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Texten  i  denna  fil  (<eta_hoffmann_elixir-1.pdf>,  <eta_hoffmann_elixir-2.pdf> eller
<elixiret.pdf>), är omställd till frakturstil (typsnitten DS Normal-Fraktur och DS Alte
Schwabacher) af Erik Jonsson (1954‒ ) under åren 2003 och 2004 (förlagan har anti-
qvastil).  Om man läser denna text genom någon söktjänst på WWW efter att ha
valt »visa som HTML«, komma somliga bokstäfver att felaktigt visas såsom andra
tecken än bokstäfver.  Man torde därför hellre hämta filen <elixiret.pdf> eller
också besöka någon af nedan uppräknade HTML-sidor.   Antiqvastil  (typsnittet
Luxi Serif) är i denna frakturversion af romanen använd till återgifvande af några ord
och fraser på latin, italienska och franska. I frakturstilen har dubbelt »w« merendels
ersatt enkelt »v« i öfverensstämmelse med bruket i fraktursats vid den tid, då fraktur-
stilen  ännu var  vanlig  för svenska  tryckalster  och bruket  af  »w« och »v« växlade
beroende på om en text sattes med fraktur eller antiqva; detta är således icke en fråga
om rättstafning utom vid vissa särskilda ord, hvilka stafvas med »v« äfven i fraktur. I
frakturstilen gängse ligaturer (sammanfogade bokstäfver) äro införda, t.ex. % för ck, c
för ch, < för sch, # för st, @ för si, ª för sl, ß och û för ss, } för ft, [ för fi, ] för fl, { för
ff, \ för ll, µ för tt, samt åtskillnad emellan det långa s (begynnelse-s) och det runda +
(slut-s). Öfrig anpassning till frakturstilen omfattar bl.a. införande af tecknen  „ och “
såsom anföringstecken på högsta nivån (motsvarande » respektive « i antiqvafilen),
tecknen » och « såsom citattecken inuti citat (motsvarande „ respektive “ i antiqvafilen)
samt tecknen , och ‘ för citat på lägsta nivån (motsvarande › respektive ‹ i antiqvafilen).
Beträffande s-skrifningen och andra för frakturstilen säregna teckenval har ibland råd-
frågats  den svensk-ryska  delen  af  I. Cornet:  »Nyµ Ryskt oc Svenskt Handlexikon«
(Leipzig 1912) liksom en del  andra  skrifter  med den svenska  texten  i  fraktur,  t.ex.
»Bibelen e\er den Heliga Skri}« (Sto%holm 1857), Christian Cavallin: »Latinskt lexi-
con« (Stockholm/Lund 1871) och  J.U. Grönlund:  »Lärobok i Fransyska språket efter
prof. H.G. O\endor{'+ nya method« (Sto%holm 1861). Se kommentarer beträffande om-
vandlingen på närmast följande sidor.

Vid frakturstil  ovana läsare kunna först öfva sig på  »Propheten Daniel« ur  »Bibelen
e\er den Heliga Skri}« i filen <daniel.pdf>, hvari en och samma text ingår i såväl anti-
qvastil (typsnittet Bodoni) som fraktur.  Den kan hämtas ifrån

http://generaldepoten.bravepages.com/bdhs/index.html
http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/bdhs/index.html

Romanen »Djäfvulselixiret« finnes äfven i sin helhet i  antiqvastil  i  filen <lxr.pdf>,
hvilken liksom denna fil kan hämtas ifrån

http://www.generaldepoten.tk

Läsning af texten i denna fil <elixiret.pdf> anbefalles framför läsning af texten i filen
<lxr.pdf>, då frakturstilen  genom sin skönhet  betydligt  förhöjer läsupplefvelsen för
dem, som verkligen tycka om att läsa och ej blott vilja komma åt innehållet.

Denna fil är senast ändrad den 29.3.2005 (tjugonionde mars år tvåtusenfem).



Beträffande omarbetningen ifrån antikvastil till frakturstil.

För att ställa om texten till frakturstil är det icke tillräckligt att helt enkelt byta typsnitt
i ordbehandlaren. Frakturstilen har nämligen några särdrag, som fordrar en del handar-
bete; vi tänker därvid på s-skrivningen, avstavningen och bruket av ligaturer (till ett
tecken sammanfogade bokstäver). Såväl s-skrivningen som bruket av ligaturer får be-
tydelse för avstavningen, så att man inte kan få ett gott resultat med den i vanliga ord-
behandlare  och  textbehandlingsprogram  inbyggda  radslutsavstavningen  för  svensk
text, eftersom denna är avsedd för text i antikvastil med bokstäver endast på de vanliga
platserna för bokstäver i teckentabellerna.

De av oss använda frakturtypsnitten utnyttjar nämligen teckentabellens platser för tec-
ken, som mer sällan används i text, till frakturstilens ligaturer, t.ex. procenttecknet %
till % (ck), mytecknet µ till µ (tt), ª till ª (sl), } till } (ft), \ till \ (ll), [ till [ (fi), ] till ]
(fl) och { till  { (ff) m.fl. När man vidare slår an tangenten »c« får man ligaturen  c.
Bokstaven $ ligger i stället på platsen för dollartecknet $, som man sällan använder i
text. Detta är bekvämt, eftersom bokstaven c rätt sällan förekommer annat än tillsam-
mans med h i  c (ch) eller k i  % (ck), men i dessa kombinationer desto oftare. Dock
kräver bruket av sådana ligaturer, att man upplöser dem i de bokstäver, de är bildade
av, när man behöver avstava mellan dessa bokstäver (t.ex. % till $-k).

I frakturstilen använder man två olika tecken för bokstaven »s«: runda s, vilket skrives
»+«, och långa s, som skrives »s« — ej att förväxla med »f« (f), vilket är försett med
tvärstreck.  Denna åtskillnad förekommer även i  vissa antikvatypsnitt,  men där ser
man långa »s« mer sällan än i frakturtryck, i synnerhet i samtida texter. En text i frak-
turstil ser däremot konstig ut och förlorar en del av sin skönhet, om man endast använ-
der det runda  »+«, vilket liknar »s« i antikvastilen. Tvärtom är det långa s antagligen
vanligare, så att frakturtypsnitt brukar ha detta på s-tangenten och det runda + på nå-
gon annan tangent. Bruket av mer än en sorts s är ett av flera viktiga bidrag till fraktur-
stilens skönhet och läsvänlighet; ligaturerna är ett annat.

Egentligen är det inte så svårt att veta, om man skall ha långa s eller runda +, även om
det kan förekomma några knepiga fall (mer om det nedan); det långa s är nämligen ett
begynnelse-s, vilket inleder ord och stavelser, varemot det runda  + är ett slut-s, som
avslutar  ord och stavelser.  Men därför kan man inte  helt  enkelt  ändra typsnitt  och
plötsligt ha en frakturtext. Man kan inte heller uteslutande använda ordbehandlarens
»sök- och ersätt« för att åstadkomma uppdelningen emellan de två sortens s, ty det
kräver ändå en smula mänskligt förstånd för att inse, när det skall vara det ena eller det
andra. Exempel: i namnet Andersson är det första s ett slut-s (sista bokstaven i Anders)
och det andra s ett begynnelse-s (första bokstaven i  son); följaktligen skrives namnet
Ander+son i frakturstil,  med det första s:et som ett slut-+ och det andra s:et som ett
begynnelse-s.

När man har ändrat typsnittet för en text till fraktur, blir först alla antikvastilens s till
långa s i frakturstilen. Då kan man ändra en hel del av dem till runda + genom att söka
på alla förekomster av s med skiljetecken efter, eftersom de flesta s omedelbart före
skiljetecken är slut-+.  Dock icke alla, eftersom s i t.ex. förkortningen »d.v.s.« är ett be-
gynnelse-s (s i  säga) och skall vara långt s i frakturstilen: »d.w.s.« med s som i säga.
Många andra s, som skall ändras till +, måste man emellertid spåra upp med egna ögon
och ändra för hand. Enbart det hittills omtalade förklarar alltså, att man inte utan vida-
re kan använda »sök- och ersätt« för att på rätt ställen ändra långa s till runda +. Det är
därför inte att undra på, att många felaktiga s-skrivningar har dröjt sig kvar i denna
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text långt efter det, att den har lagts ut på Världsväven. Vi kan heller inte lova, att
s-skrivningen är fullkomligt rätt överallt i denna text än.

Genom att s ibland dubbeltecknas uppstår ytterligare några lägen, när man behöver
välja rätt s.  Dubbeltecknade ss kan i frakturstil skrivas  û,  ß, eller  +s (däremot al-
drig »++«). I svenskt frakturtryck var bruket i vissa fall vacklande för dubbelteck-
ningen. Vi har sett olika sätt att lösa detta i svenska tryck från adertonhundratalet.
Bruk av ligaturer för dubbelteckning av s reglerades i tyskan först i början av nit-
tonhundratalet, när frakturstilen redan hade kommit ur bruk i svensk vardagstypo-
grafi, och  i svenskan har detta veterligen aldrig fastlagts i regler. I tyskt fraktur-
tryck använder man de två första ligaturerna (û och ß) i uppräkningen ovan men i
svenskt frakturtryck vanligen de två senare skrivsätten (ß och +s), varav den sista
inte är någon ligatur.  Man kan vidare träffa på s+ i stället för ß, kanske när ß har
saknats i tillräckligt antal i sätteriet (vi har t.ex. sett detta i »Församlingsskolans
läsebok«, Rock Island 1890).

I denna avskrift av »Djäfvulselixiret« använder vi alla tre sätten att dubbelteckna s
på ett vis, som vi inte skall redogöra för i detalj just nu. Utan att uttömma ämnet
kan vi dock säga, att man i allmänhet använder dem följande vis. Ligaturen ß (ß)
motsvarar ss i ordslut såsom i ordet wiß (viss) och ss i stavelseslut inuti ord såsom i
ordet wißte (visste). Ligaturen û står för ss mellan vokaler inuti ord, där ingendera
s:et egentligen är ett  slut-s,  såsom i ordet  wiûa (vissa). Om man avstavar  ordet
wiûa vid radslut, måste man då lösa upp ligaturen û och ersätta den med två s.  Av
dessa två s måste då det första bli ett slut-s (+), och det andra, vilket står först på
nästa rad, måste bli ett begynnelse-s (s). Tillsammans får vi således tecknen +s så-
som frakturstilens motsvarighet till antikvastilens dubbelteckning ss, liksom i ex-
emplet med efternamnet Ander+son (Andersson) ovan, trots att det första s före av-
stavningen icke egentligen var något slut-s men blev ett slut-+ först efter avstav-
ning. I svenskt frakturtryck ifrån adertonhundratalet är detta sätt att dubbelteckna s
med +s vanligare än û, även när ordet inte behöver avstavas. Det innebär, att man
då behandlar det första s som sista tecken i en stavelse. Vi har valt att i denna text
först och främst  använda ligaturen û i sådana fall och ibland upplösa den i +s,  men
enbart när ordet behöver radslutsavstavas. Detta medför självfallet en del merarbe-
te med avstavningen men dock en behagligare skriftbild. Exempel på detta: ordet
deûa (dessa) avstavas i denna avskrift av »Djäfvulselixiret« de+-sa (des-sa).

Fördelningen mellan långa s och runda  + synes för övrigt i svenskt tryck ha varit
vacklande, så att somliga böcker har långt s i ord, där andra böcker har runt +. På
den tiden var stavningen överhuvud inte lika enhetlig som nu, och det är också
mindre självklart i svenskan än i tyskan, när man skall ha långa s eller runda +. Det
skulle kunna bero på ett samband i tyskan emellan uttal av s-ljudet och s-skrivning,
eftersom tyskan till skillnad ifrån svenskan i uttalet har både tonande och tonlöst s.

Några ord i denna text, vilka har vållat huvudbry och ändrats några gånger, är t.ex.
plötslig,  brottslig,  neslig,  barnslig,  fängsla,  känsla och rädsla. Svårigheten med s-
skrivningen är här också förknippat med en svårighet med radslutsavstavningen.
Om man avstavar efter den enkla regeln med ett konsonanttecken till nästa rad, sy-
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nes det självklart, att s skall vara runda + i alla dessa ord, nämligen om man avsta-
var dem  plöt+-lig,  brott+-lig,  ne+-lig,  barn+-lig,  fäng+-la,  kän+-la och  räd+-la.
Emellertid är detta i själva verket inte fullt så självklart, eftersom samtida avstav-
ningsregler inte alltid har varit i kraft och inte heller är skapade med tanke på frak-
turstilen. För övrigt avstavar vi hellre med hänsyn till ordets uppbyggnad (mer om
det nedan). Vi har letat efter dessa ord i några böcker med frakturtryck, och därvid
funnit bl.a. följande.

»Nytt Ryskt och Svenskt handlexikon« av J. Cornet (Leipzig 1912) stavar dessa
ord  ängªig,  plötªig,  broµªig,  ne+lig (men  nesa),  barnªig,  fängsla,  känsla och
rädsla. Med den s-skrivningen bör de avstavas äng-ªig,  plöt-ªig,  broµ-ªig,  ne+-
lig (men ne-sa), barn-ªig, fäng-sla, kän-sla och räd-sla.

»Latinskt lexicon« (Stockholm/Lund 1871) och »Svensk-Latinsk Ordbok« (Stock-
holm/Lund 1876) av Christian Cavallin stavar  äng+lig,  plöt+lig,  broµ+lig,  ne+lig
(men  nesa) och  barn+lig med runt  + till  skillnad ifrån det långa  s i  ängªig och
barnªig hos Cornet. Följer vi den cavallinska ordbokens skrivsätt skall dessa ord
alltså avstavas äng+-lig, barn+-lig och inte äng-ªig, barn-ªig. Även Cavallin har
dock fängsla (men fäng+lig), känsla och rädªa.

»Lärobok i fransyska språket« av J.U. Grönlund (Stockholm 1861) stavar broµ+lig
med runt + (lektion 69) till skillnad mot broµªig med långt s hos Cornet. Av detta
skrivsätt följer avstavningen broµ+-lig. I lektion 65 förekommer vidare ordet kän-
ªolö+het, vilket för ordet känªa implicerar avstavningen kän-ªa.

»Församlingsskolans  läsebok« av A. O. Bersell,  S. P. A.  Lindahl  och W. Ljung
(Rock Island, Illinois 1890) har  plöt+lig och räd+la med runt  + till skillnad ifrån
plötªig och rädªa med långt s i Cornets fickordbok och rädªa med långt s hos Ca-
vallin., så att dessa ord med detta skrivsätt bör avstavas räd+-la och plöt+-lig.

Visserligen kan man misstänka,  att  s-skrivningen i den i Leipzig utgivna »Nytt
Ryskt och Svenskt handlexikon« kan vara påverkad av tyska sättares s-skrivnings-
vanor, men likväl torde ovanstående genomgång antyda ett vacklande bruk för s-
skrivningen i vissa ord i svenskt frakturtryck. Som ofta är det därför inte fråga om
rätt eller fel, när man väljer det ena eller det andra skrivsättet (i synnerhet som det
nog aldrig har formulerats några svenska regler för detta), utan det mer eller min-
dre lämpliga. Läsaren torde kunna räkna med, att vi i »Djäfvulselixiret« kommer
att ändra en del skrivningar fler gånger efter hand, som vi blir bättre upplysta i
denna sak.

I frakturstilen är det regel snarare än undantag att man ersätter vissa bokstavsföljd-
er med ligaturer, d.v.s. flera till ett tecken förenade bokstäfver.  Sådana förekom-
mer även i antikvastil, t.ex. av ff, fi, fl och ffl, men skillnaden blir tydligare i frak-
turstil och underlåtenhet att använda ligaturer straffar sig med en fulare skriftbild.
Emellertid måste särskild hänsyn visas ligaturerna vid avstavningen.

Det har ovan framgått att frakturstilens särdrag gör det nödvändigt att avstava för
hand och inte förlita sig på ordbehandlarens inbyggda, självverkande radslutsav-
stavning. Vi har därför avstavat för hand efter följande linjer.
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Målet för avstavningen är att få så välfyllda rader som möjligt. Detta uppnås däri-
genom, att vi använder flera olika avstavningsregler och gör detta på två olika sätt:
ibland följer vid dem och ibland bryter vi emot dem, när detta är ändamålsenligt.

Avstavning får gärna ske mellan sammansättningsled, efter förstavelse och före än-
delse (även vissa utländska förstavelser och ändelser), böjningsändelser såväl som
avledningsändelser och oavsett om ändelsen börjar på självljudstecken eller med-
ljudstecken. Vissa ord avstavas ibland på detta vis, ibland på annat vis, så att ett
och samma ord kan avstavas på flera olika sätt.

Exempel: öfwer-swinnligare (öfver-svinnligare), lik-blekt (lik-blekt), ön-skade (ön-
skade),  an-knöt (an-knöt),  munk-arne+ (munk-arnes),  af-#å (af-stå),  predik-#olen
(predik-stolen),  prunk-ande (prunk-ande),  vä%-ande (väck-ande),  widly}-iga
(vidlyft-iga),  af-grunden (af-grunden),  tyng-er (tyng-er),  be-skrifwa (be-skrifva),
på-twinga (på-tvinga),  för-aktlig (för-aktlig),  in-trängt (in-trängt),  aning-ar
(aning-ar),  be-traktade (be-traktade),  in-#u%na (in-stuckna),  vin#-en (vinst-en),
säll-skapet (säll-skapet),   fur#-en+ (furst-ens),  an-ing (an-ing),  fråg-or (fråg-or),
röst-er (röst-er), dom-aren (dom-aren), kor+form-igt (korsform-igt), högt]yg-ande
(högtflyg-ande),  park-en (park-en), Medard-u+ (Medard-us),  ög-on (ög-on), $ykli-
ska (cykli-ska),  äµling-ar (ättling-ar),  för-klarligt (för-klarligt),  arm-ar (arm-ar),
be-ªöt (be-slöt), ha#-igt (hast-igt), för-swunnen (för-svunnen).

Den enkla regeln att föra ett ensamt medljudstecken till nästa rad tillämpas ibland,
varvid dock vissa ligaturer icke bryts utan behandlas som en bokstav. Detta gäller
t.ex. ligaturen # (st), som icke brytes utan än står som första tecken på nästa rad, än
som sista på föregående.  Vi bryter ej heller  sk (sk), när det egentligen borde vara
en ligatur, om än en sådan ligatur saknas i det använda typsnittet. Vissa ord avsta-
vas ibland på detta vis, ibland på tidigare beskrivet sätt, så att ett och samma ord
kan avstavas på mer än ett sätt.

Exempel: dy-#er (dy-ster), må-#e (må-ste), hi-#oria (hi-storia), klo-#er (klo-ster),
klo#-er (klost-er),  po-#iljonen (po-stiljonen),  kän-ªo#ämning (kän-slostämning),
nä-#an (nä-stan),  jägmä-#aren (jägmä-staren),  ly-#enhet (ly-stenhet),  mön-#ren
(mön-stren),  hemliga-#e (hemliga-ste),  vi-#ade+ (vi-stades),  fur-#en+ (fur-stens),
fur#-en+ (furst-ens),  blom#-rande (blomst-rande),  blom-#rande (blom-strande),
rö#-er (röst-er),  re-#e (re-ste),  grön-skade (grön-skade),  mi-#e (mi-ste),  åtmin-
#one (åtmin-stone),  hvi-ska (hvi-ska),  $ykli-ska (cykli-ska),  @-#a (si-sta),  ön-skade
(ön-skade),  ma-skerade (ma-skerade;  mask och  maskerad skrivs  på svenska med
långt  s,  på  tyska  skrives  dock  Ma+ke o.s.v.  med runt  +).  Vissa ligaturer  bryts
ibland, för att avstavning skall kunna ske: % (ck), } (ft), ] (fl), ê (ss; med två långa
s, varvid det första ändras till rundt s, när man bryter ligaturen för afstafning). Där-
emot bryts aldrig ligaturerna # (st), ª (sl), @ (si),  [ (fi), c (ch), ß (ß).

När f-ljudet stavas »fw« (fv),  avstavas emellan f och w; som bekant är dubbelt w
(w) vanligare än enkelt v i fraktur, men motsvaras i antikvastil oftast av enkelt v.

Exempel:  omswäf-wat (omsväf-vat),  djäf-wul (djäf-vul),  gref-wen (gref-ven),
bedöf-wande (bedöf-vande).
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Djäfwul+elixiret.

Kapu$inermunken
broder Medardu+' 
e}erlämnade papper

utgifna af

E.T.A. Ho{mann

Sto%ho lm 1904  (A f s k r i fwen  i  Land+ k r ona 2003 )
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Utgifwaren+ förord

Gun#ige  läsare,  gärna wi\e  jag  ledsaga dig  under
deûa dunkla plataner, där jag för för#a gången lä#e den
sä\samma hi#orien om broder Medardu+. Du sku\e sät-
ta dig bredwid mig på en #enbänk, som hal} dölje+ af
do}ande buskar oc brokigt färgade blommor, du sku\e
ti\samman med mig skåda bort mot de blåa bergen, som
i underliga konturer torna upp @g bakom den soliga dal,
som utbreder @g framför oß wid ªutet af den löföfwer-
wuxna trädgård+gången. Men wänd dig sedan om, oc
knappt  tjugu #eg bakom oß ser  du en gotisk  byggnad,
hwar+ portal är rikt prydd med #atyer. Me\an plata-
nerna+ dunkla grenwerk skåda helgonbilder ned på dig
med ögon, som äro klara oc fu\a af lif; det är helgon-
målningar, som i friska färger prunka på de breda mur-
ytorna.  Solen  #år glödande  röd öfwer bergen,  a}on-
winden börjar ]äkta, öfwera\t är det lif oc rörelse. Un-
derbara rö#er  susa oc hwiska me\an träd oc buskar;
som blefwe de ti\ sång oc orgelklang, tona de ur fjär-
ran.  A\warliga  män  i  wida,  we%ade  kläder  wandra
med bli%en fromt riktad mot himmelen ty#a i trädgår-
den+ af löfhwalf tä%ta a\eer. Ha då helgonbilderna fåµ
lif oc #igit ned från de höga @mserna? De underbara
sägner  oc  legender,  som  där  blifwit  afbildade,  ]äkta
omkring dig oc wä%a en hemlighet+fu\ ry+ning; det fö-
refa\er dig som om a\t skedde inför dina ögon, oc wil-
ligt må#e du tro därpå. I denna #ämning bör du läsa
hi#orien om Medardu+, oc då ska\ du hå\a munken+
besynnerliga visioner för mera än en regellö+ lek af en
upphetsad inbi\ning+kra}.

Då du nu, gun#ige läsare, har betraktat helgonbilder,
klo#er oc munkar, är det wäl knappa# nödigt aµ jag
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ti\fogar aµ det war den härliga trädgården i kapu$iner-
klo#ret i B., som jag förde dig ti\.

När jag en gång under några dagar uppehö\ mig i
deµa klo#er,  wisade mig den ärewördige priorn broder
Medardu+' e}erlämnade oc nu som en märkwärdighet i
arkivet bewarade papper, oc enda# med möda kunde jag
öfwerwinna  priorn+  betänkligheter  aµ  meddela  mig
dem. Egentligen, menade den gamle, hade deûa papper
bort uppbränna+. I%e utan fruktan aµ du ska\ bli af
priorn+  åsikt,  gun#ige  läsare,  lägger  jag  denna  på
grundwalen af deûa papper utarbetade bok i dina händ-
er. Men om du beªuter dig för aµ som en trogen ledsag-
are följa Medardu+ genom mörka kor+gångar oc $e\er,
genom en brokig, ja en den brokiga#e wärld oc i sä\skap
med honom fördraga det hemska oc fasan+fu\a, galna
oc löjliga i han+ lif, ska\ du kanske ha nöje af de mång-
faldiga bilderna i den camera obscura, du får se. Det kan
o%så hända, aµ det som förefa\er ofaµbart wid närma-
re  skärskådande  snart  syne+  dig  tydligt  oc  afrundadt.
Du ser det dolda frö, som eµ dunkelt öde al#rade, oc
som blifwet ti\ en yppig planta, froda+ widare i tusen
refwor, ti\ deß en  blomma, mognande ti\ frukt,  suger
ti\ @g a\ lif+sa}en oc ti\ oc med dödar fröet.

Sedan  jag  räµ  ]itigt  genomlä#  kapu$inermunken
Medardu+' papper, hwilket blef mig swårt nog, emedan
den hädangångne skrifwit en my%et liten, olä+lig munk-
#il, förekom det mig som om det, wi i a\mänhet ka\a
dröm oc inbi\ning, wäl kunde wara en symbolisk kun-
skap om den hemliga tråd, som går genom wårt lif oc
knyter det samman i a\a deß wi\kor, men som om den
wore aµ akta som förlorad, som tror aµ han med denna
kännedom wunnit  #yrka nog  aµ wåldsamt  sönderªita
denna tråd oc upptaga kampen med den dunkla makt,
som härskar öfwer oß.

8



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

Kanhända,  gun#ige  läsare,  går det  för  dig som  för
mig; oc det sku\e jag äfwen af giltiga orsaker räµ hjärt-
ligen önska.
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Förra delen.

Barnaåren oc
klo#erlifwet.

Aldrig har min mor sagt mig under hwilka förhå\an-
den min far framlefwat @µ lif; men om jag återka\ar i
minnet a\t det, som hon beräµat om honom sedan min
tidiga#e ungdom, må#e jag wäl förmoda aµ han warit
en med djupa kunskaper  utru#ad oc lefnad+klok  man.
Ju# af deûa min moder+ beräµelser oc en#aka yµran-
den wet jag aµ mina föräldrar från eµ beqwämt lif,
som de fört  under åtnjutande af my%en rikedom,  ned-
sjönko i det me# try%ande oc biµra armod oc aµ min
far, en gång af satan fre#ad ti\ eµ skändligt broµ, be-
gi% en död+synd, som han, när under senare år Gud+
nåd upply# honom, wi\e göra bot för på en pilgrim+-
resa ti\ »den heliga linden« i det widt a]äg+na, ka\a
Preußen.

På denna mödosamma wandring kände min mor trot+
]era år+ äktenskap för för#a gången aµ deµa i%e, som
min fader befarat, sku\e förbli utan frukt, oc oaktadt @n
faµigdom, blef han my%et glad däröfwer, emedan en syn
nu kunde gå i fu\bordan, hwari den helige Bernhard ge-
nom en son+  födelse  ti\försäkrat  honom trö#  oc syn-
daförlåtelse. Wid »den heliga linden« sjuknade min fader,
oc ju mindre han, @n swaghet oaktadt, wi\e afpruta på
de föreskrifna beswärliga andakt+öfningarna, de#o mer
tog det onda öfwerhand. Trö#ad oc renad från @n synd,
dog han i samma ögonbli%, som jag födde+.
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Ti\ika med mina för#a omedwetna intry% lju+na in-
om mig de älskliga bilderna af klo#ret oc den härliga
kyrkan wid »den heliga linden«. Ännu susar omkring mig
den dunkla skogen, än i dag ªår emot mig do}en af det
yppigt spirande gräset oc de brokiga blom#er, som ut-
gjorde min wagga. I%e eµ gi}igt djur, i%e en skadlig
insekt har @µ bo i denna den wälsignade+ helgedom; ej
en ]uga+ surr, ej en syrsa+ pipande bryter denna heliga
#i\het, i hwilken enda# prä#erna+ sånger klinga in, där
de draga fram i långa pro$eûioner ti\samman+ med pil-
grimerna,  swängande  gy\ne  kar med  do}ande  rökelse.
Ännu ser jag i kyrkan+ midt, beªagen med @lfwer, #am-
men af den lind, wid hwar+ fot änglarna nedlagt den
undergörande bilden af den heliga jungfrun. Ännu småle
mot mig färgrika ängla- oc helgonge#alter från kyrkan+
wäggar oc tak!

Min moder+  beräµelser  om deµa underbara klo#er,
där henne+ djupa#e smärta funnit nåderik trö#,  ha så
inträngt i miµ inner#a aµ jag kunde tro mig själf haf-
wa seµ oc erfarit a\t deµa, fa#än det är omöjligt aµ
miµ minne rä%er så långt ti\baka, oc min mor redan
e}er hal}annat år lämnade denna heliga ort. Det före-
fa\er mig sålunda, som om jag en gång själf i den öde
kyrkan seµ en underligt a\warlig mannage#alt, oc som
om denna ju# warit den främmande målare, som wid
kyrkan+  byggande  i  urgammal  tid  kommit  ti\#äde+,
hwilken+  språk ingen  kunde  för#å,  som på korta#e  tid
med kon#förfaren hand smy%at helgedomen med de här-
liga#e målningar, men som sedan e}er förräµadt wärf
åter förswunnit. På samma säµ minne+ jag likalede+ en
gammal,  i främmande dräkt klädd pilgrim med långt,
gråµ skägg, som bar mig på @n arm, som i skogen för
min räkning letade brokiga moûor  oc #enar oc lekte
med mig, oaktadt jag är wiß om aµ den lefwande bild af
honom, som [nne+ inom mig, kommit ti\ bloµ oc bart
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genom min moder+ beskrifning. Han förde en gång med
@g en främmande underskön goûe af min ålder. Wi suµo
i gräset  oc smekte+ oc kyßte+,  jag skänkte honom a\a
mina granna #enar, oc han för#od aµ därmed lägga
a\ehanda [gurer  på marken,  men  ti\  ªut  antogo  de
a\tid  korset+  form.  Min  mor  saµ  bredwid oß  på en
#enbänk, oc #ående bakom henne, såg gubben med mildt
a\war ned på wåra barn+liga lekar. Då trängde några
ynglingar  fram ur  skog+snåret,  som  e}er  klädnad oc
hela dera+ wäsen aµ döma, wäl enda# af ny[kenhet oc
lu# aµ se @g om hade kommit ti\ »den heliga linden«.
Leende utropade en, då han blef oß warse: „Se där en
helig  familj,  det  är något  för  min  skißbok!“  Han tog
werkligen fram papper oc blyert+ oc gjorde @g i ord-
ning aµ te%na, men då ly}e den gamle pilgrimen @µ
hufwud oc ropade wredgad: „Eländige hånare, du wi\
gä\a för kon#när, men inom dig brann aldrig tron+ oc
kärleken+ låga; döda oc #ela, som du själf, bli dina werk,
ut#öµ i ensamhet oc tomhet, ska\ du förtwi]a oc gå
under  i  diµ  eget  armod!“  Be#örta,  skyndade  de  unge
männen därifrån.

Den gamle pilgrimen sade ti\ min mor: „Ti\ er har
jag medfört  eµ underbart  barn, på det  aµ det måµe
tända kärleken+ gni#a i er son, men nu må#e jag åter
taga det från er, oc i likhet med mig själf, fån I aldrig
mer se det. Er son är härligt utru#ad med många gåf-
wor, men fadren+ synd kokar oc jäser i han+ blod, likwäl
kan han utwe%la+ ti\ en tapper tron+ kämpe; låt honom
ägna @g åt det andliga #åndet!“

Min  mor  kunde  aldrig uµry%a  hwilket  djupt,  out-
plånligt intry% deûa pilgrimen+ ord gjort på henne; men
deµa oaktadt, beªöt hon aµ ej utöfwa något twång på
min böjelse, utan lugnt afwakta hur miµ öde sku\e ge-
#alta @g, oc hwarthän det wi\e leda mig; enär hon do%
i%e kunde tänka på en [nare uppfo#ran för mig, än den
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hon själf kunde ge. Miµ minne af tydliga, egna erfaren-
heter börjar från den tidpunkt, då min mor på @n hem-
resa  anlände  ti\  eµ  $i+ter$iensernunneklo#er,  hwar+
fur#liga abbediûa,  som känt min far, wänligt  moµog
henne. Hon war en #or, maje#ätisk oc wa%er qwinna,
åt hwilken orden+dräkten  förlänade en wärdighet,  som
ingaf wördnad. Hon såg på mig med en genomträngan-
de oc a\warlig bli% oc frågade: „Är deµa er son?“ Hen-
ne+ rö#, hela henne+ utseende ti\ika med den mig främ-
mande omgifningen, det höga gemaket, bilderna oc por-
träµen på wäggarna, a\t werkade så mäktigt på mig,
aµ jag började gråta helt biµert, gripen af en inre ry+-
ning. Då talade fur#innan, i det hon såg på mig a\t
mildare oc wänligare: „Hur är det med dig, min li\e
wän, är du rädd för mig?“ — Hwad heter er goûe, min
kära fru? „Fran+“, swarade min mor. — „Fran$i+$u+“,
gentog fur#innan med djupt wemod. Hon ly}e upp mig
oc try%te mig hä}igt mot @µ brö#, men i samma ögon-
bli% afpreûade mig den plöt+liga smärta, jag kände, eµ
gä\t skri, så aµ fur#innan ªäppte mig helt förskrä%t, oc
min mor, be#ört öfwer miµ beteende, sprang fram för
aµ leda ut mig. Fur#innan ti\ät det i%e, oc det wisade
@g aµ det kor+ af diamanter,  som hon bar på brö#et,
när hon try%t mig ti\ @g, så swårt sargat mig på hal-
sen, aµ #ä\et war a\dele+ rödt oc genomsprängdt med
blod.

„Sta%ar+ Fran+“, sade fur#innan, „jag har gjort dig
ondt,  men wi skola bli goda wänner ändå.“ En sy#er
hämtade konfekt oc söµ win, oc jag, som redan blifwit
mindre blyg, lät ej länge öfwertala mig, utan saµe tap-
pert i mig af sötsakerna, som den hulda frun, i hwilken+
knä jag nu saµ, med egen hand #oppade i munnen på
mig. När jag o%så fåµ smaka några droppar af en söt
dry%, som förut war mig helt obekant, [% jag ti\baka
a\ den muntra li]ighet, som enligt min mor+ wiµne+-

13



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

börd warit kännete%nande för mig a\t från min tidiga-
#e ungdom. Jag skraµade oc pratade ti\ #ör#a förnöj-
else för abbediûan oc de sy#rar, som woro inne i rum-
met. Ännu är det mig a\dele+ oförklarligt, hur min mor
kom @g för med aµ uppfordra mig aµ beräµa om de
sköna oc härliga ting, som jag seµ på min födelseort, oc
aµ jag, liksom inspirerad af en högre makt, kunde skildra
den obekante  målaren+ ta]or oc bilder så li]igt,  som
om min själ redan kunnat faµa dera+ innehå\. Därwid
kom jag in på de sköna#e helgonlegender, så aµ jag ty%-
te+ helt förtrolig med a\a kyrkan+ skri}er i deûa ämnen.
Fur#innan oc ti\ oc med min mor betraktade mig med
häpnad,  men  ju  mer  jag talade,  de#o  mera  #eg  min
hänförelse,  oc  när  ªutligen  fur#innan  frågade  mig:
„Säg mig, kära barn, hur wet du a\t deµa?“ — då swa-
rade jag utan eµ ögonbli%+ e}ertanke aµ den sköne, un-
derbare goûen, som den främmande pilgrimen fört med
@g, hade förklarat för mig a\a målningarne i kyrkan oc
äfwen  själf  målat  med  brokiga  #enar  mången  bild,
hwar+ mening han utlagt för mig ensam, oc ti\ika för-
talt många andra heliga sägner.

Man ringde ti\ vesper, oc en sy#er pa%ade en maûa
konfekt i en #rut åt mig, som jag #oppade på mig med
my%en ti\fred+#ä\else. Abbediûan re#e @g upp oc sade
ti\ min mor: „Kära fru, er son anser jag nu som miµ
fo#erbarn  oc wi\  hädane}er  sörja  för  honom.“  Min
mor kunde i%e tala för wemod, utan kyßte fur#innan+
händer, fä\ande heta tårar. Redan woro wi i begrepp
aµ gå ut, när fur#innan kom e}er oß oc ännu en gång
ly}e upp mig, oc skjutande korset åt @dan, try%te mig
inti\ @g. Oc hä}igt gråtande, så aµ tårarne droppade
ned på min panna, utropade hon:  „Fran$i+$u+,  förblif
from oc god!“ — Jag war djupt rörd oc må#e o%så ti\
aµ gråta, utan aµ egentligen weta hwarför.

14



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

Genom abbediûan+ under#öd [% min mor+ hu+hå\,
som hon nu förde i en liten arrendegård nära klo#ret,
snart eµ bäµre utseende, nöden tog ªut, jag gi% bäµre
klädd oc åtnjöt  underwi+ning af kyrkoherden,  som jag
o%så,  när han lä#e mäûan i klo#erkyrkan,  betjänade i
egenskap af korgoûe.

Kyrkoherden  war  själfwa  godheten,  han  för#od  aµ
fängªa min li]iga inbi\ning  oc wißte  aµ så afpaûa
underwi+ningen e}er min @nne+art, aµ jag fann glädje
i den oc gjorde snabba fram#eg. Min mor älskade jag
öfwer a\t, men fur#innan wördade jag som eµ helgon,
oc det war högtid+dag för mig, när jag [% se henne.
Wid hwarje lägenhet sökte jag riktigt lysa för henne med
mina  nyförwärfwade  kunskaper,  oc  om  hon  kom  oc
talade wänligt ti\ mig, kunde jag knappa# få fram eµ
ord; jag kunde enda# #irra oc höra på henne. Hwarje
henne+ ord blef qwar i min själ, oc ännu dagen därpå
förblef jag i en underligt högtidlig @nne+#ämning, oc
henne+ bild följde mig hwart jag gi%. Hwilken obeskrif-
lig känªa grep mig i%e, då jag, swängande rökelsekaret,
#od  framför  högaltaret,  oc  orgeln+  toner  #römmade
ned från koret oc ry%te mig med @g, swä\ande som en
brusande ]od, — när jag då urskilde henne+ rö# i hym-
nen, henne+ rö#, som trängde ned ti\ mig som en lju+-
#råle oc uppfy\de mig med aningar om det hög#a oc
heliga#e!

Men  den  härliga#e  dagen,  hwaråt  jag  gladde  mig
we%or i förwäg, ja, på hwilken jag aldrig kunde tänka
utan hänry%ning,  war fe#en på den helige Bernhard+
dag, som då deµa helgon är $i+ter$ienserorden+ patron,
a\tid [rade+ på det högtidliga#e med #or a]at. Den i
grann#aden  residerande  biskopen  $elebrerade  då  själf
mäûan i klo#erkyrkan, oc han+ kape\ utförde musiken
från en tribun, som man uppre#e wid @dan af högalta-
ret.  E}er  högmäûan  tågade  nunnorna,  företrädda af
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abbediûan, som war smy%ad med insul oc bar herde#af-
wen af @lfwer i handen, i fe#lig pro$eûion genom klo-
#ergångarne oc kyrkan, oc sedan gud+tjän#en war ªut,
blefwo såwäl de andlige, som medlemmarne af det bi-
skopliga kape\et förplägade i en af de #ora klo#ersalarne.
Flere af klo#ret+ wänner, ämbet+män oc köpmän från
#aden deltogo i deµa gä#abud, oc emedan den biskop-
lige konsertmä#aren faµat behag i oc gärna syûelsaµe
@g med mig, [% o%så jag wara med. Hade förut min
själ, glödande af helig andakt, helt riktat @g på det öf-
werjordiska,  så trängde nu det glada jordelifwet in på
mig oc omgaf mig med @na brokiga bilder. A\ehanda
lu#iga beräµelser, skämt oc roliga infa\ gjorde nu @n
rund under gä#erna+ högljudda löje, hwarwid flaskorna
tömde+ i mängd, ti\ deß qwä\en inbröt, oc wagnarna
#odo i ordning ti\ hemfärden.

Jag war sexton år gammal, då kyrkoherden förklarade,
aµ jag war förberedd nog aµ begynna de högre teologi-
ska #udierna i seminariet i den närbelägna #aden. Jag
hade nämligen  beªutat  mig för  inträde i  det  andliga
#åndet,  oc  deµa  beredde  min  moder  den  innerliga#e
glädje, då hon däri såg förklaringen oc uppfy\elsen af
pilgrimen+ hemlighet+fu\a antydningar, hwilka på wißt
säµ #odo i samband med min fader+ märkwärdiga oc
för mig obekanta vision. Genom miµ beªut trodde hon
för# min fader+ ande försonad från @n skuld oc räddad
från den ewiga fördömelsen+ qwal.

Äfwen  abbediûan,  som  jag  [% se  i  samtal+rummet,
gi\ade på det hög#a miµ förehafwande oc upprepade
@µ lö}e aµ under#ödja mig med det nödwändiga, ti\
deß jag nådde prä#erlig wärdighet. Fur#innan war sär-
dele+ rörd, oc henne+ rö# skälfde af wemod, då hon för-
manade mig med fromt högtidliga ord. Hon gaf mig en
wa%er rosenkran+ oc en bönbok med wa%ert i\uminera-
de bilder. Hon lämnade mig o%så eµ anbefa\ning+bref
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ti\ priorn för kapu$inerklo#ret i #aden, oc rådde mig
aµ omedelbart uppsöka honom, då han på det ifriga#e
sku\e bi#å mig i a\t med råd oc dåd.

Man [nner sannerligen i%e läµ en wa%rare plat+ än
den, där kapu$inerklo#ret är beläget #rax utanför #aden.
Den  härliga  klo#erträdgården  med  utsikt  åt  bergen
synte+  mig för hwarje gång jag wandrade i de långa
a\eerna oc #annade än wid en, än wid en annan af de
lummiga trädgrupperna lysa i #ändigt ny skönhet. Ju#
där war det jag för#a gången trä{ade prior Leonard, då
jag besökte  klo#ret  för  aµ a]ämna min  rekommenda-
tion+skrifwelse. Den för priorn utmärkande wänsä\heten
blef ännu warmare, när han fåµ brefwet, oc han för-
#od aµ beräµa så my%et  ti\dragande om den härliga
frun, hwilken+ bekantskap han i tidigare år gjort i Rom,
aµ han redan därigenom intog mig från för#a #unden.
Han omgaf+  af bröderna,  oc man [% snart  inbli% i
han+ förhå\ande ti\ munkarne,  i klo#ret+ hela inräµ-
ning oc lefnad+ordning, oc jag kunde iakµaga aµ den
själ+ro oc glädtighet,  som redan framträdde i priorn+
yµre, o%så utbredde @g öfwer a\a bröderna.

Leonard ty%te om mig oc underwisade mig själf i ita-
lienska oc franska; utmärkta woro i synnerhet de bö%er,
som han lät mig låna, oc han+ samtal, som på eµ sär-
skildt säµ utwe%lade min ande. Nä#an a\ den tid, som
#udierna  i  seminariet  lämnade  öfrig,  ti\bragte  jag  i
klo#ret,  oc jag märkte  huru min böjelse  aµ själf  låta
ikläda mig munkdräkt a\tmer wäxte. För priorn yppade
jag min önskan, oc utan aµ pre$i+ försöka få mig bort
därifrån, rådde han mig aµ åtmin#one wänta eµ par år
oc under denna tid se mig om i wärlden. Ehuru jag
wißt i%e saknade andra bekantskaper, som jag gjort, me-
rendel+  genom biskopen+  kape\mä#are,  hwilken under-
wisade mig i musik, kände jag mig obehagligt förlägen i
a\a sä\skap, i synnerhet om fruntimmer woro närwa-
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rande,  oc deµa drag, såwäl som min böjelse  för kon-
templativt lif i öfrigt, synte+ afgörande tala för en inre
ka\else ti\ klo#erlefnad.

