarna; ochsedan detta skett var, sä lyftade han sjelf af sig stenen, lika sä lätt,
som bade han afklädt sig sitt harneskoch syntes icke nägot annat
märke efter densamma, än ett blodrödt kors pä bröstet, der den
Iegat bade.
»Leddes derpä Riddaren inför Kejsaren, hvilken äter frestade
honom till affall frän den sanne Gudens dyrkan, och förordnade,
sedan han förnummit Riddaren vara stadig i sin tro, det skulle
han bindas vid ett dertill inrättadt hjul, som med honom rullades
öfver ätskilliga svärd, liar och spitsar, hvilka honom jemmerligen
och ända intill benen sargade.«
»Förlät mig att jag atbryter« - inföll nu Auscultanten och fortfor, sedan Referendaden stadnat - »det vore interessant att veta
om detta straffsätt ännu användes mot upproriska Greker? «
»Troligtvis« - svarade Referendarien - »Sä framt man ej
glömt, att, jemte andra Instructioner, hvilka kommit Turkarne till
handa öfver Wienoch Paris, äfven sända dem exemplar af Martyrologierna, för att tjena till ledning vid den elfte stora och ministerielt christna förföljelsen mot de Christne.« Fortfarande derpä: - »Detta allt led den helige Riddaren Göran, utan all klagan;
och inslumrade han slutligen, midt under denna marter, sä sakta
och ljufligit, som ett barn i sin vagga. Blef dä Kejsaren, som allt
detta äskädat hade, helt glad i sitt sinne, och ropade: att de
Christries Gud, icke var nägon mäktig Gud, ty denne sin bekännare bade han icke förmätt att beskärma, begifvande sig derpä,
med hela sitt hof, till den profeterande Appollos tempel, hvilken
Afgud Kejsaren framför alla andra aktade och tillbad. Upphof sig
likväl emedlertid en häftig storm, med äska och blixt, sä att alla
hastade, hvar till sitt, ifrän det pinorummet, och det Kejserliga
hofvets andakt mycket förhindrades. Men utur molnet och stormen klangen mild röst, hvilken uppväckte den slumrande Riddaren och tröstade honom, och förmanade honom att vara ständaktig intill ändan. Upplyftade han derföre sina ögon, icke annorlun95

da än den ur en svär dröm uppväckes, och säg han dä framför sig
en skön yngling, hvilken sakteligen Iossade honom frän hjulet
och uppreste honom. Kände han sig dä sä stark och helbregda
som tillförene, och utbredde sig ett mildt välbefinnande öfver hela hans Lekamen.
»Men de som mötte Riddaren, dä han gick derifrän, och honom igenkände, lupo inför Kejsaren, med mänga ord förtäljande,
hurulunda den mannen, hvilken sä jemmerligen sargad och till
döds pint varit, nu vandrade helbregda omkring staden. Förordnade sä Kejsaren, att de snarligen gripa skulle den mannen, som
uppgafs för Riddaren Georg af Cappadocien. Skedde ock sälunda; blifvande han äter förd inför Kejsaren, som, dä han säg
mannen, bannade dem, som med de tidningar lupit hade, sägande
att deras lofvärda tjenstenit den gängen fört dem pä villovägar; ty
denne friske och karske yngling kunde omöjligen vara den ohörsamme Öfversten, hvilken tillförene blifvit sä rättvisligen med
Iiar och svärd tillpyntad. Svarade äter Riddaren och sade, att Kejsaren gjorde de Berättare orätt, emedan han vore densamme; förty ,att den lefvande Guden bade gjort ett slikt under pä det att
Hans Allmalet skulle uppenbar varda. Dertill nekade Kejsaren och
sade: sädant icke sanning vara, utan voro de Christne ett förstockadt och förvilladt slägte, som alle fikade efter döden. Hvaremot framstodo tvänne Höfvitsmän, som vid krigshären uti den
Riddarens Legion tjenat hade, och igenkände de honom, vittnande att han var den rätte Riddaren, och prisande öfverljudt den
Gudens herrlighet, hvilken sädana under uträtta mände.«
Nu lade Referendaden boken ifrän sig och fortfor mundtligen:
»Detta skedde om morgonen pä den tredje dagen af den helige
Riddar Görans martyrium. Ofta, utan att min tanke blifvit derpä
af andra händelser ledd, framskjuta för mitt inre sinne, bilder,
personer och ställen, hvilka jag med dessa mina lekamliga ögon
aldrig sett. Inom mig känner jag dä vissa omständigheter vara
mig sä väl bekanta, att de nödvändigt statt, eller att de skola stä i
förhällande till mig. Men som det verkliga icke vill förmäla sig
med det erinrade, med det drömda, eller huru man behagar kalla
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det, sä uppstär ej sällan i mitt inre, en sällsam strid, hvarunder
verkligheten, Drömmen och Aningen genomkretsa och hvirfla sig
sä häftigt i hvarandra, att den förstnämnda är, säsom den torftigaste, pä vägen att gifva efter. Jag har efterforskat orsaken härtill, och den anvisning min salige Fader gifvit mig, har, som jag
hoppas, ledt mig pä den rätta vägen. Hansade mig, att dä allt lif
utgätt frän Gud, sä sträfvar ock allt lif att dit ätervända. Men för
att kunna göra det, mäste man inse den inre harmonie, som utgör
sjelfva lifvet i sin högre betydelse, och den milda fred, som krönerdet med salighet. I forskningen och i böner hafva vi medlen
dertill, de äro himmelrikets nycklar. Men den ena af dessa binder
oftare än han löser; och den förgärd han uppläter, är icke alltid
bebodd af ljusa makter. Blott de lycklige som förstä att binda
forskningens oroliga ande, genom de tre mäktiga verkningarna,
Tron, Hoppet och Kärleke~, förmä att fatta de okroppsliga, att
inse sambandet emellan det synliga för stoftets ögon och det synliga för andan, att närma sig englama i liknelse, och att sälunda
blifva tillgänglige för deras umgänge. En bland de flera verkningama af denna förtrolighet med de högre Andarna och af denna inre förening med Gud, är det herradöme öfver hela naturen,
hvilket förlänes sädane personer, och den dem förunnade kraft att
uträtta ting, som eljest öfverstiga de dödligas förmäga. Äfven jag
hoppas att vara välsignad med denna heliga kraft, och jag har användt densamma ibland annat, till att utransaka hvad den i mig
boende odödliga anden uträttat, innan han ännu inträdde i denna
jordiska hyddan. Derigenom har jag blifvit i ständ att erinra mig,
huru vid detta tillfälle tillgick. Jag känner säledes att de tvänne
Höfvidsmännen Protoläus och Anatoläus icke sett sin öfverste,
sedan de skiljdes frän honom vid krigshären. De hoppades att
träffa honom vid Kejsarens hof, dit de begifvit sig, men dä de
helt sent anlände till staden fingo de höra hans ömkeliga dödssätt
allmänt omtalas. Detta smärtade dem pä det högsta; ty sällan har
nägon Öfverste varit sä älskad. De öfverenskommo derföre sins
emellan, att följande morgonen begifva sig tidigt ästad till det
ställe der Riddaren lidit, för att besörja om en anständig hvilostad
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ät hans qvarlefvor. Men huru förvänade btefvo de icke, dä, efter
en den rysligaste natt, de nägonsin öfverlefvat, soten upprann, sä
klar och herrlig som den dygdiges förtröstan pä ett lif efter detta,
och de fingo se den för död utgifne Riddaren komma sig till mötes, skönare och gtadare än nägonsin. De omfamnade honom, bädo honom fly och utfästade sig att vara honom derunder fötjaktige; men förgäfves. Emellertid hade mycket fotk samtat sig omkring dem, hvaribtand mänga erkände den Gudens allmakt, hvilken Riddaren tillbad, under det att andre hädade honom, tätande
förstä, att allt sädant härflöt af trolldom och synvilla. Stutligen
anlände ocksä den Kejserliga Polisens tjenstemän, och dä de sägo
Riddaren, sade desins emellan: detta är idet förräderi mot Kejsaren, pä det hans ord mätte blifva osanning« --»lcke blifva Kungsord« - rättade Auscuttanten den tatande,
som fortfor: »ty de hafva om natten stulit bort den döda kroppen,
och intatat en annan rebell att uppträda i den förres ställe.« Men
den helige Riddaren sade dem hvem han var, och gick sjetfvilligt
till Kejsaren, dit vi äfven fötjde. Likvät ville man i början hvarken tro Riddaren eller oss, utan beskytdes vi för upproriska tänkesätt och osanningar, intill dess att mänge andre personer likatedes bedyrade sanningen af vära uppgifter, dä Kejsaren ocksä
mäste, till sin stora harm, täta öfvertyga sig.«
Sedermera täste Referendaden vidare: »Och vardt dä Kejsarinnan Atexandra sä betagen af de under hon sett hade, att hon uppstod frän sin thron, framträdde till Kejsaren, hälsade honom och
sade: »Skoner denne unge mannen, ty sannerliga är han en rättfärdig man, och den Guden han tillbeder, är den mäktigaste af
alla och den ende sanne Guden. « Men öfver detta talet vredgades
likvät Kejsaren, sä att fradgan stod honom för munnen, likasom
vore han af raseri betagen, och uppsteg han derföre pä sin thron
samt dömde: »Tager denne arge trollkart och kaster honom i den
brinnande katkugnen, sä att icke ett ben mä af honom öfrigt
blifva; och desse elake sällar, som sig med honom sammanrotat,
mäga känna svärdets. ägg pä sin hals, sä att tusten mä förgä dem,
att vittna emot det vi säga; men Kejsarinnan skall genast äterföras
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till sitt hof, der Appollos prester, allesamman, skola uppvakta
och undervisa henne. «
»Förlät mig, att jag äter atbryter!« - sade Auscultanten - »Det
är ju samma Gud, som Svenska Akademien slär Guldpenningar
ät, och som hon sälunda dyrkar?«
»Nej, detta är ät den rimmande Guden,« - svarade Referendarien i en snäsande ton; hvarefter han äter läste: »Skedde nu sä,
som Kejsaren förordnat bade; och blef den helige Jöran nedkastad
uti den brinnande kalkugnen: de bägge Höfvitsmännen Protoläus
och Anatoläus döpte genom svärdet, men Kejsarinnan uppvaktades af Apollos prester, den ene, efter den andre.
»Led nu sä fram pä följande dagen, och gingo de män, som
vid kalkugnen arbetade, ästad att se om kalken vore rätt utbrunnen. Men när de kommo fram emot ugnen, hörde de en herrlig
säng uppstiga derutur och blefvo allesamman slagne af häpnad,
dä de sägo Riddaren sittande midt ibland den ännu ej släckta
kalken. Men när han förnam deras undran och tal säg han upp sä
fridsammeligen säsom en, den der störes uti Guds ords heliga begrundande, och trädde sä ut ibland dem. Förvänade de sig nu
allesammans och ropade mänge ibland dem, som det sägo: Sannerliga är icke de Christnas Gud den mäktigaste af alle Gudar;
samt upphof sig härom ett stort rop i staden. Korn detta slutligen
inför Kejsarens öron, som, dä han sädant försporde, blef sä ursinnig att hans mund skummades, likasom pä en vild galt, dä han
af jägare och hundar härdt ansättes. Ropade han derföre och befallde, att den rebelliske Riddaren skulle inför honom framhafvas. Skedde ock sä. Trädande Riddaren fram uti en snöhvit
glänsande klädnad, frän hvilken utgick ett ljufligt sken, säsom
frän en ensam stjärna, dä hon uti nattens mörker tränger genom
molnen. Men när nu Kejsaren detta säg, förgrymmade han sig ytterme·ra och skriade: säg mig Du lede trollkarl! af hvem hafver
Du undfätt den kjortelen, som Du dig iklädt hafver? Svarade dä
den fro~e Riddaren: Mig synes säsom hafver den Allsmäktige i
synlig mätto iklädt mig Rättfärdighetens kjortel, pä det att jag
skall redo vara till det stora brölloppet i himmelen; och prisar jag
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öfver allting Herran, som en sädan salighet mig vederfaras lätit.
Sade äter Kejsaren: En trollkarl äst Du, men ingen from man,
och skall Du derföre göra för mig nägot under; pä det att jag mä
se din makt och dina konst. Men vill Du ät mig bereda mycket
guld och silfver samt ädla stenar, sä vill jag gifva Dig allt hvad
jag förmär; och skall Du blifva den ypperste Riddaren vid mitt
hof, och min Öfverste Marskalk och min öfverste Stallare. Nekade Riddaren alldeles härtill, sägandes: att han förmädde ingen
ting af sig sjelf uträtta, utan vore alltsammans ett verk af den
Guden, hvars kraft är starkast i de svaga.
»Hade emellertid ryktet om hvad sig sälunda tilldragit, jemväl
framträngt till Kejsarinnans öron, och blef hon deraf sä betagen,
att hon lämnade Appollos Prester, skyndande sig inför Kejsaren.
Dä hon nu dit kom och blef Riddaren varse, kastade hon sig pä
sina knä och sade: visserligen är den Guden, som Du dyrkar, den
mäktigaste; men de andra som gudar kallas, de äro blott afgudar;
utan vill jag derföre att Du upptager mig till en tjenarinna inför
den korssfäste Guden. Säg dä Riddaren hvarest vatten stod uti en
gyllene skänkekanna, gick han alltsä dit, tog af vattnet och döpte
dermed Kejsarinnan, inför Kejsaren och hela hans hof.
»Skrek nu Kejsaren fast värre än förr, och försköt han Kejsarinnan samt befallde, att hon skulle föras i det djupaste fängelset,
ibland Skökor och Ogerningsmän; · men ät Riddaren sade han:
Den Guden Du dyrkar, tyckes mig en fattig Gud vara, ty fick han
dig än en ny kjortel, sä hafver han dock icke gifvit dig skor pä
dina fötter; men dem skall jag bestä. Blifvande sä, pä Kejsarens
befallning frambume ett par stöflor. af glödande jern, med mängfaldiga taggar och spitsar, hvilka Kejsaren lät .smida pä Riddarens
fötter. Gaf han sig likväl icke dervid, utan lofvade och prisade
han ännu mera Herran; hvaröfver Kejsaren sig högeligen förundrade, sä att han slutligen begaf sig sjelf ästad för att tillse, om
allt var sälunda verkställdt, som han det befallt hade. Men dä blef
han, med förväning varse, att pä stöfloma voro fästade ett par
sporrar af klaraste guld, med klingor deruti af sä· stora och makalösa rubiner, att Kejsaren deras likar alldrig sett hade; skolandes
]()()

den ene af dessa ännu bäras af Kejsaren i Österrike ofvanpä dess
spira, och den andre finnas uti Konungens af Frankrike svärdsfäste, men sporrarna hafver Konungen i Spanien och Päfven i
Rom skiftat sins emellan. Skyndade derföre Kejsaren sjelf ästad
att dem aftaga, hvarvid han förbrände sig sä svära, att han, utan
allt uppehäll, dömde, det skulle Riddaren hudstrykas med piskor
utaf oxläder, intill dess att han deraf döden ljöt. Gick denna
dornen jemväl strax i fullbordan, men sägo dä alla ett stort under,
ithy att dä blodsdropparne, som i ymnoghet runno utaf Riddarens
kropp, nedföllo pä jorden, sä förvandlades de till rosor; och stod
sälunda Riddaren omhvärfd af idel rosor, som en söt och ljuflig
lukt frän sig gäfvo.
»Förstod nu Kejsaren, att mange af det undret bevekte blefvo
och anbefallde han fördenskull, att Riddaren skulle äterföras till
fängelset. Och när sädant efterkommit var, kailade Kejsaren sin
hemlige Handskrifvare, den der en stor trollkarl var och tillika
hade värd och inseende öfver det Kejserliga förgiftet. Honom antydde han att tillreda en slik dryck, som Riddaren sitt förständ
betaga skulle, pä det att Kejsaren sedermera mände framställa
honom inför Menigheten, säsom en däre och tokug menniska.
Gafs den drycken ät Riddaren, hvarefter han framieddes för Kejsarens domstol. Förordnade dä Kejsaren, att Riddaren tala skulle.
Gjorde han alltsä och föll dä Guds ande öfver honom, att han
predikade med stor kraft om den ende sanne Guden. Trodde dä
mange, och upph~f sig ett stort ropande och skriande ibland dem,
som honom hörde, att han dem döpa skulle. Talade dä Kejsaren
härdt till sin hemlige handskrifvare, den arge trollkarten Anastasius, och sade att han honom förrädt hade; lätandes honom genast
tillreda ett sä dödande gift, att ingen dristade att komma detsamma nära, af fruktan att derigenom förgöras. Och framräcktes
desslikes den kalken ät Riddaren, som, sedan han emottagit bägaren och deröfver gjort det heliga korstecknet, drack den frimodeliga ut.
»Men när nu Anastasius säg, att det giftet icke skadade, dä
blef han ganska häpen, hans sinne förändrades och han framgick
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till Kejsaren sägande: Stormäktige Kejsare! Detta är öfver menniskomakt, och öfver den makt, som förunnad är alla Siare, Spämän och andre i naturens hemligheter förfarne män; och det säger
jag, att om den mannen förmär uppväcka en dödan, dä är den
Guden, uti hvars namn och genom hvars tecken och insegel sädant sker, sä mycket öfver de andra gudarna, som himmelen är
öfver jorden. Lät dä Kejsaren framsläpa en af de Höfvitsmännens
kroppar, hvilka redan afrättade voro; men när Riddaren det säg,
sade han: Denne är döpt i blod, och är han sannerliga hos vär
Gud och Frälsare uti Paradiset. Vare det derförelängt ifrän mig,
att honom utur sina salighet bortrycka. Blef dä framburit liket af
en bland Kejsarens Räd och fömämsta Riksherrar, den der mycket brukad varit och ypperlige ernbeten beklädt hade; och pä honom lade Riddaren sina händer, sägande: Hafver deime mannen,
medan han lefvat, gjort det godt är, och varit landet, utan all
flärd och list, nyttig, sä tvifler ej, att ju icke Gud kan honom äter
uppväcka. Skedde likväl icke detta, utan framhades ändtligen en
död kropp efter en fattig Enkas enda Son; och dä Riddaren lade
sina händer uppä honom och välsignade honom, dä reste den
unge mannen sig upp, och säg sig omkring, säsom en, den der ur
en tung sömn uppvaknar. Uppstod nu mycken undran och skriade
och ropade mänge af Menigheten, efter de Christnas Gud, men
Anastasius kastade sig pä knä för Riddaren och bekände sig
öfvervunnen. Lät dä Kejsaren honom skyndsammeligen utföras
till rätteplatsen, der han halshuggen vardt; men Riddaren och
Kejsarinnan, de bragtes äter i sina fängelser.
»Dit samlades nu folket i stor myckenhet och ville alle se och
höra den Riddaren, som sädana under förrättat. Bädo honom
mänge om biständ, samt deribland en bonde, Glycerius benämnd,
som sin enda oxe nyligen mistat hade. Men Riddaren predikade
för dem och tröstade dem, hvar för sig, och till Glycerius sade
han: Vänd äter till det du kärast hafver, ty se! det slägtet gär
alldrig ut. Gick säledes bonden hem, och fann han oxen lefvande.« ----»Välkommen: du ädle!« - utropade nu Humblom, med en
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stämma, som sjelfva Diocletianus - »Se! jag bjuder dig, du enda
sanna motsvarighet af det verkningsrika lifvet i sin manliga kraft,
pä en frisk Svensk blomma, som, upprunnen ur Fäderneslandets
sköte, är nog stark att hindra den allsmäktiga industrien, att oblygt kunna väldföra ett folks heliga opinion, men derernot lämnar tillfälle ät en Ridderligt ädel, en fri Christen Nation, att derom vara okunnig. Se här finnes jag, ädle revenant eller gengängare, färdig att med ett varmt bandslag besegla samt komma
öfverens om den sanning, att obegränsade cosmopolitiska äsigter,
fräckt inympade pä Nationen, skola i samma män skaka frihetskänslan i sina grundvalar. Hvilken herrlig ide! Men den mäste
anlitas för att icke domna. Derföre skall ocksä jag, lika som
Svenska krigsmännen nu mera frambära fosterländska ideer pä sina sköldar säsom en hyllning ät« --»Nej häll nu Herre!« - Ropade Referendaden allt hvad han
förmädde. - »Frambära ideer pä sköldar? Denna känslohäfning
gär för längt. Härmäste christallen fram.«- I detsamma lämnade
han rummet.
Nu steg Auscultanten upp och gick flera gänger fram och äter
öfver gälfvet. En sällsam efterklang af de framfödda orden dönade genom hans inre, likasom ljudet af ett dugtigt slag pä en tom
tunna. Säkrast skulle man träffa beskrifningen pä hans själs tillständ, om man benämnde det, efter nya Schalans talebruk, för
den gengäende vanmaktens andeflistring, och pä nygöthiska, för
den Nordiska Söderns dvärgamal. Men af allt detta fömam Auscultanten sjelf ingen ting; tvärtom förvänades han deröfver, att
han mäktat ästadkomma ett sädant vältalighetsstycke och han
byggde derpä de skönaste förhoppningar för framtiden. Emellertid ledsnade han vid det som man vanligen sist ledsnar vid, eller
att beundra sig sjelf och tiden gjordes honom läng. Han bade hört
klockan slä en qvart, half och tre qvart till sju, utan att nägon Referendarie äterkommit. Tillika föll det Auscultanten in, att Referendarien sagt, dä han utgick, sig skola hämta en Cristall; och af
Perukhistorien erinrade vär hjelte sig, det mannen icke synnerligen var att tro . Han blef derföre helt varm i kläderna och öpp103

nade sakta pä dörren för att efterse, om icke Blommelin ville
äterkomma. Förgäfves. En dödstystnad herrskade öfver hela huset. Häraf ännu mera förskräckt öppnade vär man en ann:an dörr,
som han fann leda till ett kök. Han trädde in och hörde nägon i
samma ögonblick säga: »Sannerligen för Gud! Fru Kamererska,
försäkrar jag icke, att jag finner denna min situation odräglig.«
»Sä sannt jag är en syndig menniska, Fru Berg« - svarade en
annan röst- »är jag icke färdig att gä i sjön, om jag bara kunde.«
»Nä än mitt lidande dä? Det behjertar ingen. Nej, det finnes
ingen rättvisa mera; det har jag alltid sagt. Gud gifve, att det blef
Riksdag!«- lnföll en grof och hes stämma.
Auscuttanten säg sig omkring; utan att kunna upptäcka nägon
menniska. Han till och med undersökte rummet; men med lika
liten framgäng. Dock föll det honom slutligen in, att detta samtal
möjligen härledde sig frän tvänne Kaffepannor och ett Ölstop,
hvilka stodo pä bordet. Han hörde fördenskull närmare efter och
förmärkte följande yttrande af
·Kaffepannan N:o 1. Ja, Herre Gud! Kunde man bara sä
mycket, som att gä i sjön, sä vore det ingen nöd. Nej, förbanna
mig! om jag vet hvad jag gjort för ondt, som kunnat ädraga mig
ett sädant lidande. Men det värsta af allt lidande är, att nödgas
rymma sä mycket Kaffe uti sig, och likväl icke njuta det ringaste
deraf.
Kaffepannan N:o 2. Det är sä sannt, sä sannt - som dagen.
Det försäkrar jag Fru Kamererskan. Jag, som af naturen äger
mycket svaga känslor och hysteriska attaquer; - jag förmärker
alldrig den goda Guds gäfvan inom mig, utan att blifva spritt rasande öfver den omenskligheten, att ej läta mig fä behälla Smaken och Lukten, dä allt annat togs ifrän mig. Hvilken tröst hade
icke det varit i olyckan!
Ölstopet. Och jag stackars man! som stär här och gistnar af
bara törst. Jag skulle skatta mig lycklig, om jag endast fick nägot
i mig.
Kaffepannan N:o 2. Ja, Herr Protonotarien är sig alltid lik.
Ölstopet. Det har alltid varit min sak att hafva caracter.
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Kaffepannan N:o 2. Men gement är det af den infama karlen
att hälla mig i ett sädant slafveri. J ag är likväl kommen af bättre
folk; och kunde han icke hafva likasä väl fängslat min fylgia*) eller välnad eller hvad det kallas, uti en Poutpourrikruka - eller annat käril, som fär nyttjas i bättre sällskaper.
Kaffepannan N :o 1. Gud bevara oss väl! Sä att hennes höga
Näd finner sig generad af Sällskapet? J ag tycker det kan vara
godt nog, fastän det icke luktar af Kryddboden. Jag är intet heller
hittad pä sophögen.
Ölstopet. Mina Nädiga damer! Jag ber Er considerera, att I
ären bägge tvä folk med education. J ag skall berätta Er en nyhet,
som jag först hört af Kongl. Sekreteraren Väderhane och sedermera läst bekräftigad i hans Tidning.
Kaffepannan N :o 1. Ja sä, har den ocksä blifvit en Kongl.
Secreter. Jag mätte säga! Rättnu törs man väl icke spotta pä gatan, af fruktan att träffa en Kongl. Secreter.
Ölstopet. Ja visst, Fru Syster! Men med den skilnad, att det
är icke Kungen, som gifvit honom den Fullmakten, utan har han
gifvit sig den sjelf. Och kan Fru Syster tro, att han har upplyst
mig om att vär Tyrann, den der Referendarien, hör till congregationen.
Bägge Kaffepannoma. Hvilken congregation?
Ölstopet. Den der som - som - som - Ja, det är ingen mera
än Kongl. Secretem, som vet hvar den finnes och hvad den vill.
Ja, pä samma sätt som en klok gubbe i Frankrike, har han redan
för tre ·är tillbaka spätt allt sädant förut; men dä ville ingen tro
honom, nu visar det sig likväl uppenbarligen. Man identifierar
religiositeten med sinnligheten och besjunger Madonnans kärleksvarma arm och sä Elisabeths barm, som gär i vägor af helig
andes lägor m.m.
Kaffepannan N:o 2. Gud trösta oss!
Kaffepannan N:o 1. Men hur vet Väderhane det?
*)

Vära förfäder trodde ltvar och en äga en slags skyddsande, eller biväsende, som föregick eller ätföljde menniskan. Denna tro är ännu icke utdöd. Man hör ännu omtalas
fylgior eller välnader för lefvande; och pä dessa syftar fönnodligen Kaffepannan N :o 2.
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Ölstopet. Skulle han icke veta det? Man skrattar ju mera ät
honom sjelf, än man läser hans blad.
Kaffepannan N:o 1. Men är Bror säker, att det verkligen förhäller sig sä. Min man säger, att den Herren icke är att lita pä.
Det skall vara den skillnad emellan Fransosen och honom, att dä
den ene vet hvad han skrifver och skrifver hvad han vet; sä löper
värt klokhetsmönster till torgs med allt hvad han fär höra, utan
att just bry sig om, att det är sanningen han emotser och sanningen, som han förfäktar.
Ölstopet. Calomnie! Fru Syster! Bara Calomnie! Han är riktig
Calomniens äkarekamp. Mig anser han för en förtjent embetsman, ty sä fort han kommer pä Kaffehuset, sä sätter jag mig alltid
bredvid honom, för att höra hvad han säger.
Kaffepannan N:o 2. Jag försäkrar Fru Kamererskan, att hvad
Herr Protonotarien säger, är ganska sannt. Och den gemena själen Referendaden är visst med. Han bar ett sä inrotat hat till all
anständig conversation, som han kallar sqvaller och allt oskyldigt
forskande efter hvad andra menniskor äta och taga sig före, att
man nog ser hvars andas barn han är. Eller hvad tror Frun? -Kors, hon svarar intet! Är Frun döf?
Ölstopet. Nä hvad säger Fru Syster?- Jag tror att hon·är borta. Ja, pina död! släppte icke Referendadenhenne lös.
Kaffepannan N:o 2. Du nedriga själ! Ack söte Herr Referendarie, haf miskundsamhet med mig! Nej! Det är ett riktigt stenhjerta pä den karlen, sä härd är han. Jag vill dö pä, att han haft
sitt finger med i spelet emot den hederliga Väderhane. Han bar
visst förgjort honom ocksä! Alla liberala menniskor hatar han och
spelar dem det ena gemena putset efter det andra. Huru gjorde
han icke med mig? Tog han icke bara för det, att jag en afton
räkade att säga om en menniska nägot, som jag icke var sä alldeles säker om, men räkade att i brädskan utgifva för sanning,
min själ eller fylgja, som han kallar det, och satte den uti den här
Pension, underdet att kroppen gär hemma och stökar. Ja, ja. Der
lär det se vackert ut nu. Hvem häller väl nu ordning pä Pigorna?
Och pä min man sen? Den drummeln!
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Ölstopet. Nä, nä! Intet sä häftigt! Nog gä göromälen ändä sin
jemna gäng, fast själen är borta. Jag är viss pä, att när jag äterkommer till Collegium, sä har ingen märkt min fränvaro. Nu är
jag mest nyfiken att veta hvem som skall blifva vär nästa olyckskamrat, ty sedan Kammarherrens fylgja slapp i gär ur fällbänken,
sä stär den ocksä ledig.«
»Himmel! Det är visst mig han vill ha in i fällbänken!«- ropade Auscuttanten och tog till fötterna. Nedkommen i förstugan
ryckte han häftigt upp porten, spratt som en fisk ut genom densamma och stadnade icke förr än vid hörnet af Skomakaregatan.
Der saktade han sin gäng, alldenstund ett embetsmanna-ämne,
som vill fort i verlden, bör tidigt vänja sig att iakttaga allt sädant,
som ger betydelse ät de embeten, han gär att bekläda.
Fördenskull skred han fram emot Stortorget, sansad och vis,
säsom det höfves en man, af hvilken mycket skall göras. Men
ack! der mötte han den vackra Catharina, trippande sä behagligt
ifrän Käkbrinken.
»God afton Herr Notarie!« utropade den goda, med äterseendets själfulla hjertlighet.
»Tack, sköna nymf! Du är ett lyckligt möte!« - genmälde Notarien. Sedan beskädade han henne med en huldsalig blick och
fortfor derpä hänryckt: »Bindmössan borta är, ha sälla stund! Du
blommor bär? 0! blommor i förbund! Och likasom natten sig
bryter k~ing dagen i kärlig försystring; sä bryter sig häret kring
pannan i lockig fördystring! Min själ till din vill sväfva fram pä
gästbesök. Och när din blomma njuter nöjets offerrök. 0 skänk
mig dä dess fulla necktarmätt, lät ingen tväkan rycka frän dess
räga ett till hälften blott - saligt ögonblick. Säg ja: säg ja. Ett nej
pä samma stund, mig dömma skall, frän jorden och frän lifvet i
slikt fall. Se, denna Penneknif han skall eljest sänkas i ·mitt hjerta, att med sin blanka udd ännu mera djupt rista din bild, och
omkring den ditt namn, med en tjenlig inskrift derunder.«
Svarade dä Catharina: »hos dig trifvas godhet och kraft i försystring. Min man! min Karl! hur skall jag kalla dig. Lät rankan
lindas kring sin stam.«
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Omfamnade de alltsä hvarandra; och fortfor hon yttermera:
»Till Baggensgatan stälde jag min gäng. Der träffas en Mamsell
med milda känslor, som stufvar opp en flicka, som skall fram i
verlden, just med hatt och Franska blommor. Jag redan caracan
har fätt och hatt och kappa af gamla Blommelin, som är en täter
Gubbe, och mig gör- till arfvinge, till ensam arfvinge.«
»Ha! sköna flicka tag min trohetsed.«
»Han blef sä ond, dä den sturska Alexandra- GrosshandlarePrinsessan - gick ifrän honom, med förklaring att hon alldrig
skulle sätta sin fot inom hans dörr, att han skickade Moster Ursula bums efter mig; och sä fort jag väl kom in, sade han mig, att
han ville vara en far för mig, och att jag skulle fä ärfva alltsammans, huset i Staden och bägge gärdarne i Skinnarviken och alla
contanterna. Och derpä svor, bäde han och Moster Ursula.«
»Sublim och himmelsk är min kärlek. Gudomliga · Felicia Catharina- skulle jag säga.«
»Nej, nu jag springer.«
»Men innan vi gä, ta vi oss hvar sin kyss,« - sade Auscuttanten i detsamma han verkställde sin hotelse. - »Hej, hvad lifvet
dock är lustigt; hej och hoppsasa!«
Dä Kongl. HotRättens Astolfo nu aktade att göra detsamma
om igen, märkte han nägot ovanligt föregä längre bort pä gatan;
hvarest ett sällsamt ljus hastigt utbredde sig och försvann. Emellertid var detta uppflammande sken tillräckligt att göra den
Kongl. Polisens brinnande lyktor lika omärkbara, som det genom
Kongl: Polisens kungörelser likaledes fastställda mänskenet förekommer en fronderande vandrare, under en molnhöljd natt.
Ochse! en röst upphöjde sig och den talade och sade: »Sä för
Sju Tunnor Tusen der ha vi Gaslysningen. Hvad är nu att göra?
Ty kommer den att införas, sä är det förbi med den förtjensten.
Hopen är alltid otacksam; den vördar alldrig tillräckligt dem,
som hafva den obeskrifliga mödan att styra densamma. Hvad är
likväl billigare, än att de som hafva tillsyn öfver underhällandet
af stadens lycktor, tillika underhälla dem. Nej, här mäste man
komma emellan, som Embetsman. Härmäste man hindra, medan
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bindras kan. «
Rösten höjde sig och fortfor: »Trogne Medborgare! Redlige
Svenskar! Lydige Undersätare! Med detta nyfödda ljus hängerdet
alldeles icke rätt i hop. Man vet ju alldeles icke, hYarken hvarifrän det kom, eller hvart det tog vägen? Det är afgjordt, att deraf
uppstär eldsväda; ja, tvifvelsutan är den redan utbrusten, efter
som det lyste sä starkt. Jag lärer väl icke behöfva säga eder, att
sädana utomordentliga ätgärder äro vädliga för den allmänna säkerheten och i hög grad förnärma eganderätten. Men dessa vädor
beredas endast genom ljuset och dess förklädda anfall emot
andras lugn. I en olycksalig ·stund var det som Oxens njurar omgäfvos med talj och Hvalfiskens mage med speck. Bägge hade
der förutan gagnat vederbörligen i de dem uppdragne värf. Men
Natur! Högboma, allernädigste Natur. Det ·var i en olycklig
stund, Du lärde menniskan att spinna trädar af lin eller bornull; i
en olyckligare att deraf tvinna vekar; men den olyckligaste var dä
hon antände dem. Se: i denna afgrund störtar oss begäret att vilja
se allt och pröfva allt. Men den Kongl. Polisen kan icke vara
lugn i farans ögonblick. Dä först när alla lysningsämnen äro alldeles afskaffade, eller ätminstone, sä vidt möjligt är, inskränkte,
kan hon, i · afseende pä sina farhägor, vädja frän ljusets förvillelser till mörkrets lugnare dom. Mine Vänner! I Landets Fäder och
Vise! Trängseln mellan husen kan ej undfalla att verka pä hvarje
redligt tänkande Medborgare. Glömmom derföre icke den stora
cris, som för vära ögon beredes och den tid hvari vi lefva.
Fästom· vär blick pä Brandförsäkringsverket, som vetat, att genom sin kraft och sitt anseende aflägsna farorna frän vära hus och
förskaffa oss den aktning af andra Uppstadsboar, som dem vanmäktigt endast af vära Lagar. skulle bibringas. Men framför allt
·päminnom oss att vederbörande inom den Kongl. Polisen, sjelfve
uppväxte emellan ljuspenningar, icke kunna vilja förstöra ljusen,
men blott frälsa oss frän skenet. Jag är öfvertygad att när denna
inskränkning icke mera behöfves, skolen I fä upptända, enkannerligen vid anbefalda frivilliga llluminationer, sä mänga ljus I behagen« --109