En gång hade priorn talat för mig om många tänk-
wärda ting i afseende på wärld+lifwet; han hade kommit
in på de ªippriga#e ämnen, hwilka han för#od aµ be-
handla med wanlig läµhet oc behag i uµry%en, så aµ
han, ehuru han sorgfä\igt  undwek a\t an#ötligt,  do%
a\tid  trä{ade  kärnpunkten.  Slutligen  tog  han  min
hand, såg mig skarpt i ögonen oc frågade om jag ännu
wore oskyldig. Jag kände aµ jag rodnade, oc wid prior
Leonard+ qwi#iga fråga trädde plöt+ligt i bjärta färger
fram för mig en bild, som redan länge warit glömd. —
Konsertmä#aren hade en sy#er, som ehuru hon ju# i%e
kunde ka\a+ skön, likwäl war en utomordentligt tä% ]i$-
ka i @n wa%ra#e blomning. En morgon, då jag med an-
ledning af musikunderwi+ningen sku\e begifwa mig ti\
konsertmä#aren,  öfwerraskade jag han+ sy#er i läµa#e
morgondräkt oc med nä#an helt bloµad barm. Ha#igt
ka#ade hon öfwer @g scalen,  men mina giriga bli%ar
hade redan uppsnappat för my%et; jag kunde i%e få fram
eµ ord. Aldrig förr anade känªor #ormade inom mig
oc drefwo blodet så wåldsamt genom ådrorna, aµ pul-
sarne ªogo hörbart oc krampaktigt, miµ brö# samman-
preûade+ som om det wi\e bri#a, oc en ty# su% gaf mig
ändtligen ånyo lu}. Därigenom aµ ]i%an helt obeswä-
rad gi% emot mig, faµade min hand oc frågade hur jag
mådde, blef det onda än wärre, oc det war en ly%a, aµ
konsertmä#aren kom in i rummet oc befriade mig från
mina qwal. Aldrig har jag tagit så falska a%order, al-
drig sjunkit så i tonen som den gången. Jag war from
nog för aµ anse det hela som en anfäktelse af djäfwulen
oc prisade mig ly%lig aµ på så kort tid genom asketiska
öfningar ha ªagit  den lede [enden ur fältet.  Nu wid
priorn+ försåtliga fråga såg jag konsertmä#aren+ sy#er
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#å framför mig med bloµade  brö#,  jag kände henne+
warma andedräkt, henne+ handtry%ning — min ånge#
#eg hwarje ögonbli%. Leonard såg på mig med eµ wißt
ironiskt löje, för hwilket jag bäfwade. Jag kunde i%e för-
draga han+ bli%,  utan ªog  ned ögonen.  Då klappade
priorn mig på min glödande kind oc sade: „Jag ser, min
son, aµ ni har för#åµ mig, oc aµ det än så länge gåµ
er wäl. Herren beware er från wärlden+ förförelse. De
njutningar, som den erbjuder er, äro af kort waraktighet,
oc man kan wäl på#å aµ en förbannelse hwilar öfwer
dem, då människan+ högre oc andliga kra}er gå under i
det ä%el, den förªappning, den ªöhet gentemot a\t hög-
re, som de al#ra.“ —

Hur my%et jag än bemödade mig aµ glömma priorn+
fråga oc den däraf framka\ade bilden, wi\e det inga-
lunda ly%a+, oc hade jag o%så hunnit så långt, aµ jag
kunde wara otwungen i ]i%an+ närwaro, så skydde jag
do% mer än någonsin henne+  åsyn,  emedan jag redan
wid tanken på henne  grep+ af en beklämning oc inre
oro,  som  synte+  mig  så my%et  farligare,  som därmed
war förenad en underlig längtan, blandad med en ly-
#enhet,  som  wäl  kunde  räkna+  som  syndig.  En  a}on
sku\e medföra en afgörande wändning i deµa ti\#ånd
af owißhet. Konsertmä#aren hade, som han o}a bruka-
de, inbjudit mig ti\ en musikunderhå\ning som han för-
an#altat ti\samman med några wänner. Utom sy#ern
woro ännu andra damer närwarande,  oc deµa ökade
den  förwirring,  som  ensamt  sy#ern  förorsakade  mig.
Hon war näµ klädd oc synte+ mig wa%rare än någon-
sin,  det  kände+  som  om  en  osynlig  oc  oemot#åndlig
makt drog mig a\t närmare henne, oc så kom det @g,
aµ jag, utan aµ själf weta det, a\tjämt befann mig i
henne+ närhet oc girigt uppsnappade a\a henne+ bli%ar
oc ord, ja, trängde mig in på henne så aµ henne+ kläd-
ning må#e snudda wid mig, när hon rörde @g, hwilket
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a\t fy\de mig med en inre, aldrig förr känd lu#. Deµa
ty%te+ hon märka oc [nna behag i; oc ibland war det,
som om jag warit twungen aµ i dåraktigt kärlek+raseri
ry%a henne ti\ mig oc try%a henne ti\ miµ brö#. Hon
hade länge ha} @n plat+ wid ]ygeln, nu re#e hon @g,
men glömde qwar en handske på #olen, jag grep den oc
kyßte den med wanweµig hä}ighet. En af damerna såg
det oc gi% fram ti\ konsertmä#aren+ sy#er oc hwiskade
något  i  henne+  öra;  båda  sågo  på  mig,  fniûade  oc
skraµade hånfu\t. Jag war som förintad, det ]öt som en
i+#röm i mina ådror, besinning+lö# #örtade jag ti\baka
ti\ ko\egiet oc in i min $e\. I galen förtwi]an ka#ade
jag mig ned på golfwet, oc med #römmande, heta tårar
förbannade jag ]i%an oc — mig själf, bad oc skraµade
om  hwartannat  som  en  wansinnig!  För#  framemot
morgonen blef jag lugnare, men war nu fu\t beªuten
aµ ej återse henne oc aµ öfwer hufwud försaka wärlden.
Klarare än någonsin kände jag ka\elsen ti\ eµ undan-
gömt klo#erlif, hwarifrån ej någon fre#else widare borde
kunna afwända min håg. Jag skyndade ti\ priorn i ka-
pu$inerklo#ret oc yppade för honom miµ beªut aµ an-
träda miµ novisiat oc aµ jag redan delgifwit min mor
oc fur#innan denna plan. Leonard synte+ förwånad öf-
wer min plöt+liga ifwer, oc utan aµ egentligen wisa @g
påträngande,  sökte  han utforska hwad som på en gång
föranledt mig aµ yrka på upptagandet i klo#ret, ty han
anade nog aµ någon särskild händelse gifwit mig impul-
sen därti\. En känªa af blygsel, som jag ej kunde bli her-
re öfwer, afhö\ mig från aµ säga sanningen, däremot
beräµade jag för honom med den exalterade eld, som än-
nu wärmde mig,  mina barnaår+ underbara händelser,
som a\a häntydde på min be#ämmelse  för orden+#ån-
det. Leonard hörde lugnt på oc, utan aµ ju# säµa mina
visioner i fråga, ty%te+ han i%e fä#a någon widare wikt
wid dem, fa#mer yµrade han aµ deµa a\t ingalunda
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talade för äktheten af min ka\else, enär sådant läµ kunde
wara i\usion. I a\mänhet brukade i%e Leonard gärna
tala om helgonen+ visioner, oc det fann+ ögonbli%, då
jag hö\ honom för en hemlig twiflare. För aµ nödga
honom ti\ eµ be#ämdt yµrande i denna fråga, dri#ade
jag mig aµ tala om föraktarne af den katolska tron oc
lät det isynnerhet gå ut öfwer dem, som i barn+ligt öf-
wermod a{ärda a\t öfwersinnligt med det oly%liga ªag-
ordet: widskepelse. Mildt leende, sade Leonard: „Min son,
otron är den arga#e öfwertron“, oc öfwergi% sedan ti\
aµ samtala om främmande oc likgiltiga saker. För# se-
dermera [% jag intränga i han+ härliga tankar öfwer
den my#iska delen af wår religion, som i @g ªuter för-
bindelsen me\an wår andliga prin$ip oc högre wäsen,
oc må#e då ti\#å för mig själf, aµ Leonard med räµa
sparade a\t det sublima, hwaraf han+ själ öfwer]ödade
som eµ ªag+ högre  wigning för de mera försigkomna
lärjungarne. —

Min mor skref ti\ mig, aµ hon länge anat aµ #ä\-
ningen bloµ oc bart som prä# ej sku\e wara mig nog,
utan aµ jag sku\e wälja orden+#åndet. På Medardu+-
dagen hade den gamle pilgrimen från »den heliga lin-
den« wisat @g för henne, wid handen ledande mig, iförd
kapu$inerna+ orden+dräkt.  O%så fur#innan gi\ade  ti\
fu\o miµ förehafwande. Ännu en gång såg jag dem bå-
da före miµ inklädande, som my%et snart ägde rum, då
på min ifriga önskan häl}en af novisiatet e}erskänkte+.
På grund af min moder+ vision tog jag Medardu+ ti\
klo#ernamn.

Förhå\andet  bröderna  eme\an,  anordningen  af  an-
dakt+öfningarne oc hela lefnad+säµet wisade @g i a\o
wara sådana, som de synt+ mig wid för#a åsynen. Den
trefna ro, som härskade i a\t, göt i min själ en himmelsk
frid, liknande den, hwilken som en salig dröm från mina
tidiga#e barnaår omswäfwade mig i »den heliga lind-

21



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

en+« klo#er. Wid den högtidliga $eremonien, då jag iför-
de+ munkdräkten, warseblef jag bland åskådarne konsert-
mä#aren+ sy#er. Hon såg helt swårmodig ut, oc jag in-
bi\ade mig se tårar i henne+ ögon, men fre#elsen+ tid
war nu förbi, oc kanske war det syndig högfärd öfwer en
så läµ wunnen seger, som a]o%ade mig eµ löje, hwilket
den bredwid mig gående Cyri\u+ gaf akt på.

„Hwarför är du så glad, broder“, frågade Cyri\u+. —
„Sku\e jag då i%e glädja mig aµ af#å från wärlden oc
deß fåfänglighet“, swarade jag, men jag kan ej neka, aµ
då jag  sade  de  orden,  en  hemsk  känªa  genombäfwade
miµ inner#a oc beªog mig med osanning. Likwäl war
deµa eµ @#a infa\ af wärld+lig själfwiskhet, oc andlig
ro oc frid bredde @g öfwer mig. A%, hade den aldrig
wikit från mig; do% #or är [enden+ makt! Hwem kan
förlita @g på @na wapen+ #yrka oc egen waksamhet,
när underjordiska makter lura på byte?

Jag hade redan warit fem år i klo#ret, när e}er pri-
orn+  förordnande  broder  Cyri\u+,  som war swag oc
gammal, uppdrog åt mig uppsikten öfwer deß rika förråd
af reliker. Där funno+ a\ehanda helgonben, kor+partik-
lar oc andra heliga ting, som förwarade+ i gla+skåp oc
på wiûa dagar ut#ä\de+ ti\ menigheten+ uppbyggelse.
Med hwarje sak gjorde mig broder Cyri\u+  förtrogen
liksom med de dokument, som betygade dera+ äkthet oc
de  under,  som  medel+  dem  åwägabragt+.  I bildning
war denne munk priorn+ like, oc så my%et mindre hy#e
jag betänkligheter aµ ge lu} åt det, som wåldsamt upp-
rörde mig. — „Sku\e werkligen a\a deûa ting wara ju#
det, som man utger dem för? Sku\e i%e äfwen i deµa
fa\ bedräglig girighet ha under#u%it mångt oc my%et,
som nu gä\er som werklig relik e}er det e\er det helgo-
net?“ — „Egentligen“, swarade broder Cyri\u+, „ti\kom-
mer det i%e oß aµ underka#a deûa ting en sådan under-
sökning, do% för aµ tala öppenhjärtigt är jag af den me-
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ningen, aµ, dokumenten oaktadt, få af deûa ting är det,
hwarför de utgifwa+. Likwäl ty%e+ det mig i%e komma
an därpå. Märk wäl, käre broder Medardu+, hur jag oc
wår prior tänka i deµa hänseende, oc du ska\ skåda wår
religion i en ny gloria. Är det i%e härligt, käre broder
Medardu+, aµ wår kyrka traktar e}er aµ gripa de tråd-
ar, som förbinda det @nnliga oc öfwersinnliga, ja aµ så
påwerka  wår  organi+m,  som  froda+  i  @n  materie\a
wäxt, aµ deß ursprung ur den högre andliga prin$ipen
oc deß innerliga frändskap med det högre wäsen, hwar+
kra}, lik en glödande andedräkt, genomtränger univer-
sum, klart framträder, oc aµ aningen om eµ högre lif,
hwar+ frö wi bära inom oß, om]äktar oß med @na se-
rafwingar! Hwad betyder deµa #y%e trä — denna knota
e\er trasa — af Kri#i kor+,  af eµ helgon+ kropp e\er
klädnad? på#å+ det. Den troende, som utan grubbel rik-
tar hela @n själ+ andakt därpå, fy\er snart en öfwerjord-
isk hänförelse, som öppnar för honom det ly%saligheten+
rike, som han här nere bloµ anar, oc så wä%e+ ti\ lif
det andliga in]ytandet  af eµ helgon,  hwar+ måhända
enda# föregifna relik gaf den yµre impulsen, oc männi-
skan säµe+ i ti\fä\e aµ undfå #yrka oc kra} i tron af
den mäktigare ande, som hon i @µ inner#a hjärta anro-
pade om trö# oc bi#ånd. Ja denna i henne wä%ta and-
liga kra} kan ti\ oc med öfwerwinna kropp+liga lidan-
den, oc därifrån härleda @g de mirakel, som då de ägt
rum i det församlade folket+ åsyn, do% i%e kunna förne-
ka+.“ —

Jag påminde mig o%så härmed sammanhängande yµ-
ringar af priorn oc betraktade nu med sann wördnad
oc andakt de reliker, som jag förut räknat som eµ ªag+
religiösa  leksaker.  Broder  Cyri\u+  undgi%  i%e  denna
werkan af han+ tal, oc han fortfor med a\t #örre ifwer
oc innerlighet  aµ #y%e  för  #y%e  förklara samlingen.
Slutligen framtog han ur eµ noga ti\ªutet skåp en li-
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ten låda oc sade: „Härinne, broder Medardu+, innehål-
le+  den  me#  hemlighet+fu\a  oc  underliga  relik,  som
wårt klo#er äger. Under den tid jag warit i klo#ret har
ingen mer än priorn oc jag ha} denna låda i @n hand;
i%e en gång de andra bröderna oc ännu mindre främ-
lingar weta något om denna relik+ ti\waro. Jag kan ej
röra wid lådan utan en inwärte+ ry+ning, det är som
om en ond tro\dom wore inneªuten däri, som, om den
ly%ade+ spränga det bann som omªuter den oc gör den
owerksam, kunde bereda fördärf oc räddning+lö+ under-
gång åt enhwar den nådde. Hwad lådan innehå\er här-
leder @g omedelbart från wedersakaren oc från en tid,
då han i synlig ge#alt kunde kämpa mot människorna+
fräl+ning.“

My%et  förundrad,  betraktade  jag  broder  Cyri\u+,
men utan aµ ge mig tid aµ säga emot, fortfor han:

„Jag wi\,  käre broder Medardu+,  noga afhå\a mig
ifrån aµ i denna hög# my#iska sak framkomma med nå-
gon mening e\er än mindre uppduka en e\er annan hy-
pote+, som farit mig i hufwudet, utan ger dig he\re en
trogen beräµelse af hwad föreliggande dokumenter öfwer
denna relik förmäla därom. Dokumenterna [nner du i
deµa skåp oc kan läsa dem själf e}eråt.  Naturligtwi+
känner du ti\rä%ligt om den helige Antoniu+' lefnad oc
wet aµ han, för aµ helt frigöra @g från det jordiska oc
fu\#ändigt  rikta @n själ  mot  det  gudomliga,  drog @g
undan ti\ öknen oc där wigde @µ lif ti\ bot- oc an-
dakt+öfningar. Wedersakaren förföljde oc trädde honom
o}a i synlig måµo i wägen för aµ #öra honom i han+
fromma betraktelser. Så hände det @g en gång, aµ den
helige  Antoniu+  i  qwä\ningen  warseblef  en  mörk  ge-
#alt, som närmade @g honom. Ti\ @n förwåning märk-
te  han på närmare  hå\,  aµ ur  hålen på den trasiga
mantel, skepnaden bar, ]askhalsar #u%o fram. Det war
djäfwulen, som i denna besynnerliga dräkt hånlog mot

24



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

honom oc frågade om han i%e hade lu# aµ smaka på de
elixir, som han bar på @g i ]askorna. Den helige Anto-
niu+,  som i%e  en+  kunde  harma+ öfwer deµa förªag,
emedan wedersakaren, wanmäktig oc kra}lö+, som han
war, i%e war i #ånd aµ inlåta @g på någon kamp, utan
därför må#e inskränka @g ti\ hånfu\t prat, frågade ho-
nom hwarför han förde med @g så många ]askor. We-
dersakaren swarade då: „Se, om en människa möter mig,
betraktar hon mig förwånad oc kan ej af ny[kenhet låta
bli aµ fråga om oc smaka på deûa dry%er.  Bland så
många elixir [nn+ det  wäl a\tid något,  som behagar
henne, hon dri%er så hela ]askan i boµen, blir dru%en
oc ger @g mig oc miµ rike i wåld.“ Så långt kan man
läsa i a\a legender, men i det dokument, som wi här äga
öfwer denna vision af den helige Antoniu+, heter det wi-
dare, aµ wedersakaren, då han förswann, lämnade qwar
några ]askor på grä+maµan, hwilka den helige Antoni-
u+ tog med @g oc dolde i @n håla af fruktan aµ ti\ oc
med i ödemarken kunde en wilsegången, ja, kanske en af
han+ egna lärjungar, få tag i dem, smaka på de afsky-
wärda dry%erna oc så råka i ewigt fördärf. Ti\fä\igt-
wi+ — beräµar dokumentet  widare — hade den helige
Antoniu+ öppnat en af deûa ]askor oc en sä\sam, bedöf-
wande ånga trängde fram ur densamma, oc a\ehanda
hemska, @nne+förwirrande helwete+bilder hade omswäf-
wat helgonet oc sökt fre#a honom med förföriska gy%el-
skepnader, ti\ deß han med #räng fa#a oc ihå\ig bön
fördrifwit dem. —

I denna låda be[nner @g nu en sådan ]aska med eµ
djäfwul+elixir, oc dokumenten äro så autentiska oc nog-
granna, aµ man åtmin#one i%e kan betwi]a, aµ flaskan
e}er den helige Antoniu+' död funnit+ bland han+ e}er-
lämnade ti\hörigheter. För öfrigt kan jag försäkra, käre
broder Medardu+, aµ så o}a jag rör wid flaskan, ja ti\
oc med enda# wid lådan, där den är inneªuten, känner
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jag en oförklarlig inre ry+ning oc ty%er mig förnimma
en sä\sam do}, som bedöfwar mig oc å#adkommer en
själen+ oro,  som för#rör mig i mina andakt+öfningar.
Denna onda @nne+#ämning, som uppenbarligen härrör
från en [entlig makt+ in]ytande — sku\e jag o%så i%e
tro på fre#aren+ omedelbara inwerkan — kan jag do% få
makt öfwer genom ihärdig bön. Men dig, käre broder
Medardu+, du som ännu är så ung, som ännu ser a\t,
som fram#ä\er @g för din af en okänd makt upphetsade
fantasi,  i  wida mera glänsande  oc li]iga färger,  du,
som för my%et litar på din #yrka likt en tapper, men o-
erfaren krig+man, duktig i #rid, men djärf oc wågande
det omöjliga, dig råder jag aµ aldrig e\er åtmin#one
för# e}er år öppna denna låda, oc för aµ i%e inleda din
ny[kenhet i fre#else, #ä\a den långt utom synhå\.“ —

Broder Cyri\u+  #ängde åter in den hemlighet+fu\a
lådan i det skåp, där den #åµ, oc öfwerlämnade åt mig
ny%elknippan, på hwilken skåpny%eln hängde. Hela be-
räµelsen hade på mig gjort eµ egendomligt intry%, men
ju mera jag kände ly#naden aµ se den underbara reliken
spira upp inom mig, de#o mera bemödade jag mig aµ
fa#hå\a  broder  Cyri\u+'  warning.  När han  lämnat
mig, tog jag ännu en öfwerbli% öfwer de heliga ting,
som anförtroµ+ i min wård, sedan lö#e jag från knippan
ny%eln, som förde ti\ det farliga skåpet, oc gömde den
djupt ned under manuskripten i min skrifpulpet.

Bland seminarieprofeûorerna fann+ en förträ{lig ta-
lare; hwar gång han predikade, war kyrkan öfwerfy\d,
eld#römmen af han+ ord ry%te a\t owi\korligt med @g,
tändande brinnande andakt i åhörarne+ brö#. O%så på
mig gjorde han+ härliga, inspirerade tal eµ märkligt in-
try%, men medan jag prisade denne begåfwade man ly%-
lig, förefö\ det mig som om det inom mig rörde @g en
kra}, som mäktigt dref mig aµ e}erlikna honom. När
jag  hört  honom,  predikade jag  i  ensamheten  på  miµ
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rum, helt öfwerlämnande mig åt ögonbli%et+ hänförelse,
ti\ deß det ly%ade+ mig aµ fa#hå\a oc skrifwa upp mi-
na ideer oc ord.

Den broder, som brukade predika i klo#ret, blef swaga-
re för hwarje dag, mödosamt oc tonlö# @pprade han+
tal fram som en hal} utsinad bä%, oc det uµänjda språ-
ket, som bri#en på ideer oc ord orsakade, gjorde han+ tal
så odrägligt långa, aµ #örre delen af menigheten innan
amen ljudligt inªumrade oc för# af orgelbruset  ånyo
kunde  wä%a+.  Prior  Leonard  war  wiûerligen  en  ut-
märkt talare, likwäl war han rädd aµ predika, emedan
det wid han+ redan höga ålder #arkt angrep honom, oc
elje+ fann+ det i%e i hela klo#ret någon, som kunde ersät-
ta nyßnämnde sjuklige broder. Leonard talade med mig
om deµa mißförhå\ande, som undanhö\ kyrkan månget
fromt besök; jag tog mod ti\ mig oc omtalade för ho-
nom aµ jag redan i seminariet känt ka\else aµ predika
oc uppte%nat många andliga föredrag. Han begärde aµ
få se dem oc blef så ti\fred+ aµ han ifrigt påyrkade aµ
jag redan nä#a helgdag sku\e försöka med en predikan,
hwilken så my%et mindre borde ªå i\a ut, som naturen
utru#at mig med a\t som ti\hör en god predikant, näm-
ligen en intagande [gur, eµ uµry%+fu\t ansikte oc en
#ark  oc  wälklingande  #ämma.  Beträ{ande  den  yµre
hå\ningen oc en riktig ge#ikulering åtog @g Leonard
aµ själf bli min lärare.

Helgdagen kom, kyrkan war mera fu\saµ än wanligt
oc jag be#eg, i%e utan en inre bäfwan, predik#olen. I
början följde jag troget kon$eptet  oc,  e}er hwad Leo-
nard sedermera beräµade, talade jag med darrande rö#,
hwilket  ju#  paûade  för de wemodiga betraktelser,  med
hwilka talet började, oc måhända förekom de ]e#a som
eµ utªag af ski%lig talekon#. Men snart war det, som
ly#e den himmelska inspirationen+ glödande gni#a i miµ
inre — jag tänkte i%e mer på det skrifna, utan öfwerlät
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mig helt åt ögonbli%et+ ingifwelse. Jag kände hur blodet
bultade oc brände i pulsarne — jag hörde min rö# dåna
genom hwalfwen — jag såg miµ hufwud höja+ oc mina
armar utbreda+, såg mig själf som kring]uten af hän-
ry%ningen+  #rålglan+;  med  en  senten+,  i  hwilken  jag
som i en ]ammande foku+ sammanfaµade a\t det heliga
oc härliga som jag förkunnat, afªöt jag miµ tal, hwar+
intry% war a\dele+ owanligt oc oerhördt. Hä}ig gråt
— ofriwi\iga utrop af andakt från bäfwande läppar —
ljudlig bön gåfwo mina ord genswar. Bröderna gåfwo
uµry% åt den hög#a beundran, oc Leonard omfamnade
mig oc ka\ade mig klo#ret+  #olthet.  Ha#igt utbredde
@g miµ rykte, oc för aµ höra broder Medardu+ trängde
@g de förnäm#a oc hög# bildade från #aden redan en
timme före klo%ringningen in i den ej a\tför rymliga
klo#erkyrkan. Med denna beundran #eg min egen ifwer
oc omsorg aµ o%så i hänry%ningen+ eld ge mina tal
ski%lig utarbetning oc kon#närlig afrundning. Mer oc
mer ly%ade+ jag fängªa mina åhörare oc a\t öfwer-
swinnligare blefwo uµry%en för den wördnad, som kom
mig ti\ del, hwar jag än gi% oc #od, så aµ den kunde
#ä\a+ i jämbredd med förgudandet af eµ helgon. Eµ re-
ligiö#  wanweµ hade gripit  #aden oc a\a #römmade
wid min#a anledning, ti\ oc med på wanliga sö%enda-
gar ti\ klo#ret för aµ se broder Medardu+ oc höra ho-
nom tala. Så grodde den tanken upp inom mig, aµ jag
wore en himmelen+ utkorade, de hemlighet+fu\a om#än-
digheterna  wid  min  födelse  på  en  helig  ort  ti\  min
broµ+lige  fader+  försoning,  de  underbara  händelserna
under mina för#a lefnad+år, a\t tydde på, aµ min ande
i omedelbar beröring med himmelen redan härnere höjde
@g öfwer det jordiska, oc aµ jag i%e hörde den wärld oc
de  människor  ti\,  för  hwilka+  fräl+ning  oc  trö#  jag
wandrade  på jorden.  För  mig  war det  wißt,  aµ den
gamle pilgrimen wid »den heliga linden« warit den heli-
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ge  Josef  oc  den  underbare  goûen  Jesu+barnet  själ},
som i mig hälsat eµ helgon, be#ämdt aµ wandra på jor-
den. Men på samma gång som a\t deµa #od klart för
min själ, blef mig min omgifning a\tmera beswärlig oc
try%ande. Den anden+ ro oc glädtighet, som förut rådt
inom mig,  war förswunnen ur min själ,  ja bröderna+
godmodiga  yµranden  oc  priorn+  wänlighet  wä%te  i
mig en #ämning af wrede oc [entlighet. Det så högt
öfwer dem #ående helgonet borde de se i mig, ka#a @g
ned i #o}et oc anropa mig om förbön inför Gud+ tron.
Jag iklädde min inbi\ade sändning my#iska bilder, som
på mängden werkade deß mer förtro\ande, ju mindre de
för#odo+. Leonard blef i @µ säµ synbarligen a\t kyliga-
re mot mig, oc han undwek aµ tala ti\ mig utan wiµ-
nen. Men när en gång bröderna utaf en händelse läm-
nat oß ensamma i a\een i klo#erträdgården,  bröt  han
ut: „Jag kan i%e dölja för dig, käre broder Medardu+,
aµ hela diµ uppförande under sena#e tiden wä%er miµ
mißhag. Något har smugit @g in i din själ, som gör dig
obenägen för eµ lif i from enfald. I dina tal härskar eµ
dunkel, ur hwilket åtski\igt skyr aµ träda fram, som åt-
min#one sku\e skilja oß twå från hwarandra. Det bifa\,
ja den afgudiska beundran, som den läµsinniga oc e}er
hwarje sensation ly#na wärlden ägnat dig, har förblän-
dat din själ, oc du ser dig själf i en ge#alt, som i%e är
din egen,  utan en wrångbild,  som lo%ar dig hän mot
fördärfwet+ afgrund. Gå in i dig själf, Medardu+, oc
gör dig fri från den inbi\ning, som bedårar dig — jag
tror mig känna den, — ty redan nu har du gåµ förlu#ig
den @nne+ro, utan hwilken härnere ej någon ly%a #år
aµ [nna. Låt warna dig oc und]y [enden, som #ä\er
snaror för dig! Blif åter den godlynte yngling, som jag
älskade af hela min själ!“

Tårarne #odo i priorn+ ögon då han sade deµa; han
hade faµat min hand, men ªäppte den åter oc a]äg+-
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nade @g ha#igt utan aµ afwakta miµ swar. Men enda#
[entligt  hade  han+  ord  berört  mig.  Han  hade  om-
nämndt det bifa\, ja den beundran, som min utomor-
dentliga begåfning beredt mig, oc mig synte+ det tydligt
aµ enda# en småaktig afundsjuka hade orsakat den miß-
belåtenhet, som han så öppet gifwit uµry% åt. Ty# oc
inåtwänd, war jag wid munkarna+ sammankom#er fy\d
af gro\ oc agg, oc ju mera jag a]äg+nade mig från
Leonard oc bröderna, med de#o #arkare band för#od
jag aµ draga maûan af mina åhörare ti\ mig.

På den helige Antoniu+' fe# war kyrkan så fu\pa%ad,
aµ man må#e öppna dörrarne på wid gafwel för aµ be-
reda det ti\#römmande  folket  möjlighet  aµ o%så höra
mig utanför kyrkan. Aldrig hade jag talat kra}igare, el-
digare oc innerligare. Som jag brukade, beräµade jag
mångt oc my%et ur helgonet+ lefnad oc anknöt därti\
fromma oc för lifwet betydelsefu\a betraktelser. Jag ta-
lade om de djäfwulen+ förförelsekon#er, hwarti\ synda-
fa\et  gifwit  honom  makt,  oc talet+  #röm  förde  mig
owi\korligen in på legenden om elixiren, som jag wi\e
fram#ä\a som en @nnrik  a\egori.  Då fö\  min rundt
kyrkan kringirrande bli% på en lång mager man, som #i-
git upp på en bänk snedt emot mig oc #ödde @g mot en
hörnpelare.  På eµ  främmande  oc sä\samt  wi+  hade
han ªagit en mörkvioleµ mantel omkring @g oc i den
inwe%lat de kor+ªagna armarne. Han+ ansikte war lik-
blekt, oc bli%en ur han+ #ora, swarta oc #irrande ögon
borrade @g som eµ dolk#ing in i miµ brö#. En hemsk
ry+ning  genombäfwade  mig,  snabbt  wände  jag  mina
ögon från honom, oc samlande a\a mina kra}er, talade
jag widare. Men som drifwen af en sä\sam trolsk makt,
twingade+ jag aµ åter betrakta honom; a\tjämt #el oc
orörlig, #od mannen där med den spöklika bli%en riktad
på mig.  På den höga fårade pannan,  i de neddragna
munwinklarne låg som eµ biµert hån oc eµ föraktfu\t
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hat. Hela ge#alten hade öfwer @g något fruktan+wärdt
oc fasawä%ande. — Ja. — Det war den obekante måla-
ren från »den heliga linden«. Jag kände mig som gripen
af ry+liga, i+ka\a näfwar — mina talperioder råkade i
oordning,  a\tmera förwirrade blefwo mina ord — en
hwiskning,  eµ mummel  genomlopp  kyrkan — men #el
oc orörlig #ödde @g den fruktan+wärde främlingen mot
pelaren med den #irrande bli%en riktad på mig. Då skrek
jag i helwetisk ånge# oc wansinnig förtwi]an: „Ha, för-
bannade, bort med dig, bort med dig, ty det är jag själf
— det är jag, som är den helige Antoniu+!“

När jag åter waknade ur den medwet+lö+het,  hwari
jag försjönk  wid deûa ord,  låg jag på miµ läger,  oc
bredwid saµ som wårdare oc trö#are broder Cyri\u+.
Främlingen+  hemska  bild  #od  ännu  li]igt  för  mina
ögon, men ju mer broder Cyri\u+, hwilken jag beräµa-
de a\t,  sökte  öfwertyga mig aµ det warit en skenbild,
framka\ad af min af det ifriga talet upphetsade fantasi,
de#o djupare kände jag skam oc ånger öfwer miµ bete-
ende på predik#olen. Som jag sedermera erfor, tänkte å-
hörarne aµ eµ plöt+ligt wansinne gripit mig, ti\ hwil-
ken förmodan miµ @#a utrop gaf beräµigad anledning.
Jag  war  förkroûad,  andligen  sönderªiten;  in#ängd  i
min $e\, underka#ade jag mig de #ränga#e botöfningar
oc genom brinnande bön #ärkte jag mig i kampen mot
fre#aren,  som wisat  @g för mig  på deµa heliga rum,
med frä%t hån lånande ge#alten af den fromme målaren
från »den heliga linden«. Ingen wi\e för re#en medge
aµ han seµ mannen i den violeµa manteln, oc med @n
wanliga godmodighet utbredde prior Leonard öfwera\t
den tron aµ det bloµ warit eµ hä}igt sjukdom+fa\ som
på eµ så förskrä%ligt säµ fåµ makt med mig under min
predikan  oc föranledt  miµ  förwirrade tal.  I själfwa
werket  war jag o%så  sjuk  oc medtagen,  när jag e}er
we%or+ förlopp åter kunde taga del i klo#ret+ wanliga
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lefnad+ordning. Likwäl försökte jag ånyo beträda predik-
#olen, men marterad af inre ånge#, förföljd af den ry+-
liga, bleka ge#alten, kunde jag knappa# längre tala sam-
manhängande oc än mindre, som förr, öfwerlämna mig
åt wältaligheten+ eld. Mina predikningar woro wanli-
ga, otympliga oc orediga. Åhörarne beklagade förlu#en
af min talarebegåfning oc förswunno e}erhand, oc den
gamle broder, som förut brukat predika oc nu tydligen
talade bäµre än jag, intog åter min plat+.

E}er någon tid hände, aµ en grefwe, #add på resor
oc åtföljd af @n hofmä#are, besökte wårt klo#er oc ön-
skade bese deß mångahanda märkwärdigheter. Jag må#e
för honom öppna rummet, där relikerna förwarade+, oc
när priorn, som följt  oß genom kor oc kyrka plöt+ligt
ka\ade+ bort, blefwo wi ensamma där. Jag hade wisat
oc förklarat åtski\iga saker för honom, då det med gam-
maltyska, @rliga träsniderier smy%ade skåpet, där lådan
med  djäfwul+elixiret  förwarade+,  ådrog  @g  grefwen+
uppmärksamhet. Ehuru jag i%e #rax wi\e ut med hwad
som fann+ i skåpet, må#e jag, då både grefwen oc hof-
mä#aren enträget påyrkade det, beräµa legenden om den
helige Antoniu+ oc den argli#ige djäfwulen, följde tro-
get broder Cyri\u+' beräµelse om den som relik förwa-
rade ]askan oc ti\fogade o%så den warning, han gifwit
mig i afseende på lådan+ öppnande oc förewisandet af
flaskan.  Oaktadt grefwen war wår religion ti\gifwen,
ty%te+ han i likhet med hofmä#aren säµa ringa tro ti\
sannolikheten  af  de  heliga  legenderna.  Båda  ordade i
witsar oc qwi%a anmärkningar om denne komiske djäf-
wul, som bar med @g förförelse]askor i @n trasiga ro%,
men ªutligen tog hofmä#aren på @g en a\warlig min
oc sade:

„Tag ej an#öt af oß läµsinniga wärld+människor, äre-
wördige herre! War öfwertygad aµ både jag oc gref-
wen wörda helgonen som härliga, af religionen inspire-
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rade  människor,  som  för  @n  själ+  oc  människorna+
fräl+ning o{rade a\ lifwet+ glädje, ja lifwet själ}, men
hwad sådana hi#orier beträ{ar, som dem ni beräµade,
tror jag aµ bloµ en sni\rik, af den helige uµänkt a\ego-
ri af mißför#ånd blifwit tagen för en werklig händelse.“

Under deµa tal hade hofmä#aren skjutit undan rigeln
för lådan oc framtagit den swarta, egendomligt forma-
de ]askan. Det utbredde @g werkligen, som broder Cyril-
lu+ beräµat, en #ark do}, som do% ej werkade bedöfwan-
de, utan snarare angenämt oc wälgörande. „Aha“, utro-
pade grefwen, „jag ªår wad, aµ djäfwul+elixiret i%e är
något annat än härligt, äkta syrakuserwin.“ — „Helt sä-
kert“,  swarade hofmä#aren,  „oc här#ammar werkligen
flaskan ur den helige Antoniu+' qwarlåtenskap, går det
bäµre för er,  ärewördige herre,  än för konungarne  af
Neapel,  som gåµ mi#e om aµ smaka gammalromerskt
win genom romarne+ osed aµ i%e säµa proppar i win-
flaskorna utan  förwara winet  genom  aµ hä\a  några
droppar olja därpå. Är winet o%så i%e så gammalt, som
deµa senare sku\e  warit,  så är det do% helt  säkert det
äld#a som [nne+, oc därför gjorde ni klokt i aµ anwän-
da reliken ti\ er nyµa oc med godt mod smaka det.“ —
„Ja  wißt“,  infö\  grefwen,  „denna  urgamla  syrakuser
sku\e ingjuta ny kra} i edra ådror oc jaga den sjuklig-
het på ]ykten, hwaraf ni, ärewördige herre, syne+ hem-
sökt.“

Hofmä#aren framtog ur [%an en korkskruf af #ål oc
öppnade ]askan trot+  mina prote#er.  Det  ty%te+  mig
som fram]addrade wid korken+ urtagande en blå, liten
låga, som #rax åter förswann. Starkare #eg do}en ur
flaskan oc böljade genom rummet.

Hofmä#aren smakade för# oc utropade med hänförel-
se: „härlig, härlig syrakuser! Sannerligen, den helige An-
toniu+' winkä\are war i%e dålig, oc gjorde djäfwulen
tjän# som kä\armä#are, så menade han i%e så i\a med
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den helige mannen, som man på#år — smaka herr gref-
we!“  Grefwen  gjorde  det  oc  bekrä}ade  hofmä#aren+
omdöme. Båda skämtade yµerligare om reliken, som tyd-
ligen wore den wa%ra#e i hela samlingen — själfwa ön-
skade  de  @g  en  hel  kä\are  med  sådana reliker  o. s. w.
Själf åhörde jag dem med sänkt hufwud oc bli%en fä-
#ad på golfwet; främlingarne+ glädtighet hade för mig i
min dy#ra @nne+#ämning något äng+lande; förgäfwe+
enwisade+ de på mig aµ o%så smaka på den helige Anto-
niu+' win; jag nekade #åndaktigt oc inlå#e ]askan, wäl
proppad, ånyo i deß behå\are.

Främlingarne lämnade klo#ret, men när jag åter saµ
ensam i min $e\, kunde jag i%e förneka aµ eµ inre wäl-
behag oc en glädtig li]ighet  kommit  öfwer mig. Jag
kände ej eµ spår af den dåliga werkan, hwarom Cyri\u+
talat, oc på eµ påfa\ande säµ wisade @g twärtom eµ
wälgörande in]ytande.  Ju mer jag öfwertänkte legen-
den om den helige Antoniu+, ju li]igare hofmä#aren+
ord wä%te eko inom mig, de#o säkrare ty%te+ det mig
aµ hofmä#aren+ förklaring war den riktiga, oc som en
lysande ljungeld for tanken igenom mig aµ jag själf på
eµ så #örande säµ afbröt min predikan, warit i begrepp
aµ på samma säµ tolka legenden som en sni\rik oc läro-
rik a\egori af den helige mannen. Ti\ denna tanke an-
knöt @g en annan, hwilken snart uppfy\de mig så helt,
aµ a\t annat [% wika. Huru, tänkte jag, om denna un-
derbara dry% med ny andlig kra} sänkte din själ, ja ånyo
kunde tända den ªo%nade ]amman, så aµ den ly#e fram
i nyµ lif? Men war jag äfwen beªuten aµ följa främ-
lingarne+  råd,  hö\  en  inwärte+,  mig  själf  oförklarlig
motwilja mig ännu ti\baka. Ja, redan i färd med aµ
öppna skåpet, ty%te jag mig i sniderierna se målaren+ fa-
sawä%ande anlete med de skendöd+#ela ögonen, som wil-
le genomborra mig, oc wåldsamt gripen af spökrädªa,
flydde jag ur relikkammaren för aµ på helig ort ångra
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min  förwetenhet.  Men  a\tjämt  återwände  tanken  aµ
min ande enda# kunde #ärka+ oc wederqwi%a+ genom
njutningen af det underbara winet. Priorn+ oc munk-
arne+ beteende,  som med wälment  men förödmjukande
skonsamhet behandlade mig som en själ+sjuk, bragte mig
ti\ förtwi]an, oc när Leonard di+penserade mig från
de wanliga andakt+öfningarne,  för aµ jag fu\#ändigt
sku\e  kunna återhämta kra}erna,  beªöt  jag,  under  en
sömnlö+ naµ oc plågad af djup grämelse, aµ säµa lif-
wet på spel för aµ återwinna mina förlorade själ+kra}er
e\er aµ gå under wid försöket.

Jag upp#od från min bädd oc smög mig som eµ spöke
wid skenet af lampan, som jag tändt inwid Mariabilden
i klo#ergången, genom kyrkan ti\ relikkammaren. Bely-
#a af det ]addrande lampskenet, synte+ de heliga bilder-
na i kyrkan få lif, de bli%ade ned på mig som fy\da af
medlidande oc jag hörde i #ormen+ bru+, som ªog in
genom de sönderªagna korfön#ren,  liksom klagande oc
warnande #ämmor, ja, liksom min mor+ rop ur eµ af-
lägset fjärran: „Hwad tar du dig för, son Medardu+, af-
#å från diµ farliga företag!“ — När jag inträdt i relik-
kammaren, war a\t lugnt oc #i\a, jag lå#e upp skåpet,
grep tag i lådan — i ]askan, oc hade snart tagit en djup
klunk!  Glöd  #römmade  genom  mina  ådror  oc  fy\de
mig  med  känªor  af obeskri]igt  wälbehag — ännu  en
gång dra% jag oc grep+ af lu# ti\ eµ nyµ oc härligt
lif!  Ha#igt  ti\ªöt  jag den tomma lådan oc skyndade
snabbt med den wälgörande ]askan ti\baka ti\ min $e\
oc #ä\de den undan i min pulpet. Då [% jag tag i den
li\a ny%eln, som jag en gång för aµ undgå hwarje fre#-
else lö# från knippan, oc likwäl hade jag utan den så-
wäl, när främlingarne woro närwarande, som nu öpp-
nat skåpet? Jag undersökte  ny%elknippan,  oc fann aµ
bland de öfriga hängde en okänd ny%el, med hwilken jag
då, som nu öppnat skåpet, utan aµ jag i min för#röddhet
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lagt märke därti\. Ofriwi\igt förskrä%te+ jag, men den
ena brokiga bilden jagade den andra genom min själ,
hä}igt wä%t som ur en djup sömn. Jag [% hwarken ra#
e\er ro, förrän morgonen inbröt med klar himmel  oc
jag kunde  skynda  ned  i  klo#erträdgården  för  aµ bada
mig i solen+ #rålar, som nu het oc glödande #eg upp
bakom bergen. I #ä\et för aµ jag förr, ªuten oc in-
bunden, ej kunde säga eµ ord, war jag nu glad oc li]ig.
Liksom om jag talade för  den församlade  menigheten,
ordade  jag nu  med  den eldiga wältalighet,  som förut
warit för mig egendomlig. När jag blifwit ensam med
Leonard, såg han länge på mig, som wi\e han tränga
ti\ djupet af min själ. Sedan sade han, medan eµ ty#,
ironiskt löje for öfwer han+ ansikte: „Har kanske broder
Medardu+ i en vision från ofwan fåµ ny kra} oc blif-
wit ung på nyµ?“

Jag kände hur jag brände af blygsel, ty i deµa ögon-
bli% förefö\ mig miµ exalterade ti\#ånd, orsakadt af en
klunk gammalt win, owärdigt oc eländigt. Jag #od där
med nedªagna ögon oc sänkt hufwud, oc Leonard öf-
werlämnade  mig  åt  mina  betraktelser.  Bloµ  a\tför
my%et fruktade jag, aµ den spänning i hwilken njutan-
det  af  winet  försaµ  mig,  ej  sku\e  wisa  @g  be#ändig,
utan  kanske  ti\  min  grämelse  föra  med  @g  än #örre
wanmakt, eme\ertid blef det i%e så, utan twärtom kände
jag aµ med  den återwunna  kra}en  återwände äfwen
miµ ungdomliga mod oc min ra#lösa #räfwan inom
den hög#a werkning+kret+, som klo#ret kunde bjuda. Jag
#od fa# wid min önskan aµ redan nä#a helgdag få pre-
dika, oc den wi\for+. Kort innan jag be#eg predik#olen,
dra% jag af det underbara winet. Aldrig har jag talat
med mera eld, innerlighet oc salfwelse. Ha#igt spred @g
ryktet om miµ fu\#ändiga ti\frisknande, oc som förut
fy\de @g åter kyrkan, men ju mera jag wann mängden+
bifa\, de#o a\warligare oc ti\bakadragnare blef Leo-
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nard, oc jag började hata honom af hela min själ, eme-
dan  jag  ansåg  honom  intagen  af  småaktig  afund  oc
munkhögfärd.