En Röst ofvanifrän: Men när det sker, det fän I se Eder om;
sä framt jag icke hjelper Er. Ty ännu är icke upplysningen arriverad, och den arriverar icke heller, förrän jag arriverar, emedan
den endast existerar ibland mina nouveauteter, sä att jag är icke
allenast upplysningens avantcoureur, jag är ipso facto upplysningen sjelf, eller les lumieres. Derföre kommerden ocksä nu att
arrivera, och emotser jag den nu till en början. Men attendez!
Som jag nu är här, sä är ju upplysningen här ocksä. Charmant!
Det komjag nu ihog.
Polisbetjenten. Hvem f-n är det som gal deruppe?
Rösten ofvanifrän: Det är just jag, en af fäderneslandets mest
remarquabla notabiliteter, som sitter här uppe; - högt öfver anonymiteten och alla slags insända articlar. Den mest uppsatte pä
Sanct Gertruds kyrkotorn. Öfver korsset, rättvis noteradt af sin
penchant för Congregationen, eller pä Svenska den historiska
Scholan, har jag redan eleverat mig och mina begrepp, till en
pharus, som eclairerad af sanna filosophiska cogitationer, meditationer och infusioner eblouerar Europa, Asien, Africa och Polynesien, med eclaten af min abhorrescence för allt - utom mig
sjelf. Eljest har jag ocksä tillfälle att med skeppslägenhet se Americanska Tidningar*). Mellanät är det jag, som pä egen band censurerar Konungar och Ministrar, hvilka jag antingen vivifierar eller qvickar upp genom mitt approuvement, eUer mortifierar med
min giftiga ridicule.
Flera Röster frän gatan: Lys oss dä, högst upplyste!
Rösten ofvanifrän: Jag lyser allt hvad jag orkar.
Röster nedifrän: Men vi se icke banden framför oss . Här är
allt sä svart som i en kolsäck.
Ännu en Röst ofvanifrän: Sen I intet nu, sä ären I allesammans förrädare mot den goda saken!
Polisbetjenten: Hvem f-n var väl det?
Andra Rösten: Jo, det var just jag.
*) Om nägon skulle häraf taga sig anledning att rangera Författaren af denna berättelse i

led med Odalmannenoch andra Misoamerikaner, bar han orätt. Man lämnar gema ät
hvarje folk den aktning de förtjena; och pä Författarens rangordning intaga Amerikaneme ett högt rum.
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Polisbetjenten: Hvilken jag?
Andra Rösten: Det är jag, som är sä tillsägandes hans Jernbärare. Det är pä mig, som den ofantlige nu rider och svänger sig
här oppe. Det är jag som bär opp honom sä bögt öfver anonymiteten, eburu jag sjelf pä sätt ocb vis icke är nägot annat än en insänd eller rättare inträdd Artikel i bonom; ty det är just jag, som
är J ernstängen pä tornspitsen.
Första Rösten: Apropos af Kolsäck, sä tillät mig att relevera
de nya puddlingsförsöken. För läsare i Bergslagen är det alltid af
vigt, att man sväfvar ut inom JernContoirets anna1ers omräde.
Flera Röster nedifrän: Huru var det med les lumieres, som
vi skulle fä?
Första Rösten: J ag lyser mycket mera än I beböfven; ocb om
nägon läter entrainera sig att tro motsatsen, sä är sädant endast en
följd af Congregationens clandestina stämplingar, eil er ock sker
det för att göra Markisinnan Kungsbamn till viljes. Se nu pä bara! Nu lyser jag dugtigt. Är det icke sä? Pä min beder - 0 upplysning! förlät mig denna ed. En obsecration vid bedern är bara
en aristocratisk prejugee, en terribel prejugee, som mäste aboleras vid den nya Sedelagens codification. Natt ocb dag --Polisbetjenten: Tron ej den der. Det är ingen annan än Väderbanen pä Tyska kyrkan.
Späda och Harnsliga röster frän gatan. Vi tro bonom. Vi
mäste tro bonom; ty bvem är det väl som försäkrar, att ban vet sä
mycket, att ban förstär sä mycket ocb att ban uträttar sä mycket.
Dessutom bar ban satt sig öfver anonymiteten.
Polisbetjenten: Ja visst bar ban satt sig öfver den. Men nöden
bryter Lag, ocb det bar till ocb med funnits den, som ätit talgljus. Skänker det förtroende, sä bar Packartorget ocksä sina bjeltar, som efter att länge arbetat under anonymiteten, slutligen räkat att fastna bögt öfver den, ocb der sitta de ännu.
Jernstängen pä kyrkotomet. »Mine vänner! Mina bederliga
Jernbärare der nere! Smörjen den carnaljen!«- Ocb sä skedde det
förmodligen, ty ett stort buller förmärktes frän den sidan af
gatan.
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Ännu stodo den nya Astolf och hans Felicia förvänade öfver
hvad de sett, men ännu mera öfver hvad de hört, dä nägon klappade den förre pä axeln. Han säg sig om, och framför honom
stod Referendarien, insvept i en stor kappa.
~Hvad springer Ni efter?« - frägade han. Men, utan att svara,
tog vär hjelte i hast till föttema; ropande till den vackra Catharina: ~spring allt hvad tygen hälla! annars gör han nägot utaf dig i
verlden. Kanske en fällbänk? Denstär .nu utan själ, sedan Kammarherren tick taga igen sin. «
Den sköna lät icke säga sig detta tvänne gänger. Hon följde
sin älskares föredöme och kom undan. Sä lycklig var likväl icke
Humblom. Pä Referendariens rop: ~tag fast honom!« fann han sig
eftersatt af idel SlottsCantzlibetjenter, säsom han tyckte. Men
som han i detta fall ägde ett rent samvete, sä vände han sig
dristigt emot dem. Dä upplyfte Referendaden sin krycka och han
säg, vid den sällsamma blandning af ljus, som utgick frän kryckans bägge ändar, det ena högrödt bländande i en gyllene glans,
det andra blekt likt mänans milda skimmer, en ännu sällsammare
samling af figurer. Efter honom- sä tyckte han- hoppade, simmade, kräkade och flög Referendariens hela naturaliesamling; och
fränist utmärkte sig, säsom Befälhafvarens Adjutant i en rapport,
en Bjöm. ~Beskedligaste Herr Chartre-Sigillatre-Ombudsman! lät
oss talas vid som vänner!« hviskade redan Humblom, dä Polisbetjenter framstörtade emot Referendarien, utropade: »Här, här! är
upplysningen, tagfast henne;« och Väderhanen pä Tyska kyrkan
hördes ännu värre skria: »det är bara en aberration, en defluent
frän Congregationen. Här residerar den veritabla. Sen hit! hit
opp! Sä blifven I eblouerade« -- ~Annars ären I Söderländska
dvärjar allesammans!«- intonerade Jernstängen.
Auscultanten Humblom gaf sig icke tid att efterforska huru
allt detta aflopp, utan begagnade tvärtom tillfället att begifva sig
hem. Här äter drogs han med ganska svära tankar. Han märkte
sig indragen, eller snarare inskuffad i det mest sammansmorda
sammelsurium, eller Sumbla; som salig Burreus kallar dylika
strödda försök. Han sägen Modell, hvarpä blifvande tjenstspecu112

lanter kunnat, med tillförsigt, bilda sig, blottstäld för till ocb med
en eller annan högt fömäm Gynnares skratt. Icke utan anledning
befarade ban deraf de menligaste följder för förtroendes-väsendet
ocb uppvaktnings-systemet. Ocb bvad värst var, ban ryste vid
den tankan, att tvä bögst upplyste Personer skulle anse sig vara,
genom hans förvällande, framställde pä ett sätt, som naturligtvis
mäste reta dem, att inveckla honom uti nästa krutconspiration eller belfvetesmaskin, som mäste tillgripas för att upprättbälla deras aftynande anseende, eller brödkaka.
Stadd i sädan fruktan, visste ban icke om bans ,.farbägor« voro
verkliga, eller blotta busar, som räkat att förirra sig ur vissa
Statsmäns penu proverbiale eller ordfatabur, in i denna besynnerliga dröm. Han kom icke i häg, att det är med ord man skrämmer
barn och Representanter. Ocb emedan djupsinnigbeten gemenIigen läter utvecklingen ankomma pä en lyckträff, ty beslöt ban
jemväl detsamma; dock borde sädant ske pä ett mystiskt sätt, för
att icke falla ur stilen. Han päminte sig nu att de gamla Germanema plägade i kinkiga förbällanden rädfräga sina bästar, Iikasom Romrarne sina höns. Emellertid bade de sednare piskat de
förra, ocb ban fann att KrigsRäd, som räda att ge stryk, äro
bättre än de som räda att ta stryk. Men bvar träffar man höns pä
Stockholms gator. Dock vär bjelte fann sig. Han constituerade i
hast dertill de förbi trippande Mamsellerna; ocb de lyckligaste förebud beskärdes bonom. lngen Romersk Kejserlig Pullularius
kunde önska sig dem bättre.
Men bans saliga Farmor, Fru Georgina von Blancben bade
icke Iitat pä sina böns; bon bade vid alla tvätydiga fall stuckit en
knappnäl i Bibeln, ocb ansett den vers bvarpä nälen stadnat, säsom en anvisning för sitt handlingssätt.- Detta föll bonom ganska
beqvämt före, ocb ban önskade besynnerligen att detta oväldiga
sätt att finna skäl till pä förband afgjorda mä.l, mätte införas vid
de högre Domstolarna. Han beslöt att väga samma sticbomantiska
försök.
I sin Lagbok rände bansäledes en stoppnäl, tänkte pä Catharina och uppslog det träffade stället, hvarest han läste: »af thessa
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böter tage fader eUer moder eUer malsman mälsägande rätt, ther
the äkära. « Detta svar förvänade honom, han runkade trenne resor pä hufvudet och sade: »Obegripeligit! Ja, rätt obegripeligit!« I
Lagen är föga redo pä klyftiga ting, tänkte han, samt framtog
derföre Tredje Delen af Kellgrens Skrifter, dem han länt för att
se efter om det vore sä svärt att skrifva vers, att ju icke han ocksä kunde börja sin tjenstemannabana med en eHer annan visstump
och sluta den med en stor practisk athandling om högre oskicklighet, uppenbarad i Nädigst anförtrodde Embeten. I detta Verk
träddes nu den afgörande nälen och hon pekade pä de bekanta
versarna:
Minkära Gosse! blif ett fän,
Sä gär dig allting väl i händer.
»Det är en Spefogel, den der författaren tiU konsten att göra lycka, sädan som den bör ungt folk enfalleligen förehällas! « sade
Auscultanten för sig sjelf; nickande dervid lika sä Iängsamt och
majestätligt, som en Chinesisk Postlins-Excellens pä en kakelugn.
- »Det äro Referendariens konster«, - sade han vidare - »Han
vill ät --- Ja, nägot vill han ät -- Ja, nägot viU han ät -- Men
hvad? Jo! jo! vänta! Tyst! Nu bar jag det! Huset i Solgränd! Ja sä
är det! Flickan! Arfvet! Pantsakerna. Egennyttiga Själ! Jag skaU
behälla det för mig sjelf! Derföre gär jag« -»Lät mig dä göra säUskap!« - ropade Klädmäklaren, som i
detsamma inträdde. »Hvart gär Bror?«
»TiU Farbror,« svarade vär man. »Farbror bar fiender!«
»Jo, jo, men. Likväl bryr jag mig nu föga derom. Sällan hafva
Stjernorna befunnit sig i en för mig mera lycklig stäUning, än
denna afton, i synnerhet kl. emeUan 12 och 1. Jag kan snart sagt
uträtta allt hvad jag behagar. För Bror skaU jag söka att vid samma tillfäUe göra aUt hvad jag kan; det lofvar jag och häller det
ocksä, efter som jag icke är nägon förnäm man. Jag anser Bror
redan säsom Son i huset. Kornderföre nu med till Hasselbacken.
Jag ernar der i säUskap med nägra vänner äta en liten qvällsvard,
innan operationerna börja.«
Tvehugsen i sitt beslut stod vär hjelte, dä han hörde att Djur-
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gärden skulle blifva fältet för Klädmäklarens operationer. Sedan
sista äfventyret med eken trodde Humblom denna lokal icke mera
än jemt. Men en qvällsvard pä Rasselbacken var icke heller att
förkasta. Han försakade· säledes icke anbudet; men lemnade försigtigtvis Käppen med guldknappen hemma, dä han i Blommelins
sällskap aftägade. Nedkommen pä gatan fanns Äkareäldermannen
Röökström, väntande med sitt bästa equipage, för att sjelf skjutsa
vära vandrare. Men dä Humblom krusade för en sädan hederoch
omkostnad; for Röökström utaf, eller rättare försvann, utan att
Humblom kunde rigtigt begripa, huru dermed rätteligen tillgick.
»Det är visst nägot sent« sade Klädmäklaren - »Men jag har
haft mycket att göra denna eftermiddag. Först har jag varit vid
Carlberg, för att aflemna en, efter den store Paracelsi recept magnetiserad jernklynna*), till stämmhammare för den ordklang, som
skall förhindra Svenska jernets rädnad och i stället bibehälla det i
en evig Jungfrudom. En gudomlig idee, en stor idee, ty de som
taga till svärd, skola förgäs genom svärd, säger Skriften; och
sjunger icke en af vära mest patriotiska diktare:
Af Alexanders namn, sä Majestätligt stort,
Hvem skulle drista sig i vära dar berömma.
Nej, som jag alltid sagt, sä ligger storheten i. orden, och det är
Riddarne af dessa, hvilka skola i Vallhall skörda lönen, eller det
evinnerliga fläsk, som aldrig fastnar i halsen. Sedermera har jag
befattat mig med ett Barmhertighets-verk mot en flicka, som de
varit r&tt stygga emot. Hennes välfärd har alltid Iegat mig om
hjertat. Jag har tänkt mycket pä huru dermed skulle tillgä. Men
hvad händer? Medan jag höll pä att bona in Svensk manlighet i
Svenskt jern, skulle Ursula steka en gäs. Hon hade till den ändan
trädt opp henne pä ett spett, som jag nyligen köpt pä en Auction
efter Spanska Ministern. Knappt har likväl gasen hunnit blifva
väl genomvarm, förrän hon fär lif, flaxar utaf spettet, som hon

*)

Man kan hos Paracelsus se detta förträffliga preservations-medel, emot manlig oförmäga.
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omtalar hafva tillhört Sanct Julianus*). Slutligen sade hon, att nu
var Catharina mogen för hatt och Mamsellskap; och begaf sig
derpä,. som jag förmodar, till Spanien; dit jag äfven ernar att, genom Spanska Charge des affaires, skicka Spettet efter, ty en sädan klenod kan icke annorstädes rätt värderas. «
»Ack! Jag har anledning att tro, det Farbror vill göra nägot
för henne. «
»Nägot?- Nej! Jag emar göra allt. Jag älskar henne, som mitt
enda barn; och hon skall fä testamente pä det lilla jag hunnit krafsa tillsammans. Fär hon sedermera en hederlig karl, sä blir det ej
sä obetydligt att börja med; och det kan ännu mycket förkofras.
Mina Contanta Medel inbringa en hederlig Procent; och mina
gäldenärer äro för det mästa hederligt folks barn, som föräldrarna
mäste göra nägot före, när jag sätter efter dem. Ja, ja. Jag skryter
alldrig; men 50,000 Rd äro lite säkrare, än dem hon kan päräkna,
när Vär Herre behagar kalla mig hedan.«
»Gud löne Farbror för det! Men hon förtjenar allt hvad hon
fär. Hon är den skönaste, vackraste, ljufvaste, sötaste, täckast~
och --- dygdigaste Flicka jag nägonsin kännt. Alla vära Fröknar
och Mamseller försvinna, säsom fnas för henne. Det finnes ingen
sädan flicka som hon i Stockholm, det har jag alltid sagt. Hon
har pä Malmens fätt en sädan stadga och liflighet, att hon kan i
den vägen mäta sig med hvilken hofdam; och jag mäste uppenbart
bekänna, ty det skäms jag ej för, att jag häller sä ofantligt och obegripligt utaf henne, att det aldrig kan beskrifvas. Ja,. om .söta
Farbror intet har nägot deremot, sä anser jag mig frän denna
stund säsom friare hos Catharina.«
»lcke kan jag hafva nägot derernot Visst är Bror i tjensteväg
icke mycket för sig kommen ---«
»Jag kommer mig för! Jag kommer mig för. Det vet jag säkert. Jag har löfte derom af en mycket betydande man, som jag
tidt och ofta uppvacktar .för att underrätta mig om hans välmäga,
dä han täckes fräga mig om hvarjehanda saker, som förelöpa
*) DA detta Spanska helgonskulle en gäng steka foglar, bände det sig, att dessa fingo lif
och flaxade bort. Se Journalen för Junii 1825.
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inom Verket. Denne bögtförnäme gynnare bar mera än en gäng
bebagat säga mig, att sädana Embetsmannaämnen, som jag, äro
sällsynta uti en tid, sä full af flärd, af tankefribet, af forskningsbegär, af egna omdömen ocb andra jacobinska odygder, som
kraftigt gripa omkring sig, eburu vackert man än vid Academien
söker att motarbeta dessa Secreterare ideer. Sedermera är det en
lika sä vördnadsvärd, som rättskaffens ocb allmänt aktad karl,
bvars ära räkat att komma pä spei, genom nägra gamla bistorier,
som ban ernade begrafva, men nu uppstätt frän de ·döda. Ät bonom vill jag bli fullmäktig. Jag skall försvara bonom; för det sätter Presidenten värde pä, ocb bägge bafva sedermera lofvat mig
ett godt bandtag. Jag blir säkert HoftRättsFiscal ocb sedermera
kommerdet att gä fort.«
»Tala sjelf vid flickan! Bror träffar benne i afton. Min välsignelse bar Bror! Men belst säg jag att Bror, i sädant fall, grep till
en Borgerlig rörelse. Jag bar väl just ingen ting emot embetsmanna-lifvet; det är en god födkrok. Men min Bror Referendariens
tröga lycka, ocb ännu mera de grundsatser ban insupit, ·bafva
gjort den slags närningen motbjudande för mig. Slär Bror sig in i
det borgerliga, sä blir Bror oberoende ocb kan. bandla ocb vandla
med sina penningar, bäst Bror vill. Inga anmärkningar frän allmänhetens sida, inga cbicaner af förmän: inga afundsjuka spectacler af kamrater falla dä Bror tilllast! Jag vet utom dess att en
indrägtig rörelse nu är ledig; ty för det närvarande finnes ingen
ordentlig kortglättare bär i Staden. Om Bror derföre skulle, med
anledning af Magistratens kungörelse, nedsätta sig i detta bandtverk, sä torde det kanske fä egen skräläda, dä Bror blir strax
kortglättare Alderman ocb kanske snart nog en af Borgerskapets
femtio äldste. «
»Nog förstär jag att bandtera kort; ocb bvad jag icke förstär,
det lär jag mig dageligen. Af alla de vetem;kaper, som fordras för
en ynglings fortkomst pä tjenstemannabanan, är denna den mest
oumbärliga. Men att bli Älderman, sä -- Jag säger visst aldrig
nej, för det som lönat sig; men ändä« -De vandrande bade nu uppbunnit Hasselbacken, der de inträd117

de och funno, utom den vackra Catharina och Ursula, Commissionscontoirscommissarien Röökman, Förste RenhällningsEntrepreneuren Rööklund och Äkare Aldermannen Röökström, hvilke
sednare, borgerligfm klädde i brungrä frackar, presenterades för
Auscultanten, som knappt gaf sig tid att besvara deras hälsningar,
utan framstörtade till den vackra Catharina. - Ack! sä söt som
sirop var den romantiska blick, hvarmed han tittade henne ända
in i ögonen, dä han kyste henne pä handen och föreslog, att med
honom göra en promenad uti det vackra vädret.
Visserligen hade detta kunnat vara vackrare, ty en mörk och
töknig September natt var redan ingängen; men den Sköna gjorde
ändä den enträgne sä gerna till viljes. Derföre kastade hon den
stora silkesduken öfver hufvudet; ty hatten hade ännu ej hunnit
blifva färdig pä Baggensgatan, och anträdde vandringen med
Auscultanten. Under vägen utbytte de mot hvarandra kärlekens
gäfva ord och yttrade de vackraste försäkringar. De städade förslagsvis väl till för sin framtid. Den älskade flickan tycktes hafva
med bindmössan aflagt den häpna tanklöshet, som egentligen gör
denna hufvudbonad sä naif. Hon viste säledes mycket att berätta
om Klädmäklarens angelägenheter. Mänga unga Grosshandlaresöner och Baroner voro skyldige honom vackra summor, och
mycket pantsilfver var redan förständet. lcke heller var Ursula sä
bar utaf sig. Hon hade ärft en gärd pä landet och dessutom ansenligen förkofrat sina sparpenningar. Alltsammans skulle Catharina
fä; ja det vore till och med pä längt häll omtaladt, att Klädmäklaren och Ursula skulle gifta sig och erkänna Catharina för sitt eget
barn.
Betagen af Sällhet kastade älskaren sig sä mycket heUre i
huldinnans armar, som han allt mer och mer upptäckte hennes ovanliga likhet med Princessan i trädtoppen och deraf hämtade anledning att befara, det kunde hon helt knappbändigt flyga bort.
Ocksä ville han, i denna känslans stund, säga nägot, men härtill
kunde han icke komma sig. I stället företog han sig att kyssas,
och, som bekannt är: »Kyssar locka mangen.«
Till Hassetbacken ätervände de öfverlycklige, och de funno
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deren rykande Bäl, kring hvilken, sedan Catharina blifvit anmodad att begifva sig till den i nästa rum varande Ursula, ställde sig
Herrarna Röökman, Röökström och Rööklund, jemte Auscultanten; under · det att Klädmäklaren fattade stäfven. Med en
ÖfverHofMarskalks värdighet förde han denna öfver bälen, under
det han tyst utsade nägra ord. Han klingade ömsom mot skälen
och ömsom mot glasen, och hvarje gäng han lutade sig ned,
bläste de trenne främmade herrarna pä den ur Pounchen stigande
immen.
I början säg Auscultanten ej mera, än att drycken tycktes af
sig sjelf häfva sig i omärkbara vägor. Men snart uppstego milda
Vestanflägtar derutur, och ljufva ängor passerade Auscultantens
näsa. Likväl varade detta icke länge, ty pounchen, lik Tyskland i
Stormarnes stund, kringvrok under det att hvirflande kretsar af
rök höjde sig. Dessa stadnade nu, och ur deras mörkare och ljusare vägor, som blandade sig om hvarandra, bildade sig bestämda
gestalter, som ändtligen utvicklade sig i fulla former, sä att Humblom trodde sig kunna igenkänna hvad de borde föreställa. Omgifne af ett matt guldskimmer, lika tillfredsställande och hoppfullt
som rusets villa, framspeglades utaf punchens ängor händelser
och bilder frän värt Embetsmannaämnes ungdom. Ät dessa trodde
han sig likväl icke böra lämna mycken uppmärksamhet, emedan
menniskan gemenligen är, under detta tidehvarf, sä oförständig,
att hon litet eller intet tänker pä sin fortkamst i verlden. Äfven
frän ynglinga-ären tedde sig diverse minnen, ehuru fä och magra,
ty som Auscultanten alltid bade sin examen i sikte, sä gaf han sig
ej heller tid till andra oberäknade gyckelspel, hvarmed den flyktiga ungdomen sin tid eljest förnöter. Omsider bann den allt mer
och mer uppmärksame förbi sä väl det förflutna som det närvarande, och för honom läg nu framtiden. Men härvid splittrade sig
den skimrande kretsen i tvänne. Säledes upptäckte Humblom uti
den ena, sig sjelf sittande pä en trädstol vid ett bord med den välbekanta Lagboken framför sig, under det att pä gälfvet gick en
qvinna, som kunde pä en gäng föreställa en städerska, en hushällerska och en sängkamrat. Mera tillät den ostadiga bakgrunden
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honom icke att urskilja af de gestalter, som der tycktes vilja utvickla sig. Inom den andra kretsen äter säg han sig försatt pä
Kungsholmen, der han ingick i ett hus, som en inre röst sade honom vara det Humblomska huset. Han genomvandrade först sina
verkstäder, der minst hundrade närande Statsmedlemmar gingo
den allmänna industrien till handa, medelst korttillverkning, lackstöpning och kortskärning; och pä sitt Contor fann han tvänne
Bokhällare, som hade mödan ospard att antekna hvad som utlämnades till förbrukning af nationen i allmänhet och dess representanter i synnerhet, af embetsverken och pä kälrarna. Men i matsalen var det egentligen, som hans triumf firades. Der väntade redan den sköna Catharina, blossande grann, de kommande gästarna. Hon tyckte att den godes Vasaband blifvit nägot skrynklat pä
Beurssen och hon skyndade att hämta ett nytt, hvilket hon näppeligen hann att fästa nägot snedt hängande öfver vesten, sä att
stjernan nedskred ät venstra höften, innan gästerna ankommo.
Och han igenkände bland dem, herrar med breda band, hvilkas
anseende endast tilläter dem att närma sig de borgerligas matbord, cassor och döttrar, Räder, som pä en och samma gang bade
kunde bedrifva hans processer och referera dem, och Borgareständets pelare, bärande pä fira Capitäler icke nägot mindre än
Skräordningen och lurendrägeri-väsendet. Ja, han trodde sig merka att han var ~n till den grad betydande person att man allmänt,
jemte hans mat, godkände hans meningar och· att hans stänkande
anbelangande den öfver hand tagande näringsfriheten äterskallade
icke allenast i Ständen utan ock i Utskotten.
Nog lyste detta mycket tacknämligt för Humblom, men snart
föll det honom in, att alltsammans troligtvis icke var annat än
ideer, för hvilka han ansäg sig hvarken böra uppoffra eller gä
miste om pounchen. Säledes utbrast han: »Häll i, Söta farbror!
det här andra är bara slarf.« Och att det verkligen sä var bevisades deraf, att alltsammans pä en gäng försvann, eller som Humblom tyckte, inandades af de trenne förut sä ifrige utbläsame. I
stället framblänkte den guldgula drycken, hvaraf den vackra Catharina, som nu äterkom, iskänkte glasen, dem hon sedermera,
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med mycken säkerhet kring bar. Sjelf tömde hon ocksä ett och
annat; och dä botten sägs i bälen, dä hade munterbeten hunnit
den höjd att Äkare Älderman drog till med:
» Mä korkarna springa
Till Gudarnas Throner;
Med tack för Sekundens
Odödliga fest!«
»F-n fare i Er!«- ropade Klädmäklaren, - »Som glömt att gratulera de unga tu. Deras förlofning är sä godt, som afgjord, eller är
det icke sä? Mina Barn!«
»Jo visst, Pappa Lilla! vi hafva redan gjort undan nägot i den
vägen.«- Sade den vackra Catharina.
Öch äter drack man, och allt högre steg glädjen, och man förtärde en fläskpankaka och en biffstek och tog sig en och en half;
men när alltsammans var slut, tyckte Auscuttanten att glädjen blef
sä stojande, att han snart sagt, skämdes för sig sjelf som sä kunde
äsidosätta sin blifvande värdighet. Dock qvalde detta honom
mindre än eljest, emedan den tjusande framtid Klädmäklaren lätit
honom förespeglas, ställt honom, en annan Hercules - pä skiljovägen emellan de närande och tärande samhällsclasserna. Der
stod han ocksä, men endast med ett halft öra athörande, alla de
skäl hvarmed Commissionscontoirscommissarien Röökman, Äkare Äldermannen Röökström och Renhällnings Entrepreneuren
Rööklund ädagalade, att man borde vara nyttig och lefva i sina
mödors minne, att nyttan endast ligger inom verkligheten, men
att som Staten icke gör nägon nytta dä, den hvarken bränner
drank, ästadkommer spillning eHer skrifver täflingsskrifter, sä
följer deraf, att den är onyttig och att sälunda de, som uppoffra
sig för Staten, uppoffra sig för en onyttighet och följakligen endast kunna anses säsom tärande medlemmar. Mest utbredde sig
likväl· den sistnämnde öfver detta ämne. »Det är nödvändigt«,
sade han- »att inskränka tjenstemanna skaran pä en tid, dä fiere
bondesöner än adeliga ynglingar lägga sig pä studiema, och hvad
än värre är, studera andra vetenskaper, än fäktning, ridning och
dans. Fortfare man endast pä samma sätt, sä skall slutligen Sam121

hället likna en kropp, behäftad med den sjuka, der hufvudet sväller i vidd och förlorar i duglighet, underdet d~ öfriga lemmarna
aftyna, beröfvade de safter, som dragas till den svamplikt
växande delen: Kraften i ord« --»Stunden nalkas! « - ropade Klädmäklaren atbrytande Entrepreneuren. »Sä lycklig denna dag skall blifva för mig, sä olycklig
skall den blifva för den der Referendarien, som af ett mörkt öde
bestämdes till min Broder. En längre tid har han ensam besörjt
alla större lefveranser af rökgubbar, till och med för främmande
hofs räkning. Han har dervid tillätit sig grufliga missbruk, och
lätit mangen kraft uppgä i rök, likasom hade den alldrig bestätt i
nägot annat. Den mest sublima Svenskhet, den mildaste fäderneslandskhet, det behagligaste till mötesgäende och det mest illpliktiga emotseende har han rört tillhopa i samma träg, och vära
största förhoppare hafva fallit vid sidan af vära största farhägare.
Men hämdens timma har slagit. Den nya tiden har ästadkommit
ett bättre rökverk; och hans Majestät Starsultan har redan skickat, säsom normalprof, till ätskilliga Christna hof, en superfine
rökelse af greköron. Den är alldeles makalös för sädana näsor,
som hafva väderkorn pä Jacobinismen. I Wien och London har
den blifvit försökt med den bästa verkan, och Muffti reder sjelf
till en ansenlig mängd deraf, för att offerera ät nästa Conclave till
päfvavalet. För öfrigt äger den de mest sällsynta egenskaper. När
man ser genom den röken blifva föremalen utom den smä, men
de inom den sä mycket större. Lika sä väl af denna rök, som af
Drottningens ädla hjertpulver, skyddas smä barn i stora uniformer frän sprittningar vid björnars äsyn, och hjeltar fä deraf ett
mod till paraders undergäende, hvilket icke kan jemföras med nägot mindre, än det som skänkes af finkel pä en bataljdag. Derföre
väntar man sig de största ting af denna suvräna uppfinning, sä
snart konsten att tillreda den hunnit att utspridas öfver hela Europa; i synnerhet om man öfverlämnar ät vederbörande högre poliser att insamla droguerna dertill.
»Men det är icke blott Referendariens födkrok i den kroppsliga verlden, det är ocksä hans metkrok inom den andliga, som
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han nu skall mista. Jag känner nu bättre än före kryckans dräpliga egenskaper. Den innehäller icke blott reliker af Konung Salomo och Riddar Sanct Jöran. Deri förvaras äfven den ojemförliga masken Schamir, hvars utomordentliga kraft ingen ting kan
emotstä. De päteknade orden betyda icke bäde allenast Salomo
Rex Juddorum och Ritter Sanct Jöran, de betyda: Schamir.
»Ja, det är osäkert om man icke der igenfinner den Talisman,
som satte den döda Salomo i ständ att herrska öfver andarna, ända intill dess att stafven hvarpä den Iiftöse stödde sig, murknade
och Majestätet turnlade öfver ända. Allt detta gär jag nu att erröfra, ty i dennastund kan ingen emotstä mig. Saturnus, som är min
stjerna befinner sig i den lyckligaste ställning uti Lejonet, strax
bredvid dess Iysande hjerta, och för mig ligga alla de tecken, som
tyda pä framgäng och seger. Derernot stär min Brors stjerna i ett
olyckligt hus träffad af ett elakt qvadratsken frän Mars och ett
förgiftigt motsken frän Saturnus. Men detta förstän I ej! följen
mig derföre och I skolen fä se förunderliga saker. «
Efter ett samtal emellan Klädmäklaren och Ursula skiljde denna, tillika med Catharina, sig frän sällskapet, hvarvid Klädmäklaren ropade efter dem; »ja gör men det. I alla fall skadar det intet!« De öftige äter togo vägen uppät bergen, förbi den ännu ej
nobiliterade Hasselbacken.
Pä höjden mitt för stora slätten stadnade Blommelin och Auscultanten, och skädade framför sig. Under det att sällskapet
rastat, bade natten allt mer och mer framskridit. Stockholm med
dess slott, torn och hus syntes emot horisonten, lik en oändlig
procession af de i sina mulliga sväpkläder uppmarcherade döda,
som stodo bligande ned i den mörka graf, som bildades af hafvet
framför dem. Djurgärden äter med dess hus, träd och brädstaplar
förekam vär hjelte säsom en kyrkogärd, och den mellan bergets
tallar ·framfarande höststormen ljudde för hans öron, lik ett hest
scharivari före en ihälig reqviem af de hedangängne. Ho undrar
derföre, att den beskedliga Humblom begynnte axla sig och tycka
att kallt vatten likasom rann utför ryggraden pä honom. »Söta
Farbror!« - hviskade han. - »Gud förläte mig mina synder! men
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här stär det alldrig rätt till. «
Utan all aktning för denna vemodets suckan, fjäskade Klädmäklaren fram och äter, säg ofta pä sin klocka men mera ofta pä
himmelen, som han med spänd uppmärksamhet emellanät betraktade. Auscultanten tittade ocksä i vädret. Drifne af stormen flögo
ljusgrä skyar öfver de dunkla molnen; ändtligen skingrades dessa
af en vindpust och nägra stjemor framblänkte.
»Häll dig Satumus!«- utropade Klädmäklaren- »Du är trofast
och mild emot dem, som pä dig lita. « - En stormil skockade äter
molnen tillsammans och klockorna i Stockholmslogo tolf.
Dä drog Klädmäklaren en frän Rasselbacken medförd värja,
och ritade dermed en krets omkring sig och sin vän. Trenne
gänger fömyade han denna ätgärd och sista gängen förekom det
den sednare, som skedde detta med en sädan häftighet att smä blä
gnistor knastrade efter värjan, dä. hon skar mot berget. Framför
kretsen kastade han ett tecken, bestäende af ett upp och nedvändt
kors omgifvet af skrattande hundhufvuden, och inom densamma
utlade han ett annat af ett sällsamt skimmer, hvarefter han framtog en hitintills under kläderria gömd bok.
Den sista klockan upphörde att slä, och ljudet derefter ljomade
ännu i luften, dä Klädmäklaren hörjade att med hög röst utropa:
»jag Anastasius Blommelin, kallar och stämmer dig Ariel en af
Underjordens sju Storfurstar« --Nu vart Auscultanten sä betagen af de besynnerliga orden han
hörde, och af de besynnerliga rörelser han säg göras med värjan,
att han icke förnam hvad härefter följde, men dä han ändtligen
dristade att se sig omkring, var slätten likasä befolkad, som vanligen pä första Maji. Turnlande rörde sig gestalter omkring hvarandra; och han säg tydligen smä halfalnslänga gubbar, klädde i
grä kläder och röda mössor framtrippa frän Blä Porten, Rasselbacken och andra besökta ställen. Med en anständig träfvenhet
buro de bouteljkorgar och vattenembar m.m. Men hvad vär hjelte, oansett sin stora förskräckelse, icke kunde underläta att beundra var - näsorna. De funnos af en exempellös storlek. Likväl
bemästrades han af en ännu mera sublim vördnad för de omensk124

Iigen och lika som till en hotbat utsmyckade Damerna, som framfördes af höga mörkbrona gubbar hvilkas mossiga skägg räckte
dem till medjan. Ja, han var redan färdig att taga af sig hatten,
för en dylik dame, som kom honom nog nära, dä hon räkade, att,
geno~ en hastig vändning rödja, att hon var pä ryggen uthotkad,
säsom ett bakträg. Hvaraf den unga Auscuttanten pätagligen stutade att han bade bergtroll för sig, och btef skrämd. Högre Stegrades likvät denna känsla, dä frän tallbuskarna bakom honom förbiskyndade mörkgröna frontimmer, väpnade med spjut och pilar.
Deras här fladdrade för vinden och han trodde att det var pä honom de gjorde jagt. Men altdeles betagen btef vär karl, dä han
säg, simmande pä sjön, en silfversked, sä stor som heta Norrbro.
Ack! om man rädde om den! suckade han för sig sjetf. Dock förgängliga äro verldens skatter; skeden försvann och frän Rundstyckesgränd antände en btägrä man, betedsagad af en stor skara
hvitklädda Jungfror. Dessa btandade sig med den öfriga hopen;
hvarpä ett ·sädant hvimmet tedde sig för Auscuttantens ögon, att
han icke förmädde afgöra., antingen det voro dessa skepnader,
som svängde om pä slätten, eller om det var sjetva stätten, som
svängde om med dem, eller om det icke var han sjetf som svängde sig.
Äter öppnade Ktädmäklaren boken och värjan hördes hvina i
luften. I en blink var alltsammans försvunnit. Ur dörrarna till de
omkring stätten betägna husen, framstucko nu TomteGubbarne sä
mycket af deras näsor, som kunde deri rymmas. Bakom bergsskrefvorna sägos mörka gestalter, besädda med etdgnistor. Pä
fyra svängde sig en ofantlig orm med grönflammande ögon, vid
hvilkas sken man upptäckte, efter de dykande sjömöjorna, stäpen, som sqvalpade af och an pä vägorna, likasom den hvita
utfällningen fläcktar omkring en i grafven sjunkande likkista.
Och med sig sjetf kunde Auscuttanten icke blifva ense om, hurovida de figurerna med tänga hängande öron, spitsnäsor och utfläckta täppar, hvilke, frän de bakom honom varande träden, tittade honom ända in i ansiktet, verkligen voro molnklimpar af det
tjocka töcken, som hvilade pä skogen, eller de derinom försvunna
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skogsrän.
Pä slätten befann sig nu ett annat sällskap, tillräckligen upplyst af de Lyktgubbar eUer Skälvrängare, vid hvilkas osäkra och
flämtande sken värt i Synevarande tjenstemannaämne säg: ömsom
harar, hvilkas oskyldiga anläten utsköto och bildade sig till en
bredmunnad trumpet, kringom hvars tappra läppar lästes i gyllene mustacher otydliga ord, som dock af vär hjelte hopstafvades
till: »allerunderdänigste rapport«; ömsom djupsinniga bläckhorn
pä bugande ben, sirade med orden-behängda pennor, hvilke rättsedde bildade sig sjelve till ett: allerunderdänödmjuktillmötesgäende Votum: ömsom äter kattor, som bläste flöjt, och vandrande
penningepungar med rosettperuker, kringom hvilka drällde Canal- och Jerncontoirsassignationer, hvilka tycktes lagda till ledning, likasom Tummelitens brödsmulor, fönnodligen ur Riksdagssnären. Curirhufvuden ilade ock utan fötter, men pä ofantligt
plumagerade hattar; och ända mot jorden bugade sig prestkappor,
utan hufvuden, men med hvassa förskärareknifvar till armar,
hvanned de omfamnade hvarandra Christ-mild-och-kärleksrikligen. Dommare, formade som grodor, hoppade med Lagens svärd
midt igenom sig, och qväkade med Statsmän, som i magen fätt
skadeständ för allt annat. Varandes sällskapet uppspedt med murmeldjur, räfvar pä tu ben, vielfraser och andra lika redlige som
vördnadsvärde och allmänt aktade medborgare.
De tre kraftmännen Röökman, Röökström och Rööklund togo
sig likväl besynnerligast ut. Pä kullen der Auscuttanten lämnat
dessa pä hvarjehanda medborgsmanna-nyttigheter pickhägade
Statsnidare var allt rök och dunster; och ofantliga voro de spenabarn, koskällar, ja till och med gamla käringar med Göthiska pickelhufvor pä, hvilka efter hvarandra experimenterade i denna solida bildningsanstalt.
Emellertid bade alla hundar i trakten blifvit allerte och uppstämde en sorglig Landtvämsäng, genomskuren af kattornas elegiska klagan. Tupparnas drängja äggelse hördes pä afständ, medan hela skockar af kräkor, som foro rundt omk:ring berget
sjungande sina dithyramber, och Skatornas oder skailade frän
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martallare; men besynnerligen rördes Catharinas älskare af en vis
och enslig uf - en riktig Sängarkung - diktande en täflingssäng i
det allvarsamma.
Kulans svarte Cyclop! endast du, stäld utom Samhällsringen
kan förtänka vär hjelte hans önskan att nu ligga i sin nattsäng.
Det är - min själ! - ej sä godt för ett hyggligt tjenstemannaämne
att mitt i nätterna vara uti i viilande skogen, särdeles ibland troll
och gastar. Ocksä bäfvade Humblom och hans knä böjde sig under honom. Han knäppte sina händer tillsammans och ville försöka, huruvida han ännu mindes nägot af morgon- och aftonbönerna eller bordsläxan. Men förgäfves! ty just som han skulle börja
att tänka, slog Klädmäklaren tredje resan opp Svartkonstboken
och upprepade Ariels general-citation; hvarvid en stor svart
hund, med lägande tunga och gnistrande ögon, bärjade att dansa
utom kretsen.
Ater framläste, eller rättare- framflämtade Klädmäklaren nägra ord. Hunden försvann och frän berget uppskjöt en molnklump,
som, sedd pä afständ, liknade en sky af korpar och kräkor.
Denne tog sin väg ät Staden, der den bildade sig till ett ofantligt
hufvud, ur hvars ögon en blä eld ormade sig och frän hvars
tänder - isbleke säsom de plundrade lik, sedde pä en slagfält vid
mänskenet - skymmade sig ett gult etter, hvilket, blandadt med
det ur näsan utfrustade rödgrä töknet, bildade, öfver gestaltens
hjessa, en helig Thiar, pä hvilken Storkyrkotornet utgjorde
korset.
lfrän skepnaden sträckte sig ned ät Tyska Kyrkan en band, sä
gripande som den, hvilken tummas pä bindenyckelen; men i hast
upprann - sä tyckte nemligen Herr Auscultanten - frän denna
byggnad en regnbäge, stödjande sig pä S:t Clara och Maria Magdalena Kyrkotorn bildadedenen af nattliga färger glisande morgonrädnad, pä midten hvaraf thronade en gestalt, klar som en Juniidag och mild som en Sommarnatt, men en Sommarnatt i Norden; pä hvars sorgligt leende panna vintrens snara drifvor teknat
en liksalm- en Salm om försakelsen d.v.s. försakelsen i benhuset. Kraftigt uppflammade denna sednare bilden och thiaren med
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hufvudet försvann omkring Skeppsbron, pä samma sätt som ett
myndigt Svenskt handelshus, dä det upphör att se folk ·- eller
gifva mat.
Med den brädska, som förtviflan säsom surrogat för mod,
öppnade klädmäklaren sin bok, dä han förmärkte fallisementet.
Han mumlade emellan tänderne hvarjehande ord, och fram ifrän
berget sköto tusendetals torndyflar och trollsländor rakt emot den
mäktiga gestalten. Af morgonrädnaden bildade denne sig tvänne
vingar, pä hvilka han Iängsamt och lugnt framsväfvade öfver
sjön, omgifven af torndyflarne och bälgetingarna och trollsländorna. Modige voro desse; de Surrade sa stormodigt omkring honom, som en sammanfört flock af beundrare, eller som en väl
hierarchiserad tjenstemanna-Corps illfänas emot den djerfve fritänkaren, som dristat upptäcka en löjlighet. eller en dälighet hos
en hjelte af dagen, eller en högtbetrodd man af betydenhet. Med
samma framgäng utförde de ocksä sina anfall. Visserligen spridde
de, hvar gAng de gjorde choque, omkring sig, ett osäkert glitter,
liknande Norrskenet, dä det ur vissa poemer blodfärgar fädrens
tappra grafvar. Men lika h~tigt försvann det jemväl; och förbi
Humbloms ansikte flydde de nu mera gulgröna ormarna, in i
skogen och vidare öfver bergen, ut ät Ladugärdsgärdet. Derifrän
man snart säg till deras förstärkning anrycka hela Regementer af
benrangel, anförda af lika beskaffade fältherrar pä ramlande
hästar.
Den pä morgonrädnadens vingar burna gestalten framskred
emellertid, oaktadt allt motständ, och närmade sig redan Djurgärdsslätten, hvarest derigenom en sällsam rörelse förspordes.
Hararna fingo vingar och gjorde, under full krigsmusik af kattorna, ett retrograd anfall, ädagaläggande derunder den största bravour, i det att de försvunno bakom bergen. Af bläckhornen utgjötos Proclamationer som sammanflöto i en svart bäck utför
Rundstyckes gränd~ Grodoma plaskade deri; och en lAng kädjesalva af den andelösa Armeen upplöste sig i en stygg liklukt,
hvilken, säsom allt det öfriga, undanfördes af den mäktiga stormvind, som susande föregick gestalten.
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Pä sin heder kan mangen försäkra att Generater med raka
svärd utanpä hjertat och korslagda svärd pä samma ställe blifvit
rädda för mycket mindre; och säledes matte väl en Auscultant i
Kongl HofRätten nu kunna, med all heder, blifva dugtigt rädd.
Det blef han ocksä af alla krafter. Hans knän likasom drefvos af
mängstormande vägor och hjertat dansade en ordentlig Kehraus
inom hans bröst. Sä förhöll det sig likväl icke med Klädmäklaren. Han säg sig omkring med samma blick, som troligen fordom
Carl den djerfve, dä han fann sig stadd pä flykten, ätföljd af en
enda betjent. .Allt var försvunnit: endast Auskultanten Humblom,
tillika med Herrarne Rööklund, Röökman och Röökström voro
ännu att skäda. Till denne sistnämnde ropade Blommelin: »Träd
fram, aktade Borgersman! Förldara huru oskicldigt detta trolleri,
spökeri, svärmeri och grineri förekommer midt under upplysningens tidehvarf. «
»Min Herre!« ropade Äkareäldermannen, stäende pä den yttersta spetsen af berget och tillika lyftande pä hatten. - »Ett ädelt
sinne! En stor själ! En efterldang af fomtidens bragder. Släpet af
den Göthiska kraftens aftonrädnad. In summa: Mannamodets! -- det var en gemen grofvind, som körde mig i näsan. - Medborgerlighetens nyttiga krona - skulle jag säga - gär nu att beskydda
bade den andliga och lekamliga friheten, - en skänk till fädernejorden af Store furstar. Medlem af det Stand som drillar svärdet
ur det Göthiska Lejonets klo; - nej! jag talar i nattmössan - som
räcker det Göthiska Lejonet handeins ymnighets horn och ser i
vära tre kronor, tre taskböcker, hvilka det äligger de tappre fädernas idoge söner att fylla med - ätminstone Riksgäldssedlar.
Handeins skyddande Genius i bredd med Bergverkens lysande nedergäng och handtverkeriemas förkofran --- Men för Guds
skull! kom mig icke sä nära! -- Skräordningen hvilande lugnt,
lik en sofvande Amor pä rosenblad. Handelsbalancen och Coursen. - Hjelp! hjelp! - Med mättlighetens dygder beväpnad, älskar
man icke att se sig förnärmad. - Herre Gud! hvad vill herren! Jag
är ingen kälkborgare. Jag är ingen af Telgetokar! Hvarför brännes Herren? Här i staden skjutsa vi alldrig sjelfva; vi bara läter
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skjutsa -- med -- oss - Högvälborne Herr ÖfverStäthällaren«--Hjelp himmel! nu försvann talaren, lik en vanlig rökfläckt i
den susande storm som föregick gestalten och jemväl fattade Auscultanten. Han märkte sig vara stadd i ett ganska starkt lunk
öfver Djurgärdsbron, utan att veta antingen han rullat utför
berget eller blifvit likasom Profeten Habacuk fattad vid hjessan
och nedförd. Bredvid honom trafvade Klädmäklaren med en slags
Rhabarbermin, som ljusligen lade i dagen, att denna skyndsamhet
ingalunda behagade honom. Vid Fredricshof tog Humblom sä
mycket mod till sig, som betarfvades för att se sig tillbaka. Men
strax ökade han sin fart, ty den mäktiga gestalten, som räckte
med sitt hufvud högt öfver skogen, stod nu pä berget, vinkande
med handen efter de flyende.
Vid hörnet af Stor och Gumsehornsgatorne upphunnos RenhällningsEntrepreneuren och Commissionscontoirscommissarien,
hvilke huggit sig fast vid ett plank, och nu sträfvade med all makt
emot stormen, som kringdrei deras kappor i hvirflande vägor.
»Stän I här, Redelige och manhaftige innevänare af hufvudstadenl« - ropade Klädmäklaren. »Gripen väldet an och sätten
derernot - skriket, i händelse man besvarar Edra anfall. Bundsförvanter kunnen I päräkna och lönen är skön! Fän I smörj, sä är
sädant en offentlig surstek för Kongl Secreter Vederhane, hvarpä
han kan icke allenast lifnära sig minst ett halft är, utan äfven
spara benen till soppor ät framtiden; och ställets skyddsande skall
framställa en olycklig utgäng säsom motbjudande, hvilket omöjligen kan annat än blifva mycket begripligt för dem, som nyttja
appetiten till tankställare och pröfva saker med magen.«
Pä Helleberget trillade icke en sä vacker uppmaning. Röökman tog mod till sig och han talade till Skapnaden frän Djurgärden: »Fly aristocratiska vidskeppelse! monarchiska Synvilla
eller Republikanska fördystring! Ser Du icke, att en ny skapelse
förestär? Uti den tälas icke dessa fantasibilder, som skapades
under mörkare tidehvarf.« --»Men flyn skämtet!« - ropade Gumsehornsgatans skyddsgud»emedan deri kan verkligen ligga alfvar; och foga icke till dina
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öfriga oupplysningar, äfven den att vara edsöresbrytare och routinerare! « -»Ty,« - Skrek Auscultanten- »här äger hvar och en njuta den
frid, som Konungen sina undersätare svurit hafver ---«
En frisk käre kom nu frän Djurgärden. Den bortbläste själenpennan, ur Gumsehornsgatans genius. Röökman, som under orationen tagit in för mycket väder, uppbläste sig deruti, likasom
tillförene hans ord; och de öfrige männerne fortsattes ögonblickligen i Stormsteg framät. Vid Trängsund ville de skiljas ät, men nu
blef päköraren ännu värre. Humblom androg ljudeligen att han
ställde sig under Lagarnas beskydd; men förgäfves. Vädret pustade ännu värre, och de tre qvarvarande indrefvos ovilkorligen in
pä Svartmangatan, der de skumpade rätt oförtrutit.
Ett sympathetiskt hjerta bade Auscultantens nödrop likväl hunnit att anslä: ty ofvanifrän hördes nägon yttra:
Här har Livijn lämnat en lucka pä ca tvä rader för senare
komplettering

»0 himmel! Ändtligen hör jag ett politiskt ord i en Commerciell
tid!« - utropade Klädmäklaren. - »Ädelmodige försvarare af diverse fri- och rättigheter! Se framför Er, en af vidskeppelsen,
svärmeriet och mysticismen jemmerligen tillpyntad medborgare,
som i Er skädar den frälsare; som är öfver alla dinglidanglar,
nouveauteter och andra kortvilligheter!«
»Min herre!« - svarade rösten- »lgenkänn uti hvarje förföljelse den Svenska congregationen, en miniatur bild af den Franska.
Genom sina anonyma organer ger den Iuft ät sina önskningar - ät
sina afsikter - ät sina brottsliga afsikter, - ät sina skändeliga afsikter, att framställa mig säsom ett skädospel af den dumdristigaste egenkärlek - men redan kokar trycksvärtan - surr - hämdens timma surr surr - Svenska folkets fri- och rättigheter surrsurrurrrer! « Slutet af ordströmmen kunde Auscuttanten likväl ej fatta, ty
han skyndade sig dä som bäst undan stormen in i Klädmäklarelis
närbelägna klädständ; men af de kringstänkte orden, som pä alla
sidor regnade kring honom, kunde han märka att det ej var första
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gängen, vär nya Demostenes talade i vädret.
Väderilen saktade sig och rösten fortfor: »Vidare vet jag ocksä, att vi lifva i ordens tidehvarf och icke handlingarnas. Är det
ej considerabelt att jag vet det? Men sädant är ett nytt bevis pä
huru mycket jag vet. Till denna tanke bar jag kommit genom
mänga ärs eftertanke, och kan den säledes anse säsom min egen
invention. Den är ej heller den första solida, för hvilken landets
fäder och visa bäde i Falköping, Hjo, Grenna, Trosa, TreUeborg
o.s.v. hafva att tacka mig. Hvilken immense difference emellan
deras actuella situation och det tillständ, hvari fädemeslandet quiescerade, dä jag öfvertog dess education! !« Nu igenkände Klädmäklaren mannenoch dä stormens dön förlorade sig emellan de höga husen, sä växte ocksä hans mod. Han
framsteg .derföre mitt pä gatan och öppnade sin bok, hvarvid förmärktes ett sädant buller eller slammer, som vanligtvis plägar
Jultiden besvära grannarne till dem, hvilka hafva med de mänadtliga Taxomes upprättande att skaffa och dä förmärka ett stort
spökeri af bryggarekärror, bagerisläpor, fiskmänglareeder och
slagtarekalfvar m.m. till olikhetens jemnande. Men som intet
syntes till, ehuru mycket klädmäklaren än säg sig omkring, repade han mod och tillropade renhällnings Entrepreneuren: »Träd dä
fram, du träfne medborgare! Som föder dig genom idoghet och
speculation i ditt anlätes svett, och säledes kan med allt skäl vara
stolt deröfver, att du icke tillhör denna tärande class, som« ---»Som -« afbröt honom Väderhanen pä Tyska Kyrkan - »nyärsdagarne pä ett vädligt sätt utstyrde företaga eqvilibristiska öfningar pä de glaserade gatstename, och hvarvid en tänkande Väderhane mäste ihägkomma de artiga sentensema om den slippriga
banan till lyckan och halkan i de storas trappor. «
»Är icke detta kraftigt sagt«- Ropade jernstängen under Tuppen. - »Det är icke allom gifvet att vara sä qvick! «
»Jag uppvaktar ingen mera än StadsKameraren, Assistenteme i
PolitiCollegium och samtlige herrarna vid Polisen« - hviskade
Rööklund; hvarefter han med högre röst androg: »I America ---«
»Ja sä! Det är om America« -- gallskrek Väderhanen. »Lät
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mig dä fä tala. Jag kommer dä alltid i taget - i ecstas - skulle jag
säga. Jag vet diverse om America. Om man ville göra mig till
consul der och betala mig för mitt blad. - Sä! hvem vet? Men nej
vördnadsvärda Allmänhet, se här din Macus Curtius, din Winckelfried! Endast för dig och ditt contentement renonserar jag pä
alla avancementer. Jag blir ingen ting, absolut ingen ting, utomden störste politiske, commercielle och litteräre författare, som
verlden nägonsin frambragt.~ --»Haha! Haha! Haha! Ha!~ Skallade det frän alla sidor; och
Renhällnings Entrepreneuren upplöstes deraf, och försvann sä
helt och hällit, som en förflugen canon idee, ett prasslande riksdagstal, ellerendunk för bröstet af en förtappad talare; men Väderhanen snurrades sä häftigt omkring att han lyste af girouettisme eller vindspeleri, just säsom ett lefvande bloss.
»Bäfva!~ Gnislade Klädmäklaren, med sammanbitna tänder.
»Bäfva, nu bryter jag hämdens insegel. I mäktiga andar!~ - fortfor han - »SOm räden för denna natten och denna stund af natten!
Nalkens! Nalkens! Nalkens! En annan gäng vill jag fastande och
iförd Pentaclet, ät Er offra saffran. Men faran hvilar pä min hjessa! Förläten mig derföre! Förlätelse! förlätelse! förlätelse!~ Och
härmed tryckte han ned en i klädständet hängande värja, drog ut
den, ritade omkring sig och Auscultanten en krets och ropade:
»Den Stormäktigste allenädigste Herre! Herre Suth, en enväldig
Konung och allom bjudande herre öfver Thorsdagen. Hans Excellence Herr Grefve Maguth, Minister för de inre ärenderna,
samt Riddare och Commendeur af alla Ordnar! Hans Excellence*)« --Frän Kimstugugatan framgick ett väder med den häftighet, att
utur klädständet haglade finnstöflarne, kopparpannorne och
thennskälarne kring öronen pä vära hjeltar, och Klädmäklaren for
turnlande Tyska Kyrkobrinken utföre, jemmerligen klagande: »jag
mitt fördömda nöt! Som ej kom ihäg att Fredagen var ingängen~
--- men slutet häraf gick förloradt för Auscultanten, som, dä han
*) Af den sä kailade D. Faust Höllenzwang, ser man att vid alla besvärjelser iakttages

en noga tittlatur
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kom sig före, fann sig fattad af tvänne ynglingar, klädde i blä lifrockar med silfverbälten omkring, och hvilke införde honom i
Referendadeos förstuga. Der emottogs han af tvänne män i lika
klädnad, men frän hvilkas skuldror nedsväfvade sida talarer, hvilkas släp bröto sig i en halft upplöst form, lik en ljus molnstrimma pä en ren sommarhimmel. För öfrigt var allt bade här och i
trapporna fullt af lif och rörelse. Björnarne skyldrade med de
gamla muskotterna, Crocodilen mannade rä, rockorna bockade
sig och ugglorna nego ända ned till golfvet. Öfver hvilka alla besynnerligheter Auscultanten, som trodde sig föras till den vacanta
fällbänken slutligen blef sä hvimmelkantig att han icke viste hvad
som med honom föregick, förrän han befann sig i en sal.
Härifrän ville han skynda tillbaka, ty hela rummet tycktes
honom uppfyldt af eldflammor, emellan hvilka Referendaden vadade honom till möte, dä elden vek ä bägge sidor tillbaka, likasom undanfläktad af en sakta vind. Men till den bäfvande Auscultanten sade han: »jag mäste veta hvem Du är. Är du den jag väntar, frukta icke! Frukta i alla fall icke! Erinra dig det hvarom
Roger Baco förvissade oss: eller att en ren och skuldfri själ är
mäktigare än alla elementer, och säledes icke behöfver att frukta
dem.« Härvid fattade han Humblom vid banden, men lägorna
flammade upp och slöto sig tillsammans emot dem. Förgäfves
näpste Referendaden salamandrarna för detta ofog. De förblefvo
orörlige och han mäste slutligen antyda dem, att begifva sig in uti
den pä det hvita marmorbordet brinnande elden, hvarvid Burnbiom tydligen säg, att de förmenta flammorna icke voro annat, än
de smä purpurfärgade varelsernes andedrägt.
Emellertid hördes ett ovanligt buller utanför fönstret och Auscultanten igenkände rösten af väderhane, som fnysande utfor:
»tro~ Herren att jag, som sitter häroppe i egenskap af ansvarig redacteur eller referent, för att avertera Allmänheten hvarifrän
vädret kommer och hvarthen det gär, kan lämna sädana mystiska
operationer obemälda. Hvem ser icke deruti occulta machinationer af en Svensk congreganist, som vill uppfylla Publiken med
superstition, lyx, vanite och ostentation. Jag deremot, fyller den
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endast med väder och vind, som den befinner sig väl utaf, digererar mycket lätt och ger ifrän sig i form af Patriotisme för
näsan. Säledes mäste jag relevera detta fenomen, som är oskattbart, emedan det sä öppet blottar caracteren och tendensen, samt
planenoch syftemälet för vissa skriftställares planeroch machinationer och demaskera dem, som under det de affectera independence och desinteressement, mer ellermindre hemligt läta ge sig
eller emottaga pensioner, arfvoden, lucrativa commissioner, charger, och befordringar, eller andra ynnestbevis och emolumenter
af de styrande, och sälunda sätter sig i omedelbart beroende af
dem. Hvaremot jag« --Längre bannicke den ordsälle, ty nu ryckte Referendaden upp
fönstret och ropade: »Stackars karl, som icke ur den Kongl RänteKammaren erhällit anordning pä medel till stjertens förgyllande. Jag medger att det är härdt, att, när man är sä kräfstinn
och har en sä svällande kam, icke blifva behörigen polerad. Men
upphör nu. Jag som bott i grannskapet, känner Dig ju sä väl. Dina opinioner följa vinden ät, dä han springer compassen omkring;
och dina Chrior om diverse miscellanea och andra varia varionum, äro icke annat än en tankefattig ostyrsel i ord och ett jollrande hocuspocuseri vid gästmängleriet med främmande ideer. Är
Du sanningens Riddare, följ dä ej den fattige natt och dag under
bojan, för det att en mäktig curtiserar dig. Tro ej att hvarje uppsatt man, är en duglig man, för det att han lyfter pä hatten för
dig, eller att ett embetsverk pä ett utmärkt sätt fullgör sina äligganden, derföre att Ordföranden krusar för dig eller gör kanske
litet mera. Var icke svag för en god frukost, eller ett eländigt
smicker. Vill du referera vinden, sä referera ärligt, men ej som
en vindgirig vindspelare! «
Det blef tyst som i grafven utanför fönstret, som Referendaden drog igen, hvarefter han sade: »i den der snackande Väderhanen tror jag att en rigtig succubus eller incubus bar farit. Det
är en lifslefvande högfärdsdjefvul tror jag, som här förskapat sig
till en sannings- och frihetsälskande torntupp, för att hindra andra
frän handling dä han sjelf icke kan ästadkomma annat än ord.«
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»Omöjligen kan det vara en djefvul«, - Invände Auscultanten
- »Jag tycker att tankarna falla sig sä enfaldigt, dä han talar. «
»Likasom det icke ocksä funnos dumma djeflar«; - svarade
Referendarien, fattade Auscultantens hand och införde honom i
nästa rum.
Der möttes Auscultanten af ett mildt - man kan nästan säga kylande sken, utströmmande frän de fyra liljoma, hvilka uppburo
den thron, hvarpä den sköna Alexandra satt under en himmel,
bildad af sammanflätade rosor, som skimrade lik morgonrädnaden och blandade sina lägor i liljeglan8en. Och vid den sällsamma
dager, som härigenom uppkom, säg Humblom en fullständig Riddarerustning liggande pä tvänne, framför Thronen stäende altaren.
Öfver denna tillställning, som icke tycktes hafva ringaste anstrykning af ett sansadt, samt en tjensteman värdigt uppförande
runkade värt tjenstemannaämne mycket betänkligt pä hufvudet;
och att Referendaden icke var till sina sinnen väl förvarad inhämtade han klarligen af dennes försäkran: »att den rustning han nu
säg framför sig, var den samma, som han fordom burit i Libyen.«
Men som han ock hört, att man icke bör motsäga därar, emedan
de i sädant fall blifva ganska svära att handskas med, ty lät han
ock dervid bero, undrande likväl högeligen, hurulunda han, som
ännu icke innehade nägon tromansfullmakt, kunde komma i beröring med Ridderligheten.
Dock nu susade en storm häftigt förbi, uppslog fenstret och
frän en med drakar bespänd vagn, inträdde genom det samma en
läng och mager gestalt, klädd i en svart klädnad, beströdd med
gyllene Safirer. Denne tog de pä alltaret liggande jernhandskarne
och ställde sig pä sidan om thronen. Men pä stormen följde en
blixt, och utur den ilade fram, ridande pä en hjort, en man i himmelsblä kläder, förande ett svärd i handen. Denne fattade brynjan
och stälde sig pä andra sidan om Princessan. Dä nedsteg, glänsande lik ett stjernfall under en klar vinternatt, frän en Camel,
eller ett moln af denna skepnad, en person i hvit konungslig
skrud och med skeptret i handen. Med milda ätbörder framträdde
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han och fattade benharnisken. Längsamt framsväfvade äter en
mild silfversky. Den omkretsade fiere gänger rummet och antog
slutligen utseende af en hvit björn, hvarpä red en i mängfärgad
drägt prunkande konung. Skön var han att skäda och bockade
Humblom sig ödmjukligen för honom, dä han framträdde för att
upplyfta jernhandskarne. Men en helt annan känsla bemäktigade
sig Auscultanten, när ett norrsken framblänkte, emellan hvars
gnistrande bilder förmärktes en krönt man, ridande pä en varg.
Öfver sin rustning bar han en blodröd mantel, rikligen besatt .med
rubineroch stridande härar f~ljde honom ur norrskenet, hvarföre
ocksä Auscultanten, som tydligen säg elden ur kanonerne, kastade sig ovilkorligen ned undan kuloma. Den blodige mannen fattade lansen och häftigt brusade en orkan, ätföljd af regn och hagel,
hvarunder hastigt framstod en konungslig hjelte ridande pä en
hind och hällande en bäge med pilar i banden. I en släpande klädnad af silfverskir framträdde denne, fattade hjelmen och intog sin
plats, bredvid de öfrige framför Thronen.
»Med gunstig tillätelse« - hviskade Auscultanten till Referendarien- »skyndar jag mig hem, för att ömsa linne. Jag är genomblött af svett, och om jag nu blir kall, sä kan jag lätt ädraga mig
en förkylning.«
Referendarien betragtade mannen med en mistänksam blick,
och märkte att denne redan fätt i sigte de eldflammor, eller snarare ofantliga eldmassor, som hörjade att nedsvalla och emellan
hvilka framsteg en väldig konung, med sin spi~a 'i banden, ridande p·ä ett lejon. Hans höga och ansenliga gestalt pryddes af en
guldfärgad mantel, här och der mängd med blod och fullsatt med
gnistrande demanter. Denne tog skölden, hvarpä det röda korset
glänste och stälde sig till höger om Thronen.
Nu mera lägo endast sporrarne qvar och desse hämtades af
Kejsarinnan sjelf: hvarefter Referendarien uppträdde pä trappstegen till thronen och tillropade de glänsande astralandeme:
»Väpnen honom med sanning och omgjorden hans Iänder med
kraft!«
Dä framsteg herrskaren öfver Mercurius och päklädde vär
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hjelte jernstöflorna, och Regenten af Venus anlade benharnesken.
Men när Juppiter ville iföra honom brynjan och Saturnus jernhandskarna, bad han allerödmjukast att fä sätta sig. Svärdet
vägrade han bestämdt att emottaga af Mars' s hand, ty en sädan
pamp kunde väl anstä en af Carl XII drabanter, men ej en modern
krigsofficer och ännu mindre en skrifvare; och dä Mars ändock
envisades med honom, androg han: »att i en human och upplyst
tid gär man icke hvarannan pä lifvet, utan endast med ord, sä att
om Kongl Duellsplacatet icke tillika befattade sig med injurier, sä
hade det längesedan kommit ur bruk bland Rikets Höglofl Ridderskap och Adel samt Kongl KrigsBefälet; hvarföre han äfven
hoppades att nägon mätte, vid en blifvande Riksdag, föreslä, att
sä vassa ting som svärd, hvarpä man lätt kunde göra sig skada,
matte alldeles borttagas ur vissa namn, och de som sädant önskade matte hedanefter fä kalla och skrifva sig Blomsterord, Dunderord o.s.v. i stället för Blomstersvärd, m.m.«
Säkerligen hade Humblom talat mera, men dä han säg Manans
beherrskare nalkas med hjelmen och Solens med skölden, föll han
i vanmakt, hvarur han väcktes af Referendarien, som höll för
hans näsa, en röd och en hvit ros, sägande: »drick kraft af Rasens
purpur! Drick saktmod ur dess silfver. De äro bägge oskuldens
vittnen och oskulden sigrar öfver allt. «
»Nej, bevara oss! « - invände Auscuttanten - »Rosorna hafva
vist en annan betydelse. « Men Referendaden fortfor: »Emellan
Kyrkan öfver det stället der Christus föddes och Bethlehems stad
läg fordom ett fält, som kallades Rosenfältet. Detta har sitt namn
deraf, att för lang tid tillbaka hade en ung jungfru, som blifvit oskyldigt angifven och dömd för det hon förlorat sin krona, dit utförts för att lefvande brännas. Bälet var uppfördt af de pä fältet
växande törnen. Detta antändes, men dä lägorna flammade opp,
dä ropade Jungfron till den sanne Guden och bad honom göra ett
under och bevittna hennes oskuld. Eiden slocknade i det samma;
och der den fattat i törnet uppsköto röda rosor i de glödande
kolens ställe, men de törnen, som ännu ej hunnit att antändas buro hvita rosor. Dessa rosor äro de första man nägonsin sett pä
138

jorden, och har Rosenfältet af dem sitt namn. «
»Detta är en hopspunnen dikt.« - Ropade Humblom. - »Men
jag älskar inga sädana. Redbara saker vill jag ha, ty jag är sjelf
en redbar man. Ingen gengängare! lngen välnad; och ännu mindre
nägot efterspel af Riddar Sanct Jöran. Efter mitt tycke, var han
en narr, som ej gick in pä Kejsarens förslag. Om han gjort det,
sä bade han blifvit bade Kammarherre och Landshöfding, och
kanske fätt sig till och med en Commendeurs-stjerna pä köpet.«
Skakande pä hufvudet, betraktade Gubben, med en sträng uppsyn, Humblom, som äter antog en mera sjelfförnöjt utseende, sedan han, säsom han trodde, redt ganska käckt ifrän sig och motstätt frestelsen. Han ämnade att tala ·ännu mera, sannolikt för att
sjelf utlägga vigten af sin dat, men dä Blommelin, i det samma
vinkade afskedssignelsen ät Astralandarne, rusade desse pä Auscultanten och afväpnade honom inom ett ögonblick, hvarefter de
rusade ut genom det öppna fenstret.
Härvid kom Auscultanten icke blott utaf sig, han blef alldeles
perplext, dä han pä en och samma gang hörde äskan skrälla,
haglet smattra mot rutorna och orkanen tjuta, samt säg en förskräcklig blandning af skyar, eldslägor, norrsken och blixtar
sväfva förbi. Han störtade sig pä dörren ut i det andra rummet,
der han slutligen föll pladask i golfvet. Sans och sinnen förgingo
för honom; och när han ändtligen qvicknade vid, hörde han tydligen Väderhanes välkända röst, som klagligen ropade: »Sötaste
Publik!. Assistera mig! Assistera mig! Den congregation jag för
ditt contentement och eget soulagement, inventerat, procreerat,
genererat och balkiserat, existerar reellement. Nu rasar den värre, än en viss galen gymnasist i förra dagar. Jag observerade den
nyss. Här enoncerade sig evident ett tredje parti, som hvarken
äro Odalmän och osvenska Svear, ej heller Väderhanar och vindspelare. Godaste Publik! tänk pä mig! Du är förlorad om nägon
annan fär makt med dig, min mage! Ack! Min mage!« Sä snyftade röstenoch upplöste sig omärkbart i denna klagan.
»Är dä Herr Notarien verkligen sä redbar och träfven, som
han pästär?« frägade Den ljusblä Blommelin.
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»Ja vasserra tri!« - Svarade Humblom. »Det redbara och nyktra, är det som verkligen är redhart och nyktert; och det är alltid
förmänligt att vara redbar och nykter. Derföre är jag ocksä en
fiende till all dikt. I synnerhet efter denna historien. - Jag undrar
hvar den karlen, som drog pä mig jernhandskama, satte min
käpp? -Ja, sä. Nu kommer jag ihog, att jag icke bade den med
mig. Jag blir alldeles olycklig genom den der Inbildningen eller
fantasien, som den ocksä kailas. «
»Herlig är Inbildningen«- sade Gubben. - »Hon planterar betydelsens frö i det betydelselösa lifvet och lockar med himmelska
Blommor oss tillbaka till det Eden, hvarur vi högfärdas att hafva,
för kundskapens skuld, blifvit förjagade. Morgonen af värt Lif
förgyller Hon med det jordiska hoppet; och Hon försilfrar aftonen, ~ed det himmelska, omgifvet i Odödlighetens stjernekrona.
Orden pä skaldens tunga hinder hon till kransar, och af ljuden
frän harpans strängar väfver hon vingar ät den eviga harmonien.
Men der jordens korta timar ej längre förslä, der breder hon den
skimrande regnbägen, säsom en väg till lifvet efter lifvet, till en
morgon, .utan afton, till en eld utan hetta, till en ocean af frid,
der lugnet äterspeglar sig i salighet. «
»Ja, efter det nu skall sä vara« - ordade Auscultanten, »Sä vill
jag icke heller förklara mig emot Imaginationen och Poesien.
Men dä skall den vara kraftig. Den skall omröra Svithiods forngudar med kraft--den skall --Ja det skall den göra.«
»Yngling!« svarade Referendarien. »Lär dig att förstä att ropet
efter kraft är vanmaktens nödskott efter betydelse. Den som verkligen äger styrka, saknar den icke. Man begär icke, hvad man redan bar. Af poleradt papp men icke af härdadt jern är den ofrälse
sköld och adeligt slutna hjelm, hvaraf ordets bersärkar yfvas« --Om Referendaden talade mera, kunde Auscuttanten icke rätt
päminna sig, ty, som han satte sig ned, för att rätt fatta hvad som
sades honom, förföll han lätteligen i det ljufva mellanständ emellan sömn och vaka, hvilket plägar omedelbarligen infinna sig, dä
man hör ord klinga kring öronen, utan att förstä dem, eller som
mänge store statsmän tänker djupt öfver menniskoslägtets ange140