Bernhard+dagen nalkade+, oc jag war fu\ af brinn-
ande lu# aµ låta miµ lju+ riktigt lysa för fur#innan oc
bad aµ den dagen predika i $i+ter$ienserklo#ret. Min bön
ty%te+  särdele+  öfwerraska  Leonard,  han  ti\#od  mig
oförtä%t aµ det denna gång warit han+ mening aµ själf
predika oc aµ han trä{at an#alter  därför,  men de#o
läµare kunde han uppfy\a min bön oc, i det han urskul-
dade @g med en sjukdom, sända mig i @µ #ä\e.

Så skedde o%så. Min moder oc fur#innan såg jag re-
dan a}onen förut,  men jag war så fy\d af tanken på
min  predikan,  som  borde  hinna wältaligheten+  hög#a
tinnar,  aµ deµa sammanträ{ande enda# gjorde ringa
intry% på mig. I #aden hade ryktet spridt @g, aµ jag
sku\e  predika i #ä\et  för den insjuknade  Leonard, oc
deµa hade kanske bidragit aµ samla #örre delen af den
bildade publiken. Utan aµ ha skrifwit det min#a oc en-
da# i tankarna disponerande talet,  räknade jag på den
hänförelse,  som den fe#liga högmäûan,  det  församlade
andäktiga folket, ja ti\ oc med den höghwälfda, härliga
kyrkan sku\e wä%a inom mig, oc jag hade sannerligen
i%e mißtagit mig. Som en eld#röm ]öto mina ord, oc i
a\a mot mig riktade bli%ar lä#e jag häpnad oc beund-
ran. I hwilken spänning wäntade jag i%e hwad fur#in-
nan sku\e säga; oc jag räknade på de #arka#e uµry% för
henne+ wälbehag; det förekom mig som må#e hon med
ofriwi\ig wördnad moµaga den,  som redan som barn
försaµ henne i förwåning, oc i hwilken hon nu tydliga-
re borde  ana en inneboende  högre  makt!  Men då jag
wi\e tala med henne, lät hon hälsa mig aµ hon blifwit
angripen af eµ plöt+ligt i\amående oc i%e kunde tala
med någon, i%e en+ med mig. Min moder ty%te+ i ty#-
het gräma @g öfwer något, oc jag wågade ej fråga e}er
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orsaken, emedan en för#ulen känªa påbördade mig själf
skulden därti\, fa# jag ej tydligt kunde förklara hwarför.
Hon gaf mig en liten biljeµ från fur#innan, som jag
för# sku\e bryta wid hemkom#en ti\ klo#ret, oc knap-
pa# war jag åter i min $e\, förr än jag ti\ min häpnad
lä#e följande:

Du har, käre son, — ty ännu wi\ jag ka\a dig så —
genom det tal du hö\ i wår klo#erkyrka förorsakat
mig den djupa#e bedröfwelse. Dina ord kommo ej ur
eµ andäktigt, mot det himmelska riket riktadt @nne-
lag, din hänförelse war i%e en sådan, som på seraf-
wingar bär den fromme uppåt, så aµ han i helig hän-
ry%ning förmår skåda himmelriket. A%! Diµ prunk-
ande ordflöde, din synbara an#rängning aµ framför-
a\t säga påfa\ande oc glänsande saker, har bewisat
mig, aµ du, i #ä\et för aµ underwisa oc uppelda me-
nigheten  ti\  fromma  betraktelser,  enda#  åtrår  den
wärld+ligt @nnade mängden+ bifa\ oc wärdelösa be-
undran. Du har hy%lat känªor, som i%e funno+ inom
dig, ja du har ti\ oc med i likhet med en egenkär skå-
despelare framkon#lat wiûa tydligen #uderade miner
oc ge#er, a\t bloµ för det snöda bifa\et+ sku\. Swe-
ket+ ande har kommit öfwer dig oc ska\ fördärfwa
dig om du i%e går in i dig själf oc afsäger dig synden.
Ty synd, #or synd är din handel oc wandel, så my%et
mer som du i klo#ret förpliktat dig ti\ afka\ på a\
jordisk dårskap. Måµe den helige Bernhard, som du
genom diµ bedrägliga tal så lågsinnadt förolämpat,
e}er @n himmelska långmodighet förlåta oc upplysa
dig så aµ du åter[nner den räµa #igen, från hwilken
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du afwikit, oc må han bedja för din själ+ fräl+ning.
Lef wäl!
Som hundra blixtar drabbade mig abbediûan+ ord oc

jag blef upptänd af wrede, ty intet förefö\ mig wiûare
än aµ Leonard, hwilken+ antydningar om mina predik-
ningar wisade åt samma hå\,  begagnat @g af fur#in-
nan+ bigoµeri oc uppwiglat henne mot mig oc min ta-
laretalang. Jag kunde knappa# mera se honom utan aµ
skälfwa af inwärte+ raseri, oc o}a rann det mig i @nnet
aµ bringa honom i fördärf på eµ säµ, för hwilket jag
själf förskrä%te+. Så my%et odrägligare woro mig abbe-
diûan+ oc priorn+ förebråelser,  som jag wäl inner# i
min själ kände dera+ sanning, men de#o kra}igare fram-
härdade jag i miµ handling+säµ, oc #ärkande mig med
några droppar win ur den hemlighet+fu\a ]askan, fort-
for jag aµ utsmy%a mina predikningar med a\a retori-
ken+ kon#grepp oc aµ sorgfä\igt #udera minspel oc ge-
#er oc wann sålunda a\t #örre bifa\ oc beundran.

Morgongryningen  bröt  i  färgrika #rålar  in  genom
klo#erkyrkan+ brokiga fön#er; ensam oc försjunken i dju-
pa tankar, saµ jag i bikt#olen; enda# #egen af en tjän-
ande lekbroder,  som sopade kyrkan,  ljödo  under  hwalf-
wen. Då praßlade det i min närhet, oc jag såg hur en
#or oc smärt, e}er främmande mod ko#ymerad qwin-
na, med beªöjadt ansikte inträdde genom en @dodörr oc
nalkade+ mig för aµ bikta. Hon rörde @g med obeskrif-
ligt behag, knäböjde oc su%ade djupt. Jag kände henne+
glödande andedräkt oc ännu, innan hon talade, war det
som om en bedöfwande tro\dom omsnärjt  mig.  Huru
sku\e  jag  kunna  beskrifwa  det  egendomliga,  innerliga
tonfa\et i henne+ #ämma?

Henne+ ord grepo mig på det wåldsamma#e, då hon
bekände aµ hon hy#e en förbjuden kärlek, som hon sedan
lång tid förgäfwe+ bekämpade, oc aµ denna kärlek wore
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så my%et syndigare, som heliga band för ewigt fängªade
den älskade, oc i @n wansinniga hopplösa förtwi]an ha-
de hon länge nog förbannat deûa fjäµrar. Hon ty#nade,
oc med en #röm af tårar som nä#an qwäfde henne+ ord
utbröt hon: „Medardu+, dig själf är det, som jag så out-
sägligt älskar.“ Som i död+kramp wibrerade mina nerv-
er, jag war utom mig, en aldrig förr förnummen känªa
sönderªet  miµ brö#, aµ se henne,  aµ try%a henne ti\
mig — aµ förgå+ för wä\u# oc qwal — en minut så-
dan salighet för helwetet+ ewiga pina! — Hon teg, men
jag hörde henne dra djupt e}er andan. I eµ ªag+ wild
förtwi]an betwingade jag mig wåldsamt; hwad jag ta-
lade, wet jag i%e mera, men jag iakµog, aµ hon tigande
re#e @g upp oc a]äg+nade @g, medan jag med duken
hårdt try%t mot ögonen förblef @µande i bikt#olen, #el
oc själ+frånwarande.

Ly%ligtwi+ kom ingen mera in i kyrkan, oc jag kunde
därför obemärkt ªippa undan ti\ min $e\. Huru annor-
lunda synte+ nu a\t, huru dåraktig oc innehå\+lö+ a\
min #räfwan! Jag hade i%e seµ den obekanta+ ansikte,
oc likwäl lefde hon inom mig oc såg på mig med öm-
ma, mörkblåa ögon,  i hwilka tårar pärlade,  som fö\o
ned i min själ med förtärande glöd, tändande en låga,
som ingen bön, ingen botöfning mer kunde dämpa. Ty
sådana ålade jag mig oc gißlade mig ända ti\ blod+ för
aµ undgå den ewiga fördömelse, som hotade mig oc den
eld, som den främmande qwinnan upptändt i mig, wä%-
ande syndiga förut obekanta begär, så mäktiga, aµ jag ej
wißte aµ rädda mig undan deûa wä\u#iga qwal.

Eµ altare i wår kyrka war helgadt den heliga Rosalia,
oc henne+ härliga bild war målningen af det ögonbli%,
då hon lider martyrdöden.  Hon war min älskade,  jag
igenkände henne,  ja ti\  oc med henne+  klädning war
a\dele+ lik den obekanta+ sä\samma dräkt. Som faµad
af wansinne, kunde jag timtal+ ligga på knä på trapp#e-
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gen ti\ deµa altare oc ut#öta hemska tjut oc klagorop
af förtwi]an,  så aµ munkarne  förskrä%ta weko undan
för mig. I lugnare ögonbli% sprang jag upp oc ned i
klo#erträdgården.  Henne  såg  jag  wandra  i  blånande
fjärran, hon trädde fram ur buskagerna, hon höjde @g ur
kä\orna, hon dansade på den blommande ängen, öfwer-
a\t war hon oc enda# hon! Då förbannade jag miµ
lö}e oc min ti\waro! Jag wi\e ut i wärlden oc i%e
ra#a, förrän jag funnit henne, köpa henne för min själ+
salighet.  Eme\ertid  ly%ade+  jag  ªutligen  aµ  något
dämpa utbroµen af miµ för priorn oc bröderna oför-
klarliga wanweµ, jag kunde wisa mig lugnare, men på
djupet brann deß mera tärande den fördärfbringande lå-
gan. Ingen sömn — ingen hwila! Förföljd  af henne+
bild, ka#ade jag mig af oc an på miµ hårda läger oc
bad ti\  helgonen,  i%e  om befrielse  från den förföriska
gy%elbild, som omswäfwade mig, i%e aµ de måµe bewa-
ra mig från den ewiga fördömelsen,  nej,  aµ de sku\e
skänka mig qwinnan, lösa mig från min ed, gifwa mig
frihet ti\ eµ syndigt affa\. Slutligen war jag fa# beªu-
ten aµ genom ]ykt från klo#ret göra en ände på mina
qwal. Ty enda# befrielse från klo#erlö}ena trodde jag
nödig för aµ få se denna qwinna i mina armar oc #i\a
de begär, som förbrände mig. Jag beªöt aµ, sedan jag
gjort mig oigenkännlig genom aµ raka af mig skägget
oc anlägga wärld+lig dräkt, irra omkring i #aden, ti\
deß jag funnit henne, oc tänkte i%e på huru swårt, ja
omöjligt deµa sku\e blifwa, oc aµ jag, i saknad af a\a
penningmedel, kanske i%e en enda dag sku\e kunna uppe-
hå\a mig utom klo#ermurarne.

Ändtligen inbröt den @#a dagen, som jag tänkte ti\-
bringa i klo#ret.  Genom en gynnsam ti\fä\ighet hade
jag förska{at  mig  en  an#ändig  borgerlig  dräkt;  nä#a
naµ wi\e jag lämna klo#ret för aµ aldrig mer återwän-
da. Det war redan a}on, när priorn helt owäntadt lät
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ka\a mig ti\ @g. Jag blef förskrä%t, ty jag war säker på
aµ han fåµ reda på mina hemliga anªag. Leonard mot-
tog mig med eµ owanligt a\war oc en imponerande
wärdighet,  för  hwilken  jag  ofriwi\igt  må#e  darra.
„Broder Medardu+“, började han, „diµ wansinniga upp-
förande, som jag enda# oc a\ena# hå\er för eµ utªag
af den andliga exaltation, som du kanske åsamkat dig af
de ju# i%e rena#e bewekelsegrunder,  har #ört lugnet i
wår samwaro, ja werkar upprifwande på den glädtighet
oc trefnad, som jag ti\+ nu sökt uppehå\a bland bröder-
na som frukt af en #i\a oc from lefnad. Kanhända är
en oly%lig händelse,  som du råkat ut för, skuld härti\.
Du hade kunnat [nna trö# ho+ mig, din faderlige wän,
som du lugnt kunnat anförtro a\t, do% du föredrog aµ
tiga, oc jag wi\ så my%et mindre wisa mig enträgen,
som din hemlighet kanske sku\e ko#a mig det lugn, som
jag skaµar öfwer a\t annat. Du har o}a, i synnerhet
framför den heliga Rosalia+ altare,  genom afskywärdt
oc an#ötligt tal, som syne+ ha undªuppit dig i eµ ªag+
wanweµ, gifwit bröderna oc äfwenlede+ de främlingar,
som händelsewi+ befunnit @g i kyrkan, en oly%lig anled-
ning ti\ förargelse, jag kunde därför ålägga dig #räng
klo#ertukt, men wi\ i%e göra det, då kanske en ond makt,
ja wedersakaren själf, som du i%e ti\rä%ligt gjort mot-
#ånd, är skuld ti\ dina fel#eg. Jag bjuder dig nu aµ
wara werksam i bot oc bön; jag kan läsa i din själ — du
wi\ ut i det fria.“

Leonard  betraktade  mig  skarpt  oc  genomträngande;
jag kunde  i%e  fördraga denna  bli%,  utan  ka#ade  mig
sny}ande ned för han+ föµer, medweten om miµ onda
förehafwande.

„Jag för#år dig“, fortfor Leonard, „oc tror o%så själf,
aµ wärlden, om du i fromhet drager ut där, bäµre än
ensamheten i klo#ret ska\ bota dig från din förwi\else.
En klo#ret+ angelägenhet fordrar en broder+ sändande
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ti\ Rom. Jag har därti\ walt dig oc redan i morgon
kan du, försedd med nödiga fu\makter oc in#ruktioner,
anträda din resa. Du ägnar dig så my%et mer ti\ utför-
andet  af deµa uppdrag,  som du ännu är ung,  rörlig,
wan  wid  a{ärer  oc  fu\komligt  mäktig  det  italienska
språket. Bege dig nu ti\ din $e\ oc bed med innerlighet
om din själ+  fräl+ning,  jag wi\ göra detsamma,  men
underlåt a\a späkningar som enda# sku\e förswaga oc
göra dig oduglig ti\ resan! Wid dagen+ inbroµ wäntar
jag dig här i miµ rum.“

Som en himmelsk  sol#råle upply#e mig deûa ord af
den ärewördige Leonard. Jag hade hatat honom, men
nu genomträngde+ jag ånyo lju} smärtsamt af den kär-
lek, som förr bundit oß samman. Jag göt heta tårar oc
try%te han+ händer ti\ mina läppar. Han omfamnade
mig, oc det förekom mig som wißte han mina inner#a
tankar oc gåfwe mig friheten aµ ge e}er för det öde,
som, rådande öfwer mig, e}er minuter af oändlig salig-
het kanhända sku\e #örta mig i ewigt fördärf.

Nu hade ]ykten blifwit onödig oc jag kunde lämna
klo#ret oc söka henne, utan hwilken ingen ro e\er ly%a
war möjlig,  ända ti\ deß hon war funnen.  Resan ti\
Rom oc mina uppdrag dit förefö\o mig som uµänkta
af Leonard, för aµ han på eµ paûande säµ sku\e kunna
sända mig bort från klo#ret.

Naµen ti\bragte jag med bön oc förberedelser ti\ re-
san. Re#en af det hemlighet+fu\a winet fy\de jag på en
korg]aska för aµ begagna det som eµ pröfwadt läkeme-
del oc saµe ]askan, som innehå\it elixiret, ti\baka i lå-
dan.

Jag blef i%e litet förwånad, då jag af priorn+ widly}-
iga in#ruktioner märkte  aµ det ägde @n riktighet med
min beski%ning ti\ Rom, oc aµ den angelägenhet som
kräfde en befu\mäktigad+ närwaro där#äde+ hade my$-
ket  aµ betyda  oc war af  #or  wikt.  Det  kände+  mig
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tungt om hjärtat aµ jag utan någon hänsyn tänkt helt
öfwerlämna mig åt min frihet; do%, tanken på henne in-
gaf mig mod, oc jag beªöt aµ bli min egen plan tro-
gen.

Bröderna församlade+, oc afskedet från dem, men i-
synnerhet från fader Leonard, fy\de mig med djupt we-
mod. Slutligen ªöt @g klo#erporten bakom mig, oc jag
#od färdig ti\ resan ut i wida wärlden.
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Inträdet i wärlden.

Höljdt i en blå dun#kret+, låg klo#ret under mig nere
i dalen. Morgonwinden+ friska ]äktar buro på @n färd
genom rymden bröderna+ fromma sånger upp ti\ mig.
Ofriwi\igt #ämde jag själf in. I ]ammande glöd träd-
de  solen  fram  bakom  #aden,  henne+  glimmande  guld
glän#e i trädtopparne, oc som glänsande diamanter föl-
lo daggdropparne ned på tusental+ brokiga insekter, som
hwinande oc surrande  ly}e  @g uppåt.  Fåglarne  wak-
nade oc ]ögo genom skogen med jublande sång, smekan-
de hwarandra med lu# oc glädje.

Eµ tåg af bondgoûar oc fe#ligt smy%ade tärnor gi%
utför berget. „Lofwad ware Jesu+ Kri#u+“, ropade de,
då de wandrade förbi mig. „I ewighet“, swarade jag oc
det förefö\ mig, som trängde @g eµ nyµ lif på mig med
lu#, frihet oc tusen nya oc lju]iga uppenbarelser. Al-
drig hade jag känt mig så ti\ mod+, jag ty%te+ mig själf
en annan, oc besjälad oc hänförd af nywä%t kra}, skred
jag raskt widare genom skogen utför berget. En bonde,
som jag möµe, frågade jag e}er den ort, som min re+-
plan bete%nade som miµ för#a naµqwarter, oc han be-
skref för mig en genare öfwer bergen ledande gång#ig,
som afwek från #ora land+wägen. Jag hade redan wan-
drat ensam eµ tämligen långt #y%e, då tanken på den o-
bekanta oc min plan aµ uppsöka henne återwände. Men
henne+  bild  war som  utplånad  af  en  främmande  oc
obekant makt, oc ju mer jag sökte fa#hå\a uppenbarel-
sen, deß mer förswann den i dimma. Enda# miµ obehär-
skade uppförande i klo#ret e}er den hemlighet+fu\a hän-
delsen #od mig klart för ögonen. Det war mig obegrip-
ligt aµ priorn med så #ort tålamod kunnat fördraga a\t
deµa oc i #ä\et för wälförtjänt #ra{ ski%at mig ut i
wärlden. Jag war öfwertygad aµ uppenbarelsen af den
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obekanta qwinnan enda# warit en vision som följd af öf-
weran#rängning,  oc i #ä\et  aµ,  som jag elje#  sku\e
gjort, ti\skrifwa fre#aren+ be#ändiga förföljelse den för-
föriska oc fördär]iga gy%elbilden, räknade jag den som
en @nne+wi\a, enär den om#ändigheten aµ den främ-
mande warit a\dele+  så klädd som den heliga Rosalia
ty%te+ mig bewisa aµ denna helgonbild, som jag werkli-
gen kunnat se från bikt#olen, fa# på långt hå\ oc i sned
riktning, ha} @n andel i saken. Jag beundrade högeligen
priorn+ wi+het, som walt det enda räµa medlet ti\ miµ
botande, ty in#ängd inom klo#ermurarne oc omgifwen
af  a\tid  samma  föremål,  a\tjämt  grubblande  oc in-
wärte+ förtärande mig själf, sku\e denna vision, som en-
samheten  lånade än  mera  glödande  oc  #arka  färger,
bragt mig ti\ wanweµ. A\tmer förtrogen med tanken
aµ enda#  ha  drömt,  kunde  jag  knappa# låta  bli  aµ
skraµa åt mig själf, oc med en frivolitet,  som i öfrigt
war  mig  främmande,  skämtade  jag  inom  mig  öfwer
ideen aµ eµ helgon kunnat förälska @g i mig, hwarwid
jag kom aµ tänka på aµ jag ju själf en gång troµ mig
wara den helige Antoniu+.

Sedan ]ere dagar wandrade jag genom berg+bygden,
me\an djär} upptornade hemska klippmaûor, öfwer sma-
la  spänger,  under  hwilka forsande  skog+bä%ar  brusade
fram,  oc a\t  mera öd+lig  oc  beswärlig  blef  wägen.
Det war middag, oc solen brände på min bara hjäûa,
jag försmäktade af tör#, men ingen kä\a fann+ i närhe-
ten, oc a\tjämt kunde jag i%e uppnå byn, som sku\e lig-
ga i min wäg. A\dele+ utmaµad, saµe jag mig ned på
eµ klipp#y%e oc kunde ej mot#å min lu# aµ ta en klunk
ur korg]askan, oaktadt jag så my%et som möjligt wi\e
spara på den sä\samma dry%en. Ny kra} #römmade ge-
nom mina ådror, oc #ärkt oc uppfriskad, gi% jag wida-
re  för  aµ uppnå eµ mål,  som  ej  längre  kunde  wara
långt a]ägset. Ta\skogen blef a\t tätare oc tätare, i eµ
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djupt snår hörde jag det praßla, oc #rax därpå gnägga-
de en hä#, som blifwit bunden därinne. Jag gi% några
#eg widare oc blef nä#an #el af förskrä%else,  när jag
plöt+ligen #od täµ wid en brant oc fruktan+wärd af-
grund, i hwilken en skog+bä% med dån oc bru+ #örtade
@g ned me\an hwaûa oc skarpa klippspetsar. Täµ, täµ
wid branten oc på en öfwer djupet framspringande klip-
pa saµ en ung man i uniform; haµen med den yfwiga
fjäderbusken,  wärjan oc en portfölj  lågo  bredwid ho-
nom. Det såg ut som om han insomnat, oc med kroppen
lutad öfwer afgrunden,  sjönk  han djupare  oc djupare
ned öfwer den. Han+ fa\ ty%te+ oundwikligt. Jag wå-
gade mig fram ti\ honom, oc i det jag wi\e gripa oc
hå\a  honom  ti\baka,  skrek  jag  öfwerljudt:  „för  Jesu
sku\, för Jesu sku\, wakna herre!“ När jag berörde ho-
nom,  for  han upp  ur  @n  djupa sömn,  men  i  samma
ögonbli% #örtade han, förlorande jämwikten, ned i af-
grunden.  Ka#ad  mot  klippa  e}er  klippa,  brä%te+  oc
kroûade+ han+ lemmar oc leder, eµ skärande jämmerrop
wä%te genljud i det omätliga djupet,  ur hwilket  snart
enda# förnam+ eµ swagt qwidande, som ªutligen dog
bort. Jag #od som li]ö+ af förskrä%else  oc fasa, men
grep ªutligen haµen, wärjan oc portföljen oc wi\e ha-
#igt a]äg+na mig från oly%+#ä\et,  när en ung man,
klädd som jägare, trädde fram ur skogen, ti\ en början
såg mig #elt i synen oc sedan skraµade så wåldsamt, aµ
en i+ka\ ry+ning genomfor mig.

„Er+ gre]iga nåde“, sade ªutligen ynglingen, „den ma-
skeraden är werkligen fu\#ändig oc förträ{lig, oc wore
i%e nådig frun på förhand underräµad om saken, sku\e
hon ej känna igen @n hjärtan+ kär. Men hwar har ni
gjort af uniformen, nådige herre?“ —

„Den ªungade jag i afgrunden“, swarade det ur mig
do} ihåligt, ty det war i%e jag, som talade orden, utan
de undªuppo ofriwi\igt mina läppar. Jag #od där inåt-
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wänd oc #irrade ned i afgrunden för aµ se om ej gref-
wen+ blodiga lik hotande sku\e höja @g ur djupet. Jag
ty%te aµ det war jag, själf som mördat honom, oc a\t-
jämt fa#hö\ jag krampaktigt wärjan, haµen oc portföl-
jen.

Den  unge  mannen  fortfor:  „Nu  rider  jag  med  er+
nåd+ ti\åtelse körwägen ti\ #aden oc hå\er mig gömd i
huset på wän#er hand om #ad+porten. Ni ska\ wäl #rax
gå ned ti\ ªoµet, man wäntar er nog där; haµ oc wär-
ja  tager  jag  med  mig.“  — Jag rä%te  honom  bägge.
„Farwäl, herr grefwe, oc ly%a ti\ i ªoµet“, ropade yng-
lingen oc förswann sjungande oc hwißlande i skog+snå-
ret. Jag hörde hur han gjorde lö+ hä#en, som war bun-
den därinne, oc ledde den bort med @g. När jag wakna-
de ur min bedöfning oc tänkte öfwer hwad som händt,
insåg jag aµ jag enda# fogat mig i den ödet+ lek, som
med eµ ªag inka#at mig i de egendomliga#e förhå\an-
den. Det war klart aµ en #or likhet i ge#alt oc anlet+-
drag med den oly%lige grefwen wilseledt jägaren, oc aµ
grefwen ju# walt förklädnaden som kapu$inermunk för
aµ försöka @g på eµ äfwentyr i det närbelägna ªoµet.
Döden hade öfwerraskat honom, oc ªumpen hade i sam-
ma ögonbli% saµ mig i han+ #ä\e.  En oemot#åndlig
lu# aµ fortfarande spela grefwen+ ro\ döfwade i mig
hwarje twifwel oc en inre rö#, som anklagade mig för
mord oc frä% broµ+lighet. Jag öppnade portföljen, som
jag behå\it, bref oc betydliga wäxelbelopp fö\o mig i
handom. Jag wi\e genomgå papperna eµ oc eµ oc lä-
sa brefwen för aµ få kännedom om grefwen+ förhå\an-
den, men en inwärte+ oro oc eµ wirrwarr af tusen oc
åter tusen ideer, som ]ögo mig genom hufwudet, ti\ät
det i%e.

Sedan jag gåµ några #eg, #annade jag åter oc saµe
mig på eµ klippblo%, jag wi\e twinga mig in i en lugn-
are @nne+#ämning oc såg faran i aµ så oförberedt wå-
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ga mig in i en kret+ af mig främmande förhå\anden.
Då klingade det af glada jägarhorn i skogen, oc en hop
rö#er,  som  hojtade  oc  jublade,  kommo  a\t  närmare.
Miµ hjärta bultade, oc min andedräkt hämmade+, nu
sku\e det öppna @g för mig en ny wärld oc eµ nyµ lif.
Jag wek in på en smal gång#ig, som ledde uppför en
brant ba%e; när jag kom ut ur småskogen, låg eµ #ort
oc wälbyggdt ªoµ framför mig i boµnen af dalen. Det
war platsen för det äfwentyr, som grefwen ha} i @nnet
aµ be#å, oc jag gi% det o%så modigt ti\ möte+. Snart
befann jag mig i gångarna i den park, som omgaf ªot-
tet; i en mörk @doa\ee såg jag twenne män promenera,
af hwilka den ene war klädd som en prä#. Utan aµ bli
mig warse, kommo de mig närmare, oc i ifrigt samspråk
gingo de förbi mig. Den prä#klädde war en ung man,
öfwer hwilken+ ansikte en död+blekhet låg, som förrådde
eµ tärande bekymmer, den andre, enkelt men an#ändigt
klädd,  ty%te+  wara  en  redan  ti\  åren  kommen  man.
Wändande mig ryggen, saµe de @g på en #enbänk oc
jag kunde för#å hwarje ord, de talade.

„Hermogene+“, sade den gamle, „genom er enwisa ty#-
nad bringar ni er familj ti\ förtwi]an, ert dy#ra swår-
mod wäxer med hwarje dag, er ungdomskra} är bruten
oc blom#ret förwißnar, ert beªut aµ wälja det andliga
#åndet ti\intetgör a\a er far+ önskningar oc förhopp-
ningar. Men wi\igt sku\e han uppge deûa förhoppning-
ar, enda# en werklige inre ka\else oc eµ oemot#åndligt
behof af ensamhet a\t sedan er ungdom hade ho+ er al#-
rat deµa beªut,  ty han sku\e i%e wåga säµa @g emot
ödet+ wilja. Men den plöt+liga förändringen i hela ert
wäsen har bloµ a\t för tydligt wisat aµ någon händelse,
som ni enwi# förtiger, på wåldsamma#e säµ har skakat
ert inner#a oc nu fortsäµer @µ för#örelsewerk. Ni war
förr  en  munter,  okon#lad  oc  lefnad+glad  yngling!
Hwad har gjort er så främmande för a\t mänskligt, aµ
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ni mißtrö#ar om aµ i eµ människobrö# funne+ trö# oc
läkedom för er sjuka själ? Ni tiger oc #irrar #elt fram-
för er! Ni su%ar! Jag beswär er Hermogene+, ka#a af er
denna förhatliga dräkt! Tro mig, det ligger en hemlig-
het+fu\ kra} i sådana yµre ting! Menar ni i%e o%så aµ
om ej denna långa ro% längre twunge er ti\ denna gra-
vitetiska  gång,  sku\e  ni  åter  skrida  raskt  oc  hurtigt
framåt, ja, hoppa oc springa som förr? Det blänkande
skenet från epåleµerna, som förr glän#e på edra axlar,
sku\e ånyo ka#a ungdom+glöd på deûa bleka kinder, oc
sporrarne+ klirrande sku\e wara musik för den muntert
gnäggande hä#en, som sku\e dansa af glädje aµ åter bä-
ra @n älskade herre. Upp, herr baron! Bort med denna
swarta dräkt, som i%e an#år er! Låt Fredrik hämta er
uniform!“

Gubben  re#e  @g  oc  wi\e  gå,  oc  ynglingen  fö\  i
han+ famn.

„Hwad ni plågar mig,  gode  Reinhold!“  utbra#  han
med maµ rö#, ni pinar mig outsägligt. A%, ju mera ni
söker ho+ mig anªå #rängar, som förr klingade harmon-
iskt, de#o klarare känner jag hur ödet+ järnhand gripit
mig faµ oc kroûat mig, så aµ nu enda# mißljud bo i
mig som i en sprungen luta.“

„Så ty%er ni, käre baron“, infö\ gubben, „ni talar om
eµ oerhördt  oly%+öde,  som drabbat er, men hwari det
be#år förtiger ni, men må det wara hwad som hel#, en
ung man som ni, utru#ad med kra} oc eldigt ungdom+-
mod, må#e kunna wäpna @g mot ödet+ järnnäfwe, oc
höjande @g öfwer @µ öde, ly}a @g öfwer qwalen i deµa
eländiga lif. Jag wet i%e, herr baron, någon oly%a, som
wore  i  #ånd aµ bryta en kra}ig wilja.“ Hermogene+
ryggade eµ #eg ti\baka, oc #irrande på den gamle med
en hemsk, dy#er bli%, glödande som af återhå\en wrede,
utropade han med dof, ihålig rö#: „Så wet aµ jag själf
är det öde, som förintar mig, aµ eµ oerhördt broµ tyng-
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er på mig, eµ skändligt dåd, som jag gör bot för i elände
oc förtwi]an. War därför barmhärtig oc bed min far
aµ jag får ªippa härifrån oc dölja mig bakom de ty#a
murarne!“

„Baron“, infö\ gubben, „ni är nu i en #ämning, som
är egendomlig för en förkroûad själ, ni får i%e fara bort,
får i%e. Om eµ par dagar kommer baroneûan med Au-
relia, henne må#e ni trä{a.“ — Då uppgaf ynglingen
eµ hemskt hånskraµ oc ropade med en #ämma, som skal-
lade inom mig: „Må#e jag — må#e jag bli qwar?“ —
Sannerligen, gubbe, har du i%e räµ, min bot ska\ här
bli  wida  förskrä%ligare  än bakom  de  ty#a  murarne.“
Med  deûa ord förswann han me\an  buskarna oc lät
gubben #anna qwar, som med det sänkta hufwudet #ödt
i handen ty%te+ helt öfwerlämna @g åt @n smärta.

„Lofwad ware Jesu+ Kri#u+“ hälsade jag oc trädde
fram ti\ honom. Han for upp oc betraktade mig med
förwåning, men liksom han besinnade @g på något, som
redan war honom bekant, sade han:

„Ärewördige  herre,  ni är wißt  den,  på hwilken+  an-
kom# ti\ trö# för denna i sorg försänkta familj fru ba-
roneûan redan för we%or sedan förberedde oß.“

Jag bejakade deµa, oc Reinhold ªog snart om i en
glädtighet, som war karakteri#isk för honom. Wi genom-
wandrade den wa%ra parken oc kommo ªutligen ti\ en
ªoµet närliggande berså, hwarifrån en härlig utsikt öf-
wer bergen öppnade @g. På han+ ka\else infann @g en
betjänt, som ju# kom ut ur ªoµ+portalen, oc snart upp-
dukade+ för oß en präktig fruko#. Under det wi skålade
med de fy\da glasen, ty%te jag aµ Reinhold betraktade
mig med a\t #örre uppmärksamhet, som om han mödo-
samt sökte uppfriska eµ hal} utplånadt minne. Slutligen
utbröt han: „Min Gud, er+ högwärdighet! A\a märken
sku\e bedraga mig, om ni ej är pater Medardu+ från ka-
pu$inerklo#ret i … r, med klo#ret+ fu\makt oc på deß
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uppdrag, #add på resa ti\ Rom.“ Som om en blixt från
klar himmel hade trä{at mig, for wid Reinhold+ ord en
darrning genom hela min warelse, jag såg mig afªöjad
oc upptä%t, besky\d för mord; förtwi]an gaf mig #yr-
ka, ty det gä\de lif e\er död.

„Wiûerligen är jag pater Medardu+ från kapu$inerklo-
#ret i … r, oc å klo#ret+ wägnar på wäg ti\ Rom.“
Jag sade deµa med så my%en lugn oc faµning, som jag
war i #ånd aµ låtsa.

„Så är det wäl enda# en ti\fä\ighet“, sade Reinhold,
„aµ ni på resan tagit fel om wägen oc inträ{at här,
e\er hur kom det @g aµ fru baroneûan lärde känna er
oc sänder er hit?“ Utan aµ besinna mig, oc blindt e}er-
sägande  hwad en inre rö# ty%te+  ti\hwiska mig,  sade
jag:  „På resan gjorde  jag bekantskap med  baroneûan+
biktfader, oc han anbefa\de mig aµ här i huset fu\göra
deµa uppdrag.“  — „Det  är sant“  infö\  Reinhold,  „så
skref ju o%så fru baroneûan. Himlen ware ta%, som ti\
huset+ wäl förde er denna wäg oc aµ ni, som det an#år
en from oc behjärtad man, funnit er i aµ uppskjuta er
resa  för aµ här öfwa godt.  Händelsewi+  war jag för
några år sedan i … r oc hörde de salfwelsefu\a tal, som
ni där med hänförande wältalighet hö\ från predik#o-
len. Det är mig kärt aµ jag trä{ade er, innan ni talat
med baron, oc jag wi\ begagna mig däraf för aµ göra
er bekant med familjen oc wara så uppriktig, som det
an#år  mig  gent  emot  er,  ärewördige  herre,  en  helig
man, som himlen själf sändt ti\ wår trö#. Ni må#e ju
ändå för aµ kunna ge era bemödanden den räµa tenden-
sen oc ti\börliga werkan åtmin#one erhå\a antydning-
ar om åtski\igt, som jag hel# wi\e tiga med. För öfrigt
ska\  jag ej  bli a\t  för mångordig.  Jag är uppwuxen
ti\samman+  med  baronen,  oc  wåra  själar+  sympati
gjorde oß ti\ bröder oc nedref den skiljemur, som ski\na-
den i börd kunnat uppresa. Aldrig lefde jag skild från ho-
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nom oc blef  intendent  på deûa god+ på samma gång
som han, sedan wi fu\bordat wåra akademiska #udier,
ti\trädde @n afdöde fader+ egendomar här i berg+trak-
ten. Han+ fader hade önskat @n son+ äktenskapliga för-
bindelse  med  en befryndad familj,  oc denne uppfy\de
denna han+ wilja så my%et wi\igare, som han i den ho-
nom be#ämda bruden fann en härlig oc af naturen rikt
utru#ad warelse,  ti\ hwilken han oemot#åndligt kände
@g dragen. Hermogene+ oc Aurelia blefwo frukterna af
deµa ly%liga äktenskap. Merendel+  ti\bragte  wi wint-
rarne  i  den  närbelägna  hufwud#aden,  men  när  e}er
Aurelia+ födelse baroneûan började blifwa sjuklig, #an-
nade wi äfwen under sommaren i #aden, enär hon a\tid
war i  behof  af ski%liga läkare+ bi#ånd.  Hon dog,  oc
wi ]ydde ut på landet, oc enda# tiden kunde lindra den
djupa sorg, som gripit baronen. Hermogene+ wäxte upp
ti\ en skön yngling, oc Aurelia blef a\t mer oc mer @n
moder+ afbild; barnen+ sorgfä\iga uppfo#ran war wårt
arbete oc wår glädje. Hermogene+ wisade afgjord håg
för militärlifwet,  oc deµa nödgade baronen aµ sända
honom ti\ hufwud#aden för aµ där under han+ wän,
guvernören+, ögon begynna han+ bana. För# för tre år
sedan ti\bragte baronen, som förr, med Aurelia oc mig
hela wintern  i  residen+#aden,  del+  för  aµ åtmin#one
någon tid ha @n son i @n  närhet,  del+  för aµ besöka
wänner, som oupphörligt inbjudit honom. I hufwud#a-
den wä%te guwernören+ sy#erdoµer a\mänt uppseende.
Hon war föräldralö+ oc hade #ä\t @g under guvernör-
en+ beskydd, ehuru hon bebodde en särskild ]ygel af pa-
latset, där hade @µ eget hushå\ oc samlade #ora wärl-
den omkring @g. Utan aµ närmare beskrifwa Eugenia,*

nöjer jag mig med aµ omtala aµ a\t hwad hon sade be-
själade+ af eµ obeskri]igt behag, oc aµ därigenom hen-

* Eugenia: fel i papper+boken; ska\ för#å+ wara Eufemia äfwen här liksom i fort-
säµningen.  Anm. wid afskri} år 2003.
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ne+ utomordentliga skönhet  blef  så my%et  swårare aµ
emot#å. Naturligtwi+ faµade+ henne ingalunda ti\bed-
jare,  likwäl  kunde  man aldrig be#ämdt  på#å aµ hon
bland dem utmärkte någon särskildt, fa#mer för#od hon
aµ med skalkaktig ironi oc, utan aµ kränka någon, om-
gärda a\a med oªitliga band, så aµ de a\a, glada oc
muntra, rörde @g inom henne+ tro\kret+.  På baronen
gjorde  denna  Cir$e  eµ  underbart  intry%.  Strax  wid
han+ ankom# wisade hon honom en uppmärksamhet, som
synte+  ingifwen af barn+lig wördnad,  oc wid hwarje
samtal med honom ådagalade hon en för#ånd+bildning
oc eµ känªodjup, som i sådan grad knappa# före henne
funnit+ ho+ någon qwinna. Med obeskri]ig takt sökte oc
wann hon Aurelia+ wänskap oc tog @g henne an med så
my%en wärme, aµ hon i%e försmådde aµ ti\ oc med i
de obetydliga#e toaleµfrågor sörja för henne som en mo-
der. Wid hwarje ti\fä\e öfwer]ödade baronen af Eufe-
mia+ lof, oc härwidlag woro wi för#a gången i lifwet
af olika mening. Jag må#e ti\#å aµ hon af a\a war
den wa%ra#e oc härliga#e qwinnan, oc aµ för#ånd oc
känªa framly#e i a\t hwad hon sade, oc likwäl förefö\
hon  mig  på eµ  oförklarligt  säµ  från#ötande,  oc  jag
kunde i%e undertry%a en hemsk känªa, som bemäktigade
@g mig,** så snart hon såg på e\er ti\talade mig. I hen-
ne+ ögon lågade o}a en egendomlig glöd, oc omkring
henne+ annar+ wekt formade mun låg eµ drag af hatfu\
ironi, som o}a förskrä%te mig. Den om#ändigheten aµ
hon på deµa säµ o}a betraktade Hermogene+, som föga
e\er intet brydde @g om henne, gjorde mig säker om aµ
my%et, som ingen anade, dolde @g bakom den sköna ma-
sken. Mot baronen+ omätliga beröm hade jag wiûerligen
i%e aµ säµa annat än fysionomi#iska iakµagelser,  som
han i%e i det min#a lät gä\a, twärtom såg han i min
afsky  för  Eufemia  en  hög#  märkwärdig  idiosynkrasi.