Iägenbeter, - efter maten. Likväl tyckte han sig hafva märkt att
Referendarien, vid utgäendet yttrat: »denne är ocksä oefterrättelig!« Men icke länge satt vär hjelte sälunda, med slutna ögon
och öppen mund, ty i en hast slogs dörren opp och Samtliga husgerädets fylgjor inträdde, anförde af den uppstoppade björnen,
som pä de öfrigas vägnar, höll följande tal: »Välaktade Herr Auscultant! Det prof ni genomgätt är stort. Det är för Er hedrande!
Ni har undflytt fantasiens förvillelser: ni har hällit Er obesmittad
frän dessa sä kailade ungdoms-idealer: ni har egnat det Redbara
Er dyrkan, och frän det alfvarsamma har Ni endast lätit, i en
ringa män, locka Er af omständigheterna. Pä sädant sätt framgär
man till ryckte och betydelse, till belöningar och utmärkelser. Sä
gör man sig värdig en stol i de vittras gille; och slutar med att fä
hälla en länk i de styrandes töm. Lika fjerran man är frän striden,
lika fjerran är man ock frän vädorna. Hell den vise, som förstär
att skörda odlarens mödor. Fortgä pä Eder bana! och ni är snart
en stadig Man! Naturen gaf stadga ät Edert förständ. Philosophien skall lära Er att tro, och Erfarenheten att icke förvirras.
Vid mälet skola inga drömmar mera leda Eder till tvätydiga omdömen om Edra förmän, och Ni skall icke befara, att förföljas af
Peruken. Med honom skall Ni snart sluta det vänskapsband, som
förena sympathetiska själar. Mä hända träffas vi ännu en gäng.
Mätte det ske pä ett ställe, der hvarken Ni eller vi lida af svärmeriets väld och fantasiens förtryck! Emottag emellertid en uppriktig försäkran af vär högaktning för denna redbara och detta obegripliga förständ, som gaf Er förmäga att segra. Fortfar! Och
Eder President skall i Eder se - en redebogen röstägare; edra
vänner - en vänfast dommare; och Svea - en man, med ädagalagde insigter, erfarenhet och redlighet!«
»Mine Herrar och ·nam.er!« - svarade Auscultanten bugande
sig för samtlige närvarande, samt nickande mera förtroligt ät Kaffekannan och ölstopet, säsom gamla bekannta, - »Den heder I
meddelen mig, emottager jag med vördnad och skall bemöda
mig, att blifva den samma värdig. Jag vet att ungdomsidealerna
icke äro nägot annat, än frukter af bamets obekantskap med
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verlden; och jag hoppas att höga vederbörande ej taga illa opp
om nägon skulle omedvetet försynda sig mot dem, i en dröm. Jag
älskar icke fantasien. De skepnader den framställer hafva ingen
kropp; och kunna säledes, ätminstone icke utan besvärliga omgängar, ställas inför domstol, och äläggas corporligt straff, i händelse de skulle beträdas med vrängda framställningar, till Allmänhetens förvillande eller förlidande. Edert öde - mitt Herrskap! är bittert. Redbare medbare medborgare äga icke mera qvar
än kroppen, ty« -Margarethas ankamst med ljus vallade att orationen knöt sig i
växten. Oratorn, atbruten, samlade sina tankar och säg sig omkring. Med rört hjerta ville han, utan att rätt veta om han drömde, eller var vaken, taga afsked af sina vänner. Men gumman
tycktes hafva förjagat dem. Han suckade djupt och gick; men i
trapporne föreföll det honom ganska härdt, att se en sä beskedelig
och godlynnad medborgare, som björnen, stä sä der uppstoppad.
I porten skiljdes han vid Margaretha, men icke vid sin förtjusning. Denna följde honom längt ut pä gatan. Och var det väl
underligt? Genom det makalösa talet fann han sig försäkrad om
en mängd redbara och till en stor del, matnyttiga medmenniskors
tillgifvenhet och beundran. De hade gjort sig af med all fantasie;
och de ville honom sä väl. Yttermera hade han undsluppit, bäde
Referendarien, hvars uppförande var mer än tvätydigt, och
Astralandarna, hvilkas afsigter uppenbarligen voro högst brottsliga; ty hade de icke sökt att genom osammanhängande bländverk
förvilla hans förständ, och hvad mera var, genom rustningens päklädande förföra till krig och bardalekar honom, ehuru han ända
frän de spedare barnsbenen haft en synnerlig afsky för gevärskrammel.
Försänkt i dessa tankar anlände han till sitt eget qvarter; men
Porten fanns stängd. Sin nyckel kunde han ej heller äterfinna.
Han klappade länge, men förgäfves; och säg slutligen ingen annan utväg, än att söka sig en lägerstad annorstädes. Bänkarne i
Kungsträgärden föllo honom härvid in; hvarföre han skyndade
dit, likasom drifven af en oemotständlig tränad. Men, o himmel!
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Hvad blef han der varse? Knappt hade han satt sig ned framför
esplanaden eHer pelusen, och hunnit att med beundran omfatta de
der befintlige krukorna, att harmas öfver Thorild, denne väderfödare, som icke hyste aktning till och med för Rikskrukan, förrän
han säg en qvinna komma ridande pä en ungsraka, öfver Jacobs
kyrkomur.
Humblom häpnade. »Vore nu denne Atheist här;« - sade han
för sig sjelf - »Sä skulle man snart kunna omvända honom till en
populair trosbekännelse, med kolaretro*) och kolareinbilskhet.«
Dock lämnades honom icke rädrum till vidare speculationer anbelangande Nädens styrka i de svaga. Söder ifrän ankamen annan
Käring ridande pä en hock. Hon gjorde, för att komma ned pä
planen, en kredsande fart deromkring, med lika sä mänga och osäkra kors- tvär- fram- och äterspräng som den berömde Väderhane dä han skall bespisa allmänheten med fern länta tankar och
tre emotseenden. Dock kom käringen lika litet ned pä marken,
som han kommer till resultatet, utan mäste den redan Iandade
systern fatta den andra i benen och draga ned henne, för att göra
slut pä det ändamälslösa och för äskädaren pinsamma sprattlandet.
Turnlande äter än hit och än dit, säsom vissa moderna skaider,
dä de göra jagt pä poetiska bilder, inställde sig sedermera en af
Sabbathsbergs möarne, färdandes pä en qvast, som syntes lika sä
belamrad med diverse gods, som en kossakhäst, efter plundringen
af en by. För henne var det ingen svärighet att komma ned, men
derernot sä mycket större att hälla sig uppe; och damp hon fördenskull hufvudstupa ned mellan krukorna.
»Här hafva Elfvorna sin dans, « - sade den först anlända, »och
här kunna vi säledes utföra hvad jag bedt Eder om! J ag har ju
sagt Er, att min dotter älskar en ung hygglig karl, som, efter
hvad Blommelin säger, har alting för sig för att komma fram i
verlden. Ocksä älskar han henne. Men den fördömde Referendarien, som bara vill stifta ondt i verlden, har gett sig f-n pä att
*)
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gifta bort honom med sin fina Nippertippa. Han häller väl nu
som bäst pä, att med tillhjelp af sina astralenglar eller benglar,
som de borde heta, trolla om honom. Men det skall aldrig ske, sä
sannt jag heter Ursula Kecks! Blommelin skall ocksä göra allt
hvad han kan, men den stackarn har blifvit sä tilltygad af de Satama, som slagit honom i hufvudet med en hop finnstöflor, att
han nu ligger hemma och smörjer sig. Derföre har jag mäst besvära Er; men stöt pä mig om I en annan gäng behöfven nägot.«
Vid namnen Blommelin och Ursula likasom uppvaknade Humblom och tyckte sig igenkänna Klädmäklarens vänninna till sä väl
gäng, som ställning. Deröfver föll han i stor förväning, sä att han
af det följande samtalet icke förmärkte mera, än att Käringarne
räckte hvarandra handen derpä, att en sä hederlig flicka, som Ursulas dotter, skulle fä en lika hederlig karl, samt svuro pä att gä
hennes afsikter till mötes och derefter sk.yndade till verket. U rsula framtog undan kjortlarna, en fyrpotta med glödande kol uti. En
annan medhade en svart tupp och den sista hvad annat husgeräd
som tarfvades; och alltsammans nedlades för en bland krukoma,
hvars majestät och mildhet störtade Auscuttanten i ett bottenlöst
haf af idel beundran.
»Herligt!« - Sä var han färdig att högljudt utbrista. - »De fira
henne med rökverk och lofsänger. Ack! huru väl vore det icke,
om de hade nägot af det suveräna turkiska rökpulfret och vära
stora skalders oder. Hvilket söt lukt af classiskhet skulle icke dä
uppkomma? och huru väl skulle icke Krukorna mä deraf, i trots
af Thoriids orett?«
Frän sä hyggliga betraktelser slets likväl den gode pä ett
öfverraskande sätt. I stället för att processionera parvis inför krukorna, fattade Madamerna hvarandra i händeroch hörjade dansa
mitt pä pelusen. De gingo dermed pä sä oförtrutit, att lrokesarne
skulle icke kunnat fälas värre om de fätt Salig Slaktar - till Julstek. Mellanät bläste de ·pä elden; och när dansen stadnat, skar
man hufvudet af tuppen och samlade blodet i en stekpanna, under
det att en af gummoma ritade med det blodiga tupphufvudet en
ring omkring dem och en annan fläktade pä elden med en afsliten
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vinge. Ursula äter gjorde en rörelse med armen, likasom förde
honen handqvarn, upprepande en mäng obegripliga ord. Men i
hast öktes Sällskapet. Öfver kyrkogärdsmuren kom flygande en
stor tupp af eld, hvilken flera gänger hoppade omkring den blodiga ringen. Slutligen utkastade Gummorna till honom resten af
den svarta tuppen, som han sönderref. Men nu mera var han likväl ingen tupp; det var en ung sirlig herre med karakä, som tog
ett rätt artigt afsked af Damerne, ehuru mullen rök nog mycket
kring honom när han gjorde sin compliment med venstra foten.
Frän stället der den svarta tuppen sönderrefs upphämtades nägot, som Auscultanten förmodade vara tvänne vaxbilder. Öfver
dessa lästes ocksä nägot, och hörjade Auscultanten att, likasom,
klippa med öronen, dä han ibland annat hörde bäde den vackra
Catharinas och sitt eget för honom sä kära namn. Men allt tystnade dä bilderna lades i stekpannan. Var det en verklighet, eller var
det en verkan af den olyckliga fantasien, som jemt och samt förföljer vär hjelte: han kände sig ordentligen svettas, under det att
en besynnerlig oro genomträngde hans inre. Hjertat klappade sä
tätt, och blodet forsade, säsom ett vattenfall, genom ädrorna.
Längs med ryggraden rädde isköld, under det att ett varmt vemod, ätföljt af aningar, maningar, täntningar och trängtningar
samt andra flistringar och förbistringar huserade i hjertat. Men
för ögonen dansade tusendetals riogar, den ena brokigare än den
andra, och värt unga embetsmannaämne högg slutligen tag i sin
egen tuppee, för att ändock fä nägot svar pä sin fräga: »Om han
verkligen var rätt klok? «
Men innan han ännu hunnit fä svar pä denna fräga: säg han en
syn, som ännu mera förirrade hans tankar. Han säg nemligen den
vackra Catharina ankomma med vacklande och osäkra steg, lik en
sömngängerska; och nu sprang, likasom fordom den väpnade Minerva ur Juppiters hufvud, utur Auscultantens chaotiska meningar
den tanken, att det var den vackra Catharina han tänkt pä. Rasande bra säg hon ocksä ut i sin nattdrägt. Ja, hade icke fötterna
varit likasom fastväxte vid jorden, sä bade han odisputabelt ilat
fram till den bänk, hvarpä flickan nedsattes af gummorna, som
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tycktes hafva för afsikt att traktera henne af blodpannkakan.
Efter denna kände Humblom sig ordentligen lysten, ehuru han
icke kunde för sig sjelf neka, att vid anrättningen gätt mycket
äfventyrligt och fantastiskt till; ty hvarföre stekte man icke den
heUre i spiseln, utan sä mycket bräk? Men den honom öfverfallande lusta blef slutligen sä stark, att han tvärtemot sin föresats,
lämnade bosquen och skyndade i fyrspräng fram med utsträckta
armar, för att omfamna den vackra sofverskan. Dunk! lät det, dä
hanslog sin panna mot en annans, hvars afsigt uppenbarligen var
enahanda med Humbloms. Förundrad häröfver säg han opp och
framför honom stod en sped figur, med hvitt här och svarta mustacher. Emot denne, som ej heller tycktes vara rätt vaken, sträckte den vackra Catharina sina armar, och ehuru Karlen befanns i
bara skjortan, omfamnade hon honom innerligen. Men se! Vid
denna anblick tände sig hos vär hjelte svartsjukans eld, och den
flammade skyhögt, ty han framsteg och sade: »Förlät mig, min
Herre! Men flickan är pä sätt och vis förlofvad med mig.«
Sä beskedligt gick ej Ursula till väga. Hon skyndade sig fram
och försökte att med den ena handen knuffa bort den främmande,
under det att hon fick, med den andra., Humblom i nacken, skjutande honom närmare till Catharina, som derernot höll ·sig med
alla krafter fast vid mannen med mustacherne, tilldelande vär
Auscultant en kindpust, sä att han turnlade flera steg tillbaka.
»Ljufva flicka!« --- sä längt hade Humblom redan hunnit i
sitt yttrande, men nu skrek han: »det är, tag mig tusen! obeskedligt, att bära sig sä ät. Jag ger henne, sä mänga, som bäde flyga
och fara!«
»Ät en bit häraf« - Ropade en af Gummoma och stoppade en
bit pannkaka i Humblom, hvarvid denne kände likasom en Magnetisk ström gjuta sig genom hela hans väsende. Dock var Catharina nu mera icke enda föremälet för hans brinnande tankar och
önskningar. Den främmande karlen delade dem med henne till
den grad, att Auscultantens ·varelse tycktes vilja helt och hället
upplösa sig i dessa bägge poler, som äter förlorade hela sin polaritet i hans hjerta. Han omfamnade säledes mannen med musta-
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cherna, denne Catharina och hon äter honom. De bildade tillsammans en lefvande kärleksknut, som slingrade sig uti och omkring
hvarandra, men i anseende till den splittring i tänkesätten, som,
efter vanan, rädde inom den samma, hände den olyckan, att alla
tre tumlade, just genom vänskapens och kärlekens heliga ansträngningar, i marken. I hvilken ställning, mä man sluta af det
föregäende.
Upp rusade nu Ursula, som följt med i fallet, släckte med de
andra systrarnes biträde elden, gömde pannan och förstörde alla
spor af den blodiga kretsen. Kastade sig derpä i ögonblicket pä
Bocken, ilade i fyrspräng öfver Jacobs kyrkomur och äterkom
strax med nägra göpnar mull, dem hon försökte att utströ emellan
Catharina och den främmande. Härvid upptäckte hon att Rumbiom icke sof, utan var tvärtom vaken; och nu slog hon ihop sina
händer utropande: »Ack! jag olyckliga menniska! Nu blir visst
Herr Notarien galen. Han är vaken. Kära Mor Brita och Madam
Berg! Kommen att hälla karlen, sä att han intet gör sig nägot
ondt; medan jag skickar efter Herren!«
»lntet blir jag galen, om blott den fördömda författaren ville
hälla sig vid Marginalen.« Svarade Humblom. - »Men fortfar
man länge pä detta sättet med bade min och Iäsarens fantasie, sä
vete väl Gud, huru det kan gä med oss, utan att nägondera fär
minsta rädrum, att fläsa ut i längden. Hvad säger den store af
Leopold i sina grunder emot sednare tiders underverkare? Jo: att
Tusendetals lättrogne, pä sädane lnbildningar som dessa, förlorat
deras tid, deras förmögenhet, och det som är ännu mer, sjelfva
förnuftet. «
»Hör! hör! nu säger han det sjelf.« - Skrek Ursula och fram
Iinkade gummorna. De höggo tag i vär hjelte och sökte att aflägsna honom frän den vackra Catharina, som derigenom fick mera
speirum med den främmande. Men dä säg man uti vär hjelte, ett
Numidiskt Iejon ifrän Smäland rasa. Det fnyste af vrede och röt
af kärlek, dä det af Gummorna nedsattes pä bänken.
Der satt ock vär vän, medan Ursula upptog, efter hvad Rumbiom tyckte - en lätt Dragon af thenn. Denne slipade hon mot
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den stora krukan, utropande tillika: »Jag Ursula Kecks beder och
besvär dig Marbul! En af de sju Storfurstarne och GeneralAdjutant. Vid Romubabal, Svalaboth, Musia, Musiala, Masiaka! Att
du ät denne tappre förlänar käckhet, päflugenhet och skyndsamhet! Jag besvär dig, vid alla Myndigheters myndighet! Genom
fjäsket i brädskan, och brädskan i fjäsket! Vid det oändligt smä i
det löjligt stora och vid det omätligt vigtiga i det ofattligt lilla!
Lät denne utföra sitt maktpäliggande värf, genom Maktorden:
Lagfrihet. Tel est notre bon plaisir!«
Med en drönande fart afreste nu Curiren, och hjulade sä bebändigt i luften att Humblom icke kunde med säkerhet se om det
var en riktig Curir eller en bröms. Att det likväl var endera slöt
han med säkerhet deraf, att figuren rakade djerft till vägs. Det
dröjde ej heller länge, förrän svarte Blommelin stod mitt ibland
dem; och det verkligen i Grefvens tid, ty genom det Numidiska
Lejonets rytande bade Polisen blifvit yrvaken .och instälde sig nu
för att fömimma hvad dervid kunde vara att förtjena.
Likasom en verklig General genast vid första anblicken pä ett
slagfält, inser drabbningens ställning, sä fann jemväl Klädmäklaren, att den sist ankomne af Sällskapet vore den, som borde först
lämna det. Han vände sig säledes till denne och sade: »Min Beskedlige Herr ÖfverGevaldiger! Herren häller en sä utmärkt ordning och är sä päpasslig, att jag och hela Allmänheten stä hos
Herren i den största förbindelse. Tillät mig derföre att fä visa
min tacksamhet. Emottag här min band. En redlig mans handslag!« - Härvid möttes Klädmäklarens band af en annan, hvars
ägare, sedan han, i anseende till mörkret, pä nära häll öfvertygat
sig om den medborgerliga tacksamhetens verklighet, täcktes yttra: »Jag förmodar icke att minsta oordning är här ä färde, och
kan säledes med trygghet begifva mig till ett annat ställe, der min
närvaro är nödvändigare. Men det försäkrar jag, att när man vet
att taga saken pä rätta sättet, sä är den borgerliga ordningen alldeles icke farlig, om icke för nägra tiggare och trashankar!«
»Här svarar jag för ordning och skick:« försäkrade Klädmäklaren, som sä fort värdaren af det allmänna lugnet hunnit aflägsna
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sig, skyndade fram till bänken, vid hvars ena ända Rumbiom
fanns inpassad emellan gummornas skarpa armbägar, medan Ursuia försökte att ä den andra tränga emellan Catharina och mannen med mustachema.
»Känn här förständets Gud, som till ditt inre tränger!«- Ropade Kiädmäkiaren i det han satte den väibekanta Peruken pä den
vackra Catharinas hufvud. Härvid säg hon accurat ut som Vishetens uggia och Iät utan möda skilja sig frän Mannen med
mustacherna, som tycktes frysa erbarmligen och ville äter skynda
bort, förmodligen till sin säng. Men underdet att alla tre Madammerna voro, jemte Kiädmäkiaren, sysseisatte att bortföra Nymphen i nattkläderna, Iydde Auscuitanten sitt bräddfulla hjertas ingifveiser, störtade sig pä den frusne och siöt honom i sina armar
under utrop: »Heliga kärlek! Vänskap! skulle jag säga. - Detta
hjerta har alldrig kännt dig! Men nu- nu -«
»Bror är redan vaken!«- Sade Kiädmäklaren ät Humbiom, dä
denne äflades att qvarhälla sin sofvande vän. - »Säledes förstär
Bror hvad jag säger. Släpp denne främmande person, om hvilken
jag icke vet, hvarken huru han kommit hit, eller hvad han har här
att göra?«
»Ümöjligt! Omöjligt!« - Bedyrade Humblom. - »Det unga och
reella hjertat vet att värdera vänskapen. Detta sköna band emellan
sympathetiska själar pä jorden. Denne unge man ser dessutom ut
som han vore af familj. Mä hända har han en betydande anförvandt, sä att jag kan genom honom fä recommendationer. Nej,
jag släpper honom aldrig.« Och härvid störtade han sig pä föremalet för hans dyrkan, hvaremot denne Sparade hvarken knuffar
eller mundfiskar till .tacksamhet. Men häraf lät Humblom sig icke
afskräcka; hans vänskaps attaque ökades endast derigenom.
Dä fattade klädmäklaren den äterbekomna Peruken, sägandes:
»J ag gör det ogerna; men här äterstär ingen annan utväg. Bror ser
det sjeif! « - Han dröjde nägra ögonblick, men likasom henförd af
en högre anda, fortfor han: »Förständet Iyd! när det sin sjäi med
din bemänger!« - satte Peruken pä Rumbioms hufvud, der den ä
nyo fastnade.
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Lugn blef nu Humblom. Lugn, stilla och beskedlig som en
f.d. Jacobin, dä han ser att konungaväldet ocksä har ät honom
höga tjenster och pensioner: att allmänna Myndigheten villigt gär
hans ärenden; och att den sä kailade rättvisan gör sig en ära af att
läsa i Lagengenomhans lorgnett. Men om dessa verkningar utgjorde Peruken sjelf, eHer om han endast äger förmäga att ästadkomma dem, trodde Auscultanten ännu vara för tidigt att bestämma. Dock verkade detta compacta friserade och pudrade Förständ
pä honom ingen ting annat, än att hans flammande kärlek till den
bortgängne nedfaHnade tiH en stiHa och lägande tränad, ät hvilken han gaf Iuft, derigenom att han sade ät Klädmäklaren: »Sannerligen för Gud, farbror! Om jag rätt vet, hvilkendera jag högre
värderar! Antingen den vackra Catharina, eHer den redlige okände? Med en maka, sädan som denna enge! i menniskoskapnad;
och med en vän, precist som denne Orest - mäste lifvet vara ett
paradis. Kors! hvad jag älskar dem bägge? Men hvarföre fick jag
icke väcka honom? Hvarföre fick jag icke underrätta mig om
hans namn? En ny Pylade, mäste jag nu söka honom bland aHa
Garnisons-officerarne? Ack, mä hända är han, när allt kommer
omkring - en Landtofficer? Himmel, hvar träffar jag honom, till
hvilken mitt hjerta trängerbland tusende genom tusende? -- Men
förbanna mig! Sitter icke Peruken fast. Det är gement af farbror,
att pä sädant sätt blottställa mig. Farbror vet sjelf, hvilket besvär
jag hade i gär förmiddag, att blifva honom qvitt. Jag är väl icke
farbrors narr heller? I synnerhet, som jag nu är pä alfvar sinnad
att gifta mig med Catharina.«
»Tag mig Dalern!« - Utropade Klädmäklaren. »Försäkrar jag
icke Bror, att om jag vetat nägon annan utväg att fä Bror till
sans, sä hade denna alldrig kommit i fräga. Ett misstag har här
utan tvifvel förelupit. Den främmande hade varit ifrän förständet,
om han vaknat i denna belägenhet. Troligen hade han vridit halsen af oss, ty de inverkande andarna ägga dem, som vid sädane
operationer som dessa, komma frän förständet, tiH den grad, att
de nödvändigt mäste utgjuta menniskoblod. Dessutom veta vi nu
hvem som befinner sig i den valfrändskap eller andliga cor150

respondance med peruken, att de verka pä och genom hvarandra.
Jag har sedermera pä Norrbro träffat karlen, och han har sagt
mig hvar han bor. «
Till den Upplyste styrde de nu sin kosa; och förundrade det
vära nattvandrare icke ringa, dä de sägo ljus brinna i hans fenster. »Det är aktningsvärdt« sade klädmäklaren »att sälunda möda
sig för verldens upplysnings skull, ty sannolikt har han väl sett af
Skaldebrefven till dem som söka ett odödligt namn, att af efterverlden är ingen ting att vänta. Det är säledes af samtiden, som
han har att vänta belöningen; men denna utfaller ganska ringa bade pä beröm och penningar. «
»Detta är mycket obeskedligt af samtiden« - erinrade Auscultanten, »som ätminstone bör komma i häg hvad som stär i Cathechesen, eller att man icke bör binda till munnen pä Oxen, som
tröskar. Likväl kan denna liknöjdhet härleda sig deraf att Väderhane, som ocksä lär kunna skrifva, fördunklat honom.«
»Det var väl « - sade Klädmäklaren - »att Bror päminte mig
om honom. Sedan Bror skiljdes frän mig vid hörnet af Tyska
kyrkan, bad han mig sä enträget om en tjenst, som jag omöjligen
kan vägra honom, i anseende till det vänskapliga sätt, hvarpä han
tog mitt parti emot min Bror Referendarien. Han berättade mig den Stackaren- huru oändligen ondt det gjort honom, att, dä. en i
luften kringirrande Comet, med en ganska tung och miserabel
svans, antingen af behof eller för att med honom drifva glänts,
önskat att fä läna fern ideer; hade han icke haft dessa inne. Detta
hade oändligen smärtat honom. Just icke för sakens skull, ty sä.som äldre och mera förfaren viste han och hade genom eget
exempel inför hela landet ädagalagt, att om man endast hä.ller sig
rigtigt i vädret, sä gör man icke med nägra ideer; utan för Allmänhetens skull, som dä den säg honom icke hafva till hands detta, efter dess enfaldiga begrep, obetydliga antal, deraf velat sluta,
det vore han alldeles renons och läns pä allt annat, utom - väder.
For att likväl hos den stora hopen förtaga en sä smädlig tanke om
honom, hvars storhet ingen utom han sjelf kunde rätt taxera, bad
han mig hjelpa sig till julen, sä att i händelse Cometen, som tyck151

tes vara i större behof nu, än vid början af sin bana, af biträde,
ville äter anse honom som en Lombard för tankar, han dä mätte
blifva i tillfälle att visa sig, utan att, som hittills skett tillika inoch utländska Assistancer och nödhjelpscassor i den vägen, hvilke sä prejat honom, att han nödgats blifva sansculott, sedan han
pä pant af sina byxor fätt borga den ideen att republiker förestä i
Europa. Jag har närmare tänkt efter densakenoch vill gerna hjelpa honom. Karlen är bra som väderhane betragtad, och det är omöjligt att fä nägon, som med mera myndighet kan kasta om. Jag
har derföre tänk.t försöka, att till en början taga omkring ett tusende af hans politiska, commerciella och litteraira äsigter, bäde
af dem han kommit fram med och af dem han lofvat, samt behandla alltsammans efter Saltpettersjuderi method, dä man fär se
hvad residuum kan blifva. Emellertid önskar jag att Bror är god
och derom päminner mig, i händelse jag skulle glömma detta
lappri.«
»Lita icke pä mig, Farbror!« Sade Humblom. »Nu äro Catharina och Herren med mustacherna och peruken mina enda oförgripliga tankar. «
Emellertid hade klädmäklaren banat sig väg till den upplystes
rum, hvarest de funno honom sittande framför ett ofantligt stort
papper, alldeles .badande i svett. Man säg att han kämpat en härd
kamp, ty han hade kastat ifrän sig alla klädespersedlarna, hvilka
lägo kringströdda pä golfvet. Endast nattmössan prydde hans visa
hufvud, som han lutade mot banden, sä djupt försänkt i tankar,
att han icke märkte de ankommande, . förrän Blommelin slog honom pä axeln, sägande: »Herre! tag förständet till fänga, annars
springerdet till skogs med Eder!«
»Ack jag olycklige!« Utropade den upplyste. »Jag befinner
mig i den sväraste belägenhet. Jag bar tagit mig vatten öfver
hufvudet. Vet Herre! att ehuru upplyst och frisinnad jag är, sä
har jag likväl andra förbindelser att iakttaga, dels i anseende till
det understöd, som räckes mig för allmänna opinionens tidning,
dels emedan jag genom emottagandet af vissa priser sett mig upplyftas till en viss bättre ständpunct inom Samhället, hvilken sätter
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mig i jemnlikhet med vissa förnäma personer. Med en af dessa
har en förträtlighet nyligen börjat inträffa. För nägra är sedan, dä
man ännu bade vördnad för den sundaste smak och det träfligaste
snille, dä Poesien ännu gaf rang och vältaligheten tjenst, täcktes
en högtförnäm man utvickla den sannaste vältaligbet. Han ädagalade den vid alla tillfällen ocb hans försök att bos ett folk uppväcka och underbälla Patriotism och en rätt nationlig anda ädrog honom det mest förtjenta bifall. Man fann att hans röst alldrig varit
böjd förgäfves, bvarken under Statens allmänna rädplägningar,
eller i de mest upplystes enskilda beslut. Säledes säker om ett
stort bifall, inom bäde medborglighetens och vitterhetens omräden, talade denne store talare - säsom klaffarne nu pästä - utan
ätervändo. Men den olyckliga oppositions-- sägom hellre- motsträfvighetstiden inträffade. Nu fodrar man en annan vältalighet.
Man älskar samband emellan ord och tankar; och man bar den
förmätenheten att läta päskina, likasom skulle min förnäma gynnare, vara en vältaligbetens Hudibras och läta de förra löpa: allt
hvad de förmä, men öfverlämnat ät de sednare, att sjelfve söka
opp sina föregängare och sätta sig deraf i besittning. Emellertid
pästod man att tankarne sedermera alldrig börts utaf och tog sig
för att skratta, i stället för att beundra, yttrande att denna mängtalighet blifvit genom ett nöddop christnad till vältalighet. Men det
är lätt att inse, huru svärt det mäste vara för en förnäm man; han
framsträckte mot sina fiender en hel slagtordning af spetsade ord,
ocb för att nedslä dem med skämtets hela styrka, böd han, sjelf
skrattande: »Varde skratt!« Skratt vart det ocksä; men olyckligtvis
ät honom sjelf, ocb öfver hans sardoniska löje, drog man endast
pä axlarna, säsom öfver annat meningslöst flin.
»Sväfvande i talets omätliga sferer, viste den högtförnäme
gynnaren ingen ting härom, förrän en vän gaf honom sädant vid
banden. I början trodde han honom icke, men slutligen insäg han
sjelf verkningarna af denna allmänna Cabal emot ordstäten, när
han märkte sina vänner och medbröder hvarken akta pä hans ord
eHer bry sig om hans protester. Häröfver har han blifvit ledsen
och denna känsla har haft det menligaste inflytande pä bans eljest
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sä ljusa förständ; ty banbar mer än vederbörligen lagt pä sinnet,
den gamla Persiska villfarelsen, att bvarje ord, som icke genom
en päföljande bandling, erbäller lif, skyndar före den ordande till
Paradisets port ocb fördröjer bonom der till dess att det tomma
ordet blifvit uppfylldt eller försonadt. Rörande är det - jag försäkrar Er derom, Mine Herrar! - att böra den bögtförnämes beskrifning om sina sömnlösa nätter. Dä ser ban den ena massan af
ord bopad öfver den andra, ända till en ofantlig böjd. Grä ocb
skräfliga framte de sig säsom klippor, ocb ingen blomma, ja icke
en gäng ett grässträ täcker de nakna sidorna. Sä öde, sä tom, sä
död visar naturen sig icke en gäng omkring Vardölpes nakna fjällar, som bans vältaligbet dä framställer sig, ocb förr mäktar nordanvinden att med sina isiga kyssar kalla naturen omkring Nordcap till lifs, än min bögtförnäme gynnare anser sig i stand att
kunna bläsa en lefvande anda i sina mästerstycken; ty att de sä
äro, ebvad än förtalet mä invända, vägar jag dristigt pästä.
»Förgäfves bar likväl bäde jag ocb mänga andra sagt bonom
detta. Han gräter efter lif i sina bänders verk; ocb för att tillfredsställa bonom bar jag, i betragtande af den ymnigbet pä tankar, bvarmed jag lär vara framför andra menniskor ytstyrd af försynen, ätagit mig att dermed förse ett ocb annat af bans bättre tal.
Men tillall olycka bar jag räkat ut för en bit, som blifvit bebandlad bögst värdslöst - utan tvifvel af renskrifvaren. Ty eburu jag
än mä vända orden, förmä de icke ens att bos mig alstra nägot sädant som ser ut som djupsinnigbet. Ocb jag lär icke beböfva att
för en sä redbar man ocb beundrare af vältaligbetens böjd inom
fäderneslandet utreda min förlägenhet, dä, i bändelse jag skulle
omröra sädant för den bögtförnäme talaren, ban troligtvis skulle
deraf bämta anledning till farbägor ocb vädor, ocb slutligen sjelf
blifva den enda verkliga vädan bland de mänga som vid vissa tinfällen uppkallas likasom Samuels bild af bäxan i Endor, till de
mindre vetandes bevekande, samt slutligen ramla i förtvifvlan.«
»Min Vän!« sade klädmäklaren, »den ena tjensten är värd den
andra. Ni, min berre! bar gjort mig en tjenst; ocb jag kommer i
dag för att begäraden andra. Till en väderkänsla vill jag, ä min
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sida, hafva all möda ospard att draga min Herre och den högtförnäme Gynnaren ur deras förlägenhet. Jag vill minnas att jag läst,
hurusom man nägorstädes uppfunnit ett instrument, som, dä nägon fantisairar pä ett klaver, lägger noter under fantasin. Den
förnäme Herrens tankar kunna väl icke vara mera beniga, än en
fantasiespelares ideer. Mig synes det derföre icke omöjligt att tillvägabringa en tankställare, som förser de förnäma orden med sä
mänga begrep, som tarfvas för att blifva courrante i den högre
sferen. Jag är dessutom en vän af machinerier och jag gläder mig
ät, att lefva i machinernas tidehvarf. Dessutom skall det blifva lika hedrande som inbringande att ätminstone kunna i den del gä
Engelsmännen i förväg, och hvad verkan skall det ej medföra för
Svenska Handelsvägen, om minst 20 a 30 dylika pjecer förskräfvos till hvarje Minister-congress, oberäknade de dagliga reqvisitioner, som troligtvis komme att inlöpa frän Österrike, Ryssland,
Spanien, Portugal, Kyrkostaterna och Frankrike, sedan Monarchien väl hunnit att der äterställas. Jag bekänner att jag ännu icke
rätt vet huru detta skulle komma att gä till, sä framt man icke lät
ett gyllene snöre gä frän den högtförnämes mund, som dä kunde
med mera skäl än Johannes Chrosostomus fä namn af Gullmund;
och i hvilket fall man kunde med fog läta förstä att gyllene ord
gingo ur den förnäma munnen, likasom i vissa sagor, rosor falla
ur sköna princessors mund dä de tala; men inventionen reder väl
sig sjelf efterät. «
»Detta läter höra sig« - tog den upplyste till orda. »Ty som en
rättskaffens academiker, mäste han framför allt undvika att vara
mediocre, i betragtande deraf, att den blygsamhet och nykterhet,
hvartill han sig förpliktat, ingalunda tilläta, att se sig sjelfve uppenbarade i verkligheten, utan blott i anspräk. Om derföre det
yttre af machinen blir ganska tilltagit, sä kan det inre derernot
blifva desto mindre. Mycket behöfves sannerligen icke för att expedjera tankarna, det enda hinder som skulle kunna möta, är det
egna slags löje med hvars gift han i synnerhet gör neder sina
fiender.«
»Är det ingen ting annat« - sade Klädmäklaren, »Sä är den
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saken snart hjelpt. Man kan ju läta Machinen, hvar gäng talaren
täckes skratta eller flina till, göra ett tankstrek, helst det icke är
nägon tvifvel, att detta skratt skall innebära hvad talaren glömt att
tänka.«
»Förträffligt, min Vän!« ropade den upplyste. »Jag är strax
färdig. Hvad vill Ni att jag skall göra?«
»Nu som tillförene, lyfta bort peruken.« Yttrade Klädmäklaren.
»Betänk, Herre!« sade den upplyste, - »Om det är honette, att
pä detta sätt behandla mig. Hvar gäng jag träffar Er, mäste jag
fram för Publiken, och alldrig läter Mollberg naturen stupa mera
löjliga kullerbyttor, än dem jag mäste försöka inför allmänheten.
Jag är likväl en man, som i afseende pä mina höga tänkesätt, mina vidsträckta kunskaper och min stadgade smak har anspräk pä
ett annat bemötande, eller är det mähända just för dessa lysande
egenskaper, som jag pä detta sätt misshandlas?«
»Tala ej om misshandlingar«- suckade Klädmäklaren: »Hvem
är ej utsatt för dem, sedan han väl räkat in i denna trolldans. J ag
försäkrar, vid min heder! att sjelfva Skärthorsdagsnatten gär det
mycket ordentligare till i Bläkulla, än här. Derstädes tvingas inga
andra att dansa, än de som rest dit för balens skull; här äter spelar författaren en riktig näckpolska, och man mäste med antingen
man vill eller icke. Men ännu äro stjernorna oss gynnsamma att
väga ett försök, som, i händelse det lyckas, skall rädda vär heder,
och äter gifva oss anseende af stadige och solida män; i synnerhet
skall denne unge man, mot hvilken de flästa anfallen äro riktade,
deraf hämta en ökad anledning, att frän alla besmittelser rena sitt
sunda förständ, som nu är pä vippen att blifva af phantasien
öfvermannadt. «
»Af Phantasien!« - utropade den upplyste. »Dä är faran större,
än Min Herre sjelf inser. En brinnande bomb i ett kruthus, en
Kongl onäd i ett förtroendes ernbete och ett rytande lejon pä helama äro mindre vädliga; ty för min del vet jag ingen ting sä förskräckande. «
»Üm, till en början,. Peruken kommer dit, der den bör vara«,
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inföll Klädmäklaren, - »Sä äro vi ett godt stycke pä vägen. «
»Riktigt anmärkt!« - sade den upplyste, och närmade sig
Humblom. Men denne stötte honom med häftighet ifrän sig och
utfor: »Barbar! Vördar Du icke vänskapens heliga känslor! Läga
icke ömhetens flammor i ditt bröst! Klappar icke ditt hjerta af
ömhet för dina likar? Hvar om icke? Sä fär du en pä truten, sä att
du ligger der, ty denne sympathetiska klenod gaf mig först vid
handen huru ljuf vänskapen är. «
Snabbare framkommer icke en i trängmäl satt projectmakare
med ett förslag om anläggningar af fästningar och flottstationer
till betryggande af en Canals-, icke säkerhet - utan nytta; än den
Upplyste utlät sig att Humblom vore en fantast, med hvilken han
icke ville hafva nägot att skaffa, om icke recensera honom. Med
behändighet drog han sig bakom klädmäklaren, som förnyade sin
anmärkning att stjernorna vore i den lyckligaste ställning, 9ch att
han hade med sig allt hvad som erfordrades för att gifva en fördelaktig riktning ät ödet, sä att fräga endast nu vore att finna en
passande local, der fantasien aldrig fätt tillfälle att smitta väggar
och tak, utan redbarhet alltid idkats och hällits kär.
»Stora Beurssalen mäste, i sädant fall böra framför alla andra
ställen komma i fräga:« tog den upplyste till orda.
»Förträffligt!« ropade klädmäklaren. »Lätom oss genast begifva oss dit. Lät mig likväl först se, om ingen ting fattas af de oundvikliga förnödenheterna. Kläder, Rökverk, Boken, Värjan,
Ljusen, Pentaclet«; upprepade han; slutligen utbristande: »ljus
och juilgfru pergament till pentaclet fattas oss. «
»Jag« - sade den upplyste - »har af de vaxljus, som den 20
December förlidet är varit upptände pä rökaltaret. Jag kommer
alltid ät dem af Vaktmästarne, ty vid deras sken ser man allt i en
klar och begriplig dager. Ack! de erinra derjemte om flydda sälla
stunder, dä upplysningen var sparsam som ett Statscontoir och
brann med stilla och hejdade lägor, som en silfverlampa framför
en Madonnabild. Nu olyckligtvis är det icke sä, man vräker uti
sig af den vädliga maten, som ur en filialdiscont, och flyger ästad
med det antändbara ämnet, likasom funnes det icke nägon Kongl
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Majts Nädiga förordning, bvarigenom facklors bruk ocb nyttjande vore allmänheten förbudit. De som förr skrefvo i Dagbladen ocb täflade inför Academierna de voro mera lyckliga än vi;
som äro födde underdet obeskedliga klandrets jernälder.«
»Tiden är ond«- sade Klädmäklaren- »men Academiens vaxljus äro förträffliga. Emellan dem äro sagde mänga ord, som voro stora ord; ocb derföre mäste storligen verka till förnuftsstorbeten.«
Emot Klädmäklarens förslag, att, om man sä fär säga, andeligen magnetisera eller skjuta om Auscultanten, bade denne mycket att invända. Han förebar, att ban alldrig varit sä säll som nu,
dä ban ägde en älskarinna ocb en vän, samt väntade en bydda,
som banbad klädmäklaren inköpa pä ett mera Poetisk ställe, än i
sjelfva garfvare paradiset. Han bredde vidare ut dessa ideer; ban
svätvade, liksom andra vära ung-skalder pläga göra, när intet annat vill poetiskt bita, in pä den sälla barndomens blomstergebiet;
ocb ban förlorade slutligen sig sjelf i en kedja af mälningar, bvaraf den opartiske kunde intaga, buru som ban varit innom bus
dristig som en katt, men utom bus spakfärdig som ett lam, samt i
all ting välmäende som ett kälbufvud ocb mild som en bumleref.
Yttermera bade ban varit sin farmoders enda glädje ocb bela slägtens bopp; men bvad vär bjelte beskref med det mäs'ta sinnesvärde ocb konsteffect var stalltaket bvarpä ban sä ofta under somrame tagit sig sin middagsbvila i solbaddet.
Längre ban ban likväl icke med sina reminiscenser, ty under
tidenbade klädmäklaren ocb den upplyste, för bvilka ban, under
vägen, berättat allt detta, bunnit till Beursen. Den upplyste, som
redan yppat sin farbäga, att, vid denna tid slippa dit in, säg den
samma uppfylld, emedan förstugudörrarna voro stängda. Dock
bindrade detta icke klädmäklaren. Han framträngde, mumlade
nägra ord emellan tänderna ocb förde en för Auscultanten okänd
ört mot portarna, som genast af sig sjelva sprungo upp; bvarefter
ban banade sig, pä samma sätt, väg till Gula Rummet, der en
fullkomlig tystnad berrskade.
Den upplyste tog bärvid till orda: »omöjligen kan jag undgä
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att häröfver betyga min häpnad; och jag bedyrar, att ehuru jag är
en philosoph och har säledes redo pä allt i naturen, är det mig
likväl omöjligt att inse huru härmed hänger tillhopa; sä mycket
mindre: som jag förbjudes, af min philosophi, att förmoda nägra
hemliga verkningar af tingen, af min religion att antaga nägra underverk, och af min Poesie, att godkänna sä excentriska vägstycken af inbildningen, som för att vara sund mäste vara phantasielös, men icke phantasiyr. Säledes kan detta omöjligen vara nägot
annat, än en bland författarens mänga anstalter att jemt och samt
leda mig pä villovägar. «
»Likasom det händer mig, änskönt jag nu icke har tillfälle att
derom vidare yttra mig:« sade Klädmäklaren. »Nu är endast frägan att kunna bispringa denne unge man; som äter igen blifvit utsatt för ödets nycker. Dock hoppas jag att dessa skola taga slut,
om det lyckas, att icke allenast befria honom frän Peruken och en
besynnerlig slags vänskap, som bemäktigat sig honom, utan äfven
sätta honom i säkerhet för den tygellösa phantasie, som utsett honom till sitt offer; hvilket jag förmodar kunna bäst ske genom
tillredandet af en amulett, som han kan bära pä bröstet dä han gär
i vädorna.«
»En Amulett!« utropade den upplyste. »Nej. Detta är nägot
öfvernaturligt; och jag har en gäng för alla föresatt mig, att hälla
mig utanför Speculationens omräden. Der inom herrskar en sä
laglös godtycklighet, att äfven den vittraste, lärdaste och smakfullaste man, kan, utan att han rätt vet huru dermed tillgätt, se sig
framställd säsom vitterlekarenas syndabock. «
»Amuletter bäde päkallas af och instämma med tidsandan«; svarade Blommelin. »Denna, som ätit sig mätt pä jorden, längtar
nu efter stjernorna. Och efter hvad Albertus Magnus redan lärt
oss, utöfva figurerna pä himmelen och de himmelska kropparna,
derföre att de funnos förrän de öfriga skapade tingen, en inverkan
pä allt, som är sednare än de danadt. Häraf följer ock, att om
man gifver behörig akt pä en himmelsk figur och afformar den
sammas bild pä ett verk af naturen eller konsten, sä inflyter en
del af den förras krafter pä det sednare. Af sädan anledning hafva
159

ocksä de största mästare i naturvisbeten lärt, det borde man snida
eller läta snida ädla stenar eller forma bilder af metall i det ögonblick, dä de derernot svarande bimmelska kropparna eller stjernebilderna yttrade sin mästa makt, för att genom slika bilder ästadkommit de största under. Sälunda bafva de, genom vissa caracterer eller besvärjelse former lockat till sig bögre naturer ocb alla
ting i underverlden bafva mäst lyda eller följa de bimmelska naturema, emedan de sednare ouppbörligen verkade pä de förra ocb
bvarje väsende bar sina lönliga egna krafter som instämma med
tingens substantiella form*).«
»Ümöjligen kan jag förstä detta« Sade den Upplyste.
» Det beböfves icke att man förstär det. « Erinrade Klädmäklaren. »Tvärtom, bär tarfvas bara tro ocb nyttan är ovedersäglig.
Jag vill blott anföra ett exempelbland bundrade. Hvilka storverk
bar man icke uträttat i Uppsala; der man, efter frän Österrike förskrifna läror i Stjernsökarevetenskapen**) uti en stund, dä Väduren varit i stigande ocb mänan i sitt aftagande, men berrarna af
buset ocb af dagen ocb af stunden uti beträngda omständigbeter,
uppä en Svensk kopparplät teknat med en penna, som blifvit dertill enkom beredd af en pä Nädebröd försatt Odalman frän Dalarna ------«
Härvid nös peruken trenne gänger sä starkt, att ban derigenom
lossades frän Auscultantens bjessa, under det han tillika omskimrades af samma Nyttigbets-sol, som redan tillförene synts förodödliga bonom; men utan att läta derigenom atbryta sig, fortfor
Klädmäklaren, sedan ban stjelpt Peruken pä sig: - »en bild af den
Kongl Svenska Fribeten, under det man tillika uppläst denna
trollformel: Friheten bindom, i denna bilden! Ingen bon freste!
lngen bon plage, Ingen bon skade! Genom makten i ordet! Genom kraften i klangen! Genom ljuset i skymningen! Hvarefter
samma bild blifvit bögtidligen jordfäst pä platsen nedanfor Carolinska Academie buset, under antydan att alldrig mera bvarken
uppstä eller gä igen, ocb ett af nattliga dimmor beredt beläte af
*) Albertus Magnus Specul. Astron.
**) Leopoldus Princeps Austriade Astrorum Scientia. Aug Vindelie: 1489 p. 194
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Swea till ett evigt minnesmärke upprest pä grafven.«
»Eburu man egentligen kan säga, att det synes innebära en
motsägelse att utrota svärmeriet genom svärmeri --«
»Kallas i Bibeln, utdrifva Djeflar med Beelzebub«: inföll Klädmäklaren.
»Sä bör jag likväl ej undandraga mig att bistä den goda
· saken.« Fortfor den Upplyste. »Jag bar dessutom mina särskilda
orsaker, ty vi lefva i en ganska besynnerlig tid, bvarunder det lätt
kan bända att upplysningen. räkar i sädan lägervall att hon kastar
ingen ting utaf sig. Men om man vid en sädan bändelse redan
äger nägon bekantskap med svärmeriet, sä gär det oändligen lättare att tillgripa det samma som födkrok eller brödstudi~. Helst
ingen kan gä i borgen för, att det icke blifver en vacker dag mera
lönande att bereda Amuletteroch försälja dem i Tjäders snusbod,
än tillverka Tidningar och läta utdela dem i Viborgs Bokläda. «
Med uppräckt tumme och pä sin heder försäkrade nu Klädmäklaren, det skulle han allrasist inom 24 timmar bafva den högtförnäme gynnarens tankmachine färdig; ocb detta löfte afgjorde
saken till svärmeriets fördel. Man gjorde sig redo, ocb man inträdde i Stora Beurssalen, bvars dörrar Klädmäklaren upplät pä
samma sätt som de förra. Härvid bar den upplyste den bonom af
Klädmäklaren lämnade Boken i den venstra banden, ocb i den
högra, en sä kailad jungfru-värja, länt af en verksam man inom
General Staben för att vara sä mycket säkrare om att ingen genom den samma omkommit. Till böger om bonom gick klädmäklaren bärande ljus stumparna, det för tillfället erforderliga rökverket ocb eld uti en ny lerpotta; till venster äter Auscultanten
med klädnaden och pentaclet, hvilka Iegat i det bylte Blommelin
medhade; ocb upprepade den upplyste, i stället för den eljest öfIiga litanian, säsom nog vidskepplig, med bögst röst:
· » Än skäda minsta kräk, än rymdens kroppar mät,
Sök till hvad ändamäl all varelse är buren« o. s. v.
Säledes antände de pä det ställe, hvarest ärligen det stora bordet
med de 18 .silfverljusstakarna framsättas för nationens väl; ocb
här slogo äfven vära hjeltar sig ned. En bögtidlig tystnad bade ef161

terträdt sängen, och den afbröts först af klädmäklaren, som yttrade: »Rummet vi stä pä är helgadt och behöfver derföre icke ytterligare invigas. Päkläden Eder dragten.« Detta skedde, och pä
hufvudet satte den upplyste Herr Nils Lorens Sjöbergs nattmössa,
om hvilken en vitter man i vära dagar sagt, »att ingen efter Kellgren, tvungit ur Svenska lyran, djupare och skönare toner än
nägra af dem han lätit höra.« Vidare iförde den Upplyste sig en
ännu lefvande tänkares nattrock. Hvarefter omgjordade han sina
Iänder med ett till Kongl Svenska HofDrägten hörande skärp och
omgaf alltsammans med en kappa af samma schnitt. Nu kom ordningen till Pentaclet af pergament tillredt af Statskinn, hvarpä var
med flädermus blod teknadt, en pritsch, en narrspira och en förgyld nyckel ställde i ett trekant, inom hvilken lästes: Snille och
Smak; och utom hvars trenne sidor stod att läsa: »konsteffectens
fullkomlighet i förening med sinnesvärdet och tankens pätaglighet.« Häröfver säg man en vädergud, igenkännlig af sina ända till
sprickning utspända kinder, hällande i ena banden en förgyld Baromether, och i den andra Mercurii pung, med underskrift: vältalighet. Men under förenämnde vittra tetragrammaton viste sig,
Sömnens genius, klinkande pä Appollos Iyra och ordet Skaldekonst. Alltsammans omgifvet i de fyra hörnen af tekningar utaf
den mindre Guldpenningen.
Att det vid detta tillfälle kostade pä för den Upplyste, att, sä
väl draga dessa sanna reliker pä sig, som ock framställa sig som
trollkarl, kan man lätteligen förstä, och det är mer än troligt, att
det honom, uti hela detta Quodlibet beherrskande härda öde, endast kunde förmä honom bäde härtill och att upprepa de mänga
besynnerliga signelser, som förestafvades honom af klädmäklaren.
Närmare skred man till verket, och med svärdet ritade den
upplyste omkring sig och de tvänne tillstädesvarande tvänne cirklar, hvilkas mellanrum fylldes med sjuton eller aderton. Inför
dessa formades ytterligare tvänne cirklar märkte med företagets
höge och högste beskyddares namn. Öfver dessa kretsar teknades
äter ett kors i form af en Nordstjerne-Orden pä hvars yttersta
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ändar ställdes och antändes de af vaxljusen tillskapade Upplysningens facklor; och sedan elden blifvit behörigen invigd, brändes i stället för annat rökverk, strödda blad af Kongl Svenska
Academiens handlingar.
Den upplyste knäföll härefter, och sedan han fattat en stor Belönings-medalj för Skaldekonsten i den högra och en för Vältaligheten i den venstra banden, hörjade han, att upprepa ätskilliga
Signelser utur den af klädmäklaren medförda Boken, som hölls
framför honom af Auscultanten, under det att Blommelin sjelf
förde värjan uti de äfventyrligaste riktningar öfver hufvudet pä
den oskyldige trollkarlen, som nu kraftigt besvor snillet att icke
förgöra den unge hoppfulle mannen, men derernot älade smaken,
vid de uppteknade namnen, att förse honom med all den hejd,
som ästadkommas kunde.
Sedan detta för sig gätt, lade den Upplyste Medaillerna, inom
nattrocken, närmast sitt eget hjerta, och framtog litet bly, som
han vid vissa signelsers upprepande smälte öfver upplysningens
facklor.
Emellertid bade besvärjelsema nu framskridit sä längt, att tiden var inne för andarna att frarote sig utanför Trollringen. »Här
äro nödige nägra örter« - sade klädmäklaren i det samma han
framräkte en band full torkade örter, bland hvilka den Upplyste
utdrog nägra Kongsljus (:Verbascum Thapsus:), som den upplyste antände vid upplysnings branden; dä, i samma ögonblick sägs
genom dörren ~ill gula rummet inköra ett helt hölass, under det
att frän· Bemedlingscommissionens rum inqvistade en liten mjölkhare eller Bjäre med blägrä kinder, infallna läppar och utsläckta
ögon, men eljest prydligt klädt uti snörlif, Militair-ständkrage
och med röda uppveck pä rocken. Denne spräng trenne hvarf omkring kretsen, liksom ville han öfverskrida den, men gjorde i hast
höger ·om och anryckte mot hölasset, som han först uppät, hvarefter hanfortsatte sin apptit pä sjelfva vagnen, sedermera pä hästarna och slutligen pä kusken, som följde höet efter; utan att märkas kunde att denna ätare blef nägon män fetare än den bekanta
Egyptiska hornboskapen efter slutad dejunee a la fourchette.
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»Hvad kan väl detta vara för en Riksconsumtions-anstalt« - sade klädmäklaren för sig sjelf, dä i det samma mjölkharen vände
sig med en väldigt betydande blick mot kretsen, den han äter hotade att bestorma; hvarvid den Upplyste, som under tiden vändt
blypläten i röken, tillropade honom:
»Sä lönas odlain ren af blommans brodd, som knoppas,
Han njuter hvad man tror, man äger hvad man hoppas: «
dä mjölkharen disgracierades och försvann.
Var haren liten, sä var den stöfvel, som under det att den
Upplyste vid Upplysningens facklor upptände en slarffot (:Phallus impudicus:) och dermed berökte blypläten, intruppade, sä
mycket större. Att det var en stöfvel af rangkundeman se af den
magnifika blankningen; att det var en stöfvel af mod uppenbarades genom tvärhuggningen vid tän a Ia Charles XII; att det var en
stöfvel af vigt utvisade den förgylda sporren och att det var icke
utan betydande intogs af hans säkra plie och hällning. Men inuti
den samme herrhergerades en dansmästare af 1750-talets uppfinning, med en oändligt smakfull peruk och en ännu smakfullare
promenad-värja, samt violin, hvarpä han strök de sirligaste menuetter, under det att han sjelf, helt gravitetiskt, gjorde sä höga
pas de cechon, att de röda skoklackarna syntes öfver stöfvelkragen.
»Om detta icke är den sä mycket omtalade Militair-disciplinen,
sä vet jag sannerligen icke hvem det är:« sade Klädmäklaren,
hvilket och troligen var rätta förhällandet, ty dä den Upplyste inföll:
»Se deren krigets Son förtjust ät Stridens Iager;
Han var med hjertat fullt af allt hvad ryktet sagt
OmAlexanders mod och Roms triumphers pragt:«
spelade Dansmästaren General Marche och aftägade.
Pä elden lades nu jernört (:verbena afficinalis:), uti hvars rök
blypläten vederbörligen härdades, utan all annan tillstöt, än att en
förnäm man och, för att sluta af vensterhändtheten i anbringningssättet, en nykläckt President, som efter eget godtfinnande
fätt sätta opp ett tromansförslag, passerade förbi kretsen med ett
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silfverfat, hvarpä lägo trenne kokta kalfhufvuden.
Till dessa, som sägo helt vacanta och omständliga ut, ropade
den Upplyste, innan bäraren ännu hunnit att aflägsna sig:
» Hvad bragder! Hvilka Män! Välan, hvad söka dessa?
En sten pä deras mull, ett blad ät deras hjerta.«
Dä den upplyste nu fyrade pä med Bella Donna (:Atropa belladonna:) trodde Auscultanten sig pä en gang försatt ·pä Vernamo
marknad, eller ock förekom det honom, som säg han uppföras:
Tillfället gör Tjufven. Förslagsmakare med broderade hattar stupade kullerbytta utanför kretsen, och Kronolänsmännen sögo nyttan deraf i sina klatschpiskor. Qvacksalfvare med rättgift i Vestgötha-possar, hulade under läkarehand fäderneslandets friska
kinder, likasom tillförene Vetenskaps Akademien; och medan härads- eller länschirurgen, ty af peruken var det omöjligt att sluta
till hvilken function den tunghändte beklädde, koppade alla som
kommo för honom, dansade nägra och tjugu Pajazzer en stor Betänkande Kvadrill, hvartill de nysspresenterade virtuoserna pä
Spikharmonika spelade den bekanta slängpolskan: fäderneslandets
bästa. Härvid knäppte byggdens grofva bassar, som, efter hvad
Herr af KuHberg vet berätta, aldrig tvätta sina tassar, till en början ihop hvad ännu otvättadt fanns och spände ännu härdare ät sina kronoskattesvältremmar, hvarät tionde lagarna nego andäkteligen med ögonen. Dä utdundrade Trumslagarne marknadsfred,
som var helig för alla, utom priviligierade lindansare. Men slutligen blef mängden af dem som befallde och fätaligheten af dem
som borde lyda, sä merkbar att ett besynnerligt virvarr deraf uppstod, hvarunder de, som borde göra, icke viste hvad som borde
göras, men de som borde läta göra med sig kommo under fund
med att sädant vore mycket onädigt.
Klädmäklaren inföll vid denna gängen: »En besynnerlig administration är denna; jag tror förr att det är en kalfdans;« derernot
äter den upplyste föll ut i denna tirad:
» Välsignom· dessa män, med snille, mod och styrka,
Ur lugnet jagade att menskans höghet yrka;«
hvarvid alltsammans upplöste sig i ett faste- bot- och bönedags165

töcken.
Säfligare och längsammere gingo, eller rättare, gingo icke,
tillväga de andar, son1 läto se sig utom kretsen, dä den upplyste
antände nägon kardebenedikt (:Centaura benedicta:) för att jemväl
härmed inröka blypläten. Hitintills hade endast manliga gestalter
visat sig, nu uppträdde äter qvinnliga. En amma, lika välsignad
med bröst, som den Ephesiska Diana, bar i famnen en mängd
Spenabarn, eller mähända ock speda Landshöfdingar, som alla
diade vishet. Jemte henne framträdde en husjungfru, sysselsatt att
ur en portatif spiskammare eller svinmage gifva fram till hushället ideer för dagen, för stunden eller för minuten; sä framt tidningsväsendet, denna läromästarinna för ytligheten, endast hunnit
sä längt att · vi ägde lika sä väl Timmblad och Minutblad, som
Dagblad. Men det ständiga bräket gjorde henne äfven sä förnäm
och sticken som en sarinskyldig framtagsmamsell tillkommer, och
hvilket äfven bäde springflickan och hönsgumman fingo erfara.
Den första tycktes ständigt sysselsatt att lägga af nägot för framtiden; och den sednare hade troligtvis kommit med för det att hon
varit vacker, medan hon var liten; nu gjorde hon likväl ingen särdeles figur. Dessa följdes af andra till ett välbestäldt hushäll hörande personer; och taget slutades af farmor eller Skyddsgumman, som ännu satte hela sin lit till den - icke Fortunati Önskehatt, utan - fransyska köphatt, som äter anlades af hennes farmor, dä hon äter af ett Horn i sidan föranleddes att aflägga den
uppsatta mössa hon hittills ined fördel dragit. Men öfver hela detta betydelsefulla uppträde spridde sig en sädan glans af anticiperad fullkomlighet, att Auscultanten, af farhäga att deröfver förlora sin syn, icke vägade att vidare upplyfta sina ögon, dock hörde
han den upplyste utropa:
» J ag sett de planers vidd vär vishet gick att göra;
Men ock den svaga släckt, som kom att dem förstöra.«
Var den föregeiende Stäten sä betänksam och längmodig, som en
lagstiftning, sä gick den följande sä mycket hurtigare pä.. Den var
en ordentlig elfdans i gallerärmar eller en masquerad, deren hop
theater-nympher uppträdde i hela sin Gudinnopragt. Men emeller166

tid var det Fru Justitia, som i stället för att sjelf väga, nu lät väga
sig pä den ena vägskälen och sin bindel pä den andra. Att gumman borde härvid vara tyngre än bindein var lätt att förese; men
besynnerligt mäste det förekomma en hvar, att det förmodligen
var hennes fosterson, eller vederbörande ordförande, som utgjorde den vandrande ställning, som uppbar vagen hvars obäkliga
ballans var fästad vid en rakt utpekande stängpiska. Likasom en
tupp i sitt hönshus, eller en Vezir i sin harem, eHer Fruns son i
en Pension, gick den lefvande vägpälen, ensam man i denna qvinliga församling, ty om den mansbild, som utgjorde tungan pä vagen, var Secreteraren, d.v.s. Verkets lefvande penna, sä var denna säkerligen en Eunuch, eller rättare en Päflig Romersk Kastrat,
som sält hvad ingen fär sälja till kyrkan, som nu mera är det samma som Staten, hvilken äter är det samma som skattkammaren,
som äter är i och för slg sjelf mödomas belöning, lika som folkets kärlek symboliseras genom det gullregn, som nedfaller pä
Danae sjelf, i stället för att läta det falla pä hennes Kammarmarskalkar-herrar-junkare-stallare-pager-drabanter- och jägare. Damema gingo emellertid oförsiktigt till väga. Det säg ut som frägade de föga efter om: de körde ihjel bondkamparna öfver torparelik, endast de hunno sina mäl. Men Auscultanten häpnade sjelf
öfver dessa sä ytterst orediga begrep, hvilke vällades af den oordning hvari andarna utanför kretsen framställde sig, dä den af Paracelsus sä tvätydigt beskrifna St. Johannes Örten (: hypericum
perforatum:) pätändes vid sjelfva upplysningens facklor, för att
genom ·sin änga göra kraften i blypläten ännu digrare. Ty säsom
örten är ganska trolsk, sä funnos ej heller större hammlöpare och
hamlöperskor än de som nu omgäfvo kretsen, hvari den upplyste
tillika med Auscultanten och klädmäklaren sig befunno. Dock
gick allt skickligt till, sedan den oskyldige Trollkarlen tillropat
de oordentliga:
» H vi skall du sä ditt bröst mot Menskligheten väpna?
Och sen du Menskor bragt att gräta eller häpna,
Tror Du att vördad bli? 0 tänk ej, tänk ej det;«
emedan, efter denna förmaning, som verkade lik en osynlig röst
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- ej ur en brinnande bus~a - utan frän den höga polisen, samma
mabonner, som förut ästadkommit oredan, nu aflägsnade sig.
Hvarförinnan de nego sä artigt att Auscultanten omöjligt kunde
underläta att buga sig för den Diana, som bar pä axeln en af
Kongl ÖfverHofjägmästareEmbetets vindthundar; för den Justitia
som nu tagit vägen och deri justerade vägtungan och väghällaren
mot hvarandra; för den Bellona, som förtvifladt stridde med sin
sax för att dermed inkräkta pä lefveranteurernas fiendtliga omräden; och för den salus Publica, som fullkomligen liknade Ceres
med sina Magazinsrottor omkring sig.
Icke mera Sju- utan blott ·Fyra-Sofvare framtedde sig sedermera utanför kretsen, dä hvit Orchis (:Orchis bifoliata:), eljest Djefvulens band benämnd, ströddes pä elden frän upplysningens facklor. Med mer eller mindre tampaktighet uppträdde dessa Riddare,
som tycktes hafva mund och ·tunga ospard för molnet som far, för
dagen som sjunker .och för meningen, som icke förstäs. Hand i
band dansade de kring ringen. Hofmässig och varsam och endast
med ett eller annat utfall bemängd var den tackt, som under cavalcaden pä egna fötter, iakttages af den förnämste bland dansarena, en fullkomlig mjölkmenniska, med en Solfjäder eller ett svärd
vid sidan och mänga länga stora fjädrar i hatten. Half offeroxe,
half offerprest följde den andre i ordningen, och om han iakttog
nägon takt eller icke, kunde ej merkas under hans bemödanden,
att smyga sig pä tä fram i dansen. Sä garnmal som skräordningen,
sä trög som handelsbalancen och sä mängsidig som vexelcursen
var den tredje bland dessa herrar Vestris, hvilken dansade med
benen inknutna i en penningepung, men likväl ganska väl, emedan noterna till Musiken troligen utgjordes af privilegier, puncterade med Fullmakter pä Häradshöfdinge beställningar. Täckelig
och tacknämlig var derföre denne dansare, hvilket man äter icke
kunde säga om den fjerde, ehuru mycket han än, - sannolikt pä
sin välbetalda dansmästares inrädan försökte att förvandla sin
plumpa Marsyska i en behaglig glissade. ·Att detta likväl icke ville rätt lyckas, kunde Auscultanten snart inse, dä denna Zefir, som
ock ville vända sig efter vinden, qvarhölls vid marken af de an168