** I papper+boken #år felaktigt med i #ä\et för mig. Anm. vid afskri} år 2003.
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Han anförtrodde mig aµ Eufemia sannolikt sku\e upp-
taga+ i familjen,  emedan han wi\e uppbjuda hela @µ
in]ytande för aµ sammanföra henne oc Hermogene+.
Denne inträdde ju# i rummet, då wi a\warligt talade
om deµa ämne, oc jag sökte fram a\a möjliga skäl för
aµ räµfärdiga min åsikt  om Eufemia.  Baronen,  wan
aµ i a\t handla ha#igt oc öppet, gaf honom ögonbli%li-
gen del af @na planer oc önskningar rörande Eufemia.
Hermogene+ hörde lugnt på a\t det, som baronen med
#ör#a entusia+m yµrade ti\ Eufemia+ lof. När denne
ªutat med @µ loftal, swarade han aµ han ej på min#a
säµ kände @g ti\dragen af Eufemia, aµ han aldrig sku\e
kunna älska henne, oc därför innerligt både honom upp-
gifwa hwarje tanke på en närmare förbindelse. Baronen
war i%e litet be#ört öfwer aµ så wid för#a #eget se @n
älsklingplan  om#örtad.  Eme\ertid  wisade  han  @g  så
my%et mindre enträgen mot Hermogene+, som han i%e
en  gång  wißte  Eufemia+  tänkesäµ  i  deµa  hänseende.
Med  @n  wanliga  gemytliga  glädtighet  skämtade  han
snart om @µ oly%liga försök oc menade aµ Hermogene+
måhända delade min idiosynkrasi, ehuru han ej för#ode,
aµ i en så wa%er oc intreûant qwinna kunde bo en så
afskrä%ande själ. Han+ förhå\ande ti\ Eufemia blef na-
turligtwi+ detsamma som förut;  han hade så want @g
wid henne, aµ han ej kunde låta en enda dag gå utan aµ
besöka henne. Så kom det @g aµ han en gång på skämt
sade aµ det enda# funne+ en enda människa i sä\skapet,
som ej wore förälskad i henne,  nämligen Hermogene+.
Han hade enwi# afªagit den förbindelse, som baronen så
my%et önskat.

Eufemia menade aµ det o%så kommit an på hwad hon
sagt ti\ förbindelsen, oc aµ hwarje närmande ti\ baro-
nen  wore  henne  önskwärdt  utom  genom  Hermogene+,
som ty%te+  henne  för  ny%fu\  oc a\warlig.  Eufemia
fördubblade @n uppmärksamhet mot baronen oc Aure-
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lia, oc med försiktiga antydningar lät hon baronen för-
#å aµ en förbindelse  med  honom själf  wore  i  henne+
ögon idealet för eµ äktenskap. A\t som kunde inwända+
med hänsyn ti\ ski\naden i ålder, för#od hon aµ weder-
lägga på eµ öfwertygande säµ, oc #eg för #eg operera-
de hon så ty# oc ski%ligt, aµ baronen må#e tro aµ a\a
Eufemia+ ideer oc önskningar spirat upp i han+ egen
själ. En kra}ig oc li{u\ natur, som han war, kände han
@g snart gripen af ynglingen+ glödande lidelse. Oc det
dröjde  i%e  länge,  innan  Eufemia  ti\  hufwud#aden+
häpnad war baronen+ maka. Med ka\ likgiltighet upp-
tog Hermogene+ @n fader+ gi}ermål. Aurelia, det kära
barnet, bra# ut i tårar.

Strax e}er  föreningen längtade Eufemia ti\  berg+-
trakten,  hon kom hit,  oc jag må#e  medge  aµ henne+
uppförande förblef så älskwärdt, aµ hon a}wingade mig
beundran. Så förgingo twenne år under lugn oc o#örd
lif+njutning. Under de båda wintrar, som wi ti\bragte i
hufwud#aden,  wisade baroneûan @n gemål  en så  obe-
gränsad wördnad oc så my%en hänsyn för han+ min#a
önskningar,  aµ  den  gi}iga#e  afund  må#e  ty#na,  oc
ingen af de unga herrar, som drömt om friµ spelrum för
@µ galanteri ho+ baroneûan, kunde ti\åta @g en+ den o-
betydliga#e  anmärkning.  Oc jag  war den  ende,  som
gripen af min gamla, knappa# öfwerwunna motwilja,
ånyo började hysa mißtroende.

Före förbindelsen med baronen war grefwe Viktorin,
en ung oc skön man, major wid lifgardet oc enda# tid-
tal+ i hufwud#aden, en af Eufemia+ ifriga#e beundrare
oc den ende, som hon, hänförd af ögonbli%et+ intry%, o-
friwi\igt  utmärkt  framför  de  öfriga.  En gång talade
man ti\ oc med om eµ närmare förhå\ande dem emel-
lan, men ryktet upphörde lika plöt+ligt, som det upp#åµ.
Grefwe Viktorin war denna winter åter i hufwud#aden
oc  naturligtwi+  i  Eufemia+  kret+,  men  han  ty%te+
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ingalunda  göra henne  @n  kur,  utan  snarare  afsiktligt
undwika henne.  Likwäl såg jag o}a aµ dera+ bli%ar,
när de möµe+  oc trodde @g obemärkta,  brunno  i het
längtan oc ly#et glödande begär som af en förtärande
eld. En a}on war ho+ guwernören församladt eµ glän-
sande sä\skap. Jag #od täµ wid eµ fön#er,  så aµ eµ
nedhängande draperi hal} dolde mig, bloµ twå e\er tre
#eg från mig #od grefwe Viktorin. Då smög @g Eufe-
mia,  i glänsande toaleµ oc skönare  än någonsin,  täµ
förbi  honom,  han faµade,  så  aµ ingen utom ju#  jag
kunde märka det, med lidelsefu\ hä}ighet henne i armen,
hon bäfwade synbarligen oc såg på honom med en obe-
skri]ig bli%, fu\ af glödande kärlek oc njutning+tör#an-
de wä\u#. Hon hwiskade några ord, som jag i%e för#od.
Eufemia måµe ha seµ mig, hon wände @g ha#igt om,
men jag hörde tydligt orden: „Wi äro observerade.“

Jag war #el af häpnad, fasa oc smärta. A%, hur ska\
jag  för  er,  ärewördige  herre,  beskrifwa denna  känªa?
Ti\+widare må#e jag tiga, men baroneûan wi\e jag be-
waka med argu+ögon oc, sedan jag fåµ wißhet om hen-
ne+ broµ, lösa de skändliga band, hwarmed hon snärjt
min oly%lige wän. Do% hwem kan möta djäfwulsk för-
ªagenhet; förgäfwe+, a\dele+ förgäfwe+ woro mina be-
mödanden, oc det hade warit löjligt aµ meddela baron-
en hwad jag seµ oc hört, emedan den ªuga säkerligen
funnit utwägar aµ fram#ä\a mig som en löjlig oc dår-
aktig andeskådare.

Snön  låg ännu  qwar på bergen,  då wi förra  wå-
ren ]yµade hit. Deµa oaktadt, företog jag en spatsertur
dit, oc i byn möµe jag en bonde, som i gång oc hå\-
ning hade något säreget. När han wände på hufwudet,
igenkände jag grefwe Viktorin, men i samma ögonbli%
förswann han bakom husen, oc jag kunde i%e mera [n-
na honom. Hwad kunde föranledt denna förklädnad an-
nat än han+ samför#ånd med baroneûan? Oc ju# nu är
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jag säker på aµ han åter be[nner @g här, ty jag har seµ
han+ jägare rida förbi, fa# det syne+ mig obegripligt aµ
han ej uppsökt baroneûan i #aden.

För tre månader sedan insjuknade guvernören hä}igt
oc önskade trä{a Eufemia. Med Aurelia re#e hon ögon-
bli%ligen dit, oc enda# en opaßlighet hindrade baronen
aµ åtfölja dem. Nu inbröto sorg oc oly%a öfwer wårt
hu+, ty snart skref Eufemia aµ en o}a i wansinnigt ra-
seri utbrytande melankoli drabbat Hermogene+, aµ han
irrade ensam omkring, förbannande @g oc @µ öde, oc
aµ a\a wännerna+ oc läkarne+ an#rängningar woro
förgäfwe+.  Ni kan tänka er,  ärewördige herre,  hwilket
intry% denna underräµelse sku\e göra på baronen.

Åsynen af sonen sku\e a\tför my%et angripit honom,
oc jag re#e därför ensam ti\ #aden. Hermogene+ war
genom de #arka medel, han anwändt, åtmin#one befriad
från de wilda utbroµen af wanweµ, men en #i\a me-
lankoli hade inträdt, som läkarne hö\o för obotlig. När
han såg mig, blef han djupt rörd, oc han sade aµ eµ o-
ly%ligt öde drefwe honom aµ afsäga @g det #ånd han
ti\hör, oc aµ han enda# som andlig medlem af eµ klo-
#er kunde rädda @n själ från ewig fördömelse. Jag fann
honom redan då i den dräkt, i hwilken ni seµ honom, oc
det ly%ade+ mig trot+ han+ mot#ånd föra honom hit.
Han är lugn, men ªäpper i%e @n [xa ide, oc a\a bemö-
danden aµ få reda på den händelse, som försaµ honom i
deµa ti\#ånd, förblifwa fruktlösa, oaktadt upptä%ten af
denna hemlighet kanske läµa# kunde ge wid handen eµ
werksamt botemedel.“

„För någon tid sedan skref baroneûan aµ hon på ti\rå-
dan af @n biktfader wi\e hitsända en orden+prä#, som
kanske läµare än någon annan kunde inwerka på Hermo-
gene+, emedan han+ wansinne tydligen har en religiö+
färgning.  Innerligt  gläder det mig,  ärewördige herre,
aµ walet fa\it på er, som en ly%lig ªump ju# förde ti\
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hufwud#aden. Ni kan återge en pröfwad familj deß för-
lorade lugn, om ni riktar era bemödanden, hwilka Gud
gifwe @n wälsignelse, på eµ dubbelt mål. Utforska Her-
mogene+ grä+liga hemlighet, han+ @nne ska\ läµa+, när
han i den heliga bikten e\er annorlunda yppat den för
er,  oc  kyrkan ska\  återgifwa honom  ti\  lifwet  i  den
wärld, han ti\hör, i #ä\et för aµ begrafwa honom bak-
om klo#ermurarne. Men träd o%så baroneûan nära! Ni
wet a\t oc medger aµ fa# mina iakµagelser warit såda-
na, aµ på dem ej kan bygga+ någon anklagelse,  så är
do% eµ mißtag oc en oräµwi+ mißtanke knappa# möj-
lig. Ni ska\ dela min mening, när ni seµ oc lärt känna
Eufemia. Hon har eµ religiö# temperament, kanske ly$-
ka+  det  er  wältalighet  aµ tränga  ti\  henne+  hjärta,
wä%a oc  förbäµra  henne  oc  bringa  henne  aµ af#å
från det förräderi mot min wän, som sku\e ko#a henne
henne+  ewiga salighet.  Äfwenlede+  må#e  jag säga er,
ärewördige herre, aµ det o}a syne+ som om baronen bu-
re en sorg inom @g, hwar+ orsak han döljer äfwen för
mig,  ty  utom  bekymret  för  Hermogene+  kämpar  han
ögonskenligen med en tanke,  som förföljer honom. Det
har runnit mig i @nnet aµ en oly%lig ªump kanske gif-
wit honom eµ tydligare bewi+ på baroneûan+ broµ+liga
umgänge med den förbannade grefwen, än det jag äger.
Ärewördige herre, o%så min hjärtewän, baronen, anbe-
fa\er jag åt edra prä#erliga omsorger.“

Med  deûa  ord  ªöt  Reinhold  @n  beräµelse,  som  på
mångfaldigt säµ marterat mig, under det aµ de sä\sam-
ma#e motsägelser korsade hwarandra. Miµ eget jag, som
blifwit en spelbo\ för den ny%fu\a ªumpen, oc upplö#
i främmande ge#alter, sam utan fä#e på det haf af hän-
delser, hwilka likt brusande wågor ªogo öfwer mig. Jag
kunde i%e igen[nna mig själf. Uppenbarligen blef Vikto-
rin genom den oly%a, som min hand, men i%e min wilja
föranledde, #örtad i afgrunden. Jag träder i han+ #ä\e,

59



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

men Reinhold känner pater Medardu+, predikanten i ka-
pu$inerklo#ret i … r, oc så är jag för honom hwad jag
i werkligheten är! Men det förhå\ande med baroneûan,
som Viktorin underhå\er, kommer öfwer miµ hufwud,
ty jag är själf Viktorin. Jag är den jag syne+ oc syne+
i%e hwad jag är; mig själf en oförklarlig gåta, är jag o-
ense med miµ eget jag!

Oaktadt #ormen inom mig, ly%ade+ jag någorlunda
hy%la eµ prä#erligt lugn oc före#ä\de mig för baro-
nen. I honom fann jag en åldrad man, men i de ªo%na-
de anlet+dragen woro ännu spår af sä\synt  #yrka oc
kra}. I%e ålder, utan grämelse hade dragit djupa fåror i
han+ breda oc öppna panna oc färgat han+ lo%ar hwi-
ta. Deµa oaktadt, rådde i a\t hwad han talade oc i he-
la han+ säµ en glädtighet oc wänlighet, som må#e wer-
ka oemot#åndligt ti\dragande. När Reinhold före#ä\t
mig  som  den,  hwilken+  ankom#  baroneûan  förebådat,
såg han på mig med en genomträngande bli%, som blef
a\t  wänligare,  när Reinhold  beräµade aµ han redan
för år ti\baka hört mig predika i … r, oc där öfwerty-
gat @g  om min  sä\synta  wältalighet.  Baronen  rä%te
mig trohjärtadt handen, oc wändande @g ti\ Reinhold,
sade han: „Käre Reinhold, jag wet i%e hur det kom @g
aµ den ärewördige herrn+ anlet+drag så wid för#a an-
bli%en werkade ti\talande; de wä%te en erinran, som jag
förgäfwe+ sökte göra tydlig oc lefwande för mig.

Jag wäntade aµ han #rax sku\e utbryta: „Det är ju
grefwe Viktorin!“ ty underbart nog trodde jag mig nu
själf wara Viktorin;  oc jag kände miµ blod komma i
hä}ig swa\ning, #iga upp ti\ mina kinder oc ge dem
en högre färg. Jag byggde på Reinhold, som kände mig
som pater Medardu+, ehuru deµa synte+ mig själf som
en osanning; i min förwirring war jag ej i #ånd aµ lösa
deûa gåtor.
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E}er baronen+ önskan sku\e jag #rax #i}a bekantskap
med Hermogene+, men denne war ingen#äde+ aµ [nna.
Man hade seµ honom wandra upp mot bergen oc gjor-
de @g ingen oro för han+ sku\, emedan han o}a ]era da-
gar å rad på deµa säµ hå\it @g undan. Hela dagen ige-
nom #annade jag i Reinhold+ oc baronen+ sä\skap, oc
så småningom återwann jag så my%en inre faµning, aµ
jag på qwä\en kände mig kra}ig nog aµ kä%t gå ti\
möte+ de underliga öden, som ty%te+ wänta mig. I nat-
ten+  ensamhet  öppnade  jag portföljen  oc öfwertygade
mig om aµ det war grefwe Viktorin, som låg kroûad i
afgrunden, för öfrigt woro de ti\ honom riktade brefwen
af likgiltigt innehå\, oc i%e eµ enda förde mig en+ med
en #afwelse djupare in i grefwen+ lefnad+förhå\anden.
Utan aµ widare bekymra mig därom, beªöt jag aµ fu\-
#ändigt foga mig i hwad ªumpen medförde, när baron-
eûan kommit hem oc fåµ se mig.

Redan nä#a morgon inträ{ade helt owäntadt baron-
eûan med Aurelia. Jag såg båda #iga ur wagnen oc,
moµagna  af  Reinhold,  inträda  genom  ªoµ+portalen.
Gripen af sä\samma aningar, gi% jag oroligt fram oc
ti\baka i miµ rum, men länge dröjde det ej, innan jag
nedka\ade+.  Baroneûan,  en  skön,  härlig  qwinna i  @n
hög#a blom#ring, gi% mig ti\ möte+. När hon blef mig
warse, synte+ hon särdele+ rörd, henne+ rö# darrade, oc
hon kunde knappt [nna ord. Henne+ synbara förlägenhet
ingaf mig mod,  oc e}er klo#ersed  gaf jag henne  min
wälsignelse — hon bleknade oc må#e säµa @g ned. Rein-
hold såg på mig oc log gladt oc belåtet. I deµa ögon-
bli% öppnade+ dörren, oc baronen inträdde med Aure-
lia.

När jag såg Aurelia, fö\ en #råle in i miµ hjärta oc
tände där deß fördolda#e känªor, en ljuf längtan oc en
brinnande kärlek+ hänry%ning; ja, lifwet möµe mig nu i
färg oc glan+,  där a\t förut  låg dödt oc öde bakom
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mig i den ka\a naµen. Det war hon själf, henne, som
jag seµ i bikt#olen i den underbara visionen. Den swår-
modiga, barn+ligt fromma bli%en i de mörkblå ögonen,
de mjukt formade läpparne, den i bedjande andakt böjda
na%en,  den höga,  smärta  ge#alten,  i%e  Aurelia,  utan
den heliga Rosalia själf war det. Ti\ oc med den azur-
blåa  scalen,  som  Aurelia  ka#at  öfwer  den  mörkröda
klädningen, war i we%en+ fanta#iska fa\ a\dele+ lik den
dräkt, som helgonet bar på målningen oc den obekanta i
visionen. Hwad war baroneûan+ yppiga skönhet gente-
mot Aurelia+ himmelska behag? Bloµ henne såg jag, a\t
annat war förswunnet omkring mig. Min inwärte+ rö-
relse  kunde  i%e undgå de omkring#ående.  „Hur är det
med er, ärewördige herre“, sade baronen, „ni syne+ egen-
domligt  rörd?“ Deûa ord återförde mig ti\  besinning,
oc jag kände i  deµa ögonbli% en öfwermänsklig  kra}
wäxa upp inom mig, en okänd lu# aµ wåga a\t, ty hon
sku\e bli kamppriset.

„Jag ly%önskar er, herr baron!“ utropade jag, som gri-
pen af hänry%ning. „Eµ helgon wandrar bland oß inom
deûa wäggar, snart öppnar @g himmelen, oc den heliga
Rosalia själf, omgifwen af änglar, skänker trö# oc salig-
het åt de i #o}et böjda, som med fromhet oc tro anropa
henne. Jag ser henne+ hufwud #råla i glorian af him-
melsk förklaring, ser henne upply}ad i den kör af helgon,
som henne+ ögon kunna skåda! Sancta Rosalia, ora pro no-
bis!“

Med ögonen riktade uppåt,  knäfö\ jag sammanknäp-
pande händerna, oc a\a följde miµ exempel. Ingen kom
med yµerligare frågor, man ti\skref min hänry%ning eµ
ªag+ högre inspiration, oc baronen beªöt aµ i kyrkan i
#aden låta läsa mäûor wid den heliga Rosalia+ altare.
Utmärkt hade jag på deµa säµ räddat mig ur förlägen-
heten, oc jag beªöt aµ wåga ännu mer för aµ få äga
Aurelia, för hwilken+ sku\ lifwet war mig dyrbart.
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Baroneûan  ty%te+  wara i  en  egendomlig  #ämning,
henne+ bli%ar följde mig, men så o}a jag obeswäradt be-
traktade  henne,  weko  henne+  ögon osäkert  undan.  Det
war redan a}on, då Reinhold wisade @g oc sade mig aµ
baroneûan,  gripen  af  min  fromma  hänförelse,  önskade
tala med mig på @µ rum.

När jag inträdde i baroneûan+ gemak, gi% hon några
#eg emot mig, grep mig i båda armarne, såg mig #elt
in i ögonen oc utropade: „Är du Medardu+, kapu$iner-
munken? Men din rö#, ge#alt, dina ögon oc diµ hår!
Tala e\er jag förgå+ af ånge# oc twifwel! Viktorin“,
hwiskade hon ty#; sedan omfamnade hon mig med den
wilda hä}igheten af en otämjd wä\u# — en het blod-
#röm rasade genom mina ådror, blodet sjöd, i namnlö+
njutning oc wansinnig hänry%ning förswann min be-
sinning, men ännu under synden war hela miµ hjärta
wändt ti\ Aurelia, oc för henne+ sku\ o{rade jag deµa
ögonbli% genom miµ lö}e+broµ min själ+ wälfärd.

Ja, i mig lefde enda# Aurelia, oc likwäl grep+ jag af
en ry+ning, när jag tänkte på aµ åter möta henne, nå-
got som do% må#e ske wid a}onmåltiden. Jag ty%te aµ
henne+ fromma bli% sku\e #ä\a mig ti\ answar för min
oly%saliga synd, oc aµ jag, afªöjad oc förintad, sku\e
förgå+ i smälek  oc fördärf.  E}er deµa kunde jag i%e
he\er beªuta mig för aµ återse baroneûan, oc förebär-
ande en andakt+öfning,  #annade jag på miµ rum,  då
man ka\ade mig ti\ måltiden. Do% behöfde jag enda#
få dagar för aµ öfwerwinna a\ ªag+ blygsel, baroneûan
war älskwärdheten själf,  oc ju intimare  oc rikare på
broµ+liga njutningar wår förbindelse  blef,  de#o  mera
fördubblade hon @n uppmärksamhet mot baronen. Hon
ti\#od för mig aµ min tonsur, miµ naturliga skägg oc
werkligt klo#erliga hå\ning beredt henne #or äng+lan.
Ja, miµ plöt+liga oc hänförda anropande af den heliga
Rosalia hade nä#an öfwertygat henne aµ något mißtag
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e\er en widrig ªump omintetgjort henne+ med Viktorin
ªugt anlagda plan oc i han+ #ä\e fört dit en fördömdt
äkta kapu$inermunk.  Hon berömde min försiktighet  aµ
ska{a mig en riktig tonsur oc naturligt skägg oc i gång
oc hå\ning så grundligt inlära min ro\, aµ hon o}a
må#e se mig riktigt in i ögonen för aµ ej råka i äfwen-
tyrliga twifwel+mål.

Då oc då kom Viktorin+ jägare, förklädd ti\ bonde,
ti\ parken, oc jag underlät ej aµ i hemlighet uppmana
honom aµ hå\a @g beredd aµ ]y med mig, för den hän-
delse aµ en oly%lig ªump bragte mig i fara. Baronen
oc Reinhold synte+ my%et belåtna med mig oc uppfor-
drade mig ifrigt aµ med a\ i min makt #ående ifwer
antaga mig  den melankoliske  Hermogene+.  Ännu  hade
det i%e blifwit mig möjligt aµ tala eµ enda ord med ho-
nom,  ty synbarligen undwek han a\a ti\fä\en aµ bli
ensam med mig, oc när han trä{ade mig i sä\skap med
baronen e\er Reinhold, såg han så underligt på mig, aµ
jag hade a\ möda aµ ej råka i synbar förlägenhet. Han
synte+ se djupt in i min själ oc utspeja mina hemliga#e
tankar. Eµ djupt obetwingligt mißmod, eµ undertry%t
gro\,  en mödosamt kufwad wrede lägrade @g på han+
bleka ansikte, när han blef mig warse. En gång hände
det @g aµ han möµe mig på en promenad i parken. Jag
hö\ ti\fä\et för lämpligt aµ bringa ordning i förhål-
landet oß eme\an, grep därför han+ hand, när han wi\e
undwika mig, oc talade ti\ honom så enträget oc fu\t
af salfwelse, aµ han werkligen synte+ uppmärksam oc ej
kunde undertry%a @n rörelse. Wi saµe oß på en #enbänk
wid ªutet af en gång, som förde ti\ ªoµet. Medan jag
talade, #eg min hänförelse, oc jag ordade om hur synd-
igt det  war, när människan,  förtärd af grämelse,  för-
smådde kyrkan+ trö# oc hjälp, som kunde uppräµa den
förkroûade,  oc  sålunda  motwerkade  de  sy}en,  som  en
högre makt fa##ä\t som lifwet+ mål. Ja, ti\ oc med
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förbrytaren [nge ej twi]a på himmelen+ nåd, då deµa
twifwel kunde ko#a henne den salighet, som hon, renad
genom from bot, kunde förwärfwa. Jag uppfordrade ho-
nom ªutligen aµ bikta för mig, i det jag lofwade honom
absolution för de synder,  han begåµ. Han re#e @g då
med sammandragna ögonbryn, han+ ögon lågade, oc en
glödande  rodnad  öfwerfor  han+  likbleka  ansikte.  Med
gä\ rö# utropade han: „Är du då själf ren från synd, ef-
tersom du wågar likt den rena#e, likt den Gud, som du
förhånar, skåda in i miµ brö#, aµ du wågar aµ lofwa
mig syndaförlåtelse, du, som själf förgäfwe+ ska\ #räfwa
e}er  försoning,  e}er  en  salighet,  från  hwilken  du för
ewigt är ute#ängd. Eländige hy%lare,  snart är weder-
gä\ningen+ #und inne oc trampad i #o}et som eµ gi}-
igt kräk, ska\ du wid din ne+liga död fåfängt söka hjälp,
oc  smäktande  e}er  förloßning  från  outsägliga  qwal,
ska\ du gå under i wansinne oc förtwi]an.“

Han gi% snabbt bort, oc jag #od förkroûad, förintad,
a\ min faµning oc miµ mod war förswunnet. Jag såg
Eufemia komma ut ur ªoµet, klädd som ti\ promenad i
haµ oc scal. Ho+ henne kunde jag [nna trö# oc hjälp,
oc jag ilade fram ti\ henne. Hon blef förskrä%t öfwer
miµ för#örda utseende oc frågade mig e}er orsaken, oc
jag beräµade henne noggrant om det uppträde, som jag
ha} med Hermogene+,  i  det  jag äfwen omtalade min
äng+lan  oc  oro  aµ  Hermogene+  genom  en  oly%lig
ªump sku\e kunna förråda wår hemlighet. Eufemia fö-
refö\ i%e en gång förwånad, oc hon log så sä\samt, aµ
en ry+ning genomlopp mig, oc sade: „Låt oß gå längre
in i parken, ty man kunde här iakµaga oß, oc det sku\e
syna+ egendomligt, aµ den ärewördige pater Medardu+
talar så hä}igt med mig!“ Wi gingo ti\ en afside+ löfsal,
oc där omfamnade mig Eufemia med lidelsefu\ hä}ig-
het, medan henne+ heta, glödande kyûar brände på mina
läppar.
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„War lugn Viktorin“, sade Eufemia, „för det som nu
försaµ dig i äng+lan oc twifwel! Jag är ti\ oc med
glad aµ deµa med Hermogene+ har inträ{at, ty nu kan
oc må#e jag tala med dig om my%et,  som jag länge
hemlighå\it.  Du  må#e  ti\#å  aµ  jag  förwärfwat  en
sä\synt andlig makt öfwer a\t som omger mig, oc jag
menar aµ deµa fa\er @g läµare för qwinnan än för er
män. Finn+ det något #örre än aµ i lifwet för#å aµ be-
härska lifwet, aµ som i en tro\kret+ binda deß företeelser
oc rika njutning+möjligheter e}er det godty%e, som en-
samt är härskaren ti\åtet? Du, Viktorin, hör ti\ de få,
som helt för#åµ mig, o%så du har för#åµ aµ ska{a dig
en #åndpunkt öfwer diµ egna jag, oc jag har därför i%e
försmåµ aµ som gemål ly}a dig upp ti\ min tron i eµ
högre rike.  Hemligheten i wår förbindelse  tjänar bloµ
aµ förhöja deß behag, oc är wårt nuwarande samlif i
högre mening ej det djärfwa#e wåg#y%e, som förhånar
wanmakten af a\ konventione\ inskränkthet? Aµ jag af
hjärtat föraktar denna inskränkthet,  i det jag leker med
den, det wet du. Baronen är mig eµ ti\ leda blifwet
werktyg, som nu ligger dödt oc förbrukadt som eµ utlu-
pet hjulwerk. Reinhold är för inskränkt för aµ af mig
beakta+, Aurelia är eµ godt barn, oc wi ha enda# aµ
ska{a med Hermogene+. Jag erkänner för dig aµ Her-
mogene+, när jag för# såg honom, på mig gjorde eµ un-
derbart intry%. Jag hö\ honom för mäktig aµ upptaga+
i den högre wärld, som jag wi\e öppna för honom, oc
för för#a gången tog jag mi#e. I honom war något [-
entligt, som re#e @g ti\ mot#ånd mot mig, ja, den tro\-
makt, hwarmed jag ofriwi\igt fängªade a\a, #öµe ho-
nom ti\baka. Han förblef ka\, dy#er oc ªuten oc upp-
eggade, i det han med underbar #yrka mot#od mig, min
fantasi oc min lu# aµ börja en kamp, där han sku\e du-
ka under. Jag war beªuten ti\ denna #rid, när baronen
beräµade mig aµ han föreªagit Hermogene+ en förbin-
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delse med mig, men aµ han afböjt densamma. Som en
gudomlig gni#a upply#e mig då den tanken aµ själf för-
mäla mig med baronen för aµ på en gång röja ur wä-
gen de småaktiga, konventione\a hänsyn, som hindrande
omgåfwo mig. Do%, jag har o}a nog talat med dig om
deµa gi}ermål,  oc med  handling  wederlade jag dina
twifwel+mål, ty det ly%ade+ mig på få dagar aµ af den
gamle göra en dum oc öm älskare, oc han må#e hå\a
min wilja som ti\fred+#ä\andet af en innerlig önskan,
som han knappa# öppet wågade fram#ä\a. Men i bak-
grunden  låg hämndetanken  mot  Hermogene+,  som  nu
sku\e  bli  läµ  aµ werk#ä\a.  Slaget  uppsköt+  för  aµ
drabba hårdare oc dödligare. Om du i%e förmådde höja
dig i nivå med mina åskådningar, sku\e jag draga i be-
tänkande aµ säga mera om en sak, som nu gåµ i fu\bor-
dan. Jag bemödade mig aµ gå riktigt grundligt ti\wä-
ga, wisade mig i hufwud#aden dy#er oc inåtwänd oc
bildade så en kontra# mot  Hermogene+,  som rörde @g
gladt  oc  lu#igt  i  @na  militära syûelsäµningar.  Min
morbror+ sjukdom förbjöd a\a glänsande ti\#ä\ningar,
oc jag för#od ti\ oc med aµ undwika visiterna ho+ det
närma#e  umgänget.  Hermogene+  besökte  mig,  kanske
bloµ för aµ uppfy\a en plikt, som han war skyldig @n
moder; han fann mig försänkt i dy#er e}ertanke, oc då
han förwånad öfwer min i ögonen fa\ande förändring,
enträget frågade e}er orsaken, ti\#od jag gråtande aµ
baronen+ dåliga hälsoti\#ånd, som han enda# med mö-
da kunde hå\a hemligt, lät mig frukta aµ jag snart må-
#e förlora honom, oc aµ denna tanke war mig förskrä%
lig oc outhärdlig. Han war uppskakad, oc när jag med
djupa#e  känªa  för  honom  skildrade  min  äktenskapliga
ly%a, när jag a\t warmare utbredde mig öfwer baron-
en+  förträ{liga  @nnelag,  så  aµ det  blef  tydligt  huru
grän+lö# jag dyrkade honom, ja, huru jag lefde med oc
i honom, #eg han+ häpnad oc förwåning mer oc mer.
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Han kämpade tydligen med @g själf, men den sugge#iva
makt, som jag utöfwade, segrade öfwer den mot mig [-
entliga  prin$ipen,  som  elje+  gjorde  mig  mot#ånd,  oc
min triumf war säker, när han nä#a a}on återkom.

Han fann mig ensam oc ännu dy#rare än under går-
dagen, jag talade om baronen oc min outsägliga åtrå
aµ återse honom. Hermogene+ war i%e densamme, han
war som bunden af mina bli%ar, oc dera+ farliga eld
fö\  tändande  i han+ själ.  När han+ hand låg i min,
ry%te den krampaktigt, oc tunga su%ar undªuppo han+
brö#. Jag hade riktigt beräknat hög#a kulmen af denna
medwet+lösa exaltation. Den qwä\, han sku\e gå under,
försmådde jag i%e en+ deûa kon#er, som äro så utªitna,
men likwäl a\tid med god werkan upprepa+. Det ly%a-
de+. Följderna woro ry+ligare än jag tänkt, oc likwäl
ökade de min triumf, i det de på det me# lysande säµ be-
#yrkte miµ wälde. Den makt, med hwilken jag bekämpa-
de den antipati, som annar+ talade ti\ honom i sä\sam-
ma aningar, hade kroûat han+ själ, han förfö\, som du
wet, i wansinne, utan aµ du do% kunde känna den werk-
liga  orsaken.  Det  är  egendomligt  aµ  de  wanweµige
#undom,  liksom #ode de i närmare förhå\ande ti\  en
högre, andlig wärld, se in i det fördolda oc uµala deµa
på eµ sådant säµ, aµ den hemska rö#en af eµ andra jag
o}a ªår oß med fasa. Härifrån härleder det @g nog aµ
Hermogene+, särskildt på grund af det egendomliga för-
hå\ande, i hwilket du, han oc jag #å ti\ hwarandra, på
eµ hemlighet+fu\t säµ genomskådat dig oc är dig [ent-
ligt  @nnad,  men  en fara är härwidlag ingalunda för
handen. Betänk, ti\ oc med om han öppet wisade @n [-
endskap  oc  sade:  „lita  i%e  på  den  förklädde  prä#en!“
hwem sku\e wäl hå\a det för annat än en ide, som födt+
af han+ wansinne, i a\ synnerhet som Reinhold warit så
wänlig aµ i dig igenkänna pater Medardu+? Eme\ertid
är det säkert, aµ du ej, som du welat oc tänkt, kan in-
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werka på Hermogene+.  Min hämnd är fu\bordad, oc
Hermogene+  mig lika onyµig  som en bortka#ad leksak
oc så my%et beswärligare, som han tydligen anser det
för en botöfning aµ betrakta mig oc därför a\tid ser på
mig med en skendöd+ #ela bli%. Han må#e bort, oc jag
tror aµ du kan #yrka honom i han+ ide aµ inträda i klo-
#er oc ti\ika göra baronen oc han+ wän Reinhold wil-
ligare aµ ingå i han+ planer. Hermogene+ är mig werk-
ligen motbjudande,  han+ åsyn uppskakar mig,  oc han
må#e bort! Den enda, som han syne+ annorlunda,  är
Aurelia,  den fromma barnungen;  enda# genom henne
kan du inwerka på Hermogene+, oc jag ska\ sörja för
aµ du kommer henne närmare. Om det syne+ lämpligt,
kan du yppa för Reinhold e\er baronen aµ Hermogene+
för dig biktat en swår förbrytelse, som du naturligtwi+
pliktenligt må#e förtiga. Do%, mera därom sedan! Nu
wet du a\t, Viktorin, handla nu oc förbli min. Härska
med mig öfwer denna löjliga wärld af do%or, som rör
@g  omkring  oß!  Lifwet  må#e  skänka  oß  de  härliga#e
njutningar, utan aµ wi låta intwinga oß i deß trång-
het.“

Wi sågo baronen på af#ånd oc gingo honom ti\ mö-
te+, liksom inbegripna i eµ fromt samspråk.

Måhända behöfde+ enda# Eufemia+ förklaring af @n
lif+åskådning för aµ komma mig aµ känna den öfwer-
läg+na makt, som liksom eµ ut]öde af högre prin$iper,
besjälade miµ inre. Något öfwermänskligt inom mig lyf-
te mig plöt+ligt ti\ en #åndpunkt, från hwilken jag såg
a\t  e}er en annan måµ#o% oc i andra färger.  Den
själ+#yrka oc makt öfwer lifwet, hwaraf Eufemia skröt,
synte+ mig wärd det biµra#e hån. I samma ögonbli%,
som den eländiga förmenade aµ hon lekte med lifwet oc
deß riskabla#e förwe%lingar, war hon helt i händerna på
ªumpen e\er det öde, som min hand #yrde. Nu war det
min  kra}, som kunde qwarhå\a henne i wi\farelsen aµ
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hå\a den för wän oc förbund+broder, som, ti\ henne+
fördärf ti\ det yµre liknande wännen, hade henne i @na
klor, så aµ hon gåµ a\ frihet förlu#ig. I @n högmodiga
oc själfwiska i\usion  war mig  Eufemia föraktlig,  oc
miµ förhå\ande ti\ henne war så my%et widrigare, som
enda# Aurelia lefde inom mig, oc enda# hon war skuld
ti\ mina begångna synder, om jag ännu hå\it det för
synd, som synte+ mig som höjden af a\ jordisk njutning.
Jag beªöt aµ göra det wid#rä%ta#e bruk af den i mig
inneboende makten oc själf faµa tro\#afwen för aµ be-
skrifwa de $irklar, inom hwilka a\t sku\e röra @g e}er
miµ behag. Baronen oc Reinhold tä]ade med hwaran-
dra i aµ göra lifwet på ªoµet angenämt för mig, de fat-
tade ej den swaga#e mißtanke om miµ förhå\ande ti\
Eufemia, fa#mer yµrade baronen o}a aµ Eufemia för#
genom mig blifwit honom återgifwen, oc deµa ty%te+
mig klart bekrä}a riktigheten i Reinhold+ förmodan aµ
en ti\fä\ighet  bragt honom Eufemia+ oti\åtna #igar
på spåren. Hermogene+ såg jag sä\an, han undwek mig
med synbar äng+lan, oc baronen oc Reinhold ti\skref-
wo deµa skyggheten för miµ fromma oc heliga wäsen
oc den skärpa, hwarmed jag genomskådade han+ orediga
själ. O%så Aurelia ty%te+ afsiktligt undandraga @g mi-
na bli%ar, hon undwek mig, oc om jag talade ti\ henne,
wisade hon @g äng+lig som Hermogene+. Jag war nä-
#an säker på aµ Hermogene+ för Aurelia omtalat @na
grä+liga  aningar  rörande  mig,  likwäl  trodde  jag  det
möjligt aµ bekämpa han+ dåliga in]ytande. Sannolikt
på föranledning  af  baroneûan,  som  wi\e  säµa mig  i
närmare förbindelse  med Aurelia för aµ genom henne
werka på Hermogene+, bad baronen mig aµ underwisa
Aurelia i religionen+ högre my#erier. Så gaf mig Eufe-
mia själf medel aµ uppnå det härliga#e, som min fantasi
utmålade för mig i tusen yppiga bilder. Åsynen af Aure-
lia,  henne+  närhet,  ja,  beröringen  af  henne+  klädning
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saµe mig i lågor. Märkbart #eg blodet+ heta #röm upp
ti\  tankarne+  werk#ad,  oc jag talade  om religionen+
hemligheter i eldiga bilder, hwar+ djupa#e betydelse war
kärlek+tör#en+ wä\u#iga raseri. Henne owetande, borde
deûa i henne+ själ nedlagda bilder förunderligt utwe%la+
oc fy\a henne+ brö# med aningar om obekanta njut-
ningar, ti\ deß hon, pinad oc sönderªiten af onämnbar
åtrå, själfmant ka#ade @g i mina armar. Jag förberedde
mig sorgfä\igt på deûa så ka\ade lektioner med Aurelia
oc för#od aµ #egra uttry%+fu\heten i miµ föredrag.
Andäktigt, med knäppta händer oc nedªagna ögon, å-
hörde mig Aurelia, men ej en+ en ty# su% förrådde nå-
gon  djupare  werkan  af  mina  ord.  Mina  bemödanden
förde mig i%e närmare miµ mål, oc i #ä\et för aµ ho+
Aurelia upptända den fördärfbringande lågan, blef en-
da# den eld, som förtärde mig själf, än qwalfu\are. Ra-
sande af smärta oc wä\u#, grubblade jag på planer ti\
Aurelia+ fördärf, oc i det jag gentemot Eufemia hy%la-
de förtju# hänry%ning, spirade i min själ mot henne eµ
brinnande hat, som i @n sä\samma motsäµning gaf miµ
förhå\ande ti\ baroneûan eµ ªag+ wildhet, för hwilken
hon  förskrä%te+.  Hon  war widt a]ägsen  från  hwarje
mißtanke  om  den hemlighet,  jag dolde,  oc ofriwi\igt
må#e hon ge wika för den makt,  som jag i a\t högre
grad ti\skansade mig öfwer henne. O}a fö\ det mig i
tankarne aµ göra eµ ªut på mina qwal genom eµ wäl-
beräknadt wåld+dåd, för hwilket Aurelia sku\e duka un-
der,  men  beskärmande  oc  skyddande  ty%te+  a\tid  en
ängel #å bredwid henne oc trotsa a\a [entliga makter.
En ry+ning isade mina lemmar, oc jag afkylde+ i min
broµ+liga föresat+. Slutligen kom jag på den tanken aµ
låta henne e}ersäga af mig förfaµade böner i hopp aµ
därigenom komma fu\bordandet af mina lömska afsikter
närmare. Så skedde o%. Ty knäböjande bredwid mig oc
med  himmelwänd  bli%  upprepande  mina  böner,  [ngo
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henne+ kinder högre färg, oc henne+ barm böljade. Lik-
som i bönen+ ifwer faµade jag henne+ händer oc try%te
dem ti\ miµ brö#, jag war henne så nära, aµ jag ge-
nom#römmade+ af henne+ kropp+wärme, oc henne+ lö-
#a lo%ar hängde ned öfwer min skuldra. Jag war utom
mig af rasande begär oc omfamnade henne med wild å-
trå,  mina  kyûar  brände  redan  på  henne+  läppar oc
barm, då hon med eµ genomträngande skri ry%te @g loß
ur  miµ  famntag.  Jag  hade  ej  kra}  aµ  hå\a  henne
qwar, jag war som trä{ad af en blixt#råle. Hon ]ydde
snabbt undan ti\ rummet bredwid; dörren öppnade+, oc
Hermogene+ wisade @g. Han #od #i\a, #irrande på mig
med wansinniga oc fasawä%ande bli%ar. Jag samlade
a\ min kra} oc gi% djär} emot  honom,  ropade med
trotsig oc befa\ande rö#: „Hwad har du här aµ göra?
Bort med dig, dåre!“ Men Hermogene+ #rä%te @n hög-
ra hand mot mig oc sade med dof #ämma: „Jag wi\e
ªå+ med dig, men har ej något swärd. Du är mordet,
blod rinner ur dina ögon oc klibbar i diµ skägg!“

Han ªog  hårdt  igen  dörren,  förswann  oc  lämnade
mig ensam, skärande tänderna af raseri öfwer min swag-
het aµ låta mig hänry%a+ af ögonbli%et+ intry% oc aµ
sålunda utsäµa mig för fara oc förräderi. Ingen wisade
@g oc jag [% tid aµ bemanna mig oc med wanlig råd-
ighet [nna utwägar aµ undwika de farliga följderna af
en dålig början.

Så snart det blef mig möjligt, skyndade jag ti\ Eufe-
mia  oc  beräµade  med  frä%  dri#ighet  hela  händelsen
med Aurelia. Eufemia tog saken ej så läµ, som jag ön-
skat det, oc såg på mig sä\samt e}ertänksam.