borna trädskorna, som ytterligare förstä!ktes till fotblackar, för
den som märkte att de besvärade honom och derföre ville aflägga
dem. Emellertid förorsakades häraf nägon bullersamhet, som den
Upplyste ansäg sig bemyndigad att näpsa, ty han utropade:
» Allt hvad en efterverld skall Edra namn beskära,
Är, (:om det sägas kan:) en djupt föraktad ära:«
samt lade miste! (:viscum album:) pä elden.
I samma ögonblick sänkte sig värdigt och majestätligt ur öppningen för stora Kronan mitt i Salen, ett blätt moln, som i samma
män det hann framtränga genom öppningen uppenbarade sig i
egenskap af en styfkjortel. Denna var af det ofantliga slaget. Han
utvidgades af sina mäktiga fiskben och han intog slutligen hela
rummet, med undantag af den krets, hvarinnom vära hjeltar stodo
och .som accurat motsvarade den öfra öppningen pä kjolen. Slutligen sänkte han sig ända ned mot golfvet Nädeligen, omhvärfde
de dansande och införlifvade dem sä med sig att i~gen kunde
märka annat, än att de tillhörde garneringen eller salbolan. Dä
ropade den Upplyste
»I flera verldars rymd lät dina storverk ses;
Triumpher rada opp och ärestoder res; «
hvarvid uppgick, Iikasom i skydd af detta ljufva aftonmoln, innan
det ännu hannt .att försvinna i röken frän den bolmört ( :hyoscyamus niger:) hvarmed den Upplyste rikligen trakterade upplysningens facklor, ett ytterligare moln, som visserligen säg till en
början farligt ut, men var ·det ändock icke, ty den röda kant, som
omga( den svarta bädden, var, vid ett närmare päseende, ingen
ting annat, än de eldfärgade slagen pä en svart kappa, som .framsväfvade Iikasom under styfkjortelens horizont. Alldrig kunna
mera smakfulla och qvicka vändningar förekomma i en epitre,
mera höghet och glans te sig i ett ode, eller mera pragt och stät
framstä i en tragedie, än dessa egenskaper igenfunnos i det sublima molnet. Upprunnet i öfra ändan af rummet sväfvade det Iängsamt mot dörren, ätföljt af Smakens vilda jagt, som utgjordes af
icke mindre än aderton stycken Peruker. Med mera behag afmäter ingen CeremonieMästare sina steg, än dessa afrundade sin fart
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i behagliga väglinier och mera öfverjordiskt sköna rosetter, cadoganger, härpungar och Seraphimer-lockar hafva troligtvis alldrig
blifvit skädade af dödliga ögon. Ocksä värkade vördnad som en
häfstäng emellan den Upplystes läppar, emellan hvilka öppningen
blef allt bredare, intill dess han af idel beundran dignade till jorden; der han blef liggande en stund, innan han kom sig sä före att
han förmädde utropa:
» Sjung huru hjeltar dö, hur kungar värdigt styra;
Sjung om Pylades sorg, om kärleksgudars skott,
Sjung allt hvad menskan rör, - men stadig i din yra.«
Hvaruppä perukerna tillsände honom en afskedshälsning och alltsammans försvann.
Fullbordadt var nu allt och ett vördnadsbjudande skrapande
hördes, likasom föregick ett general bockande, dervid grillerna
öppnades pä läcktaren, och der framställde sig en rätt snusförnuftig och välfödd Dame, klädd med den utmärktaste smak. »lnbildning! endast Du förljufvar menniskans öden!« utropade den upplyste och lyfte trenne gänger pä Nils Lorens Sjöbergs nattmössa.
»Denna dame har jag den äran att känna«- fortfor han- »det var
hon som pro primo gifte bort mig med den der sköna, mot hvars
hvita arm liljan gränade; som pro secundo förde mig pä thronen,
der jag blef folkets medborgsman; som pro tertio sköt om mig till
Linne, Kant och Newton pä en gäng, hvilket jag ännu har den artigheten att vara: och som pro qvarto lät min lyras ljud högt skalla mot skyn; hvarest den ännu förnimmes, emedan jag kan bevisa
med tryck att mina drömmar föras af en liflig inbildning, ända till
ytterlighetens gräns. Teknad pä denna blyplät skall hennes bild
nödvändigt skydda sin bärare frän alla anstöter af Phantasien med
phantasie.«
Till detta förslag nickades bifall bäde af Klädmäklaren och
Plattheten, ty den Upplystes skyddande Gudamakt var ingen annan; Och pä en gäng styrkans älskling Gracernas Broder afkonterfejade han de välkända dragen, hvarefter Gudinnan försvann
och Besvärjaren dignade neder af mattighet eller henryckning
öfver den lyckan, att hafva fätt ansikte mot ansikte skäda henne,
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som förer, med sin solfjäder, spiran i snart sagt hela Svenska vitterheten.
Af denna sällhet kände likväl Auscultanten ingen ting. Han
var tvärtom Klädmäklaren behjelplig, att undanbringa sparren af
nattarbetet, dä den upplyste kom sig före. Med hela sin själs förtjusning betraktade nu denne blypläten, tryckte den flerfalldiga
gänger till sina läppar och utbrast slutligen: »Själ af min Själ! 0
du bottensats af mitt snille! Mig tillhörde Du med rätta; mig och
ingen annan. Men hvarföre skall den rike snälas med sina skatter? Jag behöfver Dig icke. Innom mig bär jag en säkrare talisman mot den oakademiska fantasien. Emottag derföre denna,
hoppfulle unge Man! Förvara honom nära ditt hjerta, sä skall din
lefnadsdröm icke oroas af nägra skräckbilder. «
Nu vände han sig till klädmäklaren, sägande: »Medge mig likväl, att det är lika stort, som ädelt att lämna ifrän sig en skatt,
hvars värde man sä förträffligen inser; men som jag är en stor
och ädel man, sä kan jag ej handla annorlunda. Likväl fordrar jag
en ätertjenst, och att Ni kan göra mig den, tror jag, efter allt
hvartill jag varit vittne.«
»I närvarande stund är det mig alldeles omöjligt att kunna bereda tankställaren«; - svarade klädmäklaren. »Hvarken har jag de
dertill nödige ingredientierna, som mäste, för att kunna hälla
stängen med orden, vara af en ganska complait natur; ej heller
vet jag huru stjernorna nu stä. Men jag försäkrar, att jag skall
denna dag söka att bringa den i ordning, om sädant läter sig göra.« »Det var icke pä tankställaren jag nu tänkte«: - genmälte den
Upplyste. »Jag ernade tvärtom begära ett handtag för min egen
person. Oaktadt jag är fullt öfvertygad derom, att alltsammans är
endast vidskeppelse och phantasiespei, äsyftande ingen ting annat, än mitt och mänga andra ansenliga personers medspelande,
har jag ändock haft tillfälle att äse de underbara ting, min herre
kan ästadkomma, och jag medger att det roar mig nägon gäng att
sväfva i en trollverlds under. Jag kan derföre ej undgä att yppa
en angelägenhet, som högligen ligger mig om hjertat. Vet: Jag
ock var ung en gäng, för mig jemväl han. blommat, lifvets Maj, i
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nya värar. Det var dä jag hade besök af mina drömmar, och tillägnade mig allt stort och skönt i konsten; sä att jag ännu i denna
stund lyckas i allt. J ag behöfde dä icke mera, än att, när jag ej
hade nägot annat för händer, sätta mig ned och läta pennan löpa
om hvarjehanda ämnen, äsyftande, att dermed bäde inhösta samtidens gärd ät snillet frän boklädorna, och i upplysningsväg betjena mina likar. Af Smeden, som bor i mitt grannskap, lärde jag
mig, att äfven de gröfsta arbeten ske i en viss takt och af Matrosernas säng, dä de hala pä tägen, förnamm jag Harmoniens behag. Häraf försänktes jag i den ljufvaste sömn, hvarunder jag
drömde tillsammans vär Litteraturs mästarstycken - mina tragedier och mina lyriska sänger. Likväl varade denna sällhet icke
länge. Ännu stadd i min sötaste slummer kallades jag af nyfikenheten, som upphöjde mig till en god författare, innan jag hunnit
vakna. Men detta skedde i en hast af ett obarmhärtigt skratt, som
dock snart aflöstes utaf gäspningar omkring mig. Af dessa som
allt mer och mer uttänjas, smittades jag slutligen sjelf och det är
af dem jag egentligen qväljes. Vill jag afverka nägra versar, sä
gäspar jag: vill jag bereda nägra dramatiska arbeten, sä gäspar
jag: vill jag afsätta nägra tankar sä gäspar jag: och vill jag slutligen förarbeta nägon liberalism, sä gäspar jag fasligt. Förgäfves
söker jag mina förra drömmar. Man mig förskjuter och mig kärlekslöst beler. För att bättra detta, har man rädt mig att, antingen
om aftnama äta bolmört (:Herba Appolinaris:) eller ock bestryka
~lsädrorna, Tinningarna och Pannan med vipeblod. Men jag har
hittills satt mig öfver slika ,vidskeppelser; ehuru, efter hvad allmänt pästäs, mina ovänner icke skola haft fördrag med att, medan
jag sofvet, lägga en gästunga pä mitt hjerta och en svalehjerna
under mitt hufvud, för att pä sädant sätt erfara mina secretesser.
Hälst ville jag likväl nu drömma kraftigt, ty det är i synnerhet
kraften som nu omdrömmes. Äfven härföre har man velat veta
räd och gjort mig samma förslag, som Eilif den Vise gjorde Hans
Majt Konung Halfdan Svarte i Norrge, eller att lägga mig i en
svinstiga; men dels skall de redan i drömmames hem befintliga
Siarnes antal vara sä stort, att utrymma saknas för flera, dels
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skola drömtillbringarne sjelve vara af naturen onde att vidfäs.
Derföre bar det nu fallit mig in, att ·Min Herre skulle kunna pä
n~got behändigt sätt sä föranstalta, att denna gyllene tid äterkom,
dä mina drömmar voro bäde smickrande och inbringande.«
»Omöjligen« - anmärkte klädmäklaren, - »kan denna anhällan
härflyta frän min Herre sjelf, sä framt icke svalehjernan och gästungan äro pä sina behöriga ställen; ty här framkomma allt för
mänga secretesser. «
»Verkligen delar jag icke vid ett närmare eftersinnande denna
tanke«, Svarade den Upplyste. - »Jag protesterar fördenskull mot
alla följder af ofvanstäende syndabekännelse; och jag erinrar
hvarje läsare derom, att ·dessa orden icke äro mina egna, utan i
mund lagde, utaf författaren till denna troll- eller därhusroman.
Men om han skulle älägga mig att framskaffa nägon drömmachine, som egentligen icke är nägot annat än litet mera phantasie,
hvilket jag för min del anser bäde öfverflödigt och skadligt, sä
kan jag väl päräkna en hjelpsam band af Min Herre?«
»Visserligen, Min Herre!« Yttrade Svarta Blommelin. »Här
heter det ju: att den som är slagen till en slant, är och förblifver
en slant. Men det börjar redan att dagas. Lätom oss skynda hedan.«
Detta skedde ocksä, sedan vära nattliga besvärjare tagit ett
vänskapsfullt afsked frän hvarandra; Och ätföldes Klädmäklaren
och Auscultanten hem till den förre, som, under vägen frägade:
»huru befinner Bror sig?«
»Nästan sä bra, som i min ungdom.« - Svarade Humblom.
»Det var en lycklig tid. Jag var dä sä redbar och förständig. Aldrig hörde jag dä foglarna sjunga i Skogen, utan att skratta ät
dem för deras barnsliga sang, och ät deras vägsamma hoppande
frän en gren till en annan, utan allt ändamäl, enär de i alla fall
icke saknade motion. Nä än den der morgonrädnaden dä, för
hvars beskädande sä mänga narrar springa om sommaren ur sina
sängar, innan f-n ännu fätt skorna pä sig? Omöjligen tager den
sig sä väl ut, som en garnmal Svensk Uniform med nya Ryska
Epitheter. Det enda jag dä tyckte om, var den Nordiska sommar173

natten, efter som man derigenom sättes i tillfälle att spara ljus.
Detta sade jag äfven, och min stadga belönades med de smakfullaste russin. Med den upplyste kan jag derföre jemväl säga: jag
ock var en gäng ung, och lifvets vär begynnte i Maji mänad. Men
för att komma till hufvudsaken. Tror Farbror ej, att jag skulle
kunna pä en och samma gäng, bäde fortsätta mina arbeten i verken och tillika anlägga en kortglättare-verkstad? Derigenom blef
jag i tillfälle att samla bade anseende och penningar. En tjenst är
ibland rätt sä lönande som en fabrik. Dessutom kunde jag ju advocera först sjelf och, sedan jag kommit till bordet, genom andra.
Pä sädant sätt blef jag bättre i tillfälle att maniera rättegängen för
mina clienter, helst om jag, säsom nägon gäng skall ske, fick
byta mig till Referent i mina egna mäl. «
»Käre Bror!« - sade Klädmäklaren - »härom kunna vi spräka
sedermera. Nu är jag mycket trött; och önskar att fä hvila ut
nägra timmar. Men efter Bror vill föra Processer, sä skall jag
skaffa Bror ett bra tillfälle att göra sig känd vid Skeppsbron, och
fä ärs-accord med de mest ansedda husen. Hvilket i synnerhet
skulle komma Bror till pass, i händelse Bror blifver i en framtid
ledamot i LagCommitteen. Bror kan dä ställa sä till, att Lagarna
blifva gjorda för juristerna.«
Efter öfverenskommelse att följande morgonen, före klockan
nio, frukostera tillsammans hos Grasshandlaren Kneepe, lämnade
Humblom sin blifvande svärfar, och instälde sig, inom beramad
tid, pä det utsatta stället. Der träffade han i salen ett uppdukadt
frukostbord, men ingen menniska. Han stadnade här en stund,
hostade, snöt sig härdt, stampade ett par gänger, under det han
vände sig vid dörren och ruskade pä en stol - men förgäfves.
Ingen syntes. Ändtligen tog han dristighet till sig och framträdde
till en. dörr, hvarpä han klapp~de.
»Hvad f-n vill ni?« ropade ett fruntimmer, klädt i en med brabantska spetsar gamerad morgonrock och en elegant negligee, i
det samma hon öppnade dörren.
Häpen upprepade Auscultanten: »hvad jag vill?«
»Ja; just hvad Ni vill? Har Ni mäl i munnen?« Afbröt honom
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Damen; dä i det samma Klädmäklaren anlände och upplyste, att
denne var den unge mannen, han omtalat.
»Ack! Förlät mig, Min Söte Herr Häradshöfding!« sade nu
Damen, som räckte honom sin band att kyssa; hvarefter hon beledsagade honom genom tvänne präktigt möblerade förmak in i
en ännu rikare sängkammare, hvarest han anmodades att sitta
ned, underdet att Grosshandlarefrun, ty att det var samma Dame,
som han sett pä Djurgärden vid den besynnerliga skogselden;
drog han sig tydligen till minnes, bedyrade, att om hon kunnat
drömma till hvem han var, hade hon icke tagit pä det sättet emot
honom, men hon bade för det närvarande sä mänga saker i
hufvudet.
Sanningen af denna försäkran märkte Auscultanten strax, dä
han säg Damen och Klädmäklaren, utan alla omständigheter, fullfölja en - som det tycktes - afbruten visitation uti lädorna till en
Fruntimmers bureau.
»Denna kan saklöst läggas undan«; sade Klädmäklaren, i det
samma han fick tag uti en, som Humblom tyckte, dyrbar nipp.
»Denna ocksä!« fortfor han, utmönstrande pä det sättet flera persedlar. Äfveledes lade han afsides ätskilliga för frun förut uppvisade papper. Emellertid ankom helt andtruten en, som det syntes,
i förtroendet invigd piga, med hälsning att allt skulle gä bra, och
blef pä ögonblicket afskickad med nya uppdrag uti en väl öfvertäckt korg. Och visade sig äfven slutligen Grasshandlaren sjelf,
med ett ganska vemodigt ansikte, öfverlämnande ätskilliga papper.
»Är det allt det? Har Du ej kunnat fä i hop mera? Din Stackare!« sade Frun, sedan hon med häftighet genomögnat papperen.
»Du har alltid varit ett fä, ett nöt, en narraktig tok, som slumrat
bort din lycka. Hvem har bedt dig rada opp allting i dina fördömda Böcker. Huru skulle det gä nu, om icke jag och denna hederliga vännen, Herr Blommelin vore? «
»Jo, dä behöfde jag icke cedera.« - Sade mannen. »Jag tror
ännu att· hvar och en skulle fä sitt ut. Fastän jag icke fick nägot
öfver.«
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»Du tror alltid.« ropade Damen. »Men att Du är en Dumbom;
det tror jag.«
. »Lät oss icke spilla tiden;« - sade Klädmäklaren - »hon gär
oss annars ur händerna. Dessa alla med goda namn emottager
jag; och skall inan Proclamadagen säkert fä dem inlösta. Detta
Documentet äter, kunde väl Bror Humblom bevaka. Jag skänker
Bror dessa penningar; och derernot skänker Bror mig en Sedel pä
Trettio Tusende Riksdaler, förfallen tre mänader efter det Grosshandlaren Kneepes concurs blifvit med Laga Dom afgjord.«
»Dä skulle jag ej heller fä mina Tjugu Tusende Riksdaler
förr:« - inföll Frun. Men klädmäklaren afbröt henne, sägande:
»Tyst! Tyst! detta kan Bror göra med godt samvete. Bror ser att
sedeln är ställd pä Trettio Tre Tusende Riksdaler, och behörigen
inteknad.«
»Gud ske lof!« Sade Humblom- »Att jag nu mera är öfver Inbildningen. I denna saken kan farbror lita pä mig. J ag har fätt en
skänk af farbror; och gäfva är Laga fang. Jag har gett farbror en
äterskänk. Det är ej heller olagligt. Jag kann tryggt besvärja Sedein.«
»Men jag vill sä farligt gerna, att nägra af mina äkta nipper
synas i Boförtekningen.« Sade Frun. - »Üm det sedermera kommer ut, att, allt hvad som fanns var oäkta, sä har jag en evig
skam deraf. Skall man dä icke säga i hela staden, att jag freqventerat Beursbalarna, och vid mitt bord sett flera blä band, med oäkta stenar. J ag skämmes ögonen ut pä mig. J ag blir en visa i
hvars mans mund.«
Med den anmärkningen, att »den som är klok, förstär nog
rummeln!« tröstade Klädmäklaren henne, tilläggande: »Och kommer Frun ännu en gäng pä fötterna igen, sä kan Frun lita pä, att
om bordet blir godt, sä saknas icke gäster, förnäma nog. «
. »Det tror jag ocksä«, sade Frun, som nu anmodade Herrarna
att gä ut och hälla till godo en liten frukost.
Bjudningen efterkoms; sedan Humblom likväl derförinnan författat ett skriftligt gäfvobref till Blommelin pä Trettio Tusende
Riksdaler; men hvilket mäste omskrifvas, emedan Humblom, som

176

han sjelf försäkrade af glömska förgätit att, penningarna lupo
under tiden med ränta.
Under det ätskilliga vinsorter vankades, omtalade klädmäklaren, att man i förra tider besuttit en ännu icke alldeles utdödd
konst att tjusa Domare. Han tillade att sädant kunde ännu lätt
verkställas om man, antingen bar pä venstra lillfingret Vädurens
tecken, graverat, pä lämplig tid och med lämpliga ceremonier, i
en carniol infattad i silfver, eller ock om biträde anropade Aziabel, som, ehuru till utseendet nästan sä sped och barnslig utaf sig
som mangen föredragande, likväl var en af de sju underjordiska
Storfurstarna och förestod Justitire Departementet; hvarföre ocksä
hans insegel var det mest slingriga af alla.
Fru Kneepe äter trodde, att man hvarken behöfde göra sig sä
mycket besvär eller päkalla andar. Det samma uträttas äfven sä
snart med en vacker silfverpies eller en skön fruntimmershand.
· »Just icke det.« sade Humblom. »Men ganska nyttigt är det,
att der Rätten styres af Secreteraren genom Ordföranden, insinuera sig hos honom; men om Advocat-Fiscalen har ledningen,
dä vidtala denne. Detta är troligtvis säkrare än alla stenar och
Amuletter. Eljest säger man ocksä, att domstolar finnas med sä
mycken finhet och inneboende hjelpsamhet, att det vanligen blir
Domstolen, men icke parten, som räkar att sitta emellan uti
Domen.«
Innan de frukosterande ätskiljdes hade Klädmäklaren äterigen
ett enskildt samtal med Frun; som, sedan de derifrän utkommo,
alfvarligen tillsporde honom: om hon icke kunde saklöst lägga afsides s'in nya sobelpels. Men detta afstyrkte Klädmäklaren alldeles, emedan den gjort allt för mycket uppseende i staden. Derefter recommenderade han sin dotter, som, efter hvad Humblom
kunde förstä, skulle blifva den första i den Pension Fru Grosshandlarskan nu ernade att till en början upprätta. Och sluteligen
anmodades Auscultanten att uppsöka den vackra Catharina, som
varit sin mor följaktig pä StadsAuction, och derifrän föra henne
till Frun, som svor pä, att hon skulle hafva all möda ospard för
den unga Damens edukation.
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Ändtligen ocb just som svarte Blommelin stod pä tröskeln, för
att gä sin väg, upplät Grosshandlaren, som hitintills endast ätit
litet, men druckit destomera, sin mund, sägandes: »Üm Herren
har en sädan ring, sä var god och läna mig den i dag, ocb äfven
sedermera, om den behöfves. «
»Jag vill icke böra flera griller« - Skrek Frun. - »Du kan
tryggt gä Eden. Du bar ju ej tvä styfver i ditt väld, utom bvad
Du bar uppskrifvit. Duvet ju dessutom icke buru buset stär annorledes, än ur dina Dumma böcker; som nu äro mig ocb annat
bederligt folk bara till besvär. Men sä bar det alltid varit. Jag fär
göra allting bär i buset. Ocksä är jag utsläpad. Se bur jag ser ut,
sjuklig, mager, förfallen« --»Bror bar ju alla papperen?« Fragade Klädmäklaren, ocb pä
Auscultantens bejakande svar, fortfor ban: »dä träffas vi klockan
elfva pä Rädhuset;« samt gaf Auscuttanten tecken att afträda.
Under vägen frän Skeppsbron passerade Humblom förbi Storkyrkan, som ban fann stä öppen, i anledning af en der förebafd
reparation. Han gick in ocb ställde sig att betrakta Riddar S:t Göran, som nu förefäll bonom mera löjlig än nägonsin. Derernot
tyckte ban icke illa om Princessan. Eburu icke pä längt ner, sä
vacker, som den vackra Catharina, bade de likväl mycket tycke af
hvarandra. Men underdet han sysselsatte sig med dessa jemförelser, börde han nägre personer ankomma. Han vände sig derföre
om, blef varse Referendaden Blommelin och sin kamerat Thorleifsson, stadde i ett djupt samtal. Detta var för bonom alldeles oväntadt; ocb ban skyndade derföre att obemärkt draga sig undan
och ställa sig bakom dörren till läktaren, för att sämedelst obemärkt erfara hvad desse herrar kunde bafva med hvarannan obytt.
»Förmär du, Min Vän!« sade den ljusblä Blommelin- »att tänka dig denna outsägliga klarhet, mot hvilken jordens bögt strälande middagssol framställer sig sä sorgligt matt, som mänans
ätersken frän det försilfrade korsset pä grafven; ocb fattar du
tillika att denna ovanskliga klarbet endast är den ur det eviga
ljuset äterspeglade sanningen: förmär Du att tänka dig denna omätliga kraft, mot hvilken den, som vi tro oss skäda i ett helt
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verldsystem, icke är sä stark som en spindelträ; och päminner du
dig dervid, att denna kraft endast hvilar pä den eviga rättvisan:
förmär Du föreställa dig denna oöfversvinneliga skönhet, mot
hvilken den Mediceiska Venus icke är annat än ett stoftkorn i en
likkista; och erinrar Du dig dä tillika, att denna oändliga fägring,
icke är annat, än första strälen frän morgonrädnaden för den
eviga harmoni, som omsluter allt och intränger i allt, likasom
luften pä vär jordkrets: förmär du allt detta; dä kan Du ock ana,
huru hög, öfver allt menniskoförständ och all menniskotanke, den
urkraft mäste vara, hvilken ästadkommit allt, uppehäller allt, ingär i allt, och är allt hvad lif - synbart eller osynbart - äger. Men
frän denna urkraft utgä, like strälar, mäktiga krafter, som uppfattas .af de väsenden, hvari den eviga urkraften bildat sig sjelf, för
att verka och äterverka. Af dessa strälar falla nägre, ehuru sä
brutne, som den vintriga solens, pä menniskans hjerta. Och hon,
som ät sig döden af sin kundskap, hon upphöjer denna likfackla
till en Juniisol; och hon inbringar den i sina calculer för att till
facit erhälla vissheten om ett evinnerligt lif; hvarpä högfärden
och egennyttan ge henne assurans-polis, underdet att hoppet endast hviskar: »tro och var lycklig.«
»Ocksä är det tron och endast tron, denna himmelska ros, som
uppblommade ur oskuldens heliga lilja, i samma stund, som korssets träd färgades af försoningens blod, som ensam ger oss förmäga, icke allenast att ana den eviga och allestädes inneboende
urkraften, och att sälunda samla skenet af den mäne, som lyser
upp värt lif, uti en enda brännpunct, der äfven deras dödsljus
värmer, utan äfven att närma oss väsenden, oss öfverlägsna i förmäga, att befrynda oss med dem och att göra dem oss underdänige. Vi lefva i det kroppsliga lifvet, de lefva utom det; mänga
af dem älska oss och hoppas att fä, likasom vi, utbyta sitt varande
mot ett blifvande; ty för dem .har hoppet slocknat, och det kommande ligger dä sä öde, som smärtans första känsla. Det är värt
blifvande, som de önska att göra lika hiskligt, som deras eget;
och dä jorden signades ät förgängelsen, dä räddade sig harmonien, med sina ur den eviga lustgärden hämtade blommor. I deras
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ställe planterade Vedersakaren pä jorden Öfverdrifter; pä det att
blomster och purpur och perlor och brödfrukt icke skulle saknas,
utan vi tro oss hafva utsätt vär arfvedel, och stadna, like den ur
Noacks ark utsläppta korpen, qvar bland Förgängelsen, i stället
för att med dufvan uppsöka det eviga lifvets Iager och ätervända
med ett blad af den samma.
»Och för dessa glänsande öfverdrifter; för detta tomma
Adamsäpple, som, inom sitt glänsande skal, gömmer bitter aska,
som vi sä fästa oss vid muHen, att vi sjelfve förhindra fröet att
gro och att uppskjuta i dagen. Sädan var ock den unge mannen,
för hvilken jag uppläste den helige Riddarens Legend. Jag valde
den till en pröfvosten, emedan jag derigenom ville erfara om icke
nägon efterklang af ett fordom sällare tillständ äterljudde frän
minnets strängar; om icke känslan af försakelsens salighet förmädde att fukta hans hjerta, och om han icke skulle vara mogen
för evigheten, sedan han blommat i tron. Men han var icke den
jag förmodat. Vivandre länge och pä mänga vägar till det eviga
hemlandet, men renemäste vi alla vara, förrän vi kunna upphinna
fullkomligheten, som är belöningen för allt, som är salighets salighet. Öfvermod i tron förer oss lika längt derifrän, som vankelmod. Högfärd och räddhäga behaga ingendera den eviga sanningen. Vankelmodet och räddhägan besegrade väl den helige
Riddaren Jöran, men han lät sig förledas af den honom förlänta
styrkan till högfärd och öfvermod; och derföre mäste hans själ
ätervända till jorden för att ännu mera renas och skäras, samt sälunda göra sig värdig den saliggörande tro, som hvarken hoppas
eHer fruktar, utan endast lefver i sig sjelf och af sin egen salighet.
»Af detta Riddarens öfvermod lät äfven jag förleda mig, och
derföre vandrar jag ännu, efter sä mänga ärhundraden, här, men
jag taggar den allgode, som gaf mig förmäga att, under hvarje
skede af min vandring göra mig förtjent af ett högre ljus, och
som slutligen lät förläten falla frän mina ögon, sä att jag förmär
genomskäda det förflutna och ana det kommande; och derutaf vet
jag att jag ännu en gäng mäste komma i beröring med den ande,
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som fordom bodde uti den helige Riddarens kropp; och denne är
det jag söker, ty dä är vandringen lycktad och solen bergad för
att äter uppgä der, hvarest ingen nedergäng finnes. «
»Af en man, sädan som Legenden skildrar Riddar Sanct Jöran«, svarade Thorleifsson - »bör man icke kunna befara nägot
öfvermod; och jag tror snarare, att detta omdöme utgär antingen
frän en försakelse, som öfverskridit sin egen gräns, eller frän ett
begrep om tron, som icke alla fatta.«
»Var det icke öfvermod, att pä en dödligs begäran, rycka frän
döden dess rof och drista ett ingrep i den eviga ordningen? Mycket kan menniskan väga genom egna krafter; ännu mera genom
högre, henne underdäniga, väsendens förmäga; men strafflöst
uppkastar hon sig icke till skiljesman emellan lifvet och döden.
Derföre var den krona, som päföljande natten skimrade för Riddarens blickar, icke trones krona, det var Vedersakarens segerkrona, som han lät för honom framspegla. Den tro som uppkommer för kröningen, äger icke större värde, än Dagakarlens arbete
för dagspenningen, än Domarens kärlek för rättvisan, när han vet
att han derföre kan förvärfva enskild tacksamhet och allmän välvilja. Och i Riddarens förmäga, att sedan han äter blifvit för Kejsaren inställd uti Appollos tempel, med det mäktiga korstecknet
tvinga utur afguden ängestrop och bekännelsen om dess egen vanmakt och dess presters slapphet, ser jag blott Guds straffande
finger, men icke trones verkan. Renare var derernot Kejsarinnans
tro, och derföre frälsade Herren henne, genomenhastig död frän
svärdets fasor, hvilke Riddaren mäste erfara.« ·
»Säledes skulle det verkligen finnas ett samband emellan det
synbara och det osynbara; och menniskan verkligen äga kraft att
närma sig väsenden, utanför gränsorna af hennes sinnen?« frägade Thorleifsson.
»Den finnes.« - Genmälde Referendarien. - »Och om det anstod en man att päkalla invänarne i den utom vär jordiska krets
belägna verlden, att inställa sig endast för att tillfredsställa nyfikenheten, sä skulle jag med tillhjelp af de i denna krycka inneslutna bindemedel, läta denna bild, öppna sin mund, förtälja un181

der, berätt~ om det förflutna och skAda in i det kommande. « -»Förbanna mig om det nägonsin skall ske:« skrek Humblom
som i det samma framstörtade ur sitt bakhäll, fattade uti och
ryckte till sig kryckan, hvilken Referendarien emellertid upplyftat
och höll i nedra ändan, under det att han förde den öfra mot
bilden.
»Stjäl du redan i kyrkor?« ropade Thorleifsson i det samma
han ville sätta efter den flyende Humblom, men som hindrades
derifrän af Referendarien, hvilken efter hvad vär hjelte tyckte, utlät sig: »Salige äro de saktmodige, de skola ärfva himmelrike.«
Emellertid nalkades uppropet, och dä Humblom, som aflämnat
Kryckan hos klädmäklaren och dessutom icke gjorde sig brottom,
infann sig pä Rädhuset, träffade han parterna redan stäende inför
Rätten. Här företedde vär hjelte icke blott det redan nämnda skuldebrefvet, han hade äfven kommit öfver ett till pä en ganska betydlig summa, hvartill han ocksä uppgaf sig som ägare, till synbar förväning för klädmäklaren, som i egenskap af Förmyndare
för Jungfru Alexandra Rosengran ville bevaka hennes till största
delen, uti Grosshandlarens rörelse innestäende fädernearf. Härtill
innehade Thorleifsson jemväl Fullmakt af Referendarien; och
uppstod emellan desse bägge en särdeles tvist, dä den ene arbetade för, den andre äter emot cessionantens ansökning. Ändtligen
tog Humblom ordet, och en sä betydande fordringsägares yttrande gaf slag i saken. Med en svag och darrande stämma gick
Grasshandlaren Gäldenärseden; hvaremot Frun gick sä mycket
raskare pä; ja, man kunde med skäl säga, att hon svor som en
gast; och blef slutligen Humblom, pä dertill af honom sjelf gifven
anledning, utsedd i Concursen till god man.
»Du är nu en eländig syndare!« sade Thorleifsson, som han i
förstugan fick tag uti och drog med sig bort i gängen till StadsActuarieContoiret.
»Hvad vill Du? Jag har angelägna affairer, som icke täla ett
ögonblicks dröjsmäl:« Genmälte vär hjelte.
»Tänk efter hvilka nedriga Commissioner du ätagit dig? « sade
Thorleifsson, ruskande Humblom, som han fattat med ena handen

182

i bröstet.
»För en stor Advocat, som jag ernar bli, finnes ingen skilnad
pä Commissioner.« Hviskade Humblom helt fryntligt till Thorleifsson. »Mera än en Iagstiftare bar mähända förtingat sig till
vissa handelshus, för att sköta deras processer, och mäste säledes
emottaga saken, sädan den lämnas, utan afseende pä inre halt.
lcke heller är den Store Thaufresius, kronan för vära Advocater,
sä kräsmagad, som Du tror. Arfvodet undanrödjer ofta tveksamheten, och ändä vinner han sina processer. «
»Hvad vill Du bevisa med detta? Han kan hafva rätt, han kan
fä rätt. En politisk partigängares segrar bevisa föga:« - svarade
Thorleifsson - »Men hvad Du vill bli, eller hvem som vinner,
fragar jag litet efter. Nu fragar jag blott för hvars räkning Du bevakade de Sedlar, som Du utgaf för dina?«
»De är mina; och det skall jag pä Proclamadagen betyga med
min lifliga ed; sä sannt mig Gud hjelpe tilllif och själ.« Bedyrade
Humblom.
»Usling! Kalla ej Gud till vittne;« - inföll Thorleifsson. »Hvad
Du äger vet bade Du och jag; men vet Du väl för hvilken Du
uppträder som en skälm? Vet Du att denne Grosshandlare bar en
längre tid varit förste Bokhällaren pä Rosengranska Contoiret?
hvars affairer han ätagit sig att utreda? Vet Du att han under tiden gift sig med en Värdhuspiga, som förledt honom till utgifter
öfver hans tillgängar; och att Referendarien, som i allmänhet föga
befattar sig med det timliga, föga brytt sig härom, utan till och
med försällt huset till honom. Huru det tillgätt med Intekningen
vet jag icke? Men det vet jag att falska handtingar äro spelade i
händerna pä Gubben, och att flickan är plundrad pä ~n ganska
stor summa troligtvis med Klädmäklarens biträde. Ditt samvete,
din heder« ---»Documenterna tala för sig sjelfva,« - inföll Humblom - »Ty
lyckligtvis är jag nu mera ingen slaf af Phantasien. Dess villor
äro skingrade, de äro allt för svaga, för att hejda« --»Sä äro mina armar derernot starka nog. « - afbröt honom
Thorleifsson.
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»Hjelp! Hjelp! han gör utaf med mig!« Skrek Humblom, slät
sig lös och störtade utför trapporna.
Ännu andtruten anlände vär hjelte pä StadsAuctionskammaren,
hvarest han fann sin älskarinna sittande vid Ursulas sida bland de
öfvriga fruarna, lik en mild dufva mitt uti en kräkhop, hvarifrän
ett och annat kraxande hördes, dä nägon af dem hugfäldes efter
ett partie bläckmätt eller efter en rock. Sällan hade han sett sin
Sköna sä täck. Hatten, som hon i dag för första gängen hade pä
sig, klädde henne oändligt; och uppkommen närmast väggen
stack hon fram öfver de andra säsom en drottning öfver sitt hof;
men skönast föreföll hon Humblom, dä hon, pä Ursulas tillsägelse, höjde sin röst till ett anbud, ty dä rädnade hon sjelf sä täckt
och nedslog ögonen. Sä mycken modesti hade Humblom icke sett
nyligen, om icke hos Princessan pä trädtoppen uti den Kongl
Djurgärden, med hvilken hon ägde det fullkomligaste Syskontycke. Derföre närmade han sig henne, och fattade omärkt hennes
hand, för att med en lindrig tryckning af den samma underrätta
den himmelska flickan, om sin närvaro. Men, han fick af henne
tillbaka ett par ögonkast, som ovedersägligen betydde: »Drag för
f-n i väld.« 0 huru mycket det smärtade den ädle, kan blott en
försmädd älskare bedömma, dock fann sig denna och anmälte sitt
uppdrag hos Ursula, som strax antydde flickan att följa med.
Sälunda anträdde de älskande sin ensliga vandring, som Catharina, sä fort de hunnit ut pä Riddaregatan, önskade att se
utsträckt till ett par slag öfver Norrbro, förrän hon begaf sig till
Fru Kneepe, der hon skulle qvarstadna i den pension, hvarom
denna nyligen annoncerat. Gerna biföll Humblom denna begäran
och vägen togs till expositionsrummet för Stockholms Skädmästare. Ocksä var den sköna verkligen skön i sin nya Capott, som
blott varit tvänne gänger brukad, inan han inropades af den hulde
Fadren. Men hvad som besynnerligen klädde henne, var - hatten.
Af de ljuva västanfläktarna var den nägot tillbakaskjuten, sä att
den endast qvarhölls pä nacken af det breda hakbandet. Den var
besatt med blommor, lika rikt som smakfullt, ehuru klädmäklaren
tycktes hafva sjelf ined en viss armstyrka sammanknutit ruskan,
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sä att ingen skulle falla bort. Emellan dessa pöste de röda
banden, like mognade drufklasar kring en Bachants mörka lockar, och alltsammans guppade fram och äter vid hvarje steg hon
tog, med sä spända blickar och en sädan ansats, som lopp hon
storm.
Ack! den blef afvist, dä Catharina arm i arm med Humblom
mötte den, sedan förra natten kända Mannen med mustacherna,
som nu befanns i full uniform. Man skulle nästan varit frestad att
tro, att vid hans äsyn äskan slog ned i den skönas fjäderbuske, ty
sä betagen blef hon i ett ögonblick af en förundransvärd läga,
som pä en gäng genomträngde hennes väsende, med en sädan
fart, att Auscultanten kände i hennes arm en häftig ryckning,
hvilken äter .genomlopp honom, lik en elektrisk gnista, ty han
blef i sin ordning förtjust af vänskap.
»Hvilka sköna vador? Hvilken näsa?« utropade Catharina.
»Men vadorna synas icke?« lnvände Humblom. - »Hvilket
redhart hjerta! Hvilken träfven själ! skulle man förr kunna utropa.«
»Dessa synas ännu mindre.« - Svarade Catharina nägot
spotskt. - »Men se! han kommer emot oss. Lät oss stadna och tala till honom. « Och innan Auscultanten hunnit att till slut bringa
sin framställning af olämpligheten af denna ätgärd, hade den Sköna redan slitit sig ifrän honom och stod mitt för den okände, som
hon tilltalade: »Förlät mig, Herr Capitain! Ni tappad Er näsduk.«
»Min näsduk?« upprepade den okände och tog sig i fickan. »Nej, den ligger qvar.«- Fortfor han.
»Dä säg jag orätt!« sade Catharina. - »Jag ber om förlätelse,
men jag sä skenbarligen den förlust. «
»Ja i sädana fall« - yttrade Humblom - »äligger det vänskapen
att vama.«
»Kärleken gör mer än varnar, den förebygger.« Sade Catharina.
»Kärleken är blind. Den kan hvarken se eller förebygga.« Tog
Humblom till orda. - »Deremot har vänskapen goda ögon. Uti
lphigenie t.ex. Hvad gör icke Pylade der för sin Orest?«
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»Kärleken ser med bättre ögon, än vänskapen. Den ser med
själens ögon. Den känner med den älskade, och lefver med honom.« Utropade Catharina.
»Kärleken är en flyktig läga, som flammar opp och försvinner.
Men vänskapen? Den ädla vänskapen. Hvad vägade icke Darnon
för sin Pythias?« Utropade i sin ordning Auscultanten.
»Ansen I mig för en narr mitt pä Norrbro?« Sade den okände
med mustacherna. »Hvad är detta för Historier?«
»Den renaste kärlek!« hviskade Catharina med en af henryckning domnad stämma. »Den renaste vänskap.« Sade Auscultanten
nägot högre.
Nu utfor mannen: »Ären I galne?«
»Herre! Smäda icke den heligaste känsla!« Utropade Humblom. -»Den ömmaste läga!« tillade Catharina.
»Drag för tusend med Er Därhusmamsell! « röt den okände i
det han sökte aflägsna sig.
»Hör Du Humblom, att han kallar mig ett därhushjon.« sade
Catharina. - »Üm du ej skaffar mig upprättelse för det, sä är du
en förbannad stackare.«
»Ni är skyldig denna Dame upprättelse. Hvar kan jag träffa
Er? Ädlaste Vän!« yttrade Humblom.
»Om Herren har nägot otalt med mig, sä kan jag, om en timma, träffas pä Operakällaren. « Sade den okände och gick.
»Det var ditt fel att han blef stött.« sade Catharina, som i det
samma vände om för att begifva sig till Pension vid Skeppsbron.
»Men nu först märker jag hvad du är för en karl.« - Förgäfves
sökte Humblom att försvara sig. Den ljuva flickans vrede steg sä
högt, att när de vandrande ändtligen hunnit opp till Fru Kneepe,
spottade den Sköna Catharina och svor pä att hon alldrig ville se
Humblom, oansedt hennes nya Mabonne gjorde allt i verlden för
att intyga det var han verkligen en edel man.
Med beklämdt hjerta och snart sagt otröstlig öfver förlusten af
Blommelins arftagerska infann Humblom sig pä operakällareh,
der den okände äfven snart inträdde. Man närmade sig hvarandra,
och ehuruväl den okände syntes i början mycket uppbragt öfver