Slutligen sade hon: „Viktorin, aµ du i%e ska\ kunna
knäböja bredwid en ]i%a med någorlunda drägligt utse-
ende utan aµ kyûa oc omfamna henne, förwånar mig.
E}er min kännedom om Aurelia ska\ hon, fu\ af blyg-
sel, förtiga denna händelse oc på @n höjd under någon

72



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

förewändning undandraga @g dina lidelsefu\a lektioner.
Jag befarar sålunda ej de obehagliga följder, som diµ o-
tämjda begär kunnat medföra. Jag hatar i%e Aurelia,
men henne+ anspråk+löshet oc bigoµeri, bakom hwilket
eµ obändigt högmod döljer @g, retar mig. Oaktadt jag
ej försmådde aµ leka med henne, har jag i%e ly%at+ win-
na henne+ förtroende; hon förblef skygg oc ªuten. Hen-
ne+ obenägenhet aµ anªuta @g ti\ mig oc det högmod,
hwarmed hon undwiker mig, inge mig antipati. Det är
en sublim tanke aµ se den blomma bruten oc wißnad,
som nu prålar med @na glänsande färger.  Jag unnar
dig aµ utföra denna sublima idee, oc det ska\ i%e faµa+
dig medel aµ läµ oc säkert hinna deµa mål. Skulden
bör fa\a på Hermogene+' hufwud oc förinta honom!“

Eufemia ordade widly}igare om denna @n plan oc
blef mig med hwarje ord förhatligare, ty i henne såg jag
enda# förbryterskan, oc så my%et jag än tör#ade e}er
Aurelia+ fördärf, war mig Eufemia+ hjälp likwäl för-
aktlig. Ti\ henne+ #ora förwåning afwisade jag därför
henne+ förªag, fa# jag inom mig war fa# beªuten aµ
på egen hand fu\borda det, hwarti\ Eufemia wi\e på-
twinga mig @µ bi#ånd.

Som baroneûan förmodat,  #annade  Aurelia  på @µ
rum,  förebärande  en opaßlighet,  oc dymedel#  undan-
dragande @g min underwisning för de närma#e dagar-
ne. Mot @n wana war Hermogene+ nu my%et baronen+
oc Reinhold+ sä\skap. Han wisade @g mindre inåtwänd,
men mera wild oc wredgad. Han hörde+ o}a tala högt
oc e}ertry%ligt, oc jag märkte aµ han, så o}a ªumpen
förde honom i min wäg, betraktade mig med återhå\et
gro\. O%så baronen+ oc Reinhold+ beteende undergi%
en sä\sam förändring.  Utan aµ i det yµre  på min#a
säµ bri#a i den uppmärksamhet  oc wördnad, de förut
wisat, ty%te+ de, tyngda af sä\samma aningar, i%e kun-
na trä{a den gemytliga ton, som annar+ lifwade wåra
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samtal. Hwad de sade war så twunget oc ka\t, aµ jag,
gripen af a\ehanda mißtankar, må#e an#ränga mig för
aµ åtmin#one syna+ obeswärad.

Eufemia+ bli%ar, som jag a\tid för#od aµ tyda, sade
mig aµ något inträ{at, som oroade henne. Likwäl war
det oß hela dagen omöjligt aµ obemärkt få samtala.

Midt i naµen då a\t i ªoµet sof, öppnade+ en tapet-
dörr ti\ miµ rum, oc Eufemia inträdde med eµ så för-
#ördt utseende, aµ jag aldrig hiµi\+ seµ henne sådan.
„Viktorin“,  sade hon,  „förräderi hotar oß.  Hermogene+
har upptä%t wår hemlighet. Antydning+wi+ har han in-
gifwit  baronen  mißtankar,  som,  fa# ouµalade,  likwäl
äng+lande följa mig. Hwem du är, oc aµ Viktorin döl-
jer @g under din heliga dräkt ty%e+ Hermogene+ wara
okunnig  om,  däremot  på#år  han aµ,  liksom  wore  du
djäfwulen själf, ha med dig förräderi, li# oc fördärf in-
trängt i huset. Så kan det ej fortfara, jag är tröµ på aµ
uthärda det twång, som pålägge+ mig af gubben, som
nu, som det syne+, med äng+lig swartsjuka bewakar a\a
mina #eg. Jag wi\ ka#a bort en leksak, som blifwit mig
tråkig oc du, Viktorin, bör deß wi\igare foga dig e}er
min önskan, som du då undgår aµ bli ertappad oc ªip-
per se det geniala förhå\ande, wåra andar uµänkt, ned-
sjunka ti\ en utnöµ maskerad oc en wanlig oc osmaklig
äktenskap+hi#oria. Den beswärlige gamle må#e ur wä-
gen, oc låt oß rådgöra om hur wi skola göra det, men
lyßna nu för#  ti\  min mening!  Du wet aµ baronen
hwarje morgon, medan Reinhold är syûelsaµ, går upp i
bergen för aµ wederqwi%a @g af trakten+ naturskönhet.
Smyg dig tidigare ut oc försök anträ{a honom wid ut-
gången af parken. I%e långt härifrån [nne+ en ry+lig
grupp af wilda klippor,  när man nåµ dit  upp,  gapar
mot  wandraren  på  ena  @dan  en  mörk,  boµenlö+  af-
grund, där #år, utspringande öfwer djupet, den så ka\a-
de »djäfwul+#olen«. Det på#å+ aµ gi}iga dun#er upp-
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#iga ur afgrunden, som bedöfwa oc i djupet neddraga
dem, som förmätet  wilja utforska hwad som döljer @g
därnere. Baronen, som skraµar åt denna fabel, #år o}a
på deµa klippblo% för aµ därifrån njuta af den wid-
#rä%ta utsikten. Det blir dig läµ aµ narra honom aµ
föra dig ti\ det farliga #ä\et. Står han en gång där oc
#irrar ut öfwer trakten, befriar oß en kra}ig #öt af din
hand från  den  wanmäktige  narren!“  —  „Nej  aldrig“,
skrek jag hä}igt, „jag känner denna farliga afgrund, kän-
ner djäfwul+#olen! Bort med dig oc bort med det broµ,
som du fordrar af mig!“

Eufemia sprang upp med wild glöd i bli%en, henne+
ansikte war wan#ä\dt af den hä}iga lidelse, som behär-
skade henne. „Eländige wekling“, ropade hon, „i din feg-
het wågar du motsäµa dig hwad jag beªutat? Du wi\
he\re foga dig under det ne+liga oket, än härska ti\sam-
man+ med mig? Men du är i mina händer, oc förgäf-
we+ söker du göra dig fri från den makt, som hå\er dig
fjäµrad wid mina föµer! Du werk#ä\er miµ uppdrag, i
morgon får den, som pinar mig med @n åsyn, ej längre
[nna+ ti\!“

När Eufemia sade deµa, grep mig eµ djupt förakt för
henne+ eländiga skryt, oc med eµ gä\t hånskraµ utropa-
de jag: „Wansinniga, du tror dig wara härskarinna öf-
wer lifwet, du tror dig leka med deß händelser, akta dig,
aµ i%e denna leksak i din hand blir eµ skarpt wapen, som
dödar dig! Wet eländiga, aµ jag, som du i din wanmäk-
tiga förbländning tror dig härska öfwer, hå\er dig, som
ödet själ}, i mina bojor. Din broµ+liga lek är enda# det
fängªade rofdjuret+ krampaktiga rörelser i buren! Wet
då, eländiga, aµ din älskare ligger kroûad i afgrunden,
oc aµ du i han+ #ä\e omfamnat hämnaren! Gå oc
förtwi]a!“

Eufemia wa%lade,  konvulsiviskt  skälfwande,  war hon
nära aµ sjunka ti\  golfwet,  jag grep henne  oc #öµe
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henne genom tapetdörren ut i korridoren. Tanken aµ dö-
da henne #eg upp i mig, jag underlät det utan aµ weta
af det, ty när jag #ängde tapetdörren trodde jag aµ jag
werkligen utfört dådet. Jag hörde eµ skrik oc bu\ret af
en dörr, som #ängde+.

Nu hade jag #ä\t mig på en #åndpunkt, som försaµe
mig utanför a\t wanligt mänskligt handlande, nu må#e
ªag  följa  på  ªag,  oc  i  det  jag  förklarade  mig  som
hämnden+  onde  ande,  må#e  jag  utföra  det  oerhörda.
Eufemia+ undergång war beªuten, oc när deµa skeµ,
sku\e Aurelia bli min.

Jag häpnade öfwer  den inre  #yrka,  som  gjorde  det
möjligt för Eufemia aµ nä#a dag wisa @g munter oc
obeswärad. Hon talade själf  om aµ hon under naµen
fa\it i eµ ªag+ ti\#ånd af somnambuli+m oc lidit af
hä}ig kramp. Baronen wisade @g deltagande, men Rein-
hold+ ögon woro twi]ande oc mißtrogna. Aurelia #an-
nade på @µ rum, oc ju mindre jag ly%ade+ aµ trä{a
henne, deß mer grep+ jag af raseri. Eufemia inbjöd mig
aµ på den wanliga wägen smyga mig ti\ henne+ rum,
när det blifwit ty# i huset. Jag hörde det med glädje, ty
#unden för henne+ öde+ fu\bordan war nu inne. Jag
gömde en liten, spetsig knif,  som jag sedan barndomen
begagnat aµ skära i trä med, i min kåpa oc uppsökte
henne sålunda, ru#ad ti\ mordet. „Jag tror aµ wi båda
i går hade tunga oc äng+lande drömmar“, började hon,
„det förekom my%et om afgrunder i dem, men det är öf-
wer nu.“

Hon hängaf @g sedan e}er @n wana åt mina broµ+li-
ga smekningar, jag war fu\ af djäfwulskt hån oc kände
enda# den lu#, som upp#od genom mißbruket af henne+
egen skamlöshet. När hon låg i mina armar, tappade jag
knifwen, hon rö+, som gripen af död+ånge#. Jag tog ha-
#igt upp knifwen oc uppsköt mordet, som själ} gaf mig
andra wapen i händerna. Eufemia hade låtit  uppduka
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italienskt win oc syltade frukter. „Huru klumpigt oc ut-
nöµ“, tänkte jag, byµe ski%ligt om glasen oc låtsade en-
da# äta af frukterna, som jag ªäppte ned i mina wida
ärmar. Jag hade hunnit dri%a twå e\er tre gla+ win ur
det gla+, som Eufemia hade #ä\t i ordning åt @g själf,
då hon föregaf aµ hon hörde bu\er i ªoµet oc bad mig
aµ jag #rax sku\e lämna henne. E}er henne+ beräkning
sku\e jag dö på miµ eget rum. Jag smög mig genom
den långa, swagt upply#a korridoren. Jag gi% förbi Au-
relia+ rum oc #annade som förtro\ad. jag såg henne,
det war som swäfwade hon framför mig, kärlek+fu\t be-
traktande mig som i visionen oc winkande åt mig aµ
följa. Dörren gi% upp för try%et af min hand, oc jag
#od inne i rummet.  Dörren ti\ kabineµet  war enda#
ti\skjuten, en ljum lu} ªog emot mig upphetsande oc
bedöfwande,  jag  kunde  knappt  anda+.  Ur  kabineµet
trängde fram ti\ mig de djupa ånge#fu\a su%arne af
henne, som kanske drömde om mord oc förräderi, oc jag
hörde henne bedja i sömnen.

„Ti\ handling, ti\ handling, hwarför dröjer du, ögon-
bli%et ]yr!“ så manade mig den hemlighet+fu\a makten
inom mig. Redan hade jag tagit eµ #eg in i kabineµet,
då någon skrek bakom mig: „Fördömde, du bof ti\ mör-
dare, nu har jag dig fa#!“ Jag kände mig med jäµehand
gripen bakifrån. Det  war Hermogene+;  jag wred mig
lö+ från honom med uppbjudande af hela min #yrka oc
wi\e tränga mig därifrån, men han anfö\ mig ånyo oc
sargade min na%e med rasande beµ. Wansinnig af smär-
ta oc raseri, broµade+ jag länge oc förgäfwe+ med ho-
nom, ªutligen twingade+ han af en hä}ig #öt aµ ªäppa
mig, men då han än en gång angrep mig, drog jag fram
knifwen. Twå #yng, oc han sjönk roßlande ti\ golfwet,
så aµ det do} genljöd i korridoren.

E}er Hermogene+' fa\ sprang jag i wildt raseri utför
trappan, då ropade gä\a rö#er öfwer a\t i ªoµet: mord,
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mord! Lju+ irrade hit oc dit, oc ljudet af skyndsamma
#eg genljöd i de långa gångarne. Jag urskilde baronen+
oc Reinhold+ rö#er, som hä}igt talade ti\ tjän#folket.
A\t ljudligare oc ljusare blef det i ªoµet, a\t närmare
oc närmare hörde+ ropet: mord, mord! Ånge#en gjorde
mig förwirrad, oc jag råkade in i en a]ägsen @dotrap-
pa. Hwart sku\e jag ]y, hwar dölja mig? Ännu för få
minuter sedan, då jag wi\e döda Eufemia med knifwen,
hwarmed  jag  mördade  den  wansinnige  Hermogene+,
kände+ det som kunde jag med det blodiga mordwerktyget
i handen,  litande på min makt  kä%t träda fram, då i
skygg fruktan ingen sku\e wågat aµ hå\a mig ti\baka,
men nu war jag själf gripen af dödlig ånge#. Slutligen
war jag sent  omsider i hufwudtrappan, tumultet  hade
dragit  bort  i  riktning  mot  barone+san+  rum,  det  blef
lugnare, oc i tre språng war jag nere oc bloµ på få
#eg+ af#ånd från porten. Då trängde eµ gä\t skri ge-
nom gångarne, likt det jag hört föregående naµ. Hon är
död, mördad af det gi}, hon beredde mig, ljöd det do}
inom mig.  Men nu #römmade det  lju+  ur Eufemia+
wåning. Aurelia skrek ånge#fu\t på hjälp. Ånyo ska\ade
det:  mord,  mord!  De  hade  funnit  Hermogene+'  lik.
„Spring e}er mördaren!“ hörde jag Reinhold ropa. Då
gaf jag ti\ eµ råµ skraµ, så aµ det ekade i salar oc kor-
ridorer, oc ropade med skrä%injagande rö#: „Wanweµi-
ge, wiljen I fånga ödet, som #ra{ar förbrytarne?“ Man
lydde+, oc de antågande #annade som fa#naglade uppe i
trappan. Jag wi\e i%e längre ]y, utan gå emot dem,
med  tordön+#ämma  förkunnande  Gud+  hämnd  öfwer
broµ+lingarna. Men — o, ry+liga syn! Framför mig —
framför mig #od Viktorin+ blodiga ge#alt, i%e jag, utan
han,  hade uµalat  orden.  Miµ hår re#e  @g af fasa,  i
wansinnig ånge# #örtade jag ut i parken.

Jag war redan ute i det fria, då jag hörde klappret af
hä#hofwar bakom mig, oc i det jag samlade mina @#a
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kra}er för aµ undgå förföljelsen, snafwade jag öfwer en
trädrot oc fö\ ti\ marken. Snart woro hä#arne i faµ
mig. Det war Viktorin+ jägare. „För Jesu sku\ nådig
herre“, började han, „hwad har händt i ªoµet, man ro-
par mord! Byn är redan i uppror. Nå, hwad det än må
wara, en wänlig makt har ingifwit mig tanken aµ pa%a
ihop oc rida hit från #aden. Ni har a\tsamman+ i sa-
delpåsarne på er hä#, nådig herre, ty ti\ en början må-
#e wi wäl hå\a oß skilda åt, i%e sant, något ry+ligt har
inträ{at?“ Jag re#e mig upp, oc swingande mig i sa-
deln, gaf jag jägaren befa\ning aµ rida ti\baka ti\ #a-
den oc där afwakta widare order. När han förswunnit i
mörkret, #eg jag åter af hä#en oc ledde den försiktigt in
i den täta ta\skogen, som utbredde @g framför mig.
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Äfwentyr på resan.

När de för#a sol#rålarne ly#e in i den mörka ta\sko-
gen, #od jag wid en frisk oc klar bä%, som #römmade
fram öfwer glaµa kisel#enar. Hä#en, som jag med möda
ledt fram genom snåren, #od lugnt bredwid mig, oc det
för#a jag gjorde war aµ undersöka kappsä%en, hwarmed
den war la#ad. Jag fann där linne, kläde+persedlar oc
en med guld fy\d bör+. Jag beªöt aµ #rax kläda om
mig, oc med ti\hjälp af sax oc kam, som jag fann i eµ
etui, klippte jag skägget oc ordnade håret, så godt jag
kunde. Jag ka#ade af mig kåpan, hwari den öde+digra
knifwen, Viktorin+ portfölj oc korg]askan med åter#od-
en af djäfwul+elixiret ännu lågo qwar, oc snart #od jag
i wärld+lig dräkt med re+möûa på hufwudet oc kunde
knappa#  igenkänna  mig  själf  i  spegelbilden  i  bä%en.
Snart nådde jag skog+brynet, oc den i fjärran upp#ig-
ande röken oc klo%klangen, som ljöd emot mig, lät mig
förmoda närheten af en by. Jag hade knappa# hunnit
uppför höjden framför mig, innan en wa%er oc wänlig
dal öppnade @g, där en #or by war belägen. Jag ªog in
på den breda wäg, som ªingrade @g nedåt, oc när ba%-
en blifwit  mindre  brant,  #eg jag ti\  hä# för aµ om
möjligt wänja mig wid den mig främmande ridkon#en.
Kåpan gömde jag i eµ ihåligt träd, oc med den förwisa-
de jag äfwen a\a de widriga händelserna i ªoµet  ti\
den wilda skogen. Jag kände mig glad oc modig, oc jag
war nu öfwertygad aµ enda# min öfwerretade fantasi
för  mig  framka\at  Viktorin+  blodigt  grä+liga ge#alt,
oc aµ de @#a orden, som jag omedwetet ti\ropat förföl-
jarne, gifwit det sanna oc werkliga uµry%et för ödet+
hemliga mening, som fört mig ti\ ªoµet oc gifwit an-
ledning ti\ hwad jag där företog. Som det a\+mäktiga
ödet själ} hade jag inträngt där#äde+, #ra{ande broµet
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oc öfwande wedergä\ning mot syndarne, i det jag be-
redde dera+ undergång. Enda# den hulda bilden af Au-
relia war ännu lefwande inom mig, oc jag kunde i%e
tänka på henne utan aµ känna mig beklämd oc ti\ oc
med fysiskt  lidande. Likwäl kände jag en aning aµ jag
kanske sku\e få återse henne i eµ fjärran land, ja, aµ hon
en gång sku\e bli min, bunden wid mig med oupplö+liga
band, dragen ti\ mig med oemot#åndlig nödwändighet.

Jag märkte aµ folk, som möµe mig, #annade oc för-
wånade sågo e}er mig,  ja, aµ wärden i byn knappa#
kunde [nna ord för @n häpnad wid min åsyn, oc deµa
gjorde mig ej litet orolig. Medan jag åt fruko#, oc min
hä# [% foder, samlade+ en mängd bönder i krogrummet,
hwilka hwiskade ti\ hwarandra, i det de betraktade mig
med sneda bli%ar. A\t mera folk kom ti\ oc omringade
mig,  gapande af dum undran.  Jag försökte  aµ förbli
lugn oc obeswärad oc ropade med hög rö# på wärden,
som jag befa\de aµ sadla hä#en oc fa#snöra kappsä%en.
Twetydigt leende,  gi% han ut oc återwände i sä\skap
med en lång man, som med a\warlig ämbet+min oc ko-
miskt  gravitetisk  hå\ning #eg fram ti\  mig.  Han såg
skarpt på mig; jag beswarade bli%en, i det jag re#e mig
upp oc #ä\de mig täµ inpå honom. Deµa ty%te+ i nå-
gon mån bringa honom ur faµningen, oc han såg @g
skyggt omkring bland de församlade bönderna.

„Nå, hwad #år på“, utropade jag, „ni ty%+ ha något
aµ säga!“ Den a\warlige mannen harskade @g oc sade,
i det han försökte inlägga så my%en wiktighet som möj-
ligt i rö#en: „Min herre, ni kommer i%e härifrån, innan
ni  för  oß,  domaren  på  #ä\et,  om#ändligt  redogjort
hwem ni är e}er a\a qwaliteter hwad födelse, #ånd oc
wärdighet angår, o%så må#e ni uppgifwa, hwarifrån ni
kommer, oc hwart ni tänker resa e}er a\a qwaliteter,
orten+  läge oc namn,  provinsen  oc #aden,  oc hwad
widare är aµ bemärka, ni må#e, som räµ oc brukligt
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är, förelägga oß, domaren, eµ paß, skrifwet oc under-
skrifwet e}er a\a qwaliteter.“ Jag hade ej kommit aµ
tänka på nödwändigheten af aµ antaga eµ namn, oc
ännu mindre hade det fa\it mig in aµ det egendomliga
oc  främmande  i  miµ  yµre  i  hwarje  ögonbli%  sku\e
bringa mig i förlägenhet oc ge anledning ti\ e}erforsk-
ningar  rörande  min  person.  Bydomaren+  fråga  kom
därför så oförberedt, aµ jag förgäfwe+ funderade på eµ
nöjaktigt swar. Jag beªöt mig för aµ försöka hwad kä%
be#ämdhet kunde uträµa oc sade med fa# rö#: „Jag har
anledning aµ förtiga hwem jag är, oc därför är det för-
gäfwe+ aµ försöka få se miµ paß, för öfrigt akta er aµ
en+ för eµ ögonbli% uppehå\a en #ånd+person med era
löjliga widly}igheter!“ „Haha“, utropade domaren, me-
dan han snusade ur en #or dosa, ur hwilken samtidigt de
fem bakom#ående nämndemännen tog @na prisar, „haha,
war inte så kawat, nådige herre! Er+ ex$e\en+ må#e [n-
na @g i aµ #å ti\ swar+ för domaren oc wisa paûet, ty
för aµ säga rent ut, husera här i bergen sedan någon tid
mißtänkt folk, som då oc då tiµa fram ur skogen för aµ
åter förswinna som den lede själf, eµ förbannadt tjuf-
oc röfwarpa%, som ligger i försåt för resande oc an#äl-
ler åtski\ig skada med mord oc brand, oc ni, min nådi-
ga#e herre, ser werkligen så egendomlig ut, aµ ni ganska
my%et liknar bilden af en röfwaranförare oc spet+bof,
som den höglo]iga land+regeringen ti\sändt oß domar-
en, noggrant te%nad oc beskrifwen e}er a\a qwaliteter.
A\tså, utan widare om#ändigheter, fram med paûet el-
ler i tornet med er!“

Jag märkte aµ intet war aµ uträµa med karlen oc
gjorde eµ annat försök. „Stränge herr domare“, sade jag,
„om ni wi\e wisa mig den nåden aµ jag [nge tala en-
sam med er, sku\e jag i förtroende ti\ er klokhet för er
yppa en hemlighet, som föranleder mig komma hit i en
dräkt,  som  syne+  er  så  påfa\ande.“  „Haha,  uppenbara
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mig en hemlighet“, sade domaren, „jag anar redan hwad
det är fråga om, gå nu ut, godt folk, bewaka fön#er oc
dörrar oc låt ingen komma ut e\er in!“ När wi blifwit
ensamma,  började jag:  „Herr domare,  ni ser  i mig en
oly%lig  ]ykting,  som  med  wänner+  ti\hjälp  ªutligen
ly%at+ ]y ur eµ ne+ligt fängelse för aµ undgå faran aµ
för a\tid bli inspärrad i klo#er. Låt mig ªippa aµ upp-
repa de närmare om#ändigheterna af en hi#oria om en
hämndly#en familj+  ränker oc elakheter.  Kärleken ti\
en ]i%a af lågt #ånd war orsaken ti\ mina lidanden. I
fängelset  hade skägget  fåµ wäxa, oc man hade gifwit
mig tonsur, som ni wäl kan se. För# e}er ]ykten kunde
jag kläda om mig i skogen. Ni inser nu själf hwarifrån
den egendomlighet i miµ yµre härrör, som ingeµ er så
swåra mißtankar. Eµ paß kan jag, som ni för#år, ej wi-
sa er, men för sanningen af mina uppgi}er har jag wi+-
sa grunder, som ni nog ska\ anse giltiga“. Med deûa ord
tog jag fram börsen, lade tre blanka dukater på bordet,
oc domaren+ gravitetiska a\war förbyµe+ i eµ mysande
smålöje. „Edra grunder, min herre“, sade han, „äro wißt
ti\rä%ligt inlysande, men upptag det i%e i\a, det faµa+
ännu en wiß öfwertygande jämnhet e}er a\a qwalitet-
er! Om ni wi\ aµ jag ska\ låta udda wara jämnt, må-
#e era grunder o%så wara sådana.“ Jag begrep skälmen
oc lade ännu en dukat på bordet. „Nu ser jag“, sade do-
maren, „aµ jag gjort er oräµ med mina mißtankar, men
ªå, som ni wäl är wan wid, in på biwägarne oc hå\ er
borta från #ora land+wägen, ti\ deß ni befriat er från
ert mißtänkta yµre!“

Han ªog nu upp dörren på wid gafwel oc ropade ti\
den församlade mängden: „Herrn därinne är en förnäm
herre e}er a\a qwaliteter, han har i en hemlig audien+
upptä%t  för  oß,  domaren,  aµ  han  reser  inkognito,
d. w. s. på eµ obekant säµ, oc aµ ni inte behöfwer läg-
ga er i saken, era ªynglar! Ly%lig resa, min herre!“
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Bönderna drogo @g ty#a åt @dan oc a}ogo möûorna,
när jag swingade mig upp på hä#en.  Jag wi\e  raskt
spränga ut genom porten, då hä#en blef i#adig, oc min
oski%lighet i aµ rida gjorde det omöjligt för mig aµ få
den ur #ä\et. Den wände @g rundt oc ka#ade mig un-
der bönderna+ ska\ande skraµ i armarne på domaren oc
wärden, som skyndat ti\ #ä\et. „Det war en elak hä#“,
sade domaren med eµ undertry%t skraµ. „En elak hä#“,
upprepade jag, ªående af mig dammet. De hjälpte upp
mig, men ånyo #egrade @g hä#en, fru#ande oc fnysan-
de, oc war omöjlig aµ få ut genom porten. Då genmäl-
te  en gammal  bonde:  „Wid porten @µer ju Liese,  den
gamla  tro\pa%an  oc  ªäpper  i%e  fram  nådig  herrn,
förrän han ger henne en ªant!“ För# nu [% jag syn på
en gammal  trasig  tiggargumma,  som saµ nedhukad i
porten  oc  plirade  emot  mig  med  wansinne  i  bli%en.
„Wi\  käringen  #rax  pa%a @g  i  wäg!“  skrek  domaren,
men den gamla kraxade: „Blod+mannen har inte gifwit
mig någon ªant,  ser ni ej aµ en död människa ligger
framför mig, blod+mannen kan i%e komma fram, ty liket
reser på @g, men jag ska\ hå\a ner det, om blod+man-
nen ger mig en ªant!“ Domaren grep hä#en wid tygeln
oc wi\e, utan aµ akta den wansinniga+ skrik, leda den
genom porten, men a\a han+ an#rängningar woro för-
gäfwe+,  oc  under  tiden  skrek  qwinnan:  „Blod+man,
blod+man ge mig ªanten, ge mig ªanten!“ Jag tog eµ
tag  i  [%an  oc  ka#ade  henne  penningar  i  skötet,  oc
gumman sprang jublande  upp  oc skrek:  „se  så wa%ra
ªantar  blod+mannen  ger  mig,  se  så  wa%ra  ªantar!“
Men min hä# gnäggade oc galopperade, när domaren
ªäppte honom, ut genom porten. „Nu går ju ridten ut-
märkt e}er a\a qwaliteter“, sade domaren, oc bönderna
skraµade utan hejd, då de sågo hur jag ]ög upp oc ned
wid hä#en+ muntra språng, oc ropade: „se, se den där
rider som en kapu$iner!“
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Hela  händelsen  i  byn,  framför  a\t  den  wansinniga
gumman+ hemska ord, hade gjort mig i%e litet orolig.
Mina wiktiga#e åtgärder borde wara aµ så snart som
möjligt från min yµre människa a]äg+na a\t, som kun-
de fa\a i ögonen, oc ge mig eµ namn, hwarmed jag o-
bemärkt  kunde  förswinna  bland  mängden.  Lifwet  låg
framför mig som eµ mörkt, ogenomträngligt öde, hwad
kunde jag göra annat än låta mig ry%a+ med af wågor-
na i ]oden, som drog mig med @g! A\a trådar woro af-
ªitna, som förr bundo mig wid be#ämda lefnad+förhål-
landen, oc ingen#äde+ kunde jag [nna någon hå\punkt.

Li]igare oc li]igare blef det på land+wägen, oc a\t
förkunnade redan på af#ånd aµ jag nalkade+ en #or oc
rik handel+#ad. Inom få dagar låg #aden framför mig
oc,  utan aµ någon frågade e\er  en+ noga betraktade
mig,  red jag in i för#aden.  Eµ #ort  hu+ med blanka
fön#er af spegelgla+, öfwer hwar+ dörr eµ gy\ene be-
wingadt lejon prålade, ti\drog @g min uppmärksamhet.
En maûa folk #römmade ut oc in, wagnar kommo oc
foro, oc genom fön#ren i nederwåningen hörde jag lju-
det af skraµ oc klangen af gla+. Jag hade knappa# hun-
nit #anna framför dörren oc #igit af hä#en, förr än en
dräng beskä}igt skyndade ut oc ledde bort den. En pryd-
ligt klädd kypare gi% med ªamrande ny%elknippa fram-
för mig uppför trappan; när wi woro i andra wåningen
såg han ]yktigt på mig oc wisade mig ännu en trappa
högre  upp.  Där  anwisade  han mig  eµ  måµligt  #ort
rum,  frågade  hö]igt  hwad jag  önskade,  klo%an  2 åt+
middag i n:o 10 i för#a wåningen o. s. w. „Ge mig en
flaska win!“ war det för#a ord, jag kunde få fram för
han+ tjän#aktiga ord]öde.

Knappa# war jag a\ena, förrän det kna%ade på dör-
ren,  oc eµ ansikte  wisade @g,  som war likt  en komisk
mask, som jag wäl seµ någon gång. En spetsig, röd näsa,
eµ par små, gni#rande ögon, en lång haka oc härti\ en
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upptornad  pudrad  tupe,  eµ  #ort  hal+krå+,  en  eldröd
wä#, ur hwilken twå tjo%a klo%kedjor hängde fram, byx-
or oc fra%, bitwi+ för trånga, bitwi+ för wida, kortli-
gen, som med konseqwen+ i%e paûade! Så uppenbarade
@g denna [gur under en bugning, som tog @n början
wid dörren,  med haµ,  kam oc sax i handen oc sade:
„Jag är huset+ frisör oc har den äran aµ ti\bjuda eder
mina ringa tjän#er!“ Den li\a torra [guren hade något
så komiskt, aµ jag knappa# kunde betwinga min skraµ-
lu#. Mannen war mig wälkommen, oc jag töfwade i%e
aµ fråga om han ti\trodde @g aµ #ä\a min e}er resan
oordnade frisyr i ordning. Han såg på miµ hufwud med
minen af en kon#domare oc sade, i det han lade högra
handen  med  gra$iö#  böjda  oc  utspärrade  [ngrar  på
hjärtat: „Stä\a i ordning? — O, Gud, Pietro Bel$am-
po, som snöde afund+män helt enkelt ka\a Peter Scön-
feld, du blir mißkänd! Men #ä\er du i%e själf diµ lju+
under en skäppa, i #ä\et för aµ låta det lysa för wärl-
den? Sku\e ej den [na byggnaden af denna hand, sku\e
i%e den geniala gni#a, som lyser i deûa ögon oc i förbi-
farten färgar denna näsa som en morgonrodnad, ja, skul-
le i%e hela diµ wäsen förråda för den för#a bli%en af en
människokännare aµ en ande bor i dig, som #räfwar e}
er idealet? »Stä\a i ordning« — eµ kyligt ord, min her-
re!“

Jag bad den underlige li\e mannen aµ i%e förifra @g,
enär jag ti\trodde honom den #ör#a ski%lighet. „Ski%-
lighet“, fortfor han ifrigt, „hwad är ski%lighet? Hwem är
ski%lig? Den som på tjugu #eg+ af#ånd ka#ar eµ lin+-
korn genom eµ nål+öga. Den som fä#er fem $entner wid
wärjan oc så balanserar den på nä+spetsen.  Sex tim-
mar,  sex  minuter,  sex  sekunder  oc  eµ  ögonbli%?  A%,
hwad är ski%lighet? Den är a\dele+ främmande för Pie-
tro Bel$ampo,  som kon#en, den heliga kon#en, genom-
tränger. Kon#en, min herre — kon#en! Min fantasi ir-
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rar omkring i lo%arne+ underbara arkitektur#y%en, i de-
ra+ kon#närliga #ruktur, som en Zephyr+]äkt kan bygga
upp i böljande wåglinjer e\er — för#öra. Där skapar,
werkar oc #räfwar den. O, det är något gudomligt i
kon#en, ty kon#en, min herre, är egentligen ej så my%et
den kon#, som man talar om, utan upp#år för# af a\t
det, som man ka\ar kon#! Ni för#år mig, min herre, ty
ni syne+ wara en tänkande ande, hwilket jag kan ªuta
mig ti\ af den li\a hårte#en, som på höger @da hänger
ner öfwer eder ärade panna?“

Jag försäkrade aµ jag fu\#ändigt för#od honom, oc
emedan den li\e mannen+ origine\a narraktighet roade
mig, beªöt jag aµ i%e på min#a wi+ afbryta han+ ifwer
oc pato+, medan jag tog han+ tjän#er i anspråk. „Hwad
tänker  ni  då“,  sade  jag,  „göra  af  miµ  tofwiga hår?“
„Hwad ni wi\“, sade den li\e mannen, „men om kon#nä-
ren Pietro Bel$ampo+ råd för er har någon betydelse, så
låt mig för# skärskåda widden, bredden oc längden af
ert wärda hufwud, er ge#alt, gång, miner oc åtbörder,
sedan ska\ jag säga er om ni lämpar er bä# för det anti-
ka e\er romantiska, för det heroiskt sublima e\er naivt i-
dy\iska  e\er  möjligen  för  den  satiriskt  humori#iska.
Därpå ska\ jag antingen framka\a andarne af en Cara-
$a\a, Titu+, Karl den #ore, Henrik den fjärde, Gu#af
Adolf — e\er en Virgiliu+, Taûo, Bo$$a$$io. Inspirera-
de af dem,  ry%a musklerna i mina [ngrar, oc under
saxen+ sonora gnä\ ska\ eµ mä#erwerk träda i dagen.
Det blir jag, min herre, som ska\ fu\ända den karakteri-
#ik, som ska\ ta @g uµry% i ert lif. War god oc gå någ-
ra ªag fram oc åter i rummet, jag må#e iakµaga, upp-
märksamma, skärskåda!“

Jag må#e foga mig e}er den kuriöse mannen oc gi%
e}er han+ önskan fram oc ti\baka i rummet, medan jag
i min gång sökte dölja det klo#erliga ski%, som ingen fu\-
#ändigt kan bortlägga, wore det än så länge, sedan han
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lämnat klo#ret.  Den li\e betraktade mig uppmärksamt
oc trippade su%ande bredwid, under det han tog fram
@n  nä+duk  oc  torkade  sweµdropparna  från  pannan.
Han su%ade oc sade: „Min herre, hwad kan det betyda?
Ni war i%e naturlig, det fann+ eµ twång i deûa rörel-
ser, en #rid me\an motsaµa naturer. Ännu eµ par #eg,
min herre!“ Jag afªog han+ begäran oc sade aµ han
nu må#e beªuta hur han sku\e klippa miµ hår. „Låt be-
grafwa dig Pietro“,  utropade den li\e  ifrigt,  „du blir
mißkänd här i wärlden, där ingen trohet oc uppriktighet
mer [nne+ ti\! Men ni ska\ likwäl beundra min djupa
bli%, ja, miµ geni, min herre! I er gång ligger något,
som tyder på en man af andligt #ånd. »Ex profundis cla-
mavi ad te Domine — Oremus — Et in omnia sæcula sæculo-
rum  Amen!«“  Den  li\e  mannen  sjöng  deµa  med  he+
#ämma,  noga härmande #ä\ningen oc åtbörderna af
en munk, men sedan antog han en trotsig hå\ning, rynk-
ade  pannan,  spärrade  upp  ögonen  oc  sade:  „Wärlden
ti\hör mig. Jag är rikare oc klokare än ni andra mu\-
wadar; böjen er för mig! Ser ni, min herre“, sade han
„deûa äro hufwudingredienserna i ert yµre uppträdande,
oc om ni önskar det, ska\ jag sammanblanda litet Cara-
$a\a, Abelard oc Bo$$a$$io oc så börja på med en an-
tikt-romantisk  byggnad  af  eteriska  lo%ar.“  Det  låg  så
my%en sanning i den li\e+ iakµagelser, aµ jag hö\ det
för rådligt aµ erkänna för honom aµ jag fordom warit
andlig oc redan erhå\it tonsuren, som jag nu så my%et
som möjligt wi\e dölja.

Under sä\samma hopp, grimaser oc besynnerligt prat
bearbetade den li\e mannen miµ hår. Än såg han miß-
nöjd oc mörk ut, än skraµade han, än #od han i atletisk
hå\ning oc än på tåspetsarne, kort sagt, det war nä#an
omöjligt aµ hå\a @g för skraµ. Slutligen war han fär-
dig, oc jag bad honom, innan han [% tid aµ prata, aµ
ski%a någon ti\ mig, som kunde taga @g an miµ skägg.
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Då smålog han sä\samt, smög @g på tårna ti\ dörren
oc #ängde den. Därpå sade han: „Gy\ene tid, då skägg
oc hår ännu i  en ymnighet  af lo%ar woro mannen+
prydnad oc det wärdiga föremålet för en kon#när+ om-
sorger! Men du är förbi! Mannen har bortka#at @n skö-
na#e prydnad, oc en hel skändlig klaß har med @na hem-
ska in#rumenter  ägnat @g åt skägget+  utrotande  ända
inti\ huden. O, I snöde rakomä#are! Ännu [nne+ män
af Pietro+ art, som motwerka ert u+la handtwerk oc,
sänkande @g ti\ er ne+liga kult, söka aµ rädda det, som
ännu höjer @g öfwer tiden+ wågor. Ty hwad är skägget
annat än en upp[nning af wår kon#, i hwilken #räfwan
ti\ det sköna oc heliga tar @g uµry%! Pietro, wisa nu
hwilken #or själ som bor i dig, då du nu ned#iger ti\
skäggskraparen+  u+la wärf!“ Under deµa tal  hade  den
li\e  framtagit  en  fu\#ändig  barberareaµiralj  oc  be-
gynte  med  läµ oc öfwad hand befria mig  från miµ
skägg. Under han+ händer framgi% jag werkligen snart
som en annan människa oc behöfde  nu enda# andra,
mindre i ögonen fa\ande kläder för aµ undgå faran aµ
genom miµ yµre ådraga mig en farlig uppmärksamhet.
Bel$ampo  log själfbelåtet,  oc jag sade honom aµ jag
war obekant i #aden oc wi\e kläda mig e}er orten+ sed.
För aµ uppmuntra  honom aµ bli  min  kommiûionär,
try%te jag en dukat i han+ hand. Han blef som förklarad
oc ªukade dukaten med ögonen. „Ärade gynnare oc mä-
$enat“, började han, „jag har i%e mißtagit mig på er, in-
spirationen ledde min hand, oc i polisongerna+ örn]ykt
uµalar @g edra höga tänkesäµ. Jag har en wän, en Da-
mon, en Ore#e+, som fu\ändar på kroppen hwad jag be-
gynt på hufwudet, med samma djupsinne oc geni. Min
herre, ni för#år aµ jag sy}ar på en klädkon#när, ty jag
ka\ar honom så i #ä\et för den triviala benämningen
skräddare.“ Han skyndade bort oc återkom med en #or,
wälklädd man, som i a\t utgjorde den li\e+ motsat+, oc
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som han före#ä\de som @n Damon. Damon mäµe mig
med ögonen oc framtog sedan ur eµ paket kläde+persed-
lar, hwilka motswarade mina önskningar.

Den li\e öfwer]ödade af grotesk swada, oc då kanske
fåtalet lånat honom eµ så wi\igt öra som jag, war han
öfwerly%lig aµ få låta @µ lju+ lysa. Damon, en a\war-
lig oc synbarligen förnu}ig man, afbröt han+ prat, i
det han grep honom i axeln oc sade: „Scönfeld! Du är
i dag riktigt i tagen aµ prata dumheter, jag ªår wad aµ
herrn  fåµ örsprång af a\t  wanweµ,  som du kommer
fram med!“ Bel$ampo böjde sorgset @µ hufwud, grep se-
dan @n  dammiga  haµ oc sprang  på dörren  sägande:
„Ja, så blir jag bloµ#ä\d af mina bä#a wänner!“ Da-
mon sade wid afskedet: „Det är en ynkrygg af eget ªag,
den där Peter Scönfeld! My%et lä+ning har gjort ho-
nom hal} förry%t,  men han är en godmodig karl oc
ski%lig i @µ yrke, hwarför jag godt kan fördra honom.“

I min nya oc snygga dräkt wågade jag taga del i de
talrikt besökta, gemensamma måltiderna nere i matsalen,
oc a\ min skygghet förswann, då jag märkte aµ i%e en+
min närma#e granne gjorde @g mödan aµ närmare be-
trakta mig.  I främling+li#an hade jag med tanke  på
min befrielse genom priorn, ka\at mig Leonard oc ut-
gifwit mig för en privatman, som re#e för @µ nöje. Så-
dana resande fann+ det godt om i #aden, oc i denna
egenskap  gaf jag  ingen  anledning  ti\  e}erforskningar.
Det war eµ särskildt nöje för mig aµ #röfwa genom ga-
torna oc för#rö mig med aµ betrakta de rikt försedda
bodfön#ren oc där ut#ä\da ta]or oc koppar#i%.  På
a}narne  besökte  jag  de  o{entliga  promenaderna,  oc
#undom uppfy\de  mig min ensamhet  midt  i den täta
folkträngseln med biµra känªor. Då tänkte jag på hur
fordom a\a wänligt oc wördnad+fu\t  hälsade på den
berömde predikanten oc girigt tä]ade om eµ par ord af
mig, oc jag betog+ af biµert mißmod. Men denne tala-
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re war ju munken Medardu+, som nu är död oc begraf-
wen i den djupa berg+kly}an, jag är i%e han, ty jag lef-
wer, ja, för# nu har eµ lif gåµ upp för mig, som erbju-
der mig @na njutningar. Om mina drömmar för mig
upprepade händelserna i ªoµet, förekom det mig som om
deµa händt någon annan oc i%e mig; denne andre war
återigen kapu$inermunken, men ej jag själf. Enda# tank-
en på Aurelia band min förra exi#en+ samman med min
nuwarande.

Jag underlät ej aµ besöka en del o{entliga #ä\en, där
man dra% oc spelade, oc särskildt behagade mig eµ litet
hote\ af deµa ªag inne i #aden, där på grund af det go-
da winet  eµ talrikt sä\skap hwarje a}on kom ti\sam-
man+. Wid bordet i eµ @dorum såg jag a\tid samma
personer,  dera+  konversation  war  li]ig  oc  spiritue\.
Jag ly%ade+ närma mig deûa män, som bildade en ªu-
ten kret+, i det jag ti\ en början saµ afside+ oc dra%
miµ win i eµ hörn af rummet, då oc då delgaf dem nå-
gon intreûant liµerär noti+,  som de själfwa förgäfwe+
sökte erinra @g, oc ªutligen inbjöd+ aµ taga plat+ wid
bordet; hwilket de så my%et he\re ti\äto, som miµ ledi-
ga föredrag oc mångfaldiga kunskaper wä%te dera+ in-
treûe. Sålunda förwärfwade jag en angenäm umgäng-
e+kret+,  oc  a\t  mer  wänjande  mig  wid  lifwet  ute  i
wärlden, blef min #ämning dag för dag gladare oc me-
ra obeswärad.