186

det sätt, hvarpä han blifvit antastad pä sjelfva Norrbro, saktade
denna vrede sig dock, när Auscultanten hörjade bedyra sin vänskap, säga hvem han var och förtälja det skulle han gifta sig med
det Fruntimret, som blifvit sedt i hans sällskap och upptagen till
fosterdotter af klädmäklaren Blommelin: en ganska tät gubbe.
Den okände, för hvilken namnet Blommelin icke tycktes vara
alldeles främmande, försäkrade sig hysa en obeskriflig vänskap
för Humblom, och äterförde i hans minne Historien om Darnon
och Puthia. Hvarefter han af sin nya vän fordrade samma vänskapstjenst, som Darnon visade Pythias, likväl icke i nägon lifssak, utan endast genom namnets teknande som borgen pä en till
Sedelhafvaren stäld förskrifning.
Sä genomträngd af vänskapens sötma, som Humblom nu befann sig, kunde han ingen ting afslä. Mera än han nägonsin emat
väga för nägon menniska, gjorde han för denna Pythias, som han
vid namnets underskrift fann egentligen heta Löwengreiff.
Med kraftiga handslag, sädana som höfvas männer och vänner, skiljdes de ät, under löften att alldrig, ehvart än ödet skulle
kasta dem, förgäta hvarandra; och det föll icke Humblom in,
förrän han redan hunnit ett godt stycke pä gataQ, att han i synnerhet fätt en stor anledning att icke sä nära glömma sin vän, ty nu
erinrade han sig, med en slags rysning, att sedeln var stäld pä en
mänads förfallstid. Men helt hjertängslig blef han, dä han till
denna farhäga lade den grämelsen, att Catharina mähända icke
mera ville hafva honom, och att i alla fall deras förening icke han
afslutas. inom nämnde tid. Vid ingen af de mänga järtecken och
syner, hvartill han varit vittne, bade han kännt en sädan oro. Han
bade alldeles ingen matlust oaktadt middagstimman redan var inne; och denna upptäckt gjöt Dödens ängest i hans hjerta. Ja, slutligen skrämde han sä upp sig sjelf, att han, utan att rätt veta hvad
han gjorde skyndape opp till svarte Blommelin.
Ursula framsatte genast en tenntalrick för den ankommande
och Blommelin bad honom sätta sig ned och hälla till godo - husmanskost. Men han var allt för mycket upprörd för att läta slarfsyltan smaka sig. Han utgjöt en bitter klagen öfver Catharinas
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härdhet och Löwengreiffs försät; och hansvor att dö pä stället, sä
framt ingen hjelp vore häremot möjlig.
Klädmäklaren bad honom uppskjuta dermed och i stället lämna
en utförlig berättelse om förloppet; ocb sedan detta skett, utropade den förre: »Jag begriper ej, buru den der Lieutenanten blifvit
intrasslad i vära angelägenheter. Catharinas kärlek och Brors
vänskap komma verkligen, likasom skjutna ur hvar sin canon.
Härmed har det säkerligen sitt eget förevettande, ehuru jag nu
icke är i tillfälle att inse sammanhanget Likväl skola vi ba redo
derpä, bara jag fär tag pä flickan; men med sedeln blir det värre.
Fä se, omjag icke har den gynnaren i mina böcker.«
»Jag fruktar att det aldrig slutar väl.« Sade Ursula. - »Redan
före Jul hade jag svära aningar. Jag beslöt derföre att pä sätt i
min födelsebygd brukas, rädfräga ödet. Jag tog säledes ett af Catharinas linntyg ocb lade det utbredt uti en fällbänk i Magazinet,
efter som jag icke hade nägon hölada att tillgä. Men om morgonen befanns det i en ställning, som ej bädade godt. Emellertid bar
jag icke kommit i hog det förrän nu. Jag ryser när jag tänker mig
den beskedliga flickan kär i den karlen, hvilken säkerligen är den
samme, som för nägra dagar sedan lät, genom sin Mamsell pantsätta den gammalmodiga Svärds Ordens Stjeman.«
»Träffadt! träffadt!« Skrek Blommelin. »Der bar jag min karl,«
samt lopp flux efter Pantboken, som öppnades. »N° 311. N° 55«
- fortfor han - »Ja sä ban har flera. Hvad dag var det ungefärligen?«
»I mändags. « svarade Ursula, som genast tillsades att hämta
No 476 och oförtöfvadt äterkom med en af dessa gamla groteska
stjernor, hvarmed Konung Fredric den 1. glorvärdigst i äminnelse, täcktes sätta qvarlefvan af Carl Xlls ännu mera groteska krigare pä lika böjd med deras samtidingar. Men bvilka, (stjernorna
nemligen:) sedermera betydligen minskats; utan att man bar lof
att deraf sluta till nägon afmän eller minskning i bestjernades förtjenster, dä sädant fast hellre mäste tillskrifvas den stora blygsamhet, sorn tillhör sednare tidehvarf och hvarpä Auscultanten
sökte att leda den undrande klädmäklarens uppmerksamhet.
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»Men«- sporde denne, sedan han närmare betragtat stjernan»hvem har pä ett sä ovulit sätt skrapat af guldet här pä sidan, att
emaillen blifvit skadad? Jag minnes mycket väl att detta ej fanns
när jag emottog den. Ty se här är mitt probertag.«
Anmärkningen besannades af Ursula, som, efter en stunds begrundande, utropade: »Se der ha vi gätan upplöst! Mamsell Alexandra har varit framme igen. Rvad sade hon väl, när vi ej funno
igen Bror Rumbioms käpp? Mins du det, Blommelin? Guldet af
denna har hon sammanblandat med det jag tog af Catharinas lilla
hjerta; och nu stä vi der vackert.«
»Jag tror Du har rätt!« Sade klädmäklaren. »Det var oss ett
fördömdt spratt. Rvad är nu att göra? När Bror fär betala Reversen, sä svalnar väl Brors vänskap betydligen; men värre är det
med flickan. För att utsläcka hennes kärlek erfordras mer än vanliga medel. «
»Vi skola stöpa öfver henne!« Sade Ursula.
»Det är visst icke tillräckligt« invände Klädmäklaren. »Dock
faller det mig nu en ting in. Jag skall föra henne till den der
Öfversten, som magnetiserar fruntimer. Mähända uppger hon dä,
bade sin sjukdom och boternedlen deremot.«
»Vore det icke sä godt att föra henne sä gerna först som sist
till Pro-Patria?« Sade Ursula.
»lag skall sjelf följa henne.« Sade Klädmäklaren. »Kanske
Bror vill göra mig sällskap upp till Kneepes, sä fä vi se huru hon
finner sig.«
Rumbiom biföll med nöje detta förslag, och begäfvo de sig säledes pä vägen; men härunder syntes klädmäklaren först draga sig
till minnes, att Auscuttanten i concursen bevakat en större fordran än han af honom emottagit. Med en skarp ton frägade han
derföre, huru härmed· hängde tillsammans? Men vär hjelte, som
härvid erinrade sig, att han icke utgifvit nägot Recipisse pä den
sednare skuldsedeln och säledes kunde i den äga en tillgäng till
infriande af sin borgen, svarade helt enkelt: att Sedlen vore hans.
»Drag icke strä för gamla kattor!« ropade klädmäklaren; »Utan bekänn hellre hvad det är för ett maskopi Bror ligger uti
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med Fro Kneepe.«
»Icke nägat annat, än det Farbrar sjetf ligger uti.« - svarade
Auscuttanten ach äthörde med mycken liknöjdhet ktädmäktarens
framställningar am den gemensamma nytta bägge kunde hafva af
samdrägt i sina aperatianer.
· Ankamne till Grasshandlaren fann Auscuttanten sig bemött af
den vackra Catharina, med en isande kötd, sam högeligen besvärade hanam; hvaremat äter Fron var sä varm, sam en salskensdag i rötmänaden. Han begagnade ett tillfälle dä Blammelin begifvit sig in till Grasshandlaren, sam befann sig illamäende ach,
efter hvad Fron pästad, redan yrade, att äterfardra den sist öfversända Sedetn, jemte den biljet, hvari han öfversändt den samma.
Men aaktadt alla efterfarskningar, stad den icke att äterfinna.
Uppbragt häröfver, pästad Fro Kneepe, att Auscuttanten gömt
den, för att pä sädant sätt hafva henne i sina händer. ach framdetes kunna göra henne alycklig am han ville; ach ehuro Auscuttanten icke kunde bestrida att en sädan misstanke verkligen ägde
mycket sken för sig, kunde han dack icke göra för henne begripIigt, att den förkamna Billetten kunde blifva Iika vädlig för hanam sjelf, sam för henne. Emellertid sökte han att göra för sig
sjetf reda pä, hurotunda härmed tillgätt. Oaktadt han mycket vät
mindes, att han i brädskan, dä han just i Rädhus trappan emattag
ach öppnade brefvet, stuckit billetten i bröstfickan, amvände han
Iikvät alla sina fickar men med Iika Iiten framgäng. Emellertid
öfverhapade Fron hanam med förebräelser ach han insäg med
förskräcketse den fara hvari han sjelf sväfvade.
I det samma utkam Klädmäklaren, ach för hanam anklagade
Fron vär hjelte för tralöshet; ach han kunde icke försvara sig
med andra skäl, än att han vare lika brydd sam han. Klädmäklaren äter föreställde den kärande parten sitt afag, att, dä han ägde
en sä uppriktig ach pälitlig vän i hanam, anförtra sig ät andra,
ach Svaranden erinrades om sitt afag att, utan samräd med Klädmäklaren inblanda sig i denna sak, ach att sedermera ,neka derföre. Men härifrän öfvergick Blammelin till frägar am innehället;
utan att Iikväl nägan kunde deram lämna tillförlitlig upplysning,
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ty Frun hade just som hon var färdig, att begifva sig upp ät
Rädstugan, funnit sedeln bland andra saker, som hennes man sökt
undansnilla till Creditorerna, och i brädskan pämint sig Auscuttanten och till honom skrifvit nägra ord; och den sednare hade
knappast haft tid att läsa den, ännu mindre att lägga nägot deraf
pä minnet.
Vid ett sädant sakens förevettande gaf Klädmäklaren dem bägge det rädet att neka till Billetten, i händelse nägon skulle försöka
att missbruka den, samt begaf sig i sällskap med sin Dotter och
Auscultanten till Öfversten Etienne Amadeus Leijonpuff.
Der infördes de af en betjent uti ett elegant förmak, der fiere,
i synnerhet äldre damer befunno sig; Väntande att hvar för sig
blifva införde i sängkammaren, der Operationen gick för sig. Med
nyfikenhet beskädades värt sällskap af de förut inne varande; och
de betalde denna höflighetsgärd, med ett mähända mindre förnämt, men ändock lika nyfiket bligande. Äfven Auscultanten hof
upp sina ögon; och han fann att sex Damer funnos före honom uti
Rummet och att den vackra Cathar~na just utgjorde den sjunde.
Denna var honom välbekant, men sä förhöll det sig icke med det
äldre manskapet inom detta Fri- eller VolontairCompagniet. Derföre lät han det samma undergä. mönstring; och förekam dervid
först den lä.nga och Magra Dame, som satt sig till höger i Soffan.
Hade det statt skrifvet i naturens eviga lagbok. att vandrande hummelstänger eller vandrande klappträd skulle befolka jorden, sä
bade denna dam alldrig kunnat misstaga sig om sin bestämmelse,
sä läng och sä torrhärd var hon. Men nu stod det icke sä; och
derföre hade befolkningen icke blifvit; och att det var denna vacans, som smärtade vär qvinno Fourier eller Rustmästare, kuride
man sluta af den besynnerliga omsorg, hvarmed blommorna- pä
hatten yoro ordnade, och den höga protections min hvarmed hon
omfatta Auscultantens ännu rödfärgade kindben, vid hans första
inträde i rummet.
Klotrund var den andra Damen, som ock befann sig i soffan.
Hos henne hade naturen skjutit i bredden, sannolikt för att hörsamma sednare hälften af Skaparens bud till de första menniskor191

na: uppfyller jordena, hvilket hos mänga betyder det samma som
uppfyllen Herrar Med- Gad- och Ullbergs bodar. Ty sannerligen
bade rummet icke der varit otillräckligt, om alla blifvit lika välsignade, som denna Dame, hvars hela utstyrsel bevittnade att hon
rätt ofta sälunda uttydde Skriftenes läror. Ocksä hon kände tidens
tomhet; och bade derföre icke aktat för rof vara att blottställa sin
i sextio är bergade reputation, för äfventyret att besöka en ungkarl. Denna vägsamhet ersatte hon med den blidaste modesti; och
under vädornas tidehvarf, skulle man snart nog kunna ansett henne för en enda stor väda.
En nedgäende Solskifva, budande stormväder päföljande dagen eller omtöcknad af skogsrök var anlänt pä lettera C. i detta Alphabet. Hakan, Pannan och Kinbenen skimrade af den klaraste
purpur, och näsan saknade ej heller sina prydnader. Alltsammans
omgifvit. af ett sä mildt helgonasken af sjelfförnöjelse, att det var
obegripligt hvarföre denna.hygiea befann sig i den militaira Esculopens tempel. Men dä man säg den smalt tillspetsade näsan, som
framhvälfde lik en hönas, dä förstod man ock, att det icke sä
mycket var kropens helbregda, som själenes hälsa hvilken hon
här sökte; och troligtvis fann; ty att hennes bog icke lekte pä det
jordiska kundeman sluta deraf, att endast ricochetterande blickar
sökte att träffa vär hjelte.
Var det dumhet, var det sinlighet nobiliterad till känslofullhet,
eller var det jordenes längtan upphosforiserad till andlig trängtan,
som ordnat lockar, och händer och blickar pä den fjerde damen,
sä bade de icke väl förrättat sitt kammarjungfru kall. Denna längcatheches var allt grannt inbunden i rosenrödt för att kunna blifva
rätt gudnädlig, ehuru mycket än denna dess traktan understöddes
af ett par hvita, men nägot i blätt stötande ögon, som Iängsamt
vände sig pä sina axlor. Ack, hon var sjelfva ljutheten i egen hög
person, detta korta fruntimer, men det var den äldrade ljutheten,
pä hvars panna, väntan och ett poetisk gemöt - händelser, merendels synonyma - sä ofta trädt äkren, i hopp om säningsmannens
ändtliga ankamst, att den fruktbärande jorden borttorkat och
alfven trädt i dagen. Här tycktes hon hafva infunnit sig, för att
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erfara om icke Öfversten kunde.
Höljd i blomster, i band, i spetsar och siden af alla möjliga
färgor var äter den Basfiol utan hals, som stod eller satt eller läg,
ty det var omöjligt att afgöra hvilketdera - pä en stol i fenstret.
Kring den flödade confonium, och resonansbotten ljudde redan dä
hon drog andan. Pä det obetydliga ansiktet sägs betydligheten ditsatt likasom med Grepsax, och hade hon ägt tunnor guld, sä hade
hon bortgifvit dem för att. erhälla en taburett, i händelse nägon
person funnits nog förgäten af sitt eget och andras anseende att
till hofvet förslä denna brambas. Hit var hon anländ för att förnemma hvad här haddes för händer, och nyfikenheten tittade icke
blott fram genom ögon och mund, den hade äfven nägot utspändt
de under bröstet hvilande och halfupphöjda fingrarna.
En god stoppnäl i ett hushäll hade säkert det nägot torftigt
klädda fruntimret blifvit, som satt längst ned och bredvid hvilken
Catharina intog sin plats; men ingen hade förbarmat sig öfver
henne. Medan hon väntade pä, att fä nägot att stoppa, hade tiden
nött stora häl pä henne sjelf och nu var hon troligtvis hitkommen
för att fä dessa botade af Herr Öfversten. Troligtvis fann hon sig
för första gängen i ett sä förnämt sällskap, och med förlägenhet
betraktade hon sin. klädning, hvars färgor vikit för vattengudinnans täta omfamningar, likasom Shalen tycktes hafva allt för
länge varit utsatt för Solgudens bekantskap. Pä ett vänligt, ehuru
främmande sätt, hälsade hon Catharina, troligtvis för att fä lätta
sitt hjerta, med en hälsning, men dennas hatt var allt för nyligen
päsatt, ·likasom blommornas färgor för mycket bjerta, för att hon
skulle besvara en person med sä uttvättade och urblekta kläder;
och stoppnälen drog sig tillbaka, som en snäcka i sitt skal.
»Kors!« hviskade Auscultanten till Klädmäklaren: »Nu äro här
sju fruntimmer«; och denne svarade »Vredenes skälar äro ock
sju.«
»Vet hon, min lilla vän! hvem det der unga fruntimret är?«
Prägade Basfiolen Stoppnälen; men denna gaf mera genom en ätbörd, än ett nej, tillkänna sin okunnighet.
»Jag mäste säga, att här sitter man, som pä en öppen gäst193

gifvaregärd. Hit insläppas alla sorter folk.« Sade balfhögt Klotet
ät Klappträdet; Ocb detta svarade: »lag assurerar min Fröken, att
första jag träffar Leijonpuff, skall jag säga bonom att blanda tillsamman folk af olika klasser. «
Solen äter vände sitt sken mot Längcatbecbesen, ocb yttrade
ocksä börbart: »Här tycker jag att den ena är lika god som den
andra; ocb om det kommer derpä an, sä bar jag en piga, som är
fröken, till jungfru bos mig.« Men längcathecbesen svarade bärtill intet, utan bara suckade.
Öfverste Leijonpuff inträdde ocb bälsade Sällskapet, kyste
Klotet pä banden, frägade Cusin Klappträd bur bon mädde ocb
tackade Solen för sist. Härefter satte ban sig emellan Klotet ocb
Klappträdet i soffan, till hvilken Basfiolen genast släpade fram
sin stol, ocb begynte att sä tala: »Mina Damer! Jag mäste säga Er
att Magnetismen är en naturkraft; ty, pä min beder försäkrar jag
Eder! att naturen är ganska underlig ocb bar mänga krafter. Med
dessa kan en vis man uträtta stora ting, men de kunna ock missbrukas till stora vidskeppelser. I fordna dar bar man varit ganska
mycket vidskepplig; och man kan med skäl säga att vidskeppelsen
icke ännu är slut. Magnetismen led bärigenom mycket, dä den
begagnades under befrämjandet af de särskilda Religionsgrubblerierna. Ja, eburu jag är oändligen rörd af Christendomens stora
anda, säsom menniskooffrens afskaffande och träldomens upphörande, mäste jag likväl bekänna, att de underverk man omtalar
vid dess upprinnelse, icke kunna bärflyta frän andra källor än
Magnetismen, sä framt de ej rent af äro optiska synvillor. Vi
lefva lyckligtvis i upplysningens tidebvarf, dä Profeternas, Siarnes ocb Sibyllornas visbet icke göra nägon lycka mera; emedan
naturen är skapad bufvudsakligast till Medicinsk ocb militairisk
nytto ---- men bvem är bon min unga vän der borta vid dörren?
Hon ser icke sjuk ut!«Klädmäklaren framställde sig och sin dotter, . jemte bennes
fästman. Hvartill den vackra Catbarina endast försmädligt log.
Men utan att bärpä gifva akt, anmodade Öfversten Klädmäklaren
ocb bans dotter att stiga in i ett annat rum, under det att ban ex194

pedierade de öfriga Damerna, ocb som Auscultanten märkte sig
utesluten frän denna inbjudning, tog det partiet att gä sin väg, sedan ban öfverenskommit med Klädmäklaren att träffa bonom sednare pä qvällen.
Klockan sju infann ban sig ocksä ocb blef af Ursula anvist till
Magasinet, der ban fann Klädmäklaren i skjortärmarna ocb drypande af svett. Som en berrskare mitt uti sitt bof stod ban der
bland kistor, skäp, skänkar, speglar, sängar, grytor, kastruller,
porträtter, galladrägter, stubbar, blommor ocb postlins burkar
m:m: Icke en fläck, bvarpä nägot kunde sättas eller bängas fanns
obegagnad; ocb till ocb med pä armarna af tvänne gipsänglar i
det gammalmodega taket bade man vissnade lagerkransar ocb peruker.
»Jag bar gjort mig mycket ocb onödigt arbete;« sade Klädmäklaren.
»Med Catbarina?« frägade Humblom.
»Nej, bon blef genast clairvoijante, ocb omtalade derunder
icke allenast pä bvad sätt bon fätt tycke för Lieutenanten, utan
ocksä pä bvad sätt hon kan kureras. Hvilket kommer att ske denna afton, oni Lieutenanten endast kan träffas af den upplyste, som
nu är ute för att söka bonom. Eljest var Öfversten mycket beläten
med benne; ocb utbad sig, att framdeles fä begagna henne, i synnerbet när nägra betänkliga spökerier inträffade pä Slottet, eller
nägot kinkigt tilldrog sig i Regements-Styrelsen. «
»Har den högtförnäme Herrens Tankställare dä mött nägra särdeles svärigbeter? « sporde Humblom.
»Nej visserligen icke.« Svarade Klädmäklaren. »Dä jag fick se
orden pä papperet, fann jag dem icke vara värre, än att jag kunde
dertill foga resonansbotten af en lira, hvaröfver jag spände gamla
pukskinn, som jag köpt i husgerädskammaren eller Rikspukoma.
Här innanföre är nu tankställaren anbragt, och kan athämtas när
som belst. Nej det är tankama ät vederbane som hälla bärdt. Se
bär. I denna tina, som jag köpt pä Auctionen efter salig Capitain
Paff, ocb bvari han brukade att sjelf brygga sitt marsöl, har jag
nedlagt icke mindre än 1000 Nummer af hans uppenbarelser eller
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utgjutelser, hvilket man vill kalla dem. Jag har pä dessa giutit flera slags flytande ämnen, frän och med vatten till och med
Schweitzer-punch. Men jag har ingen ting kunnat utlaka. Emellertid har jag försökt att sjuda luten, och den stär nu här till
krämpning uti ett käril, som man pästär skall ofta hafva varit
nyttjat af Adjuncten Höijer i Uppsala, men den tyckes icke vilja
taga krämp, utan den bara häfver sig och pöser. Jag är verkligen
sjelf rädlös. Till nästa Jul fär den beskedliga Väderhanen lika sä
litet nägra tankar, att läna ut ät andra, som till eget behof. «
»Men« - svarade Humblom- »Om krämpen försättes med nägot ämne, männe det ej dä skulle blifva bättre.«
»Iag har redan ditlagdt extract af insänta articlor« svarade
Klädmäklaren.
»Försök dä med hans desinteressement« - Sade Humblom.
»Det bör hjelpa, ty derpä sätter han sjelf mästa värdet, fastän Referendarien ej tyckes tro derpä. «
»Brors förslag läter höra sig.« Svarade den svarte Blommelin
och lade en hel göppen med prenumerationssedlar i krämpen,
som strax betäcktes af en eldfärgad hinna.
»Detta gjorde susen!« Sade Humblom. »Lät de nu svalna.«
Och sedan detta skett, företogo sig dessa andeliga saltpettersjudare att efterse hvad de afverkat. Men likasom ängrens groda stär
i botten pä Herr Valerii Pokal, sä läg här hungrens metmask. *)
»Smädelse!« Utropade Humblom. »Smädelse!« upprepade
Blommelin. Men den upplyste, som i det samma ankom med
Lieutenanten, höll saken aldeles icke för osannolik. Han hade
länge anat sädant, och var öfvertygad att Väderhanen icke för ro
skull alltid svärtat de öfriga vindspelarne.
Knappt hann Löwengreift inom dörren, förrän han vände sig
till Klädmäklaren, och önskade ett enskildt samtal med honom.
De afträdde derföre bägge uti ett annat rum; och dä de derifrän
inom en kort stund äterkommo, syntes Lieutenanten ganska nyt,
under det att Klädmäklaren gaf den Cagliostriska peruken flera
puffar, utan att som det syntes derigenom blifva rädfullare.
*)
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»Ban vill gifta sig med Catbarina!« bviskade Klädmäklaren
belt oförmärkt till vär bjelte; som derigenom blef likasom slagen
af äskan, ocb säg i andanom Farbrar Blommelins skuldsedlar,
pantgods, buset ocb kortfabriken gä sin näsa förbi, likasom ett
morgon töcken. Ban blef bält vemodig ocb mungiporna tägade
inät, man kan nästan säga med flygande fanor ocb klingande spel.
»Grät ej för det!« bviskade äter igen Klädmäklaren. »Om vi
blott ~nde fä bonom att sofva;« men alla försök af vär bjelte att
föranleda nägon bvila, gjordes till intet af den andra bjelten, som
syntes lika säglad ocb rörlig som en vippstjert.
Sä framdrog den Upplyste ett blad, bvarpä fanns en ytterligare
täflings skrift benämnd: Verksamheten eller Drömmarnas verkan
pä Domrarne, ocb begynte att uppläsa detta, ännu icke belönta
mästerstycke.
»Bror sofver nu värre än en stock!« sade Klädmäklaren, i det
samma ban skakade bonom af alla krafter. »Kan Bror dä icke
vakna« fortfor denne: »poemet är ännu icke belönt.« Men striden
läg för mycket öfver pä den Poetiska sidan. Medelst tillbjelp af
Stinkspiritus mäste Ursula afgöra den.
Sälunda blef Bumblom vaken, ocb dä ban säg sig omkring,
blef ban varse icke allenast Lieutenanten, utan äfven den Upplyste försakkte i den starkaste söm. Det dönade ordentligen frän deras näsor, ocb bade icke Klädmäklaren sagt bvad det var, sä är
det troligt att vär bjelte gjort som Dansken vid [här har Livijn lämnat
plats i manuskriptet] bvilken efter bvad salig Wideckindi berättar: bidade der, som baren bidar trumman.
»Aldrig viste jag att en sädan förmäga läg i kryckan.« Sade
Klädmäklaren. »Der finnes verkligen Scbamir. Bade jag icke en
gäng i minuten slagit mig för pannan med benne, sä vete Gud om
jag nägonsin vaknade mera. Se der ligger författaren sjelf stupad
under bordet. «
Ocb der läg ban ocksä, den upplyste, frän bvars näsborrar den
bögtidligaste Alexandrin dundrade. Uti denna saliga dröm, troligen om sin verksamhet, fick ban likväl icke länge förblifva.
Visst trotsade ban Ursulas bjelpmedel, men kryckans kraft för197

mädde han icke att motstä. Han gnuggade sina ögon och grep
efter papperet, förmodligen för att börja der han slutat; men detta
tillät ej Blommelin, som underrättade den Upplyste att nu voro
viktigare saker för händer. Att det smärtade den Upplyste att sälunda se sig eftersatt, kunde man se af den lidelsefulla min han
päsatte sitt ansikte, men han tröstade sig dermed att detta arbete
skulle ä en mera upplyst ort vinna en högre uppmärksamhet.
»Sofver den stackars flickan?« Prägade Blommelin Ursula.
»Ja, vist.« Svarade hon. »Jag har ju sofvit sjelf. För en liten stund
sedan spriddes sadan sömnsjuka öfver hela huset, att till och med
ekorren somnade i sin bur och Catharines canariefogel föll ned af
pinnen.«
»Sä mycket bättre:« yttrade Klädmäklaren. »Dä skola vi föra
hit henne.«
Detta skedde; och sedan hon blifvit satt pä en garnmal soffa,
hvarpä Lieutenanten förut sökt sig plats, framgick Klädmäklaren
till denne sistnämnde, ristade honom pä armen med en knappnäl,
upphämtade den utflytande bioden pä en svamp och lämnade den
ät Ursula, som sedan hon flyttat om skoma pä Catharina, antände
svampen och lät röken deraf uppgä uti Catharinas näsa, hvarefter
hon begaf sig ästad att kasta det öfverblifna i rinnande vatten.
Härvid förefäll det Auscultanten, som hoppade en liten kattunge, eller snarare ett genomsiktigt moln i skapnad af en kattunge frän den ljufva ternan och emot Lieutenanten. Hvarefter han
hörde henne i sömnen trenne gänger utropa sitt namn, och lika
ofta utsträcka sina armar, likasom för att omfamna honom, utan
att han af Klädmäklaren tilläts att besvara denna känslohäfning,
förr än Ursula äterkommit.
Nu väcktes bade Catharina och Lieutenanten, som syntes helt
förundrade betrakta hvarandra, utan att hos henne förmärktes det
minsta spor af den fordna tillgifvenheten. Tvärtom dä han pä ett
belefvat och ömt sätt nalkades henne, antog hela hennes väsende
en sä fränstötande artighet, att mangen skulle trott henne tillbragt
hela sitt lif, i en högre umgängeskrets, sä framt man icke hade
sig bekant, att skilnaden emellan den förnäma och icke förnäma
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pöbelen, endast bestär i klädseln och vissa vänningar i talet. Derföre var ock Lieutenanten bekant med detta emottagningssätt, och
han framträdde till Klädmäklaren för att klaga öfver sitt missöde,
men fick af denne .i skadeständ en vaktbricka eHer ringkrage af
silfver, hvi1ken, enligt hvad Klädmäklaren försäkrade, ägde full
förmäga att uti sin bärare ingjuta sä mycket mod, som erfordras i
vädomas tidehvarf, för att i sin ordning blifva Barnsängs Riddare.
Ogerna säg Auscultanten denna gäfva; ty han hade eljest ernat
att tillspörja sin Pythias, huru det stod till med Skuldsedeln och
hvar den befann sig. Nu äter vägade han det icke. Han viste att
vid sädana frägor angripas mänga bland samtidens hjeltar af ett
grymt berserka raseri, hvilket naturligtvis mäste ökas, dä han säsom en magtens Aron, bar Befälets Urim och Thumim pä sitt "'
bröst; och sedan Lieutenanten bortgätt gjorde han Klädmäklaren
förtroende af sin farhäga. Hvarät denne smälog, försäkrande, att
pä det Calas som vanligen följer en aflagd examen och genomgängna grader, dricker man icke nu säsom i Hjalte Hugprydes
tid, björnblod, utan puncher; hvarföre ocksä berserkagängen icke
är sä farlig. Ty istället för att de fordne Berserkarna grenjade och
beto sönder sina sköldar, samt icke kunde bringas till sans,
förrän man ropade dem vid namn*); sä lipa endast dessa och tugga pä sina franska handskar, samt äterkomma nästan alltid frän
förtrollningen, dä de fä se hvitögat pä den som är föremäl för raseriet, i synnerhet om denne derjemte häller ett kallt jern i
handeti.
Auscultanten fann denna upplysning träffrik och beslöt att följande dagen närmare underrätta sig om sin utgifna vänskapspants
öden ·och i hvilken hederlig karls händer den läg förborgad; Men
att emellertid underrätta sig hvad som gick ät den Upplyste, ty
denne säg nu miserablare ut än eljest. Det var likväl icke underligt, ty han stod träffad af ett härdt slag; ja snart sagt af en estetisk blixt. Klädmäklaren bade nemligen underrättat honom om,
*)Se Kristni-Saga pag. 145
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att inom andeverlden fanns det icke nägot enda väsende, som ville antaga sig honom och giva honom förlag till nägon annan
dröm, än den han drömde af eget räämne, eller att han var en
stor man. Outsägligen smärtades han af denna niskhet och han
lopp äfventyr, att ocksä blifva lekamligen förtappad, dä svarta
Blommelin erböd honom, säsom brandstad eller vattunöds hjelp,
en burk med ognomantisk salva.
Genom naglarnas besmörjande med den samma skulle, efter
hvad Klädmäklaren med full visshet pästod, pä de samma stä att
skäda eller läsa mänga besynnerliga eller egna saker; hvarigenom
den Upplystes möda med sammanskrifvandet af sädana uppsatser,
som han ville afsätta i Tidningen, betydligen underlättades.
Skakningen pä den upplystes hufvud var emad att pä ett afgörande sätt vederlägga detta pästäende; som icke allenast vidhölls af Klädmäklaren, utan ock understöddes med mängfaldige
· exempel, och deribland den bekante Hogarths, som skall haft för
plägsed att med en blyertspenna aftekna de löjliga figurer, som
kommo för honom och kunde med fördel användas i hans caricaturer.
Men den upplyste lät icke häraf trösta sig. Lidelsen, Vemodet
och egen känslan plöjde färarna i hans panna ännu djupare. Slutligen utropade han: »Godaste Läsare! säledes envisas Du ännu att
hälla denna oförnuftiga bok i dina händer; att läsa i den vill jag
icke pästä; ty jag vet huru det tillgär med mina odödliga productiorter. Lägg den ifrän dig och Du är icke mera författarens landtbo eller torpare. Du kan dä göra hvad Du vill och gä hvart Du
vill; utan allt äfventyr, dä Författaren icke är en medlem af
Svenska Academien, och säledes ej heller ätnjuter förmäner lika
med Ridderskapet och Adelen, bland andra den att äterföra dig,
säsom en förrymd Landtbo till boken, eller af dig sjelfmyndigt
utpanta din beundran säsom afgäld eller ränta. Jag har visat dig
hvilka faror du löper, och sanningen att säga, hvad fär Du veta?
ingen ting mera än hvad Du förr vet. Upphör! Jag beder dig. Jag
besvär dig. -. Innan författaren tvingar mig till den rysliga bigten,
att jag fätt veta allt hvad jag vet, utan att sjelf veta hvarifrän, och
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att jag säledes omöjligen k:unnat förirra mig in pä speculationens
omräde utan« --»Hvem skulle ha trott det?« Utropade Klädmäklaren. »Visserligen har jag flera än en gäng hört sägas:
Här har Livijn lämnat en lucka pä ca fyra rader

men jag trodde att Min Herre fätt säsom en ny Petrus af Abano
lära sig de sju fria konsterna af sju, uti Kristall inneslutne andar.«
»Jag försäkrar Er, att jag icke kan nägra konster« bedyrade
den upplyste, »Utan endast den att skrifva i Stockholms-posten.
Men om detta upphof och biträde till mitt författareskap komma i
hvars mans mund, eller om nagelsmörjan tar slut. Huru grymt
blottställd är jag dä icke. Spiran, som jag sä länge fört inom
Svenska vitterheten, faller i backen och min thron vandrar ät
kryddboden. «
»J ag ernar i alla fall framkalla nägra af de andar, hvilka min
Bror begagnar till sina operationer« - sade Klädmäklaren - »OCh
af dessa k:unna vi mähända ocksä fä en sä beskaffad Talisman,
som min Herre önskar!« Och fattade han vid dessa ord kryckan,
som han fiere gänger förde af och an utöfver hufvudet.
Förskräckt fattade Humblom i tinan hvaruti Väderhanes tusende meningar och reflexioner blifvit lutlagde och sköljde öfver
allt hvad som förekom honom, ty han fann rummet i hast uppfyllt
af ett sädant sken, att det efter hans tanka, omöjligen k:unde härflyta frän nägot annat än en i sjelfva Magazinet utbrusten eldsväda. Men det var icke sä. Skenet uppkom af de stora eldsflammor,
som fladdrande foro med ett häftigt brak genom rummet, och omgäfvo Klädmäklaren, som deraf förskräkt ropade: »Drag för f-n i
väld.« Men härvid blefvo lägorna ännu mörkare och rödare; och
mänge af dem voro sä nergängne att de tycktes verkligen sätta
Besvärjarens peruk i väda.
Med darrande band försökte Klädmäklaren att äter höja kryckan, men han förmädde det icke mera. Hon föll pä golfvet och
hörjade sjelf att i skepnad af en garnmal man med ett glänsande
ansigte, vandra fram och äter i rummet.
»Men Gud! det är gamla Stockholms-Posten« - utropade den
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upplyste, som bar lof att skrifva i den nya sä mycket han vill;
och dä den äldriga närmade sig honom, sä nedföll han, convulsiviskt hällande skriftställare-hurken emellan sina händer; hvarefter
man icke hörde nägot vidare om honom.
»Det är Kong Salomo, som vill hafva tillhaka sin vishetstand«
- skrek äter Klädmäklaren; och framtog Svartkonsthoken; samt
hörjade att upprepa utur den en läng hesvärjelse. Vid ähörandet
af denna hlef elden i de kring rummet sväfvande flammorna ännu
skarpare och histrare, och lägorna spetsiga säsom tvääggade
svärd, hvilka allesammans rigtade sig mot en mörk och rörlig
klump af ett ämne, som man skulle kunnat ansett för eld, om icke
skenet saknats, och som nu upptäcktes endast emot de glänsande
lägorna. Detta fladdrande äskmoln följdes snart af fiere; och
inom nägre minuter uppfyldes rummet af en hesynnerlig hlanning
af ljus och mörker, af eld och jord uti en upplöst och dunstlik
skepnad. Och dessa olika elementer, de omfattade hvarandra och
kämpade med hvarandra, och mitt i striden antogo de former af
menniskor eller djur, som med raseri anföllo hvarandra. Ändtligen lösgjorde den pä det gammalmodiga gipstaket hefintliga
änglahilden sig frän det samma, och en läng, mager och hvitgrä
gestalt stod mitt i rummet. Han lösgjorde sina vingar och fläktade
med dem, likasom sattes de i rörelse af ett machineri, och hans
perlfärgade här, uthredt i de luftdrag, som ästadkommos af de
sväfvande eldsflammorna, hröt sig i ljusnade klunsar, like dem
hvarmed Helgona sken tillkännagifvas af den Hoffbroska Scholan. Af hans äthörder tycktes man kunna sluta, det ville han skaffa sig gehör; men astralandama hörjade en sädan dans med denne
Thäfresius i andeverlden, att han snart kom pä hufvudet.
Dä uppstod i stället. en stor svart hund med gnistrande ögon
och lägande tunga, och visade sitt hiskliga gap mot de sväfvande
eldslägorna. »Ariel! Mäktige Ariel! hjelp mig!« ropade Blommelin; men den garnie mannen gick emot hunden hvarpä denne nedföll, och lät endast förspörja ett doft morrande, sä ihäligt och doft
att, häde Ursula och Catharina nedföllo afdänade, äfvensom all
sans förgick Auscultanten.
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Men han uppväcktes af ett hiskligt stretande, som hördes omkring honom; och dä han säg upp blef han varse ett ännu förskräckligare Spectakel. Han säg Klädmäklaren, till medjan inkommen i en björn, och arbetande med alla krafter att fä benen
lösa frän ljusblä varelser, like dem Auscuttanten redan sett, dä
Referendarien slog in väggen hos Klädmäklaren, men nu mycket
större. Emellertid misslyckades försöket, ty hos dessa lätta och
genomskenliga väsenden saknades den villfarighet, som sä ofta
bispringer en politisk hamnlöpare, dä han kruper ur oppositionsskinnet in i det ministeriella, för att bli landshöfding eller fä en
orden, eHer ·dä det utomordentliga tjenstenitets af idel spindelväf
garfvade äsnehud skall Iagligen krängas öfver väldogerningar.
Klädmäklaren utsläpades, men det var icke mera af eldslägor han
hotades, det var af en mängd sköna ynglingar, klädde i himmelsblä eHer hvita kläder, frän hvilka stora stjernglänsande eHer af
alla morgon rädnadens färgor beströdde fjärilvingar fläktade; och
i spitsen för hvilken här befann sig Astralandarnas furste, med
sin solkrona, sitt asurfärgade mantel och sin stjemspira. Häremot
syntes en flock af gossar, med skrynkliga och kopparfärgade käringansikten, i svarta kläder bebrämade med rödt, och gulgröna
drakvingar, färdig att taga honom i beskydd; under anförande af
en höfdinge med ett brunbrändt och i fällor lagt ansigte; men i
hvars hundöron hängde de rikaste Diamanter, äfvensom det röda
borstiga häret uppbar en med edla stenar besatt krona. Insvept i
sin af blod och eld och jord sammansatta käpa, höll han sin med
en rik .rubin besatta käpa pä klädmäklarens hufvud, men förgäfves; han qvarhölls eHer snarare nedkrossades af Astralandarna.
»Min Son!« ropade Klädmäklaren till Humblom, »Spring allt
hvad Du orkar till min Bror, och bed honom skynda till min
räddning. Säg honom att de uppbragta Astralandarna vilja mörda
mig, och att terralandarna icke kunna försvara mig. Vet att det
ögonblick de kunna fä mig frän Jorden, är ingen räddning mera
möjlig.«
Glad att pä sädant sätt hafva sjelf kommit ur klämman, öfver203

lade Humblom, sedan han hunnit ut pä gatan, om det vore sä rädligt för honom sjelf, att närma sig Referendarien. Men medan han
sälunda stod och besinnade sig, föll det honom in, att Klädmäklaren ännu icke gjort sitt Testamente, sä att om han nu dog, fick
hvarken den vackra Catharina eller han sjelf ett rundstycke, utan
tillföll alltsammans Referendaden och Alexandra Rosengran. Nu
tog han till fötterna, instörtade till Margaretha och fick af henne
veta, att Referendaden vore sysselsatt i sitt Laboratorium.
Dit rigtade vär hjelte sin fart; och inträdde i ett utanför Laboratorium belägen Rum. Detta upplystes endast af en lampa, som
uppbars af en vid taket sväfvande liten Morian, som, när Humblom sökte att framträda i rummet, hörjade att röra sig, hissande
lampan upp och ned, dervid omsvärmad af en mängd smä varelser, nägra tjocka och runda; andra äter länga och tunna, hvilke like en getingsvärm omkretsade honom, utan att Humblom kunde
märka sädant annorlunda än att de skymtade fram uti skuggan
mot väggen. Desse pysken, för hvilka morianen syntes vara en
kung, störtade emot vär hjelte med ett hemskt surrande, framför
hans öron och näsa, och dä han stadnade rädlös, mitt pä golfvet,
kom äfven Morianen emot honom, sä att oljan stänkte ur lampan
och pä hans kläder. Men dä hörjade Auscultanten att öfverljudt
skrika. Härvid öppnade Referendaden dörren och frägade först:
hvad som gick ät honom, samt tillät honom sedermera pä sin
tregna begäran att slippa in i Laboratorium; likväl med tillsägelse
att hälla sig tyst en liten stund, emedan allt vore snart färdigt.
Denna tillsägelse efterkom Auscultanten pä det sätt, att han utfor:
»det är gement att ställa till ett sädant hocuspocus«, hvar emellertid Referendaden lyftade af elden en degel, uppfyld med en högröd glimmande massa.
»Är det guld detta?« frägade Humblom; och sedan Referendaden härtill jakat fortfor han: »Üch sädant gör Herr Referendaden?« Härpä äfven erhölls ett lika svar. Men nu förmädde han
icke längre berga sig. Han hörjade att trampa med fötterna pä
stället der han stod, samt sporde slutligen: »Och det i myckenhet?«
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»Ja, om välsignelsen kommer ovanefter« genmälte denne.
»Ack Du store Gud! Om jag vetat sädant förr« - utropade
Auscultanten. »Jag mitt dumma nöt? Männe jag icke ändä är Riddar Sanct Jöran?«
»Tyst!« sade Referendarien. »Detta är ett heligt verk. Oskära
det derföre icke med giriga och syndiga tankar, ord eller gerningar. Dä vakna de i det fördälda slumrande krafterna, och de
äro förfärlige.«
»Jag tror visst att jag minnes hvarjehanda ur den helige Riddarens lefnad;« fortfor Humblom; »Och det försäkrar jag att Mamsell - Kejsarinnan- skulle jag säga, Alexandra, lämnat ett evigt
sär i mitt hjerta. Ja, hvem vet hvad som händt, om de förbannade
stjernkungarna icke kommit med i spelet?«
»Var tyst eljest vakna de!« Sade den ljusblä Blommelin med
sakta men bestämd röst. - »Och dä äro vi bägge olycklige. Se!
Lejonet hviskar redan med svansen.«
»Ja sä!« skrek Humblom. »Den förbannade Phantasien är äter
framme igen. Nej se det täl jag aldrig.«
Näppeligen hade han likväl yttrat dessa ord, förrän en ovanlig
rörelse förmärktes i ugnen. Hitintills hade Auscultanten endast
sett en degel bland lägande glöd; nu blef han derernot varse ett
eldrödt lejon slumrande i famnen pä en lägande drake, som spände emot honom sina i grönt gnistrande ögon. Dä bemannade sig
Humblom, gick fram till härden och uttog den hitintills i hans
barm fördälda blypläten, som. han höll mitt för näsan pä draken.
Hastigt stötte Referendaden honom med den häftighet tillbaka, att
han blef liggande pä golfvet, och släppte Amuletten, men ännu
hastigare hörjade Draken att vända sig, sä att glöd och aska vräktes kring hela rummet. Dä framstodo pä Referendariens befallning sju väpnade män, som gingo till strid mot draken, och vid
hvarje af deras hugg svartnade ett af Drakens fjällpansar, men
slutligen blef han dem likväl öfvermäktig och han uppslukade
dem. Nu tänkte Auscultanten kommer väl ordningen till mig och
ville pä dörren. Men hvar denna fanns kunde han icke se, ty sä
kretsande och förvirrat var det dunkla ljus, som utgick frän Dra205

kens fjäll. Ja, han säg icke en gäng med säkerhet referendarien,
utan i stället ett halftroll, som med rysliga ätbörder ropade: »hvar
är kryckan?«
»Hos Klädmäklaren, som andarna hälla pä att äta opp.« Svarade vär hjelte! Hvarefter den andra ropade: »Min hederliga Thorleifsson, skynda till min bror och hämta min krycka, men var
snabb som blixten, ty annars kan jag icke svara för denne syndarens lif, ja knappt för mitt eget.«
När nu· Humblom hörde att han skulle dö, dä utbrast han:
»Herre Gud! Bästa hr Referendarie, jag vill bekänna allt, jag är
en stor syndare.«
»Jag vet, jag vet«, sade Referendarien.
»Üm jag bara kan fä lefva.« Suckade Humblom - »Sä vill jag
bättra mig. «
»Ja sä, ja sä:« svarade Referendarien. »Men jag har icke nu tid
med herrens bigt. Cadmas! Cadmas!« ropade han - »dina följeslagare äro dödade!«
Hvad Referendaden nu företog sig kunde Auscultanten icke
med säkerhet skäda i anseende till den hvita och vedervärdiga
rök, som uppfylde rummet, men han hörde honom slamra bland
sina flaskor och deglar. Dä i hast syntes i dunklet en ännu mäktigare kämpe, som gick Draken till möte och ännu häftigare anföll
honom. Vid hvarje af hans hugg förlorade Draken nägot af sitt
matta sken, som i stället stadnade i kämpens svärd, hvilket lik en
lägande comet glänste i rummet, under det att en askhög endast
äterstod hvarest draken förut Iegat. Men ur denna reste sig det
slumrande lejonet, och skakade sin man med förfärliga blickar.
Nu begynnte Auscultanten att upprepa Fadervär, samt alla
Morgon- och Aftonböner samt bordsläxor han i sin ungdom lärt.
Men det dröjde icke länge innan den väpnade mannen kastade sig
med sitt lägande svärd emot lejonet. Barnlek voro i Auscultantens
ögon de förra striderna emot denna. Klarare än vid en blixt om
midnatten upplystes rummet vid svärdet i sitt hugg genomskar
luften. Men allt bemödande var fäfängt. Lejonet lade slutligen sin
ram. pä kämpens arm, svärdet föll ifrän honom, och lejonet sön-
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derstät och förtärde bäde honom och hans svärd.
»Hvad kan Thorleifsson göra sä länge?« sade Referendarien
med en märkbart bäfvande röst; och vid det sken, som flammade
likt ett Norrsken frän Lejonets ögon, trodde Humblom sig märka,
att han var ovanligt blek.
»Ofra nägot ät elden, för att uppehälla den«, sade Referendarien vidare; och Auscultanten, som nu päminte sig, att han ännu
bade qvar de Cavalliersparoller han och den vackra Catharina gemensamt plockat pä Djurgärden, skyndade att kasta dessa ifrän
sig.
»Ofrar ni lustans förstling ät den renade« Ropade Referendarien. »Skyll Er nu sjelf. Nu mera förmär hvarken Jungfron att
blidka det, ej heller kunna de flygande örnarna uppsluka det. Det
skall rasa värre än den rasande corascenska hunden. Om nägra
ögonblick börjar väl tornväktaren att klämta.« Men af Cavalliersparollerna blefvo artiga herrar och ännu artigare Damer. De voro
klädde pä det nyaste modet och de nego sirligen för Auscultanten, som trodde sig, ehuru stadd i rätt lifsnöd, icke kunna underläta att besvara dessa complimenter. Men, .hvilket grymt öde! talet af deras dagar var räknadt; ty emot dem gick Lejonet, och det
högg sin ram uti dem, med en styrka och en behändighet, som
ingalunda kunna jemföras med nägot annat än det sätt hvarpä en
garnmal Oppositionskarl fangar en frän ministeriella höjden nedrusande sped vägare, den der gär att bada sina segergälla vingars
äskeslag i sträckta basiliskers etter. Ack, med lika liten framgäng, o.ch alldrig trodde vär hjelte att han skulle upplefva andra
Upplagan af Stockholmska blodbadet, nu mera endast förevigadt
genom Stortorgs brunnen. Han säg det lifslefvande framställt för
sina ögon, dä det grymma alchemistiska vilddjuret i vinden förströdde frackar och shavlar och hattar och klädningar, tillika mera dyl~kt, som utgör hufvudbeständsdelarna eller efter Berzelianska läran, atomerna af en sannfärdig Cavatiers eller Dames själ.
Den omständigheten att Referendarien sjelf ryste under detta
förskräckliga Skädespel, minskade visserligen icke fruktan hos
vär hjelte, som redan säg i andanom sin frack kastad bland de
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fallnas, och nu icke kände mera än en enda alfvarlig önskan, eller
den att veta hvar dörren var. Han kunde likväl icke upptäcka den,
och den enda förhoppning han ännu ägde qvar, härflöt frän den
fördubblade verksamhet, hvarmed Referendarien pustade pä elden
kring en degel. Denna slog han slutligen sönder och rummet fylldes af en purpurfärgad och välluktande rök. Utur denna framträdde en skön jungfru; skönare än en nykommen Princessa.
Denna gick emot Lejonet, och framräckte banden emot det samma, likasom för att smeka det, men i en blink kastade det sig
öfver henne. Hon var icke mera och utur hennes ädror flödade ett
klart vatten. »Himmel! nu mera förmär icke en gäng Jungfron att
blidka den rasande« ropade Referendarien, och lejonet rusade
emot Auscultanten, som kände märgen i benen förtörkas, endast
af dess andedrägt.
Nu fattade Referendaden Auscuttanten för bröstet, förde honom in uti en mörk vrä bakom härden, och stälde sig framför honom; hvarpä Lejonet försökte att vända hela sitt raseri emot Gubben, men denne omgafs likasom af en ljus krets, hvilken, ehuru
matt som ett mänsken om Sommaren, likväl synbarligen omkretsade honom. »Kraften utgär frän Rättfärdighetens kjortel; hvarföre hafver Du sä arla om morgonen afklädt dig den?« Fragade
Referendarien. Men just som Auscuttanten stod i begrepp att lätta
sitt hjerta och freda sitt lif med en bekännelse, inträdde Thorleifsson och aflämnade den medbragta kryckan.
»Pling! plang!« skallade Fönsterrutorna; och in genom dem,
rullade, krälade, vältrade, samm eller flög ( :ty det var ogörligt att
urskilja hvilketdera:), en ofatt massa af ljus och mörker, som
växlade om hvarandra; och det dönade i huset som vändes det
samma opp och ned pä sina grundvalar. Nu blunnade Auscuttanten och uppläste med hög röst: »Jag fattig syndig menniska, som i
synd aflad och född är, hafver jemväl i alla min lifsdagar, säsom
först vid Scholan hemligen angifvit min kamerat, likväl bara
under ett vänligt samtal med magistern, för det han slagit ut fönsterna hos min värd, som jag sjelf räkade att tillfoga denna minnesbeta, sedermera sä« -208

»Hvad gär ät dig?« frägade Thorleifsson.
»Lejonet. Lejonet, som vill äta opp mig!« snyftade vär hjelte.
»Hvad är nu detta för en Phantasie? Se dig omkring!« Sade
Thorleifsson.
»Ja, det mä Du vist säga!« svarade Humblom. »Den fördömda
fantasien! hon gör nu sä mycket ondt bär i verlden, att man billigtvis mä rysa deröfver. Ja, ändä bar jag just stälsatt mig lika sä
kraftigt emot den, som nägon af vära bäde besoldade och obesäldade Dagbladsskrifvare stälsätter sig mot sanningen. Men skulle
man icke fä benne knäckt. Alla Tidningar utgifvas ju icke af galna Gymnasister. «
»Nej, det finnas ocksä galna Skrifvare«, inföll Thorleifsson,
»som bälla pä med dylika latriner, afloppsdiken för sitt mindre
vetande, sitt högmod ocb sin harm; och der menar Du vore ett
förträffiigt tillfalle att tväla till Sanningen«»Phantasien - menar jag« - svarade Humblom. »Men de kunna
gerna följas ät. För sä redhart folk äro de bägge lika skadliga.«
Humblom, som nu fätt lätta sin hjema, hof upp sina ögon men
allt var ännu längt ifrän slut. Referendarien bade väl med kryckans tillbjelp tämt det röda lejonet, som nu böll pä att svalna.
Men den besynnerliga massan, som under en förfärlig kretsning
om och in~ti hvarannan, inströmmade genom fenstret, tycktes alldrig vilja taga slut. Dä trädde Referendaden mitt i den, lyfte
kryckan, uttalade det rätta Schenhamphorasb, uppläste en Collut
till Sanct Görans ära; och detta allt sammansagt gjorde underverk. De ljusa andarna böjde sig med vördnad under den vise
Konungens vishetstand, ocb för Riddarens mustacher ville de
mörka taga till flykten, men de förmädde icke undkomma; emedan klädmäklaren, som nu först blef synbar i den mörka massan,
ännu höll svartkonstboken uppslagen i sin hand. Väl minskades
deras utsträckta innebällslösa kroppar, till en enda svart punct, likasom en af Vederbanes famnslänga athandlingar krymper till en
enda trivial tanka, men denna sväfvade darrande, likasom en
mörk fläck för ett sjukt öga. Ocb en väfnad af otaliga dylika betäckte hela den ena sidan af rummet, under det att ä den andra

209

var ett beständigt blänk:ande af ett matt ljus, eller snarare en morgonrädnad af svaga kornblixtar, som framskjut liksom ett lägande
doft utur tusendetals liljekalkar.
Men dä ljuset och mörkret sälunda skingrade sig frän hvarandra, dä hörde man nägot dimpa i gälfvet; och när man säg till
hvad det mände vara, sä befanns der, liggande liflös, den Upplyste, som haft lof att skrifva i Stockholms Pästen, sä mycket han
velat.
»Hvem är detta?« frägade Referendarien.
»Turuma hjelplös« svarade en halfförklarad ande. »Och att det
sä är«, fortfor han, »kan ingen bättre veta än jag, som mäste, till
ett straff för det jag i mina unga dagar dristade förneka det sanna
Geniet, pä vingarna af mitt namn uppbära detta trädbeläte af de
handgripliga Drömmarna; men snart lärer min förlossningstid
nalkas. Mina vingar äro förslitna mot den skräfliga kroppen, deras kraft är förbi och svingfjädrarna luta nedät.«
»lnbildningen barbekommit honom illa« sade Referendarien.
»Han hafver dignat under den, säsom en af nutidens Drabanter
störtar tillsammans under de kyllrar hvari konung Carl den Xlls
voro klädda. Men ansvaret faller pä den, som tillät honom att
vidröra sä farliga saker och han borde umgälla denna sin förseelse med helellerhalf mansbot i fall Karlen är död.«
»I förmäga af 28 Cap. 1.8. Missgernings Balken« - inföll
Humblom - »Sä lydande: Lägger man ·af värdslöshet laddad och
spänd bösse, eller annat slikt ifrän sig, theraf barn eller andra lätteliga kunna fä skada; eller« -»Upphör dä!« ropade Thorleifsson, »Vi veta ju att du är en
djup Jurist; och hjelp till att rädda den olycklige. «
Och pä denna vink framstörtade icke allenast Referendarien
och Klädmäklaren till Thorleifssons biträde, utan satte äfven
Humblom ·sig i rörelse, men alla försök voro fruktlösa; icke en
gäng den mäktiga kryckan förmädde att äter uppväcka honom.
Hans kropp var och förblef lika främmande för det lekamliga
lifvet, som hans skrifter äro det för det andliga.
»Innom stoftverlden, der menniskan lefver i döden för att rena
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sig till lifvet «, sade Thorleifsson - »der trodde man förr, att hon
blot behöfde en fjerdedel lifslust för att uppehälla sin varelse; och
att om. hon fick mera, s flammade lifvet opp och förbrände sig
sjelf. Sä förhäller sig ock med vissa menniskor. Fä de mera phantasie sig tilldelad, än de förmä bära, sä qväfvas de af den. Se der
ligger ett offer för detta öfverflöd. Men det är oskyldigt. Det var
icke han som sä illa hushällade med guds gäfvor; han behöfde endast dä ock omröra Inbildningen med ord, för att lefva och hafva
sin varelse. Hans medmenniskor hafva stjelpt sä mycken fantasie
öfver honom, att den mot hans vilja inträngde uti honom och
släckte hans poetiska lif. Och nu ligger han der. Ja - lnbildning- .
en .hafver dräpt honom; och allt Kött är hö. Sofve derföre han i
fred och ro,
men vi som här pä jorden bo
Vi skola redo varaVi skola ock hedanfara.«
»Dunkla äro den Mäktigas vägar! Och outrans~ldiga äro hans
domar.« Sade Referendarien. »Mänga är äro förledna sedan själen
flyktade ur den kropp, som sist var besatt af den upplyste. Under
tiden hafver han vankat omkring i mennisko skepelse, och varit
funnen i mat oc~ dryck och andra äthäfvor lik en menniska. Men
ändtligen mäste den bofälliga hyddan ramla; och der ligger den.
Och tillhör det säsom fromme Christne att befordra de döda till
sina hvilokamrar; och ·pä det att sädant mä ske af närmaste fränder, kropps- och själs anförvanter samt vänner; sä kan Du, Thorleifssori! öppna pä dörren.«
Sä gjorde ock Thorleifsson, och in tägade samtliga husgerädet, Fylgior, tillika med de uppstoppade och torkade kräken.
Med bedröfliga ätbörder samlade de sig kring kadavret och de
uppstämde ett högt klagoskri. »Han är fallen!« ropade de: »den
hjelten, som ·plattbeten beskärmat hafver. Han är slagen, fäfänglighetens furste. Och hvarken är bläck uti honom eHer trycksvärta
utom honom. Ack!« snyftade de, »Se der ligget han, likasom ett
rengjort Tryckpappersark, en afsvansad hund, eller en brud, som
framträder för sin brudgumme, omskimrad af hela den jungfru211

Iiga oskuldens glans, sedan hon äterkommit frän förlossningshuset. Klart glänser ännu Smakens ätersken igenom honom, säsom
dankens pragt genom en talgad prrenumerations sedel. 0 - stor
var han i lifvet, men o större efter det!«
»Mycket hafver jag syndat, men svärt är ock mitt straff«, suc- ·
kade anden med de utslitna Vingarna; »lät mig fara hedan.« bad
han. »Min räddning ligger i Näden!«
· Referendaden vinkade, anden försvann och det välkända namnet upplöste sig i en stinkande liklukt.
»Här blir fantasien äcklig« sade Thorleifsson. Men Humblom
tyckte att ingen borde förnekas ätminstone Politie begrafning,
hvartill Referendaden vinkade bifall.
Beundrarne grepo verket fliteligen an, och rockorna inbragte
en likkista. Uti den lades den Upplyste af tvänne kaffekannor och
ölstopet bar opp den delen af kroppen, som befanns tyngst. Och
sedan han sälunda blifvit befordrad pä det ställe, som allt sedan
verldens skapelse varit för honom tillredt, sä börjades den ordentliga svepningen.
Det var icke sängens Son eHer Gracernas liflige Broder, som
nu sveptes, det var blott det pä hans graf uppresta Brädet, hvarpä
namnet varit täcknadt; och detta firades pä följande sätt. Man satte nämligen pä den upplystes hufvud i stället för Mambdus hjelm
Kunung Magnus Smeka Krona, sädan nemligen som hon ästadkommer de stora Theaterverkarna uti Tragedien Blanka. Derefter
infördes han uti lifrock och öfver honom lades Vestalens slöja i
Sky. Pä benen lyste [lucka i manuskriptet] och pä händerna drogos
ett par hvita handskar som han klappat . sönder till Odens räddning, och man fick ocksä Landtvärns svärdet i hans hand.
Pä detta sättet framställdes han pä ett lit de Parade af Stämplade Tidningsnummer som Riksgälds-contoiret nekat att ätertaga;
och ifrän rockorna, ödlorna, Ekorrarna och den öfrige kännareskaran hörde manenbitter klagan. Ja, man hörde Bjömens suckar döna kring rummet och frän Crocodilen rann mangen tär.
Nu hördes mycket fnaskande, träfvande, petande, skrapande,
frasande och slutligen fnysande utan för väggen: hvarvid ölstopet
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genast arunärkte: »att det var den beskedliga Kongl Secreter Väderhane, som ville underrätta sig om hvad här hades för händer. «
Och knappt bade denna anmärkning blifvit gjord, förrän han inträdde, en af de trefvare som fordom tillhört nägon af herrarna
Röökman, Rööklund och Röökström, och som troligen blifvit
räddad vid kraftens allmänna massaker, och nu förvarades af den
sednare Vindspelaren säsom en borgen för hans medborglighet.
Med tillhjelp af denna utforskade han sammanhanget, och knappt
fann han att den upplyste strukit med, förrän han gjorde sig redo
att öfver den afsomnade liken hälla en tjenstskyldig och välviljande äre- och liktjenst.
»Denna blir läng!« sade Thorleifsson - »jag gär emellertid till
Alexandra.« Hvarpä han aflägsnade sig. »Och jag tager pä mig
Peruken! « sade klädmäklaren, begifvande sig efter denna tingest,
som under tumultet fallit frän hans hjessa och lag hart nära Upplysningens castrum doloris. Men dä han ville sätta den pä sitt
hufvud, sä gjorde den allt det motväm, som en vederspänstig och
nyckfull Peruk, kan ästadkomma. Lockarna krökte sig inät och
utringningen för fronten eller tupeen spetsade sig emot pannan.
»Alldrig gjorde den Store Cagliostro sig sä rar:« sade Klädmäklaren till Peruken. »Hvarföre skall du dä borsta dig?«
»Intet är det Cagliostros Peruk! « Sade Referendaden för andra
gängen.
»Hvars är den dä?« Prägade Klädmäklaren med en bitterbet
som uppenbart ädagalade att hans blod ännu befann sig i full gäsning.
»Se här bar du en af HögstSalig Konung Fredriks nattmössor.
Sätt den pä dig som ett surrogat; och lät honom säga sjelf hvem
han tillhör. « Sade Referendarien, tog peruken, ställde den i
fönstret och vidrörde den med kryckan.
»Dä den outtröttlige Hjelten, Suvarov Rimniskoy inträngde i
Paris, för att efter sitt löfte, insätta Frankrikes Konung uti sina
ärfda rättigheter«, sade Peruken, »dä föll min Mästare och Skapare, bland andra Tankar om sättet att upprätta och befästa den urgamla franska monarckien, pä den att anlägga en transito handel
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med mennisko här. Han tillade dä hvarje egendomsherre rättigheten att klippa det af sina undethafvande till ett visst fastställt
afständ af ett eller ett halft qvarter frän hufvudet, för att säledes
kunna fournera de Österrikiska staterna med här. Men oaktadt
han dä var ung, och icke som sig vederborde uppskattad, insäg
han likväl att nägon total förändring i Perukväsendet svärligen
kunde anställas, utan att stöta de i mänga benseenden nyttiga och
aktningsvärda, ehu11.1 i detta fall nägot löjliga fördomar, hvilka
göra Peruker af en viss vidd och form till osvikliga tecken af vishet och gravitet, samt följaktligen till nödvändiga viikor för den
allmänna aktning och det förtroende, hvarförutan vigtiga Sysslor,
och i Synnerhet Domare Ernbetet med gagn och värdighet kunna
utöfvas. Och änskönt han sönderbröt sin adliga sköld, för att med
smällen deraf skrämma den, som alldrig varit annat, än rädd, var
han likväl klok nog att lägga till godo ett tillräckligt antal sansculottluggar för att deraf kunna vid tillfälle läta göra sig en skön
och ansenlig Embetsperuk. Och det är jag som är frukten af dessa
mödor, dessa uppoffringar. Ödet har skiljt mig frän min Mästare
eller Makare; men jag gär nu att äterfinna honom. Han är icke
mera samma brusande yngling, men mina lockar äro icke heller
sä pösande. Han har satt sig likasom Tupeen pä mig, och om
hans fordna och hans nuvarande äsigter skulle stöta pä hvarandra,
och bägge vara vid det elaka lynnet, sä är det troligt att gräl uppstä dem emellan. Ty man ser en sak ur högst olika synpuncter, dä
man ser den i opposition mot en embetsperuk eller under konjunktion af en sädan, för att tala i Stjernsökare vetenskap; likasom man kan skratta mycket ät en Akademie innan man ser sitt
namn fögadt till de Academiskas, men icke finna det ringaste
skrattvärdt, sedan man sjelf kommit pä en numererad stol. «
Resten av manuskriptet har tyvärr gätt förlorad (se kqmmentarerna!). Emellertid kan man sluta sig till resten av handlingen
med hjälp av en innehällsuppgift av Livijn:

Referendariens tal för Klädmäklaren och Grosshandlaren om den däliga
Concursen, de neka. Referendarien päkallar andarna för att läta dem
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undergä eld- och vattenprofven. De bekänna, men Grosshandlaren uppgifver, att han icke bar sedlarna, utan att hans hustru har dem.

Margaretha sändes med Billetter ifrän herrarna. Frun, Catharina, Ursula
inkomma. Frun nekar. Hon undergär eld- och vattenprofven. (Trollflöjten) Sluteligen inkommer Thorleifsson, som framtager hennes biljet
till Humblom- hon hotas med Spinnhuset. Sedlarna framtagas och aflämnas till Thorleifsson, för att andra dagen tillställas gode männen. Referendarien ger henne i ersättning, allt guldet i Spiseln. Hon vaskar det.

Referendarien bjuder dem, att vara honom följaktige att öfvervara Thorleifssons bröllöp med Alexandra, som skall ske i aftonbönen. De begifva
sig dit.
Vid ankomsten se de Thorleifsson stiga af st Jörans häst och taga
Alexandra vid banden - Margretha lemnar och sin plats - Kyrkan är full
af de frän Ehrenstrahls tafla samt Epithafiema nedstigna bildema. Endast den Korsfäste Christus är orörlig, men skiner sä mycket klarare.
Djeflarnas functioner, än som prester etc. Humblom blir förvirrad. Referendarien framkommer med Spegeln, hvari Ordensbiskoppen studerar
- han ser en oxe. Referendarien finner att han är Gereons oxe - han
nämnes till Rikshärold och vaknar dä han ropar.
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