I det sä\skap, jag besökte, talade+ my%et om en främ-
mande målare, som inträ{at i #aden oc där föran#al-
tat en ut#ä\ning. A\a, utom jag, hade redan seµ ta]or-
na oc prisade dera+ förträ{lighet i så #arka färger, aµ
jag o%så beªöt mig gå dit. Målaren själf war ej närwa-
rande, då jag inträdde i salen. En gammal man förewi-
sade samlingen oc namngaf mä#arne ti\ en del främ-
mande ta]or, som målaren ut#ä\t ti\samman+ med @-
na egna. Det war wa%ra #y%en, me#adel+ original af
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berömda mä#are,  hwilka+ anbli% gjorde mig hänry%t.
Framför några bilder, som gubben ka\ade kopior e}er
#ora gamla freskomålningar upp#ego i min själ minnen
från  min  tidiga#e  ungdom.  Det  war tydligen  kopior
från »den heliga linden«. En känªa af djupt wemod grep
mig, oc jag kunde knappa# qwäfwa eµ högljudt utrop,
när min bli% fö\ på eµ porträµ i kropp+#orlek, hwari
jag igenkände min fo#ermor, fur#innan. I den härliga
qwinnan+ ögon låg uµry%et af en mot himmelen riktad
själ, hon ty%te+ bedja om ti\gi} för den broµ+lige oc
frä%e syndare,  som wåldsamt  lö+ªitit  @g  från henne+
moder+hjärta. Jag såg henne framför mig! „Har du wa-
rit riktigt from oc god, Fran@+$u+?“ frågade hon med
en  rö#,  hwar+  fu\toniga  klang  kärleken  dämpade.  —
„Har du warit from oc god?“ — A%, hwad kunde jag
swara? Jag hade hopat  broµ på broµ,  oc på lö}e+-
broµet följde mordet! Sönderªiten af ånger oc grämel-
se,  sjönk  jag  hal}  wanmäktig  ned  på  knä,  oc  tårar
#römmade ur mina ögon.

Häpen, kom gubben fram ti\ mig oc frågade: „Hwad
går åt er, min herre?“ „Bilden är lik min döda moder“,
swarade jag do}, re#e mig oc försökte återwinna min
faµning.  „Kom,  min  herre,  sade  den  gamle“,  sådana
minnen  äro smärtsamma,  oc man bör undwika dem.
Här är ännu eµ porträµ, som min herre hå\er för @µ
bä#a. Bilden är målad e}er mode\en oc nyß fu\bord-
ad, den är öfwerhängd, för aµ solen ej ska\ fördärfwa
den i%e fu\t intorkade färgen!“ Gubben #ä\de mig om-
sorg+fu\t i den räµa belysningen oc borµog ha#igt för-
hänget. — Det war Aurelia! — Mig grep en fasa, som
jag i%e kunde bekämpa.

Do%, med giriga bli%ar ªukade jag Aurelia+ behag,
hwilka #rålade ur den af eµ rikt lif glödande bilden. Det
fromma barnet+ milda oc barn+liga bli% ty%te+ ankla-
ga bruden+  skändlige  mördare,  men  hwarje känªa  af
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ånger dog bort i biµert hån. Enda# det pinade mig aµ
Aurelia ej blifwit min under den öde+digra naµen. Her-
mogene+  uppträdande  gjorde  deµa  företag  om  intet,
men det ko#ade honom lifwet! Aurelia lefwer, oc det är
nog för aµ ge näring åt hoppet aµ få äga henne.

Så försökte jag inge mig själf eµ broµ+ligt mod, me-
dan jag #irrade på ta]an.  Gubben  synte+  förwånad.
Han pratade åtski\igt om te%ning, ton oc kolorit, men
jag lyßnade i%e ti\ honom. Tanken på Aurelia oc min
förhoppning aµ en gång kunna fu\borda det uppskjutna
dådet, uppfy\de mig så helt oc hå\et, aµ jag skyndade
bort, utan aµ fråga e}er den främmande målaren oc
kanske på deµa säµ få reda på hur det förhö\ @g med
deûa målningar, hwilka innehö\o som en $ykel af antyd-
ningar öfwer min egen lefnad.

Man talade my%et om den främmande målaren+ taf-
lor oc isynnerhet om den sä\synta pregnan+, som han
för#od aµ gifwa @na porträµ. Jag twingade mig aµ
in#ämma i deµa pri+ oc med en säregen glan+ i uµry$-
ken, som enda# war en re]ex af den hånfu\a ironi, som,
lik en förtärande eld, brände inom mig, skildra det out-
sägliga behag, som låg utbredt öfwer Aurelia+ fromma,
änglasköna anlete. Någon sade aµ han nä#a a}on sku\e
i sä\skapet införa målaren, hwilken fu\ändandet af någ-
ra påbörjade porträµ qwarhö\ på orten,  oc som,  fa#
tämligen bedagad,  likwäl war en härlig oc intreûant
kon#när.

Be#ormad af sä\samma känªor oc underliga aning-
ar,  uppsökte  jag denna  qwä\  senare  än wanligt  miµ
sä\skap; wändande mig ryggen, saµ främlingen wid bor-
det. När jag ªog mig ned på min plat+, warseblef jag
honom. Där #irrade emot mig dragen af den fruktan+-
wärde okände,  som på Antoniu+dagen #åµ lutad mot
pelaren oc då fy\de mig med ånge# oc fasa. Han be-
traktade  mig  länge  med  djupt  a\war,  men  den #äm-
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ning, hwari jag befann mig, a\t sedan jag seµ Aurelia+
bild, gaf mig #yrka oc mod aµ uthärda denna bli%. Fi-
enden saµ nu synlig för mina ögon, oc det gä\de aµ
med honom begynna en kamp på lif oc död. Jag beªöt
aµ inwänta anfa\et, men då ªå det ti\baka med wapen,
på hwar+ #yrka jag kunde lita. Främlingen ty%te+ i%e
synnerligen fä#a @g wid mig, utan fortsaµe, åter wänd-
ande @g från mig,  det samtal  rörande kon#,  i hwilket
han wid min ankom# warit inbegripen. Man kom aµ
tala om han+ målningar oc berömde särskildt Aurelia+
porträµ. Någon på#od aµ bilden, ehuru den gena# kän-
nete%nade @g som porträµ, likwäl kunde tjäna som #udie
ti\ en helgonta]a. Man frågade mig om min mening,
oc ofriwi\igt undfö\ det mig aµ jag ej kunde tänka mig
den heliga Rosalia annorlunda än ju# som porträµet af
den okända. Målaren synte+ i%e lägga märke ti\ mina
ord, utan infö\ #rax: „I själfwa werket är den qwinna,
porträµet  fram#ä\er,  eµ fromt  helgon,  som i kampen
med sorgen höjer @n själ mot himmelen. Jag har målat
henne,  då hon drabbad af en fasan+fu\ oly%a, hoppa+
trö# af religionen oc bi#ånd af den ewiga makt,  som
har @n tron  ofwan molnen,  oc jag har i  bilden sökt
återgifwa uµry%et af eµ hopp, som enda# kan bo i en
själ, som ly}er @g öfwer det jordiska.“ Man kom nu in
på  andra  samtal+ämnen,  oc  winet,  som  denna  dag
främlingen ti\ ära war bäµre oc ]ödade rikligare, lif-
wade @nnena. Hwar oc en sökte beräµa något muntert,
oc ehuru främlingen enda# ty%te+ le inwärte+, oc det-
ta löje afspeglade+ i han+ ögon, för#od han do% aµ med
några då oc då framka#ade ord hå\a #ämningen wid
makt. Om jag o%så ej kunde undertry%a en hemsk ry+-
ning, då jag möµe han+ bli%, öfwerwann jag do% mer
oc mer  den obehagliga #ämning,  som för# grep mig
wid  främlingen+  åsyn.  Jag  beräµade  om  den  lu#ige
Bel$ampo, som a\a kände, oc för#od aµ säµa han+ fan-
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ta#iska narraktighet i så skarp belysning, aµ en midt e-
mot  mig  @µande,  tjo%  oc  gemytlig  köpman  med  af
skraµ tårade ögon försäkrade aµ han aldrig warit med
om en så rolig a}on. När skraµsalfworna ªutligen upp-
hörde, frågade främlingen plöt+ligt: „Ha ni någon gång
seµ djäfwulen mina herrar?“

Man hö\ frågan för en inledning ti\ någon rolig hi-
#oria oc försäkrade med en mun aµ man aldrig ha}
den äran, då den främmande fortfor:  „hå, det faµade+
i%e my%et i aµ jag fåµ den äran oc det ju# på Baron
F:+ ªoµ uppe bland bergen.“ Jag bäfwade, men de an-
dra ropade skraµande: „widare, widare!“ Främlingen tog
ånyo ti\ orda! „Ni känner wäl antagligen a\a, om ni
gjort någon resa i berg+trakten, en wild oc hemsk trakt,
där en djup oc swart afgrund gapar mot wandraren, då
han lämnar ta\skogen oc beträder de höga, nakna klipp-
maûiven. Det är den s. k. djäfwul+boµen oc ofwanför
hänger eµ klipp#y%e, som ka\a+ djäfwul+#olen. Det sä-
ge+ aµ grefwe Viktorin, hwälfwande onda planer, ju#
saµ på denna klippa, då djäfwulen uppenbarade @g, oc
då han beªutat aµ i egen person utföra Wiktorin+ snyg-
ga anªag, ªungade grefwen ned i afgrunden. Djäfwul-
en  wisade  @g  sedan  som  kapu$inermunk  på  baronen+
ªoµ, oc sedan han ha} förnöjelse med baroneûan, ski%a-
de han henne ti\ helwetet. Deßutom #rypte han baron-
en+ wansinnige son, som i%e wi\e respektera djäfwulen+
inkognito, utan högljudt förkunnade: »det är djäfwulen!«
hwarigenom han likwäl fräl#e en from själ, hwar+ un-
dergång djäfwulen beªutat.  Sedan förswann på eµ o-
förklarligt säµ kapu$inermunken, oc man på#år aµ han
fegt  ]yµ  för  Viktorin,  som  #igit  upp  ur  @n  blodiga
graf. Må det wara hur som hel# med den saken, så kan
jag likwäl försäkra aµ baroneûan dog af gi}, Hermoge-
ne+ blef lönnmördad, baronen kort därpå dog af grämel-
se oc aµ Aurelia, — ju# det fromma helgon, som jag
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målade på ªoµet, — som en öfwergifwen fader- oc mo-
derlö+ ]yµade ti\ fjärran land ti\ eµ $i+ter$ienserklo#-
er,  hwar+ abbediûa war befryndad med henne+  fader.
Ni har seµ bilden af denna härliga qwinna i min sam-
ling. A\t deµa kan do% denne herre“ — härwid pekade
han på mig — „beräµa er my%et bäµre oc om#ändiga-
re än jag, emedan han wid tiden för deûa händelser wi#-
ade+ på ªoµet.“ A\a bli%ar fä#e+ med häpnad på mig,
jag sprang wredgad upp oc utropade hä}igt: „Hör, min
herre, hwad har jag aµ göra med a\a era dumma djäf-
wul+hi#orier oc mordberäµelser, ni mißtar er på mig,
ni mißtar er sannerligen, oc jag ber er wara god oc ej
inblanda mig  i  saken.“  På grund  af min inre rörelse
war det mig swårt nog aµ ge mina ord en an#rykning
af likgiltighet. Werkan af målaren+ hemlighet+fu\a tal,
liksom min lidelsefu\a oro, som jag förgäfwe+ sökte döl-
ja, war bloµ a\tför tydlig. Den glada #ämningen för-
swann, oc gä#erna, som erinrade @g aµ jag egentligen
war dem a\dele+  främmande,  sågo  mißtroget  på mig
med mißtänksamma bli%ar.

Den främmande målaren hade re# @g upp oc genom-
borrade  mig  med  samma  skendöd+likt  #ela  ögon,  som
fordom i kapu$inerkyrkan, Han sade ej eµ enda ord, han
ty%te+ #el oc li]ö+, men han+ spökaktiga bli% kom miµ
hår aµ resa @g på ända, ka\a sweµdroppar #odo på min
panna, oc hwarje [ber i min kropp skalf af fruktan+-
wärd fasa. Utom mig skrek jag: „Bort med dig, du är
själf satan,  du är det ne+liga mordet,  men öfwer mig
har du ingen makt!“

A\a re#e @g från #olarna. „Hwad är det,  hwad är
det?“  ropade  de  om  hwarandra,  oc  från  #ora  salen
trängde  @g  en  mängd  människor  in,  som  öfwergifwit
spelborden,  förskrä%ta af det  fruktan+wärda tonfa\et  i
min rö#. „En dru%en, en wansinnig, för bort honom“,
ropade ]ere. Men den främmande målaren #od orörlig
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oc #irrade på mig.  Ursinnig af raseri  oc förtwi]an,
ry%te jag knifwen, hwarmed jag dödat Hermogene+, upp
ur [%an oc #örtade mig öfwer målaren, men eµ ªag
ka#ade omku\ mig, oc målaren hånskraµade så aµ det
genljöd  i  rummen:  „Broder  Medardu+,  du  spelar  eµ
falskt spel, gå oc förtwi]a i skam oc ånger!“ Jag kände
aµ ]era af gä#erna grepo faµ i mig, då bemannade jag
mig, trängde mig fram som en rasande tjur,  ªog om-
kring mig i mängden,  så aµ ]era #örtade omku\  oc
ly%ade+ bana mig wäg ti\ dörren. Jag skyndade genom
korridoren, då en liten @dodörr öppnade+, oc jag blef in-
dragen i eµ mörkt rum. Jag gjorde ej något mot#ånd,
ty folk kom rusande e}er mig. När swärmen skyndat för-
bi, förde+ jag nedför en @dotrappa ned på gården oc ge-
nom eµ bakomliggande hu+ ut  på gatan.  I lyktskenet
igenkände jag som min räddare den lu#ige  Bel$ampo.
„Hög#densamme ty%e+“, började han, „ha} någon fatali-
tet med den främmande målaren, jag saµ oc dra% eµ
litet gla+ i rummet bredwid, då larmet började, oc jag
beªöt, emedan jag händelsewi+ hiµar i huset, aµ rädda
er, då det ändå är jag ensam, som är skuld ti\ oly%an.“
„Hur  är det  möjligt“,  frågade jag fu\  af  förwåning.
„Hwem bjuder öfwer ögonbli%et, hwem mot#år en hög-
re makt+ ingifwelser!“ fortfor patetiskt den li\e. När jag
arrangerade  ert  hår,  ärade,  upp]ammade  inom  mig
comme à l'ordinaire de sublima#e ideer, jag öfwerlämnade
mig helt åt min otyglade fantasi oc glömde därför a\-
dele+ bort aµ i hwirfweln afklippa wrede+lo%en ti\ lag-
om längd oc kom o%så aµ lämna qwar 27 ånge#hår öf-
wer pannan. Deûa rätade på @g wid åsynen af målaren,
som egentligen är en gengångare, oc kommo så aµ wid-
röra wrede+lo%en, hware}er kata#rofen inträ{ade. Jag
såg a\t, ärade herre, ni drog i raseri knifwen, som redan
war åtski\igt blodig, men det war naturligtwi+ fåfängt
aµ söka ski%a den ti\  Orku+,  som redan war hemma
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där, ty denne  målare är Aha+veru+  e\er  Bertram de
Borne e\er Me[#ofele+  e\er Benevenuto  Ce\ini  e\er
den helige Petru+, med eµ ord en eländig gengångare,
som man ej kan få makt med utan med en glödgad hår-
tång, som kan krusa den idee, han i själfwa werket är,
e\er möjligen medel+ tankefrisering med elektriska kam-
mar.“ I den li\a mannen+ tokiga prat låg denna #und
något hemskt, men när jag såg han+ löjliga skuµ oc ko-
miska ansikte, må#e jag, som i konvulsivisk kramp ge ti\
eµ högljudt gapskraµ. Slutligen woro wi på miµ rum,
oc Bel$ampo hjälpte mig med pa%ningen, oc snart war
a\t  färdigt  ti\  resan.  Jag try%te  ]era dukater  i  den
li\e+ hand, han skraµade af glädje oc utropade: „Hejsan,
nu har jag en hederlig  summa,  idel  glimmande  guld,
dränkt i hjärteblod. Det war eµ lu#igt infa\ oc ingen-
ting annat, min herre.“

Ti\satsen  a]o%ade  honom  min  öfwerraskning  öfwer
han+ @#a utrop; han bad nu aµ behörigen få putsa wre-
de+lo%en, klippa af fasan+ hårte#ar oc som minne med-
taga en kärlek+lo%. Jag lät honom hå\a+, oc han fu\-
gjorde @n sak under de löjliga#e grimaser oc åtbörder.
Ti\  ªut  grep han knifwen,  som jag wid omklädandet
lagt ifrån mig på bordet, oc högg därmed omkring @g i
lu}en, antagande en fäktare+ #ä\ning. „Jag dödar er [-
ende“, ropade han, „oc som han är en idee må#e han dö-
da+ med en idee. Apage Satanas, apage, apage Ahasverus —
allez vous en! Nu är det gjordt“ sade han, bortläggande
knifwen, dragande djupt e}er andan, oc torkade pannan
likt en, som fu\gjort eµ tungt arbete. Jag wi\e ha#igt
#oppa på mig knifwen oc lägga den in i ärmen, liksom
jag ännu burit en munkkåpa. Den li\e märkte det oc
smålog ªugt. Eme\ertid hörde+ po#iljonen+ horn utan-
för  huset,  oc  Bel$ampo  förändrade  plöt+ligt  ton  oc
#ä\ning. Han tog fram @n nä+duk, liksom wi\e han af-
torka tårarne, bugade wördnad+fu\t, kyßte min hand oc
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ro% oc bönfö\: „Twå mäûor för min mormor, som dog
af magkatarr, fyra för min fader, som a]ed af ofriwi\ig
fa#a, ärewördige herre! Men för mig en i we%an, när
jag är död. A%, ärewördige herre, i mig döljer @g en in-
famt syndig karl, som säger: Peter Scönfeld war ingen
idiot oc inbi\a dig aµ du exi#erar, ty jag är egentligen
du, heter Bel$ampo oc är en genialisk idee, oc om du
i%e tror mig, #i%er jag ihjäl dig med en skarp tanke, som
duger aµ klyfwa hår med.  Denne  Bel$ampo  är hem-
fa\en åt a\a möjliga la#er, bland annat twi]ar han på
det närwarande, dri%er @g fu\, ªåß oc bedrifwer otukt
med  sköna,  jungfruliga  tankar.  Denne  Bel$ampo  har
gjort mig Peter Scönfeld a\dele+ konfu+ oc förry%t,
så aµ jag löper omkring oc skändar oskulden+ färg, i det
jag sjungande in dulci jubilo, säµer mig i sk … med hwita
@den#rumpor. Förlåtelse för dem båda, Pietro Bel$am-
po oc Peter Scönfeld!“ Han knäböjde oc låtsade som
om han hä}igt sny}ade. Karlen+ narraktighet blef mig
beswärlig. „War förnu}ig“, ti\ropade jag honom, då ky-
paren kom in för aµ afhämta mina saker. „Karlen är en
kompleµ narr, som man i%e bör inlåta @g widare med“,
sade kyparen, under det han #ängde wagn+dörren. Bel-
$ampo swängde @n haµ oc ropade: „Ända ti\ @#a ande-
draget!“ oc lade med en menande bli% [ngret på mun-
nen.

Redan i daggryningen låg #aden långt bakom mig,
oc den hemska warelse, hwar+ skrä%injagande ge#alt öf-
wera\t möµe mig som en outforsklig gåta war förswun-
nen.  Po#mä#aren+  fråga:  „hwarthän?“  kom  mig  aµ
tänka på aµ jag nu återigen war fri från hwarje sam-
band med andra oc irrade omkring, pri+gifwen åt ti\-
fä\igheterna+ wågªag.  Men hade ej  en oemot#åndlig
makt wåldsamt ry%t mig lö+ från a\t det, som #od mig
nära,  på det  aµ min ande med ohämmad kra} sku\e
kunna ly}a @g på bredda wingar? — Ra#lö+  genom-
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#röfwade jag det  härliga landet,  ingen#äde+ fann jag
hwila, utan uppehå\ dref+ jag widare, a\tjämt mot sö-
der. Utan aµ tänka därpå, hade jag knappa# märkbart
a]äg+nat mig från den marscruta, som Leonard anwi-
sat mig, oc så werkade den #öt, med hwilken han drifwit
mig ut i wärlden, liksom med tro\makt ännu i den räµa
riktningen.

I en mörk naµ for jag genom en tät skog, som enligt
po#mä#aren+ utsago sku\e rä%a längre än skjut+hå\et.
Redan wid a{ärden ly#e  ljungeldarne  i  fjärran,  men
mörkare oc mörkare tornade molnen upp @g, hopknåda-
de oc jäktade af den brusande #ormwinden. Åskdundret
wä%te eµ skrämmande, tusen#ämmigt eko, oc så långt
bli%en nådde, korsade röda blixtar horisonten,  de höga
ta\arne knakade, skakade ända ned i röµerna, oc regn-
et ]öt i #römmar. Hwarje ögonbli% lupo wi fara aµ
kroûa+  af  träd#ammarne;  skyggande  för  ljungeldarne,
#egrade @g hä#arne, oc wi kunde knappa# komma ur
flä%en; ªutligen #jälpte wagnen, oc bakhjulet gi% sön-
der. Så må#e wi då #anna där wi woro, ti\ deß owäd-
ret a}og, oc månen bröt fram ur molnen. Nu märkte
po#iljonen aµ han i mörkret kommit bort från land+wä-
gen oc in på en skog+wäg. Det fann+ ingen annan möj-
lighet, än aµ, så godt wi kunde, följa den inªagna #rå-
ten i hopp aµ möjligen wid dagen+ inbroµ hinna en by.
Wagnen #öµade+ med en trädgren, oc så gi% det wida-
re #eg för #eg. Snart märkte jag, som gi% i förwäg, i
fjärran eµ lju+skimmer oc trodde mig höra hundska\.
Jag hade i%e he\er  mißtagit  mig,  ty knappt hade wi
gåµ ännu några minuter, innan jag tydligt hörde hun-
dar ge hal+. Wi kommo ti\ eµ ansenligt hu+ på en af en
mur omªuten gård+plan. Po#iljonen klappade på por-
ten;  gnyende oc skä\ande, rusade hundarne dit, men i
huset själ} förblef a\t #i\a oc dödt, ti\+ po#iljonen lät
@µ horn ljuda. Då skimrade lju+ fram ur eµ fön#er i
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öfre wåningen, oc en djup, grof rö# ropade nedåt: „Kri-
#ian, Kri#ian!“ „Ja, nådige herre“,  swarade det nedi-
från.  „Det  kna%ar oc blåser  därnere  wid porten,  oc
djäfwulen  har farit  i  hundarne“,  fortfor  rö#en.  „Tag
lyktan oc böûan n:r 3 oc se e}er hwad som #år på!“

Snart hörde wi hur Kri#ian lo%ade ti\ @g hundarne
oc sågo honom komma med lyktan.

När wi för  Kri#ian beklagat  oß  öfwer det  mißöde,
som wi råkat ut för, öppnade han #rax båda port]yglar-
ne oc hjälpte oß in med wagnen. De blidkade hundarne
wi}ade med swansarne oc nosade omkring, oc mannen,
som i%e a]äg+nat @g från fön#ret ropade oupphörligt:
„hwad #år på, hwad #år på, hwad är det där för en ka-
rawan?“ utan aµ Kri#ian e\er en af oß kom oß för med
aµ ge besked. Slutligen #eg jag, medan Kri#ian bragte
hä#ar oc wagn under tak, in i huset, som Kri#ian öpp-
nat, oc en #or, grof man med solbrändt ansikte kom e-
mot mig, med en #or haµ med grön fjäderbuske på huf-
wudet, för öfrigt i bloµa skjortan med föµerna in#u%na
i eµ par to{lor oc dragen hirscfängare, i det han barskt
ropade emot  mig:  „hwad är det  för  säµ aµ oroa folk
midt i naµen, det här är i%e något wärd+hu+ e\er en
po##ation! Här bor di#rikt+jägmä#aren oc det är jag!
Kri#ian är en å+na, som har öppnat porten!“ Helt klen-
modigt beräµade jag miµ mißöde, oc aµ enda# nöden
drifwit oß hit, då blef mannen wänligare oc sade: „Nå,
wiûerligen war det eµ hä}igt owäder, men det är do%
en ªyngel ti\ po#iljon, som kör galet oc låter wagnen
gå sönder.  En sådan karl  må#e  med  förbundna ögon
kunna hiµa i skogen oc wara hemma#add där som en af
de wåra.“

Man förde mig upp i wåningen oc, i det han lade un-
dan hirscfängaren, a}og haµen oc ka#ade öfwer @g en
ro%, bad han mig aµ i%e mißtyda det barska moµagan-
det. Då han bodde så a]ägset,  må#e han wara på @n
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wakt, emedan o}a nog a\ehanda lö# folk #röfwade om-
kring i skogarna, oc han nä#an låg i öppen fejd med en
del tjufskyµar, som redan o}a #åµ honom e}er lifwet.
„Men“, fortfor han, „de spet+bofwarne kunna ej komma
åt mig, ty med Gud+ hjälp sköter jag redligt miµ ämbe-
te, oc i förtroende ti\ honom oc miµ goda gewär, hål-
ler jag dem #ången.“

Min gamla wana trogen, kunde jag i%e låta bli aµ
inskjuta några salfwelsefu\a ord om den #yrka, som här-
]yter  af gud+förtroende,  oc jägmä#aren blef  så små-
ningom a\t muntrare.  Oaktadt mina prote#er,  wä%te
han @n hu#ru, en bedagad, men rörlig oc munter mat-
rona, som, ehuru wä%t ur @n sömn, wälkomnade gä#en
oc började aµ ti\reda en a}onmåltid. Som #ra{ hade
jägmä#aren  ålagt  po#iljonen  aµ ännu under  naµen+
lopp föra wagnen ti\baka dit,  hwarifrån den kommit,
oc åtog @g själf aµ bringa mig ti\ nä#a skjut+#ation.
Jag antog så my%et he\re deµa ti\bud, som jag ansåg
mig behöfwa åtmin#one en kort hwila. Därföre sade jag
jägmä#aren aµ jag wi\e #anna ti\ följande dag+ mid-
dag för aµ helt hämta mig från den tröµhet, som ]era
dagar+ oafbrutet kring]a%ande förorsakat. „Om ni wi\
följa miµ råd“, swarade jägmä#aren „så #annar ni hela
morgondagen öfwer ti\+  i öfwermorgon,  då min son,
som jag ska\ ski%a ti\ det fur#liga residenset, själf för er
ti\ nä#a #ation. Äfwen härmed war jag belåten, oc jag
berömde #ä\et+ ensamma läge, som werkade underbart
ti\dragande på mig. „Å, min herre“, sade jägmä#aren,
så ensamt är det wäl i%e, om ni ej enligt #ad+borna+
wanliga före#ä\ning anser hwarje #ä\e ensamt, som är
beläget i skogen, utan sådant kommer an på, hwem som
bor där. Ja, om här i deµa gamla jaktªoµ ännu bodde
en gammal knarrig herre som fordom, som hö\e @g in-
om @na fyra wäggar oc inte hade håg för skog e\er jakt,
då kunde det wäl wara en ensam uppehå\+ort, men se-
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dan fur#en e}er han+ död inräµat byggnaden ti\ jäg-
mä#arbo#ä\e, går här li]igt nog ti\. Men, min herre,
ni är wäl en sådan där #ad+bo, som i%e känner ti\ nå-
got om skog e\er jägaridroµ, oc då kan ni i%e göra er
eµ begrepp om hwad wi skog+folk föra för eµ härligt lif.
Jag oc mina skogwaktare utgöra en enda familj, oc —
ni må [nna det kuriö# e\er i%e, — så räknar jag o%så
mina kloka hundar dit; de för#å mig oc ge akt på hwar-
je wink, på hwart ord af mig oc äro trogna ti\ döden.
Se, min Waldmann där, så klokt han ser på mig, eme-
dan han wet aµ jag talar om honom! Ja, min herre, i
skogen har man a\tid något aµ be#ä\a, på a}onen en
del förberedelser; oc så snart morgonen gryr, är jag up-
pe ur  dunkuddarne  oc kommer  ut,  blåsande  en lu#ig
jaktlåt på miµ horn. Då waknar a\t ur @n sömn, oc
hundarne ge hal+, wilda af mod oc jaktlu#. Goûarne
krypa raskt i kläderna, oc med jaktwäskan på ryggen oc
böûan på skuldran, komma de in i #ugan, där min gum-
ma har fruko#en i ordning, oc så bär det af med lu# oc
fröjd. Så komma wi ti\ #ä\ena, där wi\ebrådet hå\er
@g gömdt, oc wi intaga wåra skilda platser, hundarne
smyga med nosen mot ba%en oc wädra oc spåra, be-
traktande jägarne med mänskligt kloka ögon, oc jägaren
#år där, hå\ande anden oc med hanen på spänn, liksom
fa#wuxen på #ä\et. Oc när så wi\ebrådet bryter fram
ur snåret, skoµen kna\a, oc hundarne #örta fram; her-
re, då ªår hjärtat,  oc man känner @g som en annan
människa! Oc för hwarje gång är en sådan jakt något
nyµ, oc a\tid förekommer något,  som man i%e warit
med om förut. Redan därigenom aµ wi\ebrådet förde-
lar @g e}er år+tiderna, aµ man ibland har eµ ibland eµ
annat, blir saken så omwäxlande, aµ ingen kan bli mäµ
därpå. Men o%så skogen i oc för @g själf är så härlig oc
fu\ af lif, aµ jag aldrig kan känna mig ensam där. Där-
inne känner jag hwar öppning oc hwart träd, oc det
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ty%e+ mig, som om hwarje telning som wuxit upp under
mina ögon oc nu #rä%er @n raka topp i wädret, må#e
känna oc hå\a af mig, emedan jag wårdat oc wärnat
den, ja, många gånger, då det susar oc brusar, förefa\er
det mig werkligen som om träden talade ti\ mig på @µ
eget språk, oc som wore deµa en lofsång ti\ Gud oc
han+ a\makt oc en bön, som man i%e kan [nna ord för.
Kort sagdt, en räµska{en+ oc from jägare för eµ gladt
oc härligt lif, ty han har bewarat åt @g något af den
gamla sköna frihet, som människorna ägde i den fria na-
turen, då de i%e wißte af något prål e\er kru+, som de
nu plåga @g med i @na murade fängelser ti\ den grad,
aµ de bli främmande för a\t skönt, som Gud skapat ti\
dera+ uppbyggelse oc nöje; han är som en af deûa fri-
borna, som man läser i gamla hi#orier om, hur de lefde
i kärlek oc wänskap med hela naturen.“

Den gamle jägmä#aren sade a\t deµa med en sådan
ton,  aµ man blef  öfwertygad om hur djupt  han själf
kände  det,  oc  jag  afundade+  honom  i  själfwa werket
han+ ly%liga lif, denna innerligt rotfä#ade, lugna kän-
ªo#ämning, som war så helt olika min egen.

Den gamle herrn anwisade mig nu eµ litet, näµ in-
redt  rum i  andra ändan af  den,  som jag nu  märkte,
gamla oc wid#rä%ta byggnaden. Där återfann jag mi-
na saker, oc han lämnade mig ensam, i det han försäkra-
de aµ det tidiga larmet i huset i%e sku\e kunna wä%a
mig, oc aµ jag, skild från huset+ öfriga inwånare, kunde
sofwa ut, så länge jag själf wi\e. För# när jag ka\ade,
sku\e man ge mig min fruko#, men honom själf kunde
jag ej trä{a förr än ti\ middagen, emedan han biµida
sku\e  draga ut på jakt med pojkarne oc ej återwända
förr än wid middag+tiden.

Jag ka#ade mig på sängen oc tröµ, som jag war, in-
somnade jag snart, men qwalde+ af en hemsk dröm. Un-
derbart  nog,  började  drömmen  med  medwetandet  om
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sömnen, jag sade mig nämligen själf: det är skönt aµ jag
#rax kunde somna, så aµ jag kan hämta mig från min
tröµhet, enda# må#e jag akta mig för aµ öppna ögonen.
Oc ehuru det förefö\ mig som jag ej kunde låta bli aµ
göra det, blef min sömn likwäl i%e afbruten. Därpå gi%
dörren upp, oc en mörk ge#alt trädde in, i hwilken jag
ti\ min förskrä%else igenkände mig själf i kapu$inerhabit
med skägg oc tonsur. Ge#alten kom a\t närmare min
bädd, jag kunde i%e röra mig, oc hwarje frampreûadt
ljud qwäfde+ som af #elkramp. Nu saµe @g skepnaden på
sängkanten oc grinade mot mig som i hån. „Nu må#e
du komma med mig“, sade den, „wi skola kläµra upp på
taket under wäder]öjeln, den sjunger en lu#ig wisa ju#
nu, ty ufwen ska\ ha brö\op. Där skola wi broµa+ med
hwarandra, oc den som #öter ned den andre blir kung
oc får dri%a blod.“

Jag kände hur ge#alten grep tag i mig oc sökte ly}a
mig. Förtwi]an gaf mig åter kra}er. „Du är i%e jag,
utan djäfwulen“, skrek jag oc klö#e det hemska spöket i
ansiktet, men det war som om mina [ngrar borrade @g
in i ögonen som i tomma hålor, oc ge#alten gaf ti\ eµ
gä\t skraµ. I samma ögonbli% waknade jag, som skakad
af en plöt+lig ry%ning. Men skraµet ljöd ännu i rum-
met. Jag re#e mig, morgonen bröt med @na ljusa #rå-
lar in genom fön#ret, oc framför bordet såg jag en skep-
nad i  kapu$inerdräkt  #å med  ryggen  wänd mot  mig.
Jag blef #el af skrä%, när den ry+liga drömmen antog
waken werklighet.  Kapu$inern rotade bland sakerna på
bordet. Nu wände han @g om, oc jag [% åter mod, när
jag  såg  eµ  främmande  anlete  med  swart  förwildadt
skägg oc ögon, ur hwilka eµ tanketomt wanweµ ly#e.
A]ägset erinrade mig wiûa drag om Hermogene+. Jag
beªöt inwänta hwad den okände sku\e taga @g för oc
enda# förhindra hwarje skadligt ti\tag å han+ @da. Min
dolk hade jag bredwid mig, oc redan genom min kropp+-
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#yrka war jag, o%så utan främmande hjälp, den okände
wuxen. Som eµ barn lekte han med mina saker, isynner-
het hade han nöje af den röda portföljen, som han under
sä\samma  krumsprång  wände  mot  dagern.  Slutligen
fann han korg]askan med re#en af det hemlighet+fu\a
winet, han öppnade den oc luktade; då bäfwade han i
a\a leder oc ut#öµe eµ skri, som gaf eµ do} eko i rum-
met. En klo%a i huset ªog klart tre, då tjöt han som gri-
pen af förskrä%liga qwal, men bröt snart ånyo ut i sam-
ma skärande skraµ, som jag hört i drömmen. Han rörde
@g i wilda hopp, dra% ur ]askan, oc ka#ande den ifrån
@g, sprang han ut genom dörren. Ha#igt #od jag upp
oc sprang e}er honom, men han war redan utom syn-
hå\, jag hörde honom med bu\er gå ned för en a]ägsen
trappa oc en dof smä\, som af en hårdt ti\ªagen dörr.
Jag reglade ti\ miµ rum för aµ förhindra eµ nyµ be-
sök oc lade mig åter. Jag war nu för utmaµad för aµ
i%e #rax insomna,  oc #ärkt  oc wederqwi%t,  waknade
jag för#, då solen ly#e in i rummet.

Jägmä#aren hade, som han sagt, med söner oc jägare
dragit ti\ skog+;  en wänlig ]i%a, jägmä#aren+ yng#a
doµer, bar ti\ mig min fruko#, under det aµ den äldre
ti\samman+ med @n moder war syûelsaµ i köket. På eµ
behagligt  säµ för#od ]i%an aµ beräµa hur gladt  oc
fredligt man här lefde ti\samman+, oc hwilken rörelse
oc upp#åndelse  det #undom blef,  när fur#en jagade i
reviret oc öfwernaµade i gården. Så förgingo eµ par
timmar före  middagen,  då muntert  jubel  oc hornen+
klang förkunnade jägmä#aren+ återkom# i sä\skap med
fyra söner, wa%ra blom#rande ynglingar, af hwilka den
yng#e knappa# kunde wara femton år gammal, samt tre
skogwaktare.

Han frågade hur jag sofwit oc om i%e det tidiga lar-
met  wä%t mig för biµida. Jag kunde i%e beräµa om
miµ öfwer#åndna äfwentyr, ty den hemske munken+ up-
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penbarelse war så inwäfd i drömsynen, aµ jag knappa#
war i #ånd aµ urskilja hwar drömmen öfwergåµ i werk-
lighet.

Bordet war dukadt, oc soppan ångade, gubben a}og
@n kaloµ för aµ läsa ti\ bord+, när dörren öppnade+ oc
kapu$inermunken,  som  jag  seµ  under  naµen,  kom  in.
Wansinnet war förswunnet ur han+ anlete, men han ha-
de en mörk oc buµer uppsyn. „Wälkommen högwördig-
het“, ropade gubben honom ti\ möte+, „bed nu bord+bö-
nen oc säµ er ti\ bord+ med oß!“ Då bli%ade han om-
kring @g med ögon,  som ly#e  af wrede,  oc skrek  med
fruktan+wärd #ämma: „Fan ska\ ta dig med diµ »hög-
wördighet« oc förbannade bedjande! Har du nu lo%at
mig hit, för aµ jag ska\ bli den treµonde wid bordet oc
bragt om lifwet af den främmande mördaren? Har du
inte  fåµ på mig denna kåpa för aµ ingen i mig ska\
kunna känna igen grefwen, din hu+bonde oc herre? Men
tag dig i akt för min wrede, förbannade!“

Med deûa ord grep munken eµ tungt kru+, som #od på
bordet,  oc ªungade  det e}er  den gamle,  som med en
ski%lig wändning undwek ka#et, som annar+ sku\e kro+-
sat han+ hufwud. Kruset ]ög i wäggen oc gi% i tusen
bitar. Men i samma ögonbli% grep en af drängarne den
rasande oc hö\ honom fa#.

„Hur“, utropade jägmä#aren, „du fördömde hädare, du
wågar bland fromt folk ånyo ge diµ raseri utlopp, du
wågar på nyµ trakta e}er den man+ lif,  som räddade
dig ur diµ djuriska ti\#ånd oc från ewigt fördärf. Bort
ti\ tornet med dig!“ Munken fö\ nu på knä oc bad om
förbarmande, men gubben sade: „I tornet må#e du oc
får i%e mera wisa dig här, förr än jag wet aµ du afsä-
ger dig satan, som förbländar dig, om i%e må#e du dö.“
Då skrek munken ti\ som i trö#lö+ jämmer oc död+nöd,
men jägaren ledde bort  honom,  oc beräµade,  då han
återkom,  aµ munken blifwit lugnare,  så snart han in-
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trädt i tornrummet.  Kri#ian, som brukade bewaka ho-
nom, beräµade widare aµ munken hela naµen bu\rat
omkring i huset+  korridorer oc i daggryningen skrikit:
„ge mig mera af diµ win, mer win!“ Kri#ian hade o%så
ty%t  aµ munken raglat som en dru%en,  ehuru han ej
för#åµ hur han kunnat komma öfwer någon ru+gifwan-
de dry%. Nu drog jag i%e längre i betänkande aµ omta-
la miµ naµliga äfwentyr, hwarwid jag i%e glömde aµ
beräµa om den tömda korg]askan.

„Å, det war obehagligt“, sade jägmä#aren, „ni förefal-
ler mig wara en from oc duktig karl,  en annan hade
kunnat  dö  af  förskrä%else.“  Jag  bad  honom  närmare
upplysa om hur det förhö\ @g med den galne munken.
Gubben genmälte: „A%, det är en lång, äfwentyrlig hi-
#oria, sådant duger i%e ti\  maten.  Det är redan i\a
nog  aµ  den  otä%a  människan  fåµ  #öra  oß  med  @µ
broµ+liga ti\tag, ju# då wi glada oc belåtna sku\e ti\
aµ njuta af gud+gåfworna, men nu må#e wi #rax ti\
bord+.“ Med deûa ord a}og han @n li\a kaloµ oc bad
andäktigt bord+bönen, hwarpå wi under gladt samspråk
förtärde  den  landtligt  kra}iga  oc  smakligt  ti\redda
måltiden. Den gamle lät gä#en ti\ ära hämta upp eµ
godt win, som han e}er patriarkalisk sed kredensade mig
ur en wa%er pokal. Under tiden afdukade+ bordet, oc jä-
garne nedtogo eµ par horn från wäggen oc blå#e en jä-
garwisa. Wid den andra reprisen fö\o ]i%orna in med
sång, oc sönerna upprepade i kör refrängen. Jag kände
miµ brö# widga+, i%e på länge hade jag känt mig så
wäl ti\ mod+ som bland deûa enkla oc fromma männi-
skor.  Ännu  sjöngo+  åtski\iga  melodier  oc  gemytliga
sånger, innan gubben re#e @g med utropet: „lefwe a\a
duktiga karlar, som hedra jakten+ ädla idroµ!“ oc tömde
@µ gla+ i boµen. A\a #ämde in, oc så war den glada
måltiden ti\  ända, som mig ti\  ära blifwit  förskönad
med win oc sång.
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Gubben sade ti\ mig: „Tag er nu en middag+lur på
en hal}imme, min herre, sedan kunna wi gå ut i skogen,
oc jag ska\ beräµa er hur munken kommit i miµ hu+
oc hwad jag i öfrigt wet om honom! I qwä\ningen gå
wi ut  på eµ hå\,  där det  e}er  Fran+'  utsago [nna+
rapphön+. Äfwen ni ska\ få eµ godt gewär oc försöka er
ly%a.“ Saken war ny för mig, ty som seminari# hade
jag wäl skjutit ti\ mål+, men aldrig på wildt. Jag an-
tog därför jägmä#aren+ ti\bud, hwilket högligen gladde
honom. Utru#ad med böûa oc jaktwäska, tog jag ut i
skogen med jägmä#aren, som på följande säµ begynte @n
beräµelse om den sä\samme munken: „Nä#a hö# är det
redan twå år sedan mina goûar o}a in i skogen hörde eµ
ry+ligt tjutande, som, hur omänskligt det än lät, min då
nyantagne lärling Fran+ menade härröra från en män-
niska. Fran+ synte+ särskildt utsaµ för aµ oroa+ af det
tjutande widundret, ty då han #od på @µ paß, skrämde
tjutet, som hörde+ #rax i närheten, wi\ebrådet, oc ti\
ªut såg han, så o}a han lade an på eµ djur, en bor#ig,
obe#ämbar  skepnad,  som  gjorde  han+  skoµ  om  intet.
Fran+ hade hufwudet fu\t af a\ehanda spökaktiga jakt-
hi#orier, som fadern, en gammal jägare, saµ i honom,
oc han war böjd aµ hå\a deµa wäsen för satan själf,
som wi\e göra honom led på jägaryrket e\er på annat
säµ förföra honom. De andra pojkarne, ja, mina egna
söner, in#ämde ªutligen med honom, oc mig war det så
my%et  angelägnare  aµ  komma  underfund  med  saken,
som jag ansåg det hela som en li# af tjufskyµarne för aµ
skrämma bort mina jägare från dera+ paß. För den sku\
befa\de jag mina söner oc skogwaktarpojkar aµ ti\tala
ge#alten, när den åter wisade @g oc aµ, om den ej #an-
nade oc gaf besked om @g, e}er gammal jägarräµ skjuta
e}er den. Fran+ blef åter den för#e, som råkade ut för
widundret. Läggande an med böûan, ropade han an det,
men ge#alten förswann i busksnåret. Fran+ wi\e skjuta,
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men skoµet wi\e ej brinna af, oc han sprang nu ti\ de
andra, fu\ af fasa oc förskrä%else, samt fu\t öfwertygad
aµ det war den lede själf, som bortjagade han+ wi\ebråd
oc förgjorde han+ böûa; ty sedan widundret började för-
följa honom, trä{ade han i själfwa werket i%e eµ enda
djur, fa# han förut warit en god skyµ. Ryktet om spöke-
riet  i  skogen  utbredde  @g  öfwera\t,  oc  utom  andra
dumheter beräµade+ i byn aµ satan möµ Fran+ oc er-
bjudit honom frikulor. Jag beªöt aµ göra ände på owä-
sendet oc uppsöka odjuret, som jag aldrig själf #öµ på,
på de platser, där det brukat wisa @g. Det dröjde länge,
innan det wi\e ly%a+, ändtligen då jag en dimmig no-
vemberqwä\ hade miµ paß ju# på det #ä\e, där Fran+
för#a  gången  seµ  widundret,  praßlade  det  i  buskarne
bredwid; i förmodan aµ det war eµ djur, lade jag ty#
an med gewäret, då i #ä\et en grä+lig ge#alt med swart
oc bor#igt hår oc klädd i trasor wisade @g. Widundret
#irrade på mig oc ut#öµe hemska, ihå\ande tjut. Ja,
min herre, det war en syn, som kunde injagat den modig-
a#e fruktan,  jag trodde aµ den lede själf  #od framför
mig, oc jag sweµade+ af ånge#. Men en bön, som jag
uµalade med hög rö#, ingaf mig åter mod. Då jag bad
oc nämnde Jesu Kri#i namn, tjöt widundret med än
#örre raseri oc utbröt  ªutligen i ry+liga hädelser oc
förbannelser. Då ropade jag: »Du fördömde sä\e, ªuta
upp med dina hädelser oc gif dig, annar+ skjuter jag ned
dig!« Då ka#ade @g människan qwidande ti\ marken oc
bönfö\ om förskoning. Min jägare kom, oc wi grepo oc
ledde hem mannen, där jag, i afsikt aµ nä#a dag anmä-
la ti\dragelsen för myndigheterna, lät inspärra honom i
tornet  på huset  här bredwid.  Så snart  han kom in i
tornkammaren, fö\ han i wanmakt. Då jag nä#a dag
besökte honom, saµ han på @µ halmläger oc grät hä}-
igt. Han fö\ ned för mina föµer oc bad aµ jag sku\e
ha förbarmande med honom, sedan ]era we%or lefde han

110



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

i skogen oc hade lifnärt @g enbart af örter oc wildfrukt,
han war en kapu$iner från eµ a]ägset klo#er, som hade
rymt ur fängelset, där man inspärrat honom på grund
af han+ wansinne. Mannen war werkligen i eµ ömkan+-
wärdt ti\#ånd, jag hade medlidande med honom oc lät
gifwa honom mat oc win, hwarpå han synbart repade
@g. Han bad mig på det enträgna#e aµ ännu under eµ
par dagar tåla han+ närwaro i huset oc aµ ska{a ho-
nom  en  ny  orden+dräkt,  sedan  ämnade  han friwi\igt
återwända ti\  @µ klo#er.  Jag uppfy\de  han+ önskan,
oc wansinnet ty%te+ werkligen ge wika, enär paroxy+-
merna blefwo a\t sä\syntare oc mindre hä}iga. Under
raseriutbroµen ut#öµe  han hädiskt  tal,  oc jag iakµog
aµ han, om man ti\talade honom hårdt oc hotade ho-
nom med döden, öfwergi% ti\ eµ ti\#ånd af inre för-
kroûelse, hwarunder han späkte @g, ja, anropade Gud oc
helgonen om befrielse från @na helwete+qwal. Wid såda-
na ti\fä\en ty%te+ han anse @g wara den helige Antoni-
u+, liksom han under raserianfa\en a\tid wä+nade+ om
aµ han wore en grefwe oc härskare, som sku\e mörda oß
a\a, när han+ tjänare anlände. Under de ljusa me\an-
#underna bad han mig aµ för Gud+ sku\ i%e förskjuta
honom, enär han trodde aµ han+ uppehå\ ho+ mig kun-
de bota honom. Bloµ en enda gång kom det åter ti\ eµ
hä}igt uppträde med honom, oc det war, då fur#en ja-
gat i reviret oc öfwernaµat ho+ mig. Sedan han seµ
fur#en  oc han+  glänsande  swit,  blef  munken  a\dele+
förändrad. Han blef buµer oc ªuten oc a]äg+nade @g
ha#igt, när wi bådo. En ry%ning genomfor han+ lem-
mar, så snart han hörde eµ andäktigt ord, oc han be-
traktade min doµer Anna med så ly#na bli%ar, aµ jag
beªöt mig för aµ undanska{a honom för aµ förhindra
widare ofog.  Men naµen före  den dag, då jag tänkte
säµa min plan i werket, wä%te mig eµ genomträngande
skrik från korridoren, jag hoppade ur sängen oc sprang

111



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

ha#igt med eµ tändt lju+ bort ti\ det rum, där mina
döµrar sofwo. Munken hade brutit @g ut ur tornet, där
jag #ängt honom inne under näµerna, oc hade i djurisk
brun# skyndat ti\ mina döµrar+ rum, hwar+ dörr han
sprängde med en spark. Ti\ a\ ly%a hade en outhärdlig
tör# drifwit Fran+ ur rummet, där pojkarne sofwo, oc
han sku\e ju# gå ned ti\ köket för aµ hämta waµen, då
han hörde munken gå öfwer gången. Han skyndade dit
oc grep honom bakifrån ju# i det ögonbli%, då han #öt-
te in dörren. Men goûen war för klen aµ få bukt med
den rasande, de ªogo+ i dörren, under det aµ de ur söm-
nen wä%ta ]i%orna skreko  af förskrä%else,  oc jag kom
ti\ #ä\et, ju# då munken ka#at goûen ti\ golfwet oc
fåµ eµ mördande grepp om han+ #rupe. Utan aµ besin-
na mig, grep jag tag i munken oc ry%te honom bort
från Fran+, men plöt+ligt, utan aµ jag wißte hur det
gåµ ti\, blänkte en knif i munken+ näfwe. Han #öµe ti\
e}er mig, men Fran+, som hämtat @g, [% tag i han+
arm oc snart nog ly%ade+ jag, som wäl kan gä\a för en
#ark man, aµ try%a den rasande så hårdt upp mot wäg-
gen,  aµ andedräkten  ty%te+  förgå  honom.  Wä%ta  af
bu\ret, kommo nu a\a goûarne ti\skyndande. Wi bundo
munken oc ka#ade honom i tornet,  men jag hämtade
min hundpiska oc ti\delade honom som warnagel mot
nya dåd af deµa ªag några kra}iga rapp, så aµ han
jämrade oc qwed erbarmligt,  men jag sade:  »För din
skändliga afsikt aµ wåldföra min doµer oc trakta e}er
miµ lif, är deµa för litet, egentligen borde du dö!« Han
tjöt af ånge# oc fasa, ty fruktan för döden ty%te+ a\de-
le+ förinta honom. Nä#a morgon blef det mig möjligt
aµ föra honom bort. Han låg då, lik en död, i en fu\-
#ändig afmaµning oc ingaf mig eµ werkligt medlidan-
de. I eµ bäµre rum lät jag bädda en god säng åt ho-
nom,  min gumma wårdade honom,  kokte  en #ärkande
soppa oc rä%te honom ur wårt hu+apotek de läkemedel,
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som kunde wara honom tjänliga. Min hu#ru har den
goda wanan aµ, då hon @µer ensam, o}a upp#ämma
uppbyggliga sånger, men om hon riktigt wi\ känna @g
wäl ti\ mod+, låter hon Anne sjunga en sådan sång för
@g. Så skedde det nu wid den sjuke+ bädd. Då su%ade
han djupt oc såg på min hu#ru oc Anne med sorg+na
ögon, under det aµ tårarna sköljde han+ kinder. Då oc
då rörde han hand oc [ngrar, som om han wi\e korsa
@g, men handen fö\ åter ned kra}lö+. Så småningom
började han synbarligen aµ ti\friskna, nu gjorde han of-
ta nog på munkarne+ wi+ kor+te%net oc bad ty#. Men
helt  oförmodadt  begynte  han  sjunga  latinska  psalmer,
som, ehuru de ej kunde för#å orden, med @na högtidliga
toner grepo min hu#ru oc Anne på det mäktiga#e, så
aµ de ej nog kunde tala om hur #or uppbyggelse de hade
af den sjuke. Munken war snart så paß åter#ä\d, aµ han
kunde #å upp oc gå omkring i huset, men han+ utseende
oc wäsen woro helt oc hå\et förändrade. I #ä\et för
aµ som förr lysa af en elak eld, bli%ade han+ ögon nu
mildt framför @g, på klo#erwi+ gi% han ty# oc andäkt-
igt  omkring  med  knäppta  händer,  oc  hwarje  spår  af
wansinne war förswunnet. Han njöt aldrig något annat
än grönsaker,  bröd oc waµen,  oc enda# sä\an kunde
jag på @#a tiden förmå honom ti\ aµ ªå @g ned wid
miµ bord, äta af deß räµer oc dri%a en klunk win där-
ti\. Wid sådana ti\fä\en lä#e han bord+bönen oc för-
tju#e oß med @µ tal, som han för#od aµ lägga så wäl,
som få andra. O}a wandrade han ensam omkring i skog-
en, oc så kom det @g aµ jag en gång trä{ade honom där
oc utan någon egentlig biafsikt frågade honom om han
ej snart tänkte återwända ti\ @µ klo#er. Han såg ut aµ
blifwa my%et  rörd,  faµade  min  hand oc sade:  »Min
wän, dig har jag aµ ta%a för min själ+ wälfärd, du har
räddat mig från ewigt fördärf, än #år jag i%e ut med
aµ skilja+ från dig, låt mig #anna! Ni fann mig,« fort-
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saµe han e}er en #und+ ty#nad, »i eµ a\dele+ urartadt
ti\#ånd oc anar kanske ännu i%e aµ jag en gång war
en rikt utru#ad yngling,  hwilken en swärmisk  håg för
ensamhet oc #udier förde i klo#er. Mina bröder älskade
mig högt, oc jag lefde så ly%ligt, som man enda# kan
det i eµ klo#er. Genom min fromhet oc miµ exemplari-
ska uppförande swingade jag mig upp, oc man såg i mig
den blifwande priorn. Då hände @g aµ en af bröderna
återkom från wid#rä%ta resor oc förde med @g åtski\iga
reliker, som han ska{at @g på wägen. Bland deûa fann+
o%så en ti\ªuten ]aska, som den helige Antoniu+ sku\e
ha fråntagit djäfwulen, som däri förwarat en tro\dry%.
Äfwen denna relik gömde+ sorgfä\igt, fa#än hela saken
synte+ mig osmaklig oc #rida mot den andakt, som de
sanna relikerna borde inge. Men eµ obeskri]igt begär aµ
utforska hwad som egentligen war i ]askan, bemäktigade
@g mig. Jag ly%ade+ få faµ på den, öppnade den oc
fann däri  en härligt  do}ande  oc söµ  smakande,  #ark
dry%, som jag tömde ti\ @#a droppen. Huru sedermera
hela miµ @nnelag förändrade+, huru jag nu grep+ af en
brännande tör# e}er wärld+lig lu#, oc la#en i förförisk
ge#alt  ty%te+  mig som lifwet+  hög#a goda, a\t  deµa
wi\ jag i%e tala om, kortligen miµ hela lif blef en följd
af skändliga förbrytelser, så aµ jag, när jag, oaktadt min
djäfwulska li#, blef ertappad, af priorn dömde+ ti\ ewigt
fängelse. Sedan jag ti\bragt ]era we%or i en unken oc
fuktig  fängelsehåla,  förbannade  jag  mig  själf  oc  min
ti\waro oc ut#öµe hädelser mot Gud oc helgonen. Då
uppenbarade @g i eµ rödt sken satan själf för mig oc lof-
wade mig befrielse, om jag helt oc hå\et wi\e wända
min själ från himlen oc tjäna honom. Med eµ tjut #ör-
tade jag på knä oc utropade: ‚i%e Gud är det jag tjänar,
du är min herre oc ur diµ glöd #römmar a\ lifwet+
lu#!‘ Då brusade det i lu}en som af en orkan, murarna
brakade, som skakade af en jordbäfning, eµ skärande hwin
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hwen genom fängelsehwalfwet, fön#erga\ren fö\o i #y%
en, oc utªungad af en osynlig makt, #od jag ute på klo-
#ergården. Månen sken klart fram me\an molnen, oc i
deß  #rålar  ly#e  den  helige  Antoniu+'  #aty,  som  war
uppre# wid springbrunnen midt på gården. En outsäg-
lig ånge# sönderªet miµ brö#, förkroûad ka#ade jag mig
ned för helgonet, afswor mig det onda oc bad om försko-
ning, men swarta moln sko%ade @g åter, ånyo brusade
en orkan genom rymden, oc jag förlorade medwetandet,
för aµ för# wakna i skogen, där jag wansinnig af hunger
oc förtwi]an, rasande #röfwade omkring,  oc hwarur
ni sedermera räddade mig.« Så beräµade munken,  oc
han+ hi#oria gjorde på mig eµ så #arkt intry%, aµ jag
e}er flera år ännu är i #ånd aµ ord för ord upprepa
den. Sedan den tiden har munken a\tjämt uppfört @g så
fromt oc godmodigt, aµ wi a\a lärt oß hå\a af honom,
oc så my%et obegripligare syne+ det mig aµ han+ wan-
weµ under föregående naµ ånyo kunde komma ti\ ut-
broµ.“

„Wet ni då i%e“, fö\ jag jägmä#aren i talet, „ur hwil-
ket klo#er den oly%lige rymt?“

„För mig har han förtegat det“, sade jägmä#aren, „oc
jag wi\e så my%et mindre fråga därom, som jag är nä-
#an wiß om aµ det är samma oly%liga människa, om
hwilken det war tal wid hofwet, fa#än ingen anade aµ
han war i närheten, oc jag ju# där ti\ munken+ sanna
bä#a i%e omtalade denna min mening.“ — „Men jag kan
wäl få weta den“, fortsaµe jag, „då jag ju är en främ-
ling  oc  ti\  på  köpet  med  hand  oc  mun  lofwar aµ
ingenting säga?“ — „Ja, ni kan få weta, fortsaµe jägmä-
#aren, „aµ sy#ern ti\ wår fur#inna är abbediûa i ***.
Hon hade antagit @g oc låtit uppfo#ra sonen af en fat-
tig  qwinna,  hwilken+  man  ha}  wiûa  hemlighet+fu\a
förbindelser med wårt hof. På grund af en inre ka\else
blef han kapu$inermunk oc wida bekant som andlig wäl-
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talare. Abbediûan skref o}a ti\ @n sy#er om @n skydd+-
ling oc sörjde för en tid sedan högligen öfwer förlu#en
af honom. Genom mißbruk af en relik lär han gjort @g
skyldig  ti\  en  swår synd  oc  förwisat+  ur  det  klo#er,
hwar+ prydnad han warit. A\t deµa känner jag ti\ ge-
nom eµ samtal, som jag åhörde, me\an fur#en+ lifmedi-
ku+ oc en af de andra herrarne wid hofwet.  De om-
nämnde äfwen andra egendomliga om#ändigheter, som
blifwit mig oför#åeliga oc undfa\it  mig, emedan jag
i%e i grund oc boµen lärt känna deûa hi#orier. Om nu
o%så munken på annat säµ beräµar om @n befrielse ur
klo#erfängelset, oc på#år den wara skedd med satan+ bi-
#ånd, så anser jag deµa för en inbi\ning, som är en re#
af han+ wansinne,  oc menar aµ munken ej är någon
annan  än  ju#  broder  Medardu+,  som  abbediûan  lät
uppfo#ra för det andliga #åndet oc djäfwulen förledde
ti\ a\ehanda synder, ända ti\ deß Gud #ra{ade honom
med djuriskt wanweµ.“

När jägmä#aren nämnde Medardu+' namn genomfor
mig en ry+ning, ja, hela han+ beräµelse hade genombor-
rat min inner#a warelse liksom med dödliga dolk#ygn.
Jag war enda# a\t för säker på aµ munken talat san-
ning, oc aµ ju# en sådan helwete+dry%, som han+ ly-
#enhet  förledt  honom aµ smaka, hade #örtat  honom i
fördömelsen af eµ hädiskt wanweµ. Men jag själf hade
sjunkit ned ti\ en eländig leksak, för en ond oc hemlig-
het+fu\ makt, som hö\ mig fången i oupplö+liga fjäµ-
rar,  så aµ jag,  när jag menade  mig wara fri, enda#
kunde röra mig i den bur af järn, hwari jag hö\+ in-
spärrad utan hopp om räddning. Den fromme Cyri\u+'
goda lärdomar, som jag lämnat obeaktade, grefwen+ oc
han+ läµsinnige hofmä#are+ besök, a\t deµa rann mig i
minnet. Nu för#od jag hur jä+ningen inom mig oc min
förändrade @nne+#ämning uppkommit,  jag blygde+ öf-
wer mina broµ, oc denna känªa af skam hö\ jag i deµa
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ögonbli% för den ånger oc förkroûelse, som jag bort kän-
na i sann bot. Sålunda war jag försänkt i djup e}er-
tanke oc lyßnade knappa# ti\ den gamle, som nu åter-
kommit  ti\  @µ  älskling+ämne,  jakten,  oc  skildrade
mången du#, som han hade ha} med de elaka friskyµar-
ne.

A}onen hade brutit in, oc wi #odo framför de busk-
snår,  där  rapphönsen  borde  wara  dolda;  jägmä#aren
#ä\de mig på min plat+ oc inskärpte mig aµ hwarken
tala e\er röra mig oc aµ noga lyßna med böûan i ord-
ning. Jägarne smögo @g ty# ti\ @na platser oc jag #od
ensam i mörkret, som blef a\t djupare. Då framträdde i
skogen ge#alter ur miµ förgångna lif. Jag såg min mo-
der oc abbediûan,  de betraktade mig med förebrående
bli%ar.  Med  död+blekt  ansikte  smög  @g  Eufemia  inpå
mig oc #irrade mot mig med mörka oc glödande bli$-
kar,  hon  ly}e  hotfu\t  @na  blodiga  händer,  det  war
blod+droppar på dem, blod+droppar, som runnit ur Her-
mogene+' banesår — jag skrek ti\. Då hörde jag öfwer
miµ hufwud ]axande wingªag, på måfå sköt jag i lu}
en, oc twå hön+ fö\o trä{ade ned. „Bravo“, ropade jä-
garen, som #od mig närma#, oc sköt ned det tredje. Nu
kna\ade skoµen rundtomkring, oc jägarne samlade @g,
hwar oc en medförande @µ byte. I%e utan aµ ge mig
en li#ig @dobli%, beräµade nu jägaren hur jag, liksom
förskrä%t, skrikit ti\, när rapphönsen #rukit fram öfwer
miµ hufwud, oc hur jag, utan aµ en+ @kta, på måfå af-
loûat miµ gewär, ja, i mörkret hade han ty%t aµ jag
hå\it böûan i helt annan riktning, oc likwäl hade rapp-
hönsen fa\it. Den gamle jägmä#aren skraµade högljudt
åt aµ jag blifwit så skrämd af hönsen, oc aµ jag enda#
kna\at på liksom ti\ nödwärn. „För öfrigt hoppa+ jag,
min herre“, fortfor han skämtsamt, „aµ ni är en from oc
ärlig jägare oc inte  någon friskyµ,  som är i förbund
med den onde oc skjuter ned a\t hwad ni behagar, utan
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aµ bomma.“ Deµa helt wißt afsikt+lösa skämt af gubben
trä{ade  min inner#a själ,  oc min ly%oträ{,  hwarti\
naturligtwi+ enda# ªumpen bar skulden, uppfy\de mig
själf med fasa. Miµ eget jag, mer än någonsin sönder-
#y%adt,  förefö\  mig  själf  problematiskt,  oc  en  hemsk
ry+ning genomfor hela min warelse.

När wi kommo hem,  beräµade Kri#ian aµ munken
förhå\it @g a\dele+ lugn i tornet, aµ han ej sagt eµ en-
da ord oc ej he\er welat taga ti\ @g någon föda. „Jag
kan ej längre behå\a honom ho+ mig“, sade jägmä#aren,
„ty hwem #år mig god för aµ han+, som det ty%e+, o-
botliga wansinne i%e ånyo utbryter oc an#ä\er någon
fruktan+wärd oly%a i miµ hem. Tidigt i morgon må#e
han med Fran+ oc Kri#ian fara ti\ #aden; min redo-
görelse för saken är längesedan i ordning, oc så kan han
bli öfwerförd ti\ dårhuset.“

När jag åter #od ensam i min kammare, såg jag fram-
för mig Hermogene+' ge#alt, oc när jag tog den i skar-
pare  ögonsikte,  förwandlade  den  @g  i  den  wansinnige
munken. För miµ medwetande ]öto båda ti\samman+ i
eµ.  Jag kom  aµ #öta  ti\  korg]askan,  som  ännu låg
qwar på golfwet. Munken hade tömt den ti\ @#a drop-
pen, oc jag war sålunda befriad från hwarje fre#else aµ
yµerligare smaka på djäfwul+dry%en, men ti\ oc med
flaskan,  hwarur  det  #römmade  en #ark  oc  berusande
do}, ka#ade jag ut genom fön#ret  öfwer gård+muren,
för aµ så göra om intet hwarje werkan af det öde+digra
elixiret.

Så småningom blef jag lugnare, ja, den tanken ingaf
mig mod aµ jag do% i hwarje hänseende war upphöjd
öfwer denne  munk,  som en dry% snarlik  min försaµ i
wildt wansinne. Jag kände aµ deµa fasan+fu\a öde gåµ
mig förbi; ja, aµ den gamle jägmä#aren hå\it munken
för den oly%lige Medardu+ — för mig själf, war mig en
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[ngerwi+ning aµ en högre makt i%e wi\e låta mig ned-
sjunka i samma trö#lösa elände.

Jag kände mig oemot#åndligt  dragen ti\  residenset.
Min fo#ermor+ sy#er, som e}er hwad jag wißte genom
de bilder, jag seµ af henne, i hög grad sku\e likna denna,
borde  wara ämnad aµ återföra mig ti\  det  fromma,
skuldlösa lif, som en gång #od i blom, ty därti\ fordra-
de+ under min nuwarande @nne+#ämning enda# henne+
åsyn oc de därigenom wä%ta hågkom#erna. Jag wi\e
öfwerlämna åt ªumpen aµ föra mig i henne+ närhet.

Det hade knappa# hunnit daga+, när jag hörde jäg-
mä#aren+ rö# nere på gården. Biµida sku\e jag afresa
ti\samman+  med  han+  son,  oc jag ka#ade ha#igt  på
mig mina kläder. Då jag kom ned, #od eµ arbet+fordon
med  halmsäten  framför  hu+dörren,  man  förde  ned
munken, som tåligt oc med död+blekt oc för#ördt utse-
ende lät @g leda. Han swarade i%e på några frågor oc
wi\e i%e äta, ty%te+ knappa# en+ war+na människorna
omkring @g. Man ly}e upp honom i wagnen oc band
fa# honom med eµ rep, emedan han+ ti\#ånd ännu såg
betänkligt ut, oc man wi\e wara säker för eµ plöt+ligt
utbroµ  af  han+  återhå\na  raseri.  Då man fa#snörde
han+ armar, gingo krampaktiga ry%ningar öfwer han+
ansikte,  oc  han  jämrade  @g  sakta.  Han+  belägenhet
gjorde mig ondt; den war beªäktad med min, ja, jag ha-
de kanske han+ fördärf aµ ta%a för min räddning. Kri-
#ian oc en jägare saµe @g bredwid honom i wagnen.
För# wid a{ärden kom han+ bli% aµ fa\a på mig, oc
han såg ut som ªagen med förwåning. Medan wagnen
a]äg+nade  @g,  wände han hufwudet  ti\baka  oc  hö\
bli%en  oafbrutet  riktad  mot  mig.  „Ser  ni“,  sade  den
gamle  jägmä#aren,  „hur  skarpt  han betraktar  er,  jag
tror aµ er oförmodade närwaro i matsalen i hög grad
bidrog aµ wä%a han+ raseri, ty ti\ oc med under @na
goda me\antider förblef han märkwärdigt skygg oc hade
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a\tid en mißtanke aµ en främling sku\e komma oc döda
honom. För döden hade han a\tid en omätlig rädªa, oc
genom hotelse aµ omedelbart låta skjuta honom har jag
o}a kunnat kufwa han+ utbroµ af raseri.“

Jag kände mig läµ ti\  @nne+,  när denne munk  af-
läg+nat+, hwilken+ uppenbarelse liksom i förwridna oc
fasan+fu\a drag re]ekterade miµ eget jag. Jag gladde
mig åt färden ti\ residen+#aden, ty det förekom mig som
om jag där sku\e befria+ från bördan af det mörka öde,
som nedtry%t mig, ja, som sku\e jag där få kra}er aµ
ªita mig lö+ från den onda makt, som gripit in i miµ
lif. När wi ätit fruko#, körde en med raska hä#ar för-
spänd re+wagn fram. Med knapp nöd ly%ade+ jag för a\
den åtnjutna gä#frihet påtruga frun litet penningar oc
förmå de twå bildsköna döµrarna aµ moµaga eµ par
galanterisaker, som jag händelsewi+ hade med mig. Från
hela familjen tog jag eµ så hjärtligt afsked, som om jag
länge warit bekant i hemmet, oc jägmä#aren skämtade
ännu åtski\igt öfwer min talang som jägare. Glad oc
munter, for jag därifrån.
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Lifwet wid fur#ehofwet.

Fur#en+  residen+  bildade liksom en motsat+  ti\  den
handel+#ad, jag lämnat.  Ti\ omfånget  betydligt min-
dre,  war  den  regelmäûigare  oc  wa%rare  byggd,  fa#
tämligen  folktom.  Flera  gator,  planterade  som  a\eer,
ty%te+ mig snarare ti\höra en park, än en #ad. A\t rör-
de @g ty# oc högtidligt,  oc enda# sä\an hörde  man
bu\ret  af en wagn. Ti\ oc med i inwånarne+, ända
ned ti\ den lägre klaûen+, dräkt oc beteende härskade en
wiß afmäµhet oc en #räfwan aµ wisa yµre bildning.

Det fur#liga palatset war a\t annat än #ort, ej he\er
byggdt i #or #il, men med afseende på elegan+ oc rikti-
ga måµförhå\anden en af de sköna#e byggnader jag nå-
gonsin seµ.  Därti\  anªöt  @g en behaglig parkanlägg-
ning, som den liberale fur#en öppnat ti\ promenadplat+
för inwånarne.

I wärd+huset, där jag tagit in, sade man mig aµ den
fur#liga familjen om a}narna brukade promenera i par-
ken, oc aµ många af inwånarne aldrig läto ti\fä\et gå
@g ur händerna aµ där se @n godmodige land+fader. På
be#ämd tid skyndade jag ti\ parken, fur#en kom ut ur
ªoµet i sä\skap med @n gemål oc en fåtalig uppwakt-
ning. A%, snart såg jag ingen utom fur#innan, som i
hög grad liknade min fo#ermor! Samma höghet, samma
behag  i  rörelser,  samma  själfu\a  bli%,  samma  öppna
panna oc eµ lika himmelskt leende! Enda# ty%te+ hon
mig fy\igare ti\ wäxten oc yngre än abbediûan. Hon
underhö\ @g älskwärdt med ]era damer, som för ti\fäl-
let befunno @g i a\een, under det aµ fur#en war inbe-
gripen i eµ intreûant oc ifrigt samtal med en a\warlig
man. Den fur#liga familjen+ dräkt, säµ oc omgifning,
a\t harmonierade med tonen i det hela. Man såg aµ det
säkra lugn oc den anspråk+lösa @rlighet, som kom ti\ sy-
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ne+  i  residen+#aden,  utgi%  från  hofwet.  Händelsewi+
#od jag bredwid en waken oc li]ig man, som wißte be-
sked om a\a möjliga frågor oc för#od aµ i swaren in-
fläta a\ehanda lu#iga anmärkningar. När den fur#liga
familjen gåµ förbi, föreªog han mig aµ göra en spatser-
tur i parken oc erbjöd @g aµ för mig, främlingen, wisa
a\a de smakfu\a anläggningar, som man där kunde på-
trä{a. Deµa erbjudande kom mig lägligt, oc jag fann i
själfwa werket aµ öfwera\t behag oc ordnad smak gjor-
de @g gä\ande, ehuruwäl i de i parken #rödda byggna-
derna #räfwan e}er en antik form, som enda# fördrar
de  me#  grandiosa  dimensioner,  narrat  byggherren  ti\
bagate\er.  Antika  pelare,  hwar+  kapitäl  en #orwuxen
karl kan rä%a med @n hand, äro wäl tämligen löjliga.
Likalede+ fann+ i en motsaµ kon#art i en annan del af
parken eµ par gotiska byggnader, hwilka i @n litenhet to-
go @g a\tför småµ ut. Jag tror aµ e}erliknandet af go-
tiska former är ännu farligare, än e}ergörandet af anti-
ka. Ty om det o%så är riktigt aµ små kape\ ge den bygg-
mä#are,  som är underka#ad begränsning i afseende på
byggwerken+  #orlek  oc  ko#nad,  en  kär  anledning  aµ
bygga i denna #il,  så sku\e  det do% i%e wara färdigt
med spet+bågar, bisarra pelare oc snirklar, som man ef-
terapar ur den e\er den kyrkan, enär enda# den bygg-
mä#aren kan å#adkomma något äkta i denna wäg, hwil-
ken känner @g besjälad af det djupsinne, som war eget för
deûa gamla mä#are, hwilka för#odo aµ ti\ eµ tankedi-
gert oc betydelsefu\t helt förbinda det som ty%te+ wi\-
korligt ja, heterogent.  Det wi\ med eµ ord säga, han
må#e besiµa den sä\synta känªa för det romantiska, som
må#e leda den gotiske byggmä#aren, då här ej kan bli
tal om det skolmäûiga oc #ilenliga, som han kan hå\a
@g ti\, då det gä\er antika former. Jag sade a\t deµa
ti\ min följeªagare, som fu\komligt in#ämde med mig,
men för deß småaktigheter framdrog som ursäkt aµ den i
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en park nödwändiga omwäxlingen oc behofwet aµ här
oc där [nna byggnader som ti\]ykt+orter wid plöt+liga
owäder e\er bloµ oc bart ti\ hwiloplatser, så godt som
af @g själ} ha} deûa mißgrepp ti\ följd. Jag genmälte
härti\  aµ  de  enkla#e,  anspråk+lösa#e  trädgård+pavil-
jonger, halmtak, #öµade af träd#ammar oc dolda i nät-
ta  buskgrupper  kunde  fy\a  samma  ändamål  oc wore
mig kärare än a\a deûa småtempel oc kape\, oc sku\e
det nu en gång timra+ oc mura+, så kunde det wäl för
en inte\igent byggmä#are #å en #il ti\ bud+, som när-
made @g den antika e\er gotiska utan småaktig e}erap-
ning, utan anspråk aµ söka hinna #orartade gamla mön-
#er, enda# åsy}ande eµ behagligt intry% på åskådaren.

„Jag är helt oc hå\et af er åsikt“, genmälte min följe-
ªagare,  „eme\ertid  härröra  a\a  deûa  byggnader,  ja
parkanläggningen i @n helhet från fur#en själf, oc den-
na om#ändighet bryter udden af a\t klander, åtmin#one
bland oß infödingar. Fur#en är den bä#a människa, som
det kan [nna+ på jorden, oc a\tifrån början har han
lagt i dagen den sant land+faderliga grundsatsen aµ un-
dersåtarne ej äro ti\ för han+ sku\, utan fa#mer han för
undersåtarne+.  Friheten  aµ  yµra  a\t  det,  som  man
tänker, de små skaµerna oc det däraf här]ytande låga
priset på a\a lif+förnödenheter, den obetydliga ro\, som
polisen här har aµ fy\a, i det den enda# har aµ utan
bu\er säµa grän+ för broµ+ligt öfwermod, utan aµ få
pina borgare oc främlingar med @n förhatliga ämbet+-
ifwer, frånwaron af a\ militari+m, det behagliga lugn,
hwari  yrken  oc  a{ärer  här  idka+  oc bedrifwa+,  a\t
deµa ska\ för er göra wi#elsen i wårt li\a land ange-
näm. Jag ªår wad om aµ ingen hiµi\+ har frågat er
om namn e\er #ånd, oc aµ wärd+hu+wärden i%e, som
det lär wara fa\et  i andra #äder,  redan under för#a
qwarten högtidligt kommit anry%ande med den #ora bo-
ken, hwari man med trubbig penna oc blekt blä% har
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aµ inkloµra @µ eget @gnalement. Kortligen, hela inräµ-
ningen af wårt li\a #at+wäsen,  i  hwilket  werklig lef-
nad+wi+het gör @g gä\ande, härrör från wår utmärkte
fur#e, under det aµ, e}er hwad man beräµat mig, folket
fordom plågade+ af det dumma pedanteriet ho+ eµ hof,
som war en upplaga i [%format af det #örre grannhof-
wet. Fur#en älskar kon# oc wetenskap, oc hwarje ski%-
lig kon#när oc sni\rik lärd är honom därför wälkom-
men, oc denne+ kunskap+grad är den enda pröfning af
anträdet, som ger honom räµ aµ wisa @g i fur#en+ när-
ma#e omgifning. Men ju# i afseende på kon# oc weten-
skap hade ho+ den mångsidigt bildade fur#en insmugit
@g en smula af det pedanteri, som wid han+ uppfo#ran
werkat beklämmande, oc som nu kom ti\ uµry% i eµ
ªafwiskt fa#hängande wid formen. Byggmä#arne före-
skref han med äng+lig noggrannhet hwarje detalj i bygg-
naden, oc hwarje liten afwikelse från de upp#ä\da mön-
#ren, som han med my%en möda sökt fram ur antiqvari-
ska werk, kunde äng+la honom på samma säµ, som om
eµ e\er annat i%e wi\e foga @g i de nya måµförhå\an-
den, som de mindre resurserna påtwungo. Fur#en [% än
wurm för det, än för eµ annat, men utan aµ därigenom
träda någon annan+ räµ för nära. När parken anlade+,
war han en paûionerad arkitekt oc trädgård+mä#are, se-
dan blef han hänry%t af musik, oc denna förkärlek för
musik ha wi aµ ta%a för inräµandet af eµ utmärkt mu-
sikkape\. Därpå syûelsaµe han @g med aµ måla, inom
hwilken kon#gren han själf å#adkom owanligt goda sa-
ker. Ti\ oc med i de dagliga för#röelserna wid hofwet
ägde samma omwäxling rum. Förr dansade+ det my%et,
numera  hå\e+  en faraobank wid moµagningarna,  oc
utan aµ på min#a säµ wara en werklig spelare, förnöjer
@g fur#en med aµ iakµaga ªumpen+ egendomliga ny$-
ker, men det behöfwe+ enda# en impul+ i en annan rikt-
ning,  för  aµ  bringa  en  annan  sak  på  dagordningen.
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Denna snabba wäxling i böjelser har åsamkat honom fö-
rebråelsen för bri#ande grundlighet, men e}er min me-
ning gör man honom oräµ, emedan, oaktadt denna han+
andliga li]ighet, intet ädelt oc skönt förglömme+ e\er
en+ försumma+. Däraf kommer det @g aµ ni ser parken
så wäl sköµ, aµ wår teater fortfarande på a\a möjliga
säµ under#öde+  oc förkofra+,  oc aµ tafwelsamlingen
rikta+ e}er måµet af han+ kra}er. Oc hwad ombytet i
hofwet+ nöjen beträ{ar, så är det en lek oc wederqwi$-
kelse, som man wäl kan unna fur#en e}er det o}a mödo-
samma arbetet.“

Wi gingo ju# förbi några wa%ra oc med werkligt @n-
ne för det måleriska grupperade träd oc buskager. Jag
gaf uµry% åt min beundran, oc min följeªagare sade:
„a\a  deûa  planteringar  oc  blomgrupper  äro  den  ut-
märkta fur#innan+ werk. Hon är själf en utmärkt land-
skap+målarinna, oc naturkunskapen är henne+ älskling+-
wetenskap.“

Det war redan sent på a}onen, då wi lämnade parken,
oc min följeªagare moµog min inbjudning aµ äta med
mig i wärd+huset oc presenterade @g som inspektor för
det fur#liga kon#ga\eriet. När wi wid måltiden blifwit
mer  bekanta,  yµrade  jag  min  önskan  aµ komma  den
fur#liga familjen närmare, oc han försäkrade aµ intet
wore läµare, emedan hwarje bildad oc spiritue\ främ-
ling wore wälkommen wid hofwet. Jag hade enda# aµ
a]ägga en wisit ho+ hofmarskalken oc bedja honom aµ
före#ä\a mig för fur#en. Deµa diplomatiska säµ aµ få
företräde för fur#en fö\ mig så my%et mindre i smaken,
som jag knappa# kunde hoppa+ aµ undgå wiûa beswärli-
ga frågor om hwarifrån jag kommit, oc om miµ #ånd
oc karaktär. Jag beªöt mig därför aµ förlita mig på
ªumpen, som kanske kunde wisa mig en genare wäg, oc
deµa blef o%så snart fa\et.
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När jag en morgon  wandrade i  den wid denna tid
folktomma parken, möµe mig fur#en, klädd i en enkel yt-
terro%, jag hälsade på honom liksom om han warit mig
fu\komligt obekant. Han #annade oc öppnade samtalet
med aµ fråga om jag wore främling på platsen. Jag be-
jakade deµa oc ti\ade aµ jag kommit för eµ par dagar
sedan oc enda# wore #add på genomresa, men aµ or-
ten+ behag oc den lugna gemytlighet, som härskade öf-
wera\t,  hade förmåµ mig aµ #anna. Oberoende,  som
jag war, oc enda# oc a\ena# lefwande för kon# oc
wetenskap, hade jag beªutat mig för aµ wara qwar räµ
länge, emedan trakten i @n helhet i hög#a grad ti\talade
mig. Deµa ty%te+ behaga fur#en, oc han erbjöd @g aµ
i egenskap af $i$eron wisa mig anläggningarne i parken.
Jag aktade mig för aµ förråda aµ jag redan seµ a\t,
utan lät tåligt föra mig genom a\a groµor, tempel, go-
tiska kape\ oc paviljonger oc åhörde de widly}iga kom-
mentarier, som fur#en gaf öfwer a\ting. Han frågade
mig om min mening; jag berömde platsen+ skönhet, den
yppiga wäxtligheten, men underlät i%e he\er aµ med af-
seende på byggnaderna yµra mig på samma säµ som ti\
ga\eriinspektorn. Han åhörde mig uppmärksamt oc syn-
te+ ej helt oc hå\et förka#a en del af mina yµranden,
men afskar hwarje yµerligare di+kuûion genom aµ an-
märka, aµ jag wiûerligen, ideelt sedt, kunde ha räµ, men
aµ det faµade+ mig praktiska kunskaper i frågan. Sam-
talet kom nu aµ röra @g om kon#, jag dokumenterade
mig som en god kännare af målarkon#en oc utöfwande
tonkon#när, wågade inwända åtski\igt mot han+ omdö-
men, som sni\rikt oc pre$i+ gåfwo uµry% åt han+ öf-
wertygelse, men äfwenlede+ röjde aµ han+ kon#närliga
bildning wida öfwerträ{ade den, som de #ore i a\män-
het åtnjuta, oc do% war för ytlig för aµ pejla de djup,
ur hwilka den sanne kon#nären öser @n kon#. Mina in-
ka# oc åsikter gä\de för honom som bewi+ på en di\e-
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tanti+m, som wanligen i%e upplyse+ af en werklig prak-
tisk insikt i ämnet. Han gaf mig åtski\iga lärdomar om
målarkon#en+ oc musiken+ sanna uppgi}, öfwer ta]an+
oc operan+ betingelser. Jag [% åhöra my%et om kolo-
rit, draperi, pyramidalgrupper, om a\warlig oc komisk
musik,  om e{ekt,  lju+dunkel  o. s. w. Jag lyßnade utan
aµ afbryta  fur#en,  hwilken  ty%te+  [nna nöje  i  deµa
ªag+  samtal.  Slutligen  afklippte  han  själf  samtalet+
tråd med den plöt+liga frågan: „spelar ni farao?“ Jag
sade nej. „Det är eµ härligt spel“, fortfor han, „i @n höga
enkelhet sannerligen eµ spel för inte\igent folk. Man lik-
som lämnar @g själf, e\er räµare, man #ä\er @g på en
#åndpunkt, hwarifrån man kan se de egendomliga knu-
tar oc maskor,  som den hemlighet+fu\a makt,  som wi
ka\a ªumpen, twinnar med @na osynliga trådar. Win#
oc förlu# äro de båda hakar, hwarpå denna mekani+m
rör @g, som wi säµa i gång, men som deß egen innebo-
ende natur godty%ligt drifwer widare. Ni må#e lära er
deµa spel, oc jag wi\ själf bli er lärare.“ Jag försäkrade
aµ jag hiµi\+ ej känt någon lu# för eµ spel,  hwilket,
enligt hwad man försäkrat mig, sku\e wara farligt oc
fördärfbringande. Fur#en log, oc betraktande mig med
@na  klara  oc  li]iga  ögon,  fortfor  han:  „A%  det  är
barn+ligt aµ på#å något sådant, men ti\ ªut hå\er ni
mig wäl för en spelare, som wi\ lo%a er i @na garn.
Jag är fur#en, om ni trif+ här i residenset, så #anna oc
besök min kret+, i hwilken wi o}a spela farao, utan aµ
jag medger, aµ någon där ruinerat @g med deµa spel,
oaktadt insatserna må#e wara betydliga för aµ intreûe-
ra, ty ªumpen är trög, när man anförtror den obetyd-
ligheter!“

Redan i begrepp aµ lämna mig, wände @g fur#en om
oc frågade: „Men med hwem har jag talat?“ Jag swa-
rade aµ jag heµe Leonard oc war en privatlärd, för öf-
rigt wore jag ingalunda adel+man oc kunde kanske där-
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för i%e begagna mig af den nådiga inbjudningen aµ wi-
sa mig i hof$irkeln. „Hwad är adel, hwad är adel?“ utro-
pade fur#en med hä}ighet, „ni är, som jag själf öfwerty-
gat mig om, en bildad oc sni\rik man. Wetandet adlar
er oc qwali[$erar er aµ uppträda i min närhet. Adjö,
herr Leonard, oc wälkommen!“

Så war då min önskan snarare oc läµare uppfy\d,
än jag wäntat. För för#a gången i miµ lif sku\e  jag
uppträda wid hofwet, ja, i en wiß mening lefwa där, oc
en mängd äfwentyrliga hi#orier, sådana som roman- oc
komediskribenter klä%a ut, om hofwen+ ränker, intriger
oc kabaler, kommo mig i hufwudet. Enligt dera+ utsago
må#e en fur#e omge+ oc förblinda+ af a\ehanda skur-
kar, i synnerhet må#e hofmarskalken wara en osmaklig,
andryg narr, för#e mini#ern en girig oc ränkfu\ bof,
kammarjunkarne lösaktiga qwinnoförförare. Hwarje an-
sikte  må#e  kunna lägga+  i  kon#mäûigt  wänliga we%,
medan  swek  oc  bedrägeri  lura  i  hjärtat.  A\a  liksom
smälta af artighet oc wänskaplighet, de bo%a oc buga,
men enhwar är den andre+  oförsonlige  [ende.  Hofda-
merna äro fula, högfärdiga, ränkfu\a oc ti\ på köpet
förälskade, de #ä\a ut gi\er oc garn, för hwilka man
har aµ akta @g som för eld. Sådan war min uppfaµ-
ning af eµ hof, sådan jag fåµ den genom lä+ning i semi-
nariet, oc oaktadt Leonard beräµat mig om hofwen åt-
ski\igt, som ej wi\e paûa i miµ kram, qwar#od likwäl
ho+ mig en wiß skygghet, som nu gjorde @g gä\ande, då
jag själf #od i begrepp aµ se en hofhå\ning i werklighe-
ten. Min å#undan aµ komma fur#innan närmare, oc
en inre rö#, som oupphörligt ti\ropade mig aµ miµ öde
här sku\e afgöra+, förde mig oemot#åndligt med @g, oc
på be#ämd timme #od jag, i%e utan en inre beklämning,
i den fur#liga försalen.

Min tämligen långa wi#else i rik+- oc handel+#aden
hade warit mig ti\ nyµa genom aµ fu\#ändigt afªipa
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det otympliga, #ela oc kantiga i miµ uppförande, som
widlådde mig sedan klo#erlifwet. Min af naturen smidi-
ga oc utomordentligt wälbyggda ge#alt wande @g läµ
wid den fria oc  otwungna hå\ning,  som är wärld+-
mannen+ särmärke. Blekheten, som wanprydt den unge
munken+ wa%ra ansikte, war förswunnen, jag #od i min
kra}iga#e ålder, mina kinder rodnade oc mina ögon skö-
to blixtar, mina mörkbruna lo%ar dolde hwarje re# af
tonsuren. Därti\ kom aµ jag bar en [n swart ko#ym e}
er nya#e mod, som jag fört med mig från handel+#aden,
oc så kunde jag ej undgå aµ genom miµ uppträdande
göra eµ behagligt intry% på de församlade, hwilka o%så
wisade deµa genom eµ förekommande bemötande,  som
aldrig kände+ närgånget, emedan det hö\+ inom grän-
serna för den [na#e takt. Liksom e}er min ur romaner
hämtade teori fur#en wid orden, som han talade ti\ mig
i parken: „jag är fur#en“, egentligen ha#igt bort knäppa
upp  öfwerro%en  oc låta en  #or  #järna  blixtra  emot
mig, så borde o%så deûa herrar, som utgjorde fur#en+
swit, gå omkring i broderade ro%ar oc #yfwa frisyrer,
oc jag blef i%e litet förwånad öfwer aµ enda# se enkla
oc smakfu\a dräkter. Jag warseblef aµ mina begrepp
om ho]ifwet enda# warit en barn+lig fördom, min #el-
het  förswann,  oc fur#en gaf mig helt  oc hå\et  miµ
mod ti\baka, då han gi% fram emot mig med orden: „Se
där,  herr  Leonard!“  oc  sedan  skämtade  öfwer  den
#ränga kon#domaremin, hwarmed jag granskat parken.
Flygeldörrarna öppnade+, oc fur#innan inträdde i kon-
versation+salen,  enda#  åtföljd  af  twå  hofdamer.  Jag
bäfwade wid henne+ åsyn, nu wid lju+skenet, hur liknade
hon  ej  min  fo#ermoder!  Damerna  omringade  henne,
man presenterade mig, oc hon såg på mig med en bli%,
som förrådde häpnad oc inre rörelse, hon hwiskade någ-
ra ord, som jag ej för#od, oc sade sedan något med låg
rö# ti\ en gammal dam, som synte+ orolig däröfwer oc
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skarpt såg på mig. A\t deµa tog enda# eµ ögonbli% i
anspråk.  Nu  delade  @g  sä\skapet  i  #örre  oc  mindre
grupper, oc li]iga samtal kommo i gång. Det rådde en
fri oc otwungen ton, oc do% kände man aµ man be-
fann @g i en hof$irkel oc i fur#en+ närhet, utan aµ den-
na känªa på min#a säµ förnam+ try%ande. Knappa# en
enda [gur fann+ där, som paûat in i den bild af hofwet,
som jag tänkt mig det. Hofmarskalken war en gammal
waken, lefnad+frisk man, kammarjunkarne woro hurtiga
unga män, som i%e a\+ sågo ut aµ föra något ondt i
skölden. De båda hofdamerna, som sågo ut aµ wara sy#-
rar, woro my%et unga oc obetydliga, men ti\ a\ ly%a
på  samma  gång  my%et  anspråk+lö#  klädda.  A\dele+
utomordentlig war en liten man med trubbnäsa oc pig-
ga ögon,  swartklädd med en lång #ålwärja wid @dan,
som med otrolig snabbhet rörde @g ibland sä\skapet oc
öfwera\t uppwä%te lif oc rörelse med @na hundratal+
witsar oc sarka#iska infa\, hwilka sprutade som eldgni#-
or omkring honom. Det war fur#en+ lifmediku+. Den
gamla damen, som talat med fur#innan, för#od aµ så
ski%ligt kretsa omkring mig, aµ jag snart, utan aµ weta
hur, kom aµ #å ensam med henne wid eµ fön#er. Hon
inlät @g med mig i eµ samtal, som, hur ªugt hon än
gi% ti\ werket, snart förrådde henne+ afsikt aµ utfråga
mig om mina lefnad+förhå\anden. Jag war beredd på
dylikt, oc öfwertygad aµ i sådana fa\ den enkla#e oc
anspråk+lösa#e  beräµelsen  ti\ika är den ofarliga#e oc
min# skadliga, inskränkte jag mig ti\ aµ säga henne aµ
jag fordom #uderat teologi, men sedan jag är} min rike
fader, af egen lu# oc böjelse #ändigt war på resor. Min
födelseort förlade jag ti\ det polska Preußen oc gaf den
eµ sådant tänder oc tunga rådbråkande namn, aµ den
gamla damen mi#e a\ lu# aµ än en gång fråga däre}
er. „A%, a%“, sade den gamla damen, „ni har eµ ansikte,
som här wä%er en del sorgliga minnen, oc ni kanske är
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mer, än ni wi\ syna+, åtmin#one tyder i%e er hå\ning
på en teologie #uderande.“

Sedan förfriskningar serverat+, gingo wi in i en sal,
där  faraobordet  #od  i  beredskap.  Hofmarskalken  hö\
banken,  men war, enligt  hwad man sade,  på så säµ i
kompani med fur#en, aµ denne lät honom behå\a win#-
en,  men  ersaµe  förlu#en,  för  så  widt den förswagade
bankfonden. Herrarne samlade+ omkring bordet med un-
dantag af läkaren, som aldrig spelade,  utan sä\ade @g
ti\ damerna, hwilka i%e deltogo i spelet. Fur#en ka\ade
mig ti\ @g, oc jag må#e #anna ho+ honom. Han walde
mina kort, sedan han kortfaµadt förklarat mig det meka-
niska af spelet. Fur#en tappade på a\a @na kort, oc så
noga jag än följde fur#en+ råd, war jag a\tjämt i för-
lu#, som blef betydande, emedan en loui+dor gä\de som
den läg#a poängen. Min kaûa war tämligen på upphä\-
ningen, oc jag hade redan o}a tänkt på hur det sku\e
gå, när jag gifwit ut min @#a loui+dor. Deßmer war
mig deµa spel fatalt, som på en gång kunde göra mig
utfaµig.  En ny gifning  tog  wid,  oc  jag bad fur#en
lämna mig på egen hand, emedan det såg ut som om jag
i egenskap af afgjordt oly%lig spelare äfwen bragte ho-
nom förlu#.  Fur#en menade leende aµ jag wäl sku\e
återwinna förlu#en, om jag fortfore aµ följa en erfaren
spelare+ råd. Eme\ertid wi\e han nu se hwad jag sku\e
företaga, då jag litade så my%et på mig själf. Jag tog af
mina kort eµ på måfå, det war damen. Det är kanske
löjligt aµ omtala aµ jag i kortet+ bleka, li]ösa ansikte
ty%te mig igenkänna Aurelia+ drag. Jag #irrade på kor-
tet oc kunde med knapp nöd dölja min rörelse. Bankir-
en+ fråga om spelet  blifwit gjordt wä%te mig ur min
bedöfning. Utan aµ betänka mig, tog jag ur min [%a de
@#a fem loui+dorer, som jag bar på mig, oc saµe dem
a\a på damen. Hon wann, oc nu wågade jag gång på
gång på damen oc a\tjämt högre, så aµ win#en #eg.
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För hwar gång, då jag saµe in på damen, ropade spelar-
ne: „Nej, det är omöjligt, nu må#e damen bli otrogen“
— oc a\a de andra spelarne+ kort tappade. „Det är mi-
rakulö#, det är oerhördt“, ljöd det från a\a hå\, under
det aµ jag #i\a oc inåtwänd, med tankarna helt  oc
hå\et upptagna af Aurelia, knappa# gaf akt på det guld,
som bankiren gång på gång sköt  öfwer ti\  mig.  Kort
sagdt, i de fyra @#a gifningarna hade damen oupphör-
ligt wunnit, oc jag hade [%orna fu\a af guld. Det war
inemot twå tusen loui+dorer, som ly%an skänkt mig ge-
nom damen, oc fa#än därigenom befriad från hwarje
förlägenhet, kunde jag i%e wärja mig för en hemsk kän-
ªa.  Jag  fann  eµ  egendomligt,  hemligt  sammanhang
me\an måfåskoµet, som nyligen trä{at rapphönsen, oc
dagen+ spe\y%a. Det blef mig klart aµ i%e jag, utan en
främmande makt, som trädt i besiµning af miµ inner#a
wäsen, å#adkomme a\t deµa underbara, oc aµ jag själf
enda# wore eµ werktyg, hwaraf denna makt begagnade
@g för @na mig obekanta sy}emål. Men wetskapen om
denna twedräkt, som [entligt spliµrade miµ inre, ingaf
mig trö#, emedan den för mig kungjorde min egen #yr-
ka+ ti\wäxt, som #arkare oc #arkare borde mot#å oc
bekämpa [enden. Deµa ewinnerliga afspeglande af Au-
relia+ bild kunde ej wara annat än en oly%salig lo%else
ti\ ogärningar, oc ju# deµa broµ+liga mißbruk af en
from oc älsklig bild uppfy\de mig med fasa oc afsky.

I den mörka#e @nne+#ämning smög jag mig morgon-
en därpå genom parken, då jag möµe fur#en, som wid
denna tid o%så brukade taga @g en promenad. „Nå, herr
Leonard“, ropade han, „hwad ty%er ni om miµ farao-
spel? Hwad säger ni om den ªumpen+ ny%, som öfwer-
såg med ert galna spelsäµ oc hopade guld framför er?
Ly%ligtwi+ råkade ni på damen, men så blint får ni i%e
en gång lita på eµ favoritkort.“ Han utbredde @g nu öf-
wer favoritkortet+ begrepp, gaf mig de bä# uµänkta reg-
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ler för aµ spela ªumpen i handom oc ªöt med en för-
modan,  aµ jag nu ifrigt  sku\e  fu\följa  min spe\y%a.
Jag försäkrade nu frimodigt aµ det war min fa#a före-
sat+ aµ aldrig mer röra wid eµ kort. Fur#en betraktade
mig förwånad. „Ju# min underbara tur i går“, fortfor
jag, „har ho+ mig födt deµa beªut, ty a\t hwad jag förr
hört om det farliga oc fördär]iga i deµa spel, har där-
igenom bekrä}at+. För mig låg det något hemskt i aµ
jag, medan det likgiltiga kort, som jag tog på måfå, ho+
mig wä%te  eµ smärtsamt  minne,  grep+ af en obekant
makt, som ka#ade ti\ mig spe\y%an, den snöda penning-
win#en, som om jag med tanken på det wäsen, som #rå-
lade mot mig i glödande färger från det li]ösa kortet,
kunde bjuda öfwer ªumpen, som kände jag deß hemliga-
#e trådar.“ „Jag för#år er“, afbröt mig fur#en, „ni har
älskat oly%ligt, oc kortet återka\ade i ert minne bilden
af er förlorade kärlek, ehuru det, med förlof sagdt, före-
kommer mig en smula löjligt, när jag tänker på det bre-
da oc komiska kortansiktet  ho+ den hjärterdam,  ni [%
tag på. Do%, ni tänkte nu en gång på den älskade, oc
hon war er i spelet trognare oc mera huld, än kanske i
lifwet;  men aµ däri sku\e  ligga något hemskt  oc för-
skrä%ligt, det kan jag ej för#å. Är nu öfwerhufwud den
ominösa förbindelsen me\an spe\y%an oc er älskade så
hemsk för er, så bär i%e spelet skulden därför, utan er in-
dividue\a #ämning.“ „Må wara, nådig herre“, swarade
jag, „men nu känner jag tydligt aµ det i%e så my%et är
faran aµ genom en betydlig förlu# råka i en swår belä-
genhet,  som gör deµa spel  så fördär]igt,  utan fa#mer
dri#igheten i aµ, så aµ säga, i öppen fejd upptaga kam-
pen med denna hemliga makt, som lysande träder fram
ur dunklet oc, lik en swekfu\ skenbild, lo%ar oß in i en
region, där den kan gripa oc förinta oß. Striden med
denna makt förefa\er människan som eµ lo%ande wåg-
spel, oc barn+ligt troende på @n egen #yrka, upptar hon
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den gärna, oc en gång börjad, kan den ej mera upphöra,
ty be#ändigt ända in i dödskampen, hoppa+ människan
på segern.  Därifrån  härleder  @g  enligt  min  tro,  den
wansinniga lidelsen  ho+  faraospelarne  oc den andliga
sönderªitenhet, som för#ör dem, oc ej ensamt kan förkla-
ra+ ur bloµa penningförlu#en. Men o%så i deµa under-
ordnade hänseende kan denna förlu# #örta äfwen den li-
delsefria spelaren, öfwer hwilken den [entliga makten i%e
wunnit något herrawälde, i tusen obehag, ja, i fu\#än-
dig nöd. Wågar jag ti\#å för er, nådig herre, aµ jag i
går war nära aµ se min hela re+kaûa förskingrad.“ „Det
sku\e jag ha wetat“, infö\ fur#en, „oc jag sku\e ha er-
saµ er förlu#en tredubbelt,  ty jag önskar ej aµ någon
ruinerar @g för miµ nöje+ sku\, oc för öfrigt kan det ej
förekomma ho+ mig, emedan jag känner mina spelare oc
ej ªäpper dem ur synhå\.“ — „Men denna inskränkning,
nådig herre, upphäfwer ju spelet+ frihet oc säµer grän-
ser för deûa ªumpen+  förwe%lingar,  som gör spelet  så
intreûant.  Förlåt mig min frimodighet,  er+ nåd! Jag
tror  deßutom,  aµ hwarje  inskränkning  i  en,  låt  wara
mißbrukad frihet är snörräµ #ridande mot oc odräglig
för människonaturen.“ — „Ni ty%e+ i a\a punkter wara
af olika mening med mig,  herr Leonard“,  sade fur#en
hä}igt oc a]äg+nade @g, i det aµ han ti\ka#ade mig
eµ kort „adjö“. Jag wißte knappa# själf hur jag kommit
aµ yµra mig så oförbehå\samt. Det gjorde mig ondt aµ
jag förspi\t fur#en+ ynne# oc förlorat min räµ aµ del-
taga i hof$irkeln oc göra fur#innan+ närmare bekant-
skap. Jag hade eme\ertid mißtagit mig, ty redan samma
a}on moµog jag inbjudning+kort ti\ en hofkonsert, oc i
förbigående  sade  fur#en  ti\  mig  med  wänlig  humor:
„God a}on, herr Leonard, himmelen gifwe aµ miµ ka-
pe\ hedrar @g i dag, så aµ min musik fa\er er bäµre i
smaken än min park.“
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I själfwa werket war musiken räµ wa%er, oc utför-
andet  war pre$i#.  Walet  af #y%en ty%te+  mig likwäl
ingalunda ly%ligt, emedan det ena förtog werkan af det
andra, oc isynnerhet werkade eµ #y%e långtrådigt, som
förefö\ aµ wara komponeradt öfwer eµ wißt uppgifwet
tema. Jag aktade mig noga aµ yµra min inner#a tanke
oc hade gjort så my%et klokare däri, som man sedan be-
räµade mig aµ den långa switen warit en egenhändig
komposition af fur#en.

Utan betänkande  infann jag mig wid hofwet+  nä#a
moµagning oc ämnade ti\ oc med, för aµ helt oc hål-
let försona mig med fur#en, taga del i faraospelet, men
jag blef i%e litet  förundrad, då jag i%e såg ti\ någon
bank, utan enda# eµ par wanliga spelbord, under det aµ
eµ li]igt samspråk tog wid bland öfriga herrar oc dam-
er, som saµ @g ned i en kret+ omkring fur#en. Den ena
e}er den andra wißte  något intreûant  aµ beräµa, ja,
skarpuddade anekdoter försmådde+ ingalunda. Min tal-
gåfwa kom mig wäl ti\ paß, oc det war antydningar
ur miµ för]utna lif, som jag under den romantiska dikt-
en+ hölje på eµ fängªande säµ för#od aµ föredraga. Så
förwärfwade jag mig  de närwarande+  bifa\  oc upp-
märksamhet; fur#en ty%te me# om det lu#iga oc humo-
ri#iska,  oc i  deµa hänseende  kunde  ingen  öfwerträffa
han+ lifmediku+, som war ouµömlig på lu#iga infa\ oc
wändningar.

På deµa säµ  pratade+  det  hit  oc dit,  ti\  deß  den
fur#liga familjen drog @g ti\baka ti\ @na rum, oc sä\-
skapet skilde+ åt wid det bä#a lynne.

Hurtig  oc lefnad+glad,  rörde jag mig  i  denna nya
wärld. Ju mera jag kom in i lifwet+ lugna oc angenä-
ma hwardag+gång i residen+#aden oc wid hofwet,  ju
mer man inrymde mig en #ä\ning, som jag med heder
kunde förswara, deß mindre tänkte jag på det för]utna
oc på möjligheten af aµ det närwarande kunde undergå
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någon förändring. Fur#en såg ut aµ [nna eµ särskildt
behag i mig, oc af olika, ]yktiga antydningar kunde jag
ªuta mig ti\ aµ han på något säµ önskade bereda mig
en fa# an#ä\ning i @n omgifning. Så my%et fur#en än
gjorde för aµ utmärka mig, så my%et jag än själf sökte
ti\draga  mig  fur#innan+  uppmärksamhet,  förblef  hon
likwäl ka\ oc ªuten. Ja, min närwaro såg o}a ut aµ
särskildt  oroa  henne,  oc  enda#  med  möda  kunde  hon
twinga @g ti\ aµ i likhet med de andra i förbigående ge
mig eµ par wänliga ord. Ho+ damerna, som omgåfwo
henne, war jag ly%ligare; miµ yµre ty%te+ ha gjort eµ
gun#igt intry%, oc, emedan jag o}a rörde mig i dera+
kret+,  ly%ade+  jag  snart  förwärfwa  denna  underliga
wärld+mannabildning,  som  man  ka\ar  galanteri,  oc
som ej be#år i något annat, än aµ o%så i konversationen
kunna inför denna yµre, kropp+liga smidighet, hwarige-
nom man ser ut aµ paûa in öfwera\t, där man går e\er
#år. Det är denna särskilda gåfwa aµ kunna med #ora
ord tala om ingenting oc så uppwä%a en känªa af wäl-
behag ho+ qwinnorna, för hwar+ uppkom# de ej kunna
ge @g räkenskap. Aµ deµa högre oc egentliga galanteri
i%e kan begagna @g af plumpt smi%er är klart af det re-
dan sagda, ehuru i eµ sådant där intreûant prat, som
klingar som en hymn ti\  den ti\bedda,  ligger  eµ in-
trängande i qwinnorna+ inner#a wäsen, som förklarar
för dem dera+ eget jag oc låter dem med wälbehag speg-
la @g i re]exen däraf. — Hwem sku\e nu i mig kunna
igenkänna den forne  munken!  — Det  enda #ä\e,  som
kanske ännu war mig farligt, war kyrkan, där jag hade
swårt aµ undwika deûa klo#erliga andakt+öfningar, som
en wiß rytm oc takt kännete%na.

Fur#en+  läkare war den ende,  som i%e  antagit  den
prägel, som annar+ #ämplade a\a som likwärdiga mynt,
oc deµa drog mig ti\ honom på samma säµ, som han
ªöt @g ti\ mig, emedan jag, som han räµ wäl wißte, i
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början opponerat mig, oc mina yµranden, som trängt
@g på den för sanningen moµaglige fur#en, på en gång
gjort en ända på det honom förhatliga faraospelet.

Så kom det @g aµ wi o}a woro ti\samman+ oc än
talade om wetenskap oc kon#, än om lifwet, som det ted-
de @g för oß. Läkaren gaf uµry% åt en lika djup wörd-
nad för fur#innan, som jag. Wid deµa ti\fä\e underlät
jag i%e aµ beklaga mig öfwer aµ jag, utan aµ kunna
utforska orsaken, o}a genom min närwaro ty%te+ upp-
wä%a henne+ obetwingliga mißbehag. Läkaren re#e @g
upp oc hämtade, enär wi ju# befunno oß i han+ rum,
från skrifbordet eµ miniatyrporträµ oc rä%te mig det
med uppmaning aµ taga det i noga betraktande.  Jag
gjorde det oc blef i%e litet förwånad, när jag i anlet+-
dragen af den man, som bilden före#ä\de, igenkände mi-
na egna. Enda# en ändring af frisyren oc den urmodi-
ga dräkten, enda# ti\fogandet af Bel$ampo+ mä#er#y$-
ke, det #arka kindskägget, war af nöden för aµ göra bil-
den ti\ miµ eget porträµ. Jag sade deµa helt öppet ti\
läkaren.  „Oc ju# denna likhet  är det“ sade han,  „som
skrämmer oc oroar fur#innan, så o}a ni kommer i hen-
ne+  grannskap,  ty  ert  ansikte  uppwä%er  minnet  af en
ry+lig händelse, som för ]era år sedan drabbade hofwet
som eµ förödande oly%+ªag. Min företrädare, som dog
för några år sedan, oc hwilken+ lärjunge i wetenskapen
jag är, anförtrodde mig en gång denna händelse  inom
fur#efamiljen oc gaf mig ti\ika bilden, som före#ä\er
fur#en+ forna gun#ling, Fran$e+$o, oc hwilken, som ni
ser, äfwen är eµ målarkon#en+ mä#erwerk. Den härrör
från den underlige,  utländske målare, som förr befann
@g wid hofwet oc ju# i denna tragedi spelade hufwud-
ro\en.“  Då jag betraktade bilden kände jag inom mig
wiûa förwirrade aningar, som jag förgäfwe+ försökte aµ
tydligt uppfaµa. Denna händelse ty%te+ mig wilja yppa
en hemlighet, hwari jag själf war indragen, oc de#o if-
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rigare ansaµe jag läkaren aµ anförtro mig något, som
min ti\fä\iga likhet med Fran$e+$o synte+ göra mig be-
räµigad aµ weta. „Jag för#år“, sade läkaren, „aµ denna
hög# märkwärdiga om#ändighet ej litet må#e reta er ny
[kenhet,  oc så ogärna jag egentligen wi\ tala om en
sak, öfwer hwilken åtmin#one för mig en hemlighet+fu\
ªöja ännu hwilar, som jag inte en+ wi\ ly}a, så ska\ ni
likwäl få weta a\t, som jag själf känner ti\ om händel-
sen. Många år ha förgåµ sedan deß, hufwudpersonerna
ha a}rädt från s$enen, det är enda# minnet, som ännu
werkar  biµert.  Jag ber  er  aµ i%e  omtala  för  någon
hwad ni fåµ weta.“ Deµa lofwade jag, oc läkaren be-
gynte på följande säµ @n beräµelse:

„Ju# wid tiden för wår fur#e+ förmälning kom han+
broder ti\baka från wid#rä%ta resor i sä\skap med en
man, som han ka\ade Fran$e+$o, oaktadt man wißte aµ
han war en tysk, samt en målare. Prinsen war en af de
sköna#e män, som man kunde se, oc redan däri öfwer-
träffade han wår fur#e, som han o%så war öfwerlägsen i
spän#ighet  oc andlig begåfning. Han gjorde eµ #arkt
intry% på den unga fur#innan, som på den tiden war
li]ig  ända  ti\  uppªuppenhet,  oc  för  hwilken  fur#en
war my%et  för my%et  ka\ oc forme\,  oc på samma
gång blef prinsen intagen af @n broder+ unga oc bild-
sköna gemål. Utan aµ tänka på eµ #ra{bart förhå\an-
de, må#e de ge e}er för den oemot#åndliga makt, som
hade betingelserna för @µ wälde i dera+ inner#a wäsen,
oc så nära en låga, som smälte dem samman+ ti\ eµ.
Fran$e+$o  war den ende,  som i a\a hänseenden kunde
#ä\a+ wid @dan af wännen, oc så som prinsen werkade
på @n broder+ gemål, på samma säµ werkade Fran$e+$o
på fur#innan+ äldre sy#er.  Fran$e+$o  war+nade snart
@n ly%a, begagnade @g däraf med genomtänkt ªughet,
oc prinseûan+ böjelse  wäxte  snart ti\  en lågande kär-
lek+brand. Fur#en war för säker på @n gemål+ dygd för
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aµ i%e förakta a\t ne+ligt sqwa\er,  fa#än det spända
förhå\andet ti\ brodern try%te honom. Enda# Fran$e+-
$o,  som han fä# @g wid på grund af denne+ sä\synta
sni\e oc kloka företänksamhet, kunde uppräµhå\a han+
själ+ jämwikt. Fur#en wi\e befordra honom ti\ de för-
näm#a #ä\ningar wid hofwet, men Fran$e+$o nöjde @g
med @na hemliga företräde+räµigheter som för#e gun#-
ling oc prinseûan+ kärlek. Under deûa förhå\ande lefde,
så godt @g göra lät, hofwet @µ lif, men enda# fyra med
hemliga  band  förbundna  personer  woro  ly%liga  i  det
kärleken+ Eldorado, som de skapat oc hö\o #ängdt för
de öfriga. Utan aµ någon wißte därom, lagade då fur-
#en aµ ti\  hofwet  anlände  en italiensk  prinseûa,  som
förr warit ti\tänkt ti\ prinsen+ gemål, oc för hwilken
denne tydligt wisat @n böjelse, då han på en resa wi#a-
de+ wid henne+ fader+ hof. Hon lär ha warit utomor-
dentligt skön oc behaget själf, oc deµa wisar o%så det
härliga porträµet, som ni kan se i ga\eriet. Henne+ när-
waro lifwade o%så den dy#ra tråkigheten wid hofwet,
hon öfwerglän#e a\a, fur#innan oc henne+ sy#er i%e
undantagna. Fran$e+$o+  uppförande  ändrade @g snart
e}er italienskan+ ankom# på eµ i ögonen fa\ande säµ.
Det förefö\, som om en hemlig sorg tärde honom, han
blef buµer oc ªuten oc försummade @n fur#liga älskar-
inna. Prinsen blef o%så melankolisk oc grep+ af känªor,
som han ej kunde mot#å. I fur#innan+ hjärta #öµe ita-
lienskan+ ankom# en dolk. För den för swärmeri anlagda
prinseûan war a\ lefnad+ly%a förswunnen med Fran-
$e+$o+  kärlek,  oc  sålunda  woro  de  fyra afund+wärda
ly%liga, a\a försänkta i grämelse oc bekymmer. Prinsen
hämtade @g för#, enär han, på grund af @n swägerska+
#ränga dygd, i%e kunde emot#å lo%elserna af den sköna,
förföriska qwinnan. Han+ barn+liga, omedelbara förhål-
lande ti\ fur#innan gi% under i den namnlösa lu#, som
förbindelsen med italienskan lofwade, oc så kom det @g
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aµ han snart på nyµ låg ªagen i de gamla bojor, hwar-
ifrån han för ej länge sedan gjort @g fri. Ju mera prin-
sen hängaf @g åt denna @n kärlek, de#o mera påfa\ande
blef  Fran$e+$o+  beteende.  Man  såg  honom  numera
knappa# wid hofwet, utan han swärmade omkring a\ena
oc war o}a i we%or frånwarande från residenset. Däre-
mot lät den underlige, folkskygge målaren se @g o}are än
förr, oc arbetade isynnerhet gärna i den ateljee, som ita-
lienskan låtit inräµa åt honom i @µ hem. Han målade
henne o}a med en intensitet i uµry%et utan like, fur#in-
nan wisade han @g föga huld oc wi\e absolut i%e måla
henne, däremot målade han eµ likt oc wa%ert porträµ
af prinseûan, utan aµ hon en enda gång suµit för ho-
nom. Italienskan wisade denne målare så my%en upp-
märksamhet,  oc han å @n @da bemöµe  henne  med så
förtroligt galanteri, aµ prinsen blef swartsjuk på målar-
en;  oc när han en gång påträ{ade denne arbetande i
ateljeen oc målaren med bli%en fä# på duken, där han
återigen framtro\at italienskan+ hufwud, i%e en+ märk-
te han+ inträde, sade han rent ut aµ han sku\e göra ho-
nom den tjän#en aµ i%e widare arbeta där, utan söka
@g en annan atelje. Målaren gjorde helt lugnt ren pen-
seln  oc tog  ty#  ned ta]an från #a{liet.  Med owilja
ry%te prinsen den ur handen på honom oc sade aµ por-
träµet blifwit så trä{ande likt, aµ han önskade äga det.
Målaren,  a\tjämt  lugn  oc behärskad,  bad enda# om
ti\åtelse  aµ  med  några  drag  få  göra  bilden  färdig.
Prinsen #ä\de ta]an ti\baka på #a{liet. E}er eµ par
minuter gaf målaren honom den åter oc skraµade hög-
ljudt ti\, när prinsen blef förskrä%t wid anbli%en af det
grä+ligt förwridna ansiktet, hwarti\ porträµet nu blif-
wit förwandladt. Långsamt lämnade nu målaren salen,
men hunnen ti\ dörren, wände han @g om, såg på prin-
sen med en a\warlig oc genomträngande bli% oc sade
do} oc högtidligt: „Nu är du förlorad.“
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Deµa hände,  när italienskan redan blifwit förklarad
som  prinsen+  trolofwade  oc få  dagar,  innan förmäl-
ningen  sku\e  äga rum.  Prinsen  brydde  @g  så  my%et
mindre om målaren+ beteende,  som denne i a\mänhet
ansåg+ ibland ha anfa\ af galenskap. E}er hwad man
beräµade, saµ han nu igen i @n li\a kammare oc #irra-
de, så lång dagen war, på en #or, uppspänd duk, i det
han försäkrade aµ han ju#  nu  arbetade  på en härlig
målning oc på samma gång glömde hofwet oc blef af
detsamma förgäten.

Prinsen+ förmälning med italienskan försiggi% i fur#-
en+ palat+ med de #ör#a högtidligheter. Fur#innan ha-
de fogat @g i @µ öde oc af#åµ från @n ändamål+lösa
böjelse. Prinseûan war som förklarad, ty henne+ älskade
Fran$e+$o hade återwändt, mera lefnad+glad oc blom#-
rande än någonsin. Prinseûan sku\e med @n gemål bebo
ªoµ+]ygeln, som fur#en för deµa ändamål låtit #ä\a i
ordning. Wid deµa byggande war han i @n riktiga werk-
ning+kret+, man såg honom aldrig annat än omgifwen
af arkitekter, målare oc tapetserare, bläddrande i #ora
bö%er, oc med planer, utka# oc skiûer framför @g, som
han ti\ en del själf gjort oc i%e a\tid fåµ så särdele+
ly%ade. Hwarken prinsen e\er han+ brud [ngo se något
af den inre inredningen förr än sent på a}onen af bröl-
lop+dagen. Då blefwo de i långt högtidligt tåg förda af
fur#en ti\ de werkligen med smakfu\  prakt dekorerade
rummen, oc en bal i en wa%er sal, som liknade en blom-
#rande trädgård, afªutade fe#en. Under naµen upp#od i
prinsen+ ]ygel eµ do} bu\er, a\t högljuddare blef lar-
met, så aµ fur#en själf waknade. Anande en oly%a, #eg
han upp, skyndade, beledsagad af wakten, ti\ den a]äg+-
na ]ygeln oc trädde in i den breda korridoren, då man i
samma ögonbli% bar dit prinsen, som man funnit mör-
dad  med  eµ  knif#ygn  i  halsen  framför  dörrarna  ti\
brudgemaket. Man kan före#ä\a @g fur#en+ fasa, prin-

141



Djäfwul+elixiret. Kapu$inermunken Medardu+  e}erlämnade papper utgifna af E.T.A. Ho{mann’ .

seûan+  förtwi]an,  fur#innan+  hjärtªitande  sorg.  När
fur#en blifwit lugnare, började han undersökningen om
hur mordet skeµ oc hur mördaren kunnat komma undan
genom  de  öfwera\t  med  wakter  besaµa  korridorerna;
a\a smygwrår genomsökte+, men utan resultat. Pagen,
som betjänat prinsen, beräµade huru han+ herre warit
my%et orolig, som om han warit gripen af en rädd an-
ing, oc länge gåµ fram oc ti\baka i @µ kabineµ, men
aµ han ªutligen fåµ kläda af honom oc sedan med en
kandelaber  i  handen  ly#  honom  ti\  rummet  utanför
brudgemaket. Prinsen hade tagit #aken från honom oc
sändt honom ti\baka, men knappt war han ur rummet,
förr än han hörde eµ do} skri, eµ ªag oc ªamret af den
fa\ande kandelabern. Strax hade han sprungit ti\baka
oc wid skenet af ljuset, som ännu brann på golfwet, seµ
prinsen ligga framför dörren af brudgemaket oc bred-
wid honom en liten knif, därpå hade han ögonbli%ligen
gjort a\arm.

E}er den beräµelse, som den oly%lige prinsen+ gemål
a]ade, hade han ha#igt utan lju+ kommit in i rummet,
#rax e}er det hon bortski%at @na kammarfruar, ha#igt
utªä%t a\a lju+, oc #annat ho+ henne wid paß en half
timme, men sedan a]äg+nat @g; för# några timmar ef-
teråt skedde mordet.

När man uµömt @g i gißningar om hwem som kunde
wara mördaren, när ej eµ enda medel aµ komma gär-
ning+mannen på spåren kunde upptä%a+, uppträdde en
af prinseûan+ kammarfruar, som i eµ bredwidliggande
rum, hwar+ dörr #åµ öppen, lagt märke ti\ uppträdet
me\an prinsen oc målaren; deµa beräµade hon nu med
a\a biom#ändigheter. Ingen betwi]ade aµ målaren på
eµ obegripligt wi+ för#åµ aµ smyga @g in i palatset oc
mördat prinsen. Målaren sku\e häkta+, men war sedan
twå  dagar  förswunnen  från  @µ  hem.  Ingen  wißte
hwart, oc a\a e}erforskningar woro förgäfwe+. Hofwet
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war försjunket i den djupa#e sorg, hwilken delade+ af he-
la hufwud#aden, oc det war Fran$e+$o, som nu a\tid
wi#ade+ wid hofwet, som ensam för#od aµ i den trängre
familjekretsen  framtro\a  en  oc annan sol#råle  ur  de
mörka molnen.

Prinseûan kände @g hafwande, oc då det war tydligt
aµ prinsen+ mördare mißbrukat @n likhet i ge#alt med
denne ti\ eµ ne+ligt swek, begaf hon @g ti\ eµ fur#en
ti\hörigt a]ägset ªoµ, för aµ nedkom#en sku\e blifwa
hemlig, oc frukten af det djäfwulska broµet i%e sku\e å-
draga den oly%liga makan skam inför wärlden, för hwil-
ken tjänarne+ läµsinne yppat brö\op+naµen+ händelser.

Fran$e+$o+  förbindelser  med  fur#innan+  sy#er  blef
under denna sorgen+ tid a\t fa#are oc innerligare på
samma  gång  det  fur#liga  paret+  wänskap  för  honom
ti\wäxte. Fur#en war redan länge inwigd i Fran$e+$o+
hemlighet,  snart  kunde  han i%e  längre  mot#å  fur#in-
nan+ oc prinseûan+ enträgna böner, utan gaf @µ ti\-
#ånd ti\ Fran$e+$o+ hemliga förmälning med prinse+-
san. Fran$e+$o sku\e i tjän# ho+ eµ a]ägset hof swinga
@g upp ti\ en hög militärisk po#, oc sedan kunde äkten-
skapet+ o{entliggörande äga rum.

Dagen för föreningen war inne, fur#en med @n gemål
samt twå förtrogne af hofwet (min företrädare war en
af dem) woro de enda, som i det li\a kape\et i fur#epa-
latset  sku\e  närwara wid wigseln.  En enda page,  som
war inwigd i hemligheten bewakade dörrarne.

Paret #od framför altaret, fur#en+ biktfader, en gam-
mal  ärewördig  prä#,  började  wigselformuläret,  sedan
han lä# en #i\a mäûa. Då bleknade Fran$e+$o oc med
#ela, mot hörnpelaren wid högaltaret riktade bli%ar, ro-
pade han med dof rö#: „hwad wi\ du mig?“ Stödd mot
hörnpelaren, #od där målaren i sä\sam oc främmande
dräkt, med en violeµ mantel  ka#ad öfwer skuldran oc
genomborrade  Fran$e+$o  med  spökaktiga  bli%ar  ur  de
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djupt liggande, swarta ögonen. Prinseûan war nära aµ
fa\a i wanmakt, a\a bäfwade af fasa, enda# prä#en för-
blef lugn oc sade ti\ Fran$e+$o: „hwarför förskrä%er dig
denne man+ ge#alt, om du har rent samwete?“ Då re#e
@g  Fran$e+$o  ur  @n  knäböjande  #ä\ning  oc #örtade
med en liten knif i handen fram mot målaren. Men in-
nan han nåµ fram ti\  honom,  sjönk  han wanmäktigt
samman  med  eµ dämpadt  skri,  oc målaren förswann
bakom pelaren. A\a waknade som ur en bedöfning, man
skyndade ti\ Fran$e+$o+ hjälp, hwilken låg där som en
död. För aµ undwika a\t uppseende, bar+ han af de twå
förtrogne  in i fur#en+ rum. När han waknade ur @n
wanmakt, begärde han hä}igt aµ gena# få återwända
hem ti\ @g oc wi\e i%e beswara någon af fur#en+ fråg-
or  om  den  hemlighet+fu\a  händelsen  i  kyrkan.  Nä#a
morgon hade Fran$e+$o ]yµ från residenset med a\a de
ko#barheter,  för hwilka han hade prinseûan oc fur#en
aµ ta%a.

Fur#en försummade intet för aµ komma hemligheten
med målaren+ spökaktiga uppenbarelse på spåren. Kapel-
let hade enda# twå ingångar, hwaraf den ena ledde från
palatset+  rum ti\  ho]ogen  wid högaltaret,  den andra
däremot från den breda hufwudkorridoren in i kape\et+
midtskepp. Denna senare ingång hade pagen bewakat för
aµ  förhindra  ny[kna  aµ komma  in,  den  andra  war
#ängd; det war därför a\dele+ obegripligt hur målaren
kunnat komma in i kape\et  oc ut därifrån. Den knif,
som Fran$e+$o dragit mot målaren, behö\ han under @n
wanmakt krampaktigt i @n hand, oc pagen (densamme
som på den oly%saliga brö\op+qwä\en klädde af prinsen
oc som nu bewakat kape\dörren) på#od aµ det war den-
samma,  som  legat  bredwid  prinsen,  emedan  den  på
grund af deß blänkande @lfwerska} warit läµ aµ lägga
märke ti\.
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I%e långt e}er deûa hemlighet+fu\a händelser kommo
underräµelser  från  prinseûan.  På  samma  dag,  som
Fran$e+$o+ förmälning sku\e äga rum, hade hon födt en
son oc döµ #rax e}er förloßningen. Fur#en sörjde öf-
wer förlu#en af henne; ehuru hemligheten med brö\op+-
naµen tyngde på henne oc på wißt säµ mot henne själf
wä%te en kanske oräµwi+ mißtanke. Henne+ son, frukten
af eµ skändligt broµ uppfo#rade+ i fjärran länder under
namn af grefwe Viktorin. Prinseûan (jag menar fur#in-
nan+ sy#er) uppskakad af a\a deûa förskrä%liga oly%or,
som på så kort tid drabbade henne, walde klo#ret ti\ ti\-
]ykt+ort. Hon är, som ni kanske wet, abbediûa i $i+ter$i-
enserklo#ret i ***.

I eµ underbart oc hemlighet+fu\t sammanhang med
deûa händelser wid wårt hof #år en ti\dragelse, som ny-
ligen timade på baron F:+ ªoµ oc spliµrade denna fa-
milj  liksom fordom wår. Abbediûan upptog nämligen,
bewekt af en faµig qwinna+ nöd, hwilken, med @µ li\a
barn #add på pilgrim+färd från den heliga linden, tagit
wägen ti\ klo#ret, henne+ — —“

Eµ besök afbröt här läkaren+ beräµelse, oc jag ly%a-
de+ dölja den #orm, som rasade i miµ brö#. Det #od så
klart för mig: Fran$e+$o war min fader, han hade dödat
prinsen med samma knif, hwarmed jag dödade Hermoge-
ne+. Jag beªöt aµ inom få dagar resa ti\ Italien oc så
frigöra mig ur den kret+, inom hwilken en mig [entlig
makt bundit mig. Samma a}on besökte jag hof$irkeln;
man talade my%et om en #rålande wa%er, adlig fröken,
hwilken denna dag i egenskap af hofdam för#a gången
sku\e wisa @g i fur#innan+ uppwaktning, enär hon för#
anländt under gårdagen.

Flygeldörrarne  öppnade+,  fur#innan  trädde  in  oc
med henne den främmande.  — Jag igenkände i henne
Aurelia.
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