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Vi ser oss nödgade att förvarna allmänheten, att […] vi ej 
kan garantera autenticiteten av denna sammanställning, 
och att vi till och med har starka skäl att tro att den endast 
är en roman.

Ch. Laclos, förord till Les Liaisons dangereuses (1782)

Detta är historiskt, som Mme de Genlis brukar skriva, 
även när hon hittar på.

A. L. Ribbing, i brev till Mme de Staël (1812)
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Prolog

Optiken lär oss, att det endast är genom Omdömets 
övning, som Flugan till en halv tums avstånd icke synes 
oss lika stor som Örnen på 30 famnar. – Det är vår Upp
lysning som gör, att vi nu icke se annat än Flugor, där våra 
 Förfäder sågo Örnar. – O titlars klang ! Blodets glans ! 
Stjärnors prakt ! … Er tid är ej mer.

J.H.Kellgren, Strödde reflektioner,  
i Litteratur, Filosofi och Moral (1793–95)
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Skugga n

När allt annat försvinner återstår smärtan. Kroppens nöd
anrop till tanken. En serie vårdkasar i köttets skärgård, i 
blodets innanhav.

Abraham Niclas Edelcrantz, friherre, kansliråd, kunglig 
handsekreterare, president i Kommerskollegium, ordförande 
för Lantbruksakademien, ledamot av Vetenskapsakademien, 
Krigsvetenskapsakademien, Musikaliska akademien, Konst
akademien, Vitterhets historie och antikvitetsakademien, en 
av de aderton i Svenska Akademien, ledamot i flera utländska 
akademier, före detta chef för operan och de kungliga spek
taklerna, &c, &c, &c, ligger för döden på sin gård Skuggan 
på Norra Djurgården, Stockholm, Sverige. Året är 1821.

Han tänker på smärtan  : ett oöverträffat signalsystem. Vi 
är under angrepp ! Det är budskapet. Men också : Du lever 
än !

Abraham Niclas vet mer än de flesta om signalsystem och 
nätverk för kommunikation.

Abraham Niclas Edelcrantz – som till det år han adlades, 
omvälvningarnas år ’89, då hans liv var halvvägs hunnet till 
den punkt där det nu är, bar namnet Clewberg – är upp
finnare av en optisk telegraf, hittills oöverträffad och vida 
bättre än Chappes primitiva anordning, den som Napoleon 
Bonaparte förlitade sig på vid sina fälttåg. Detta är hans 
största stolthet.
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Kräftan härjar och bränner i hans kropp som förr i tiden 
ryssarna i Stockholms skärgård. Men aldrig mer skall rys
sar kunna komma och finna Stockholm oförberett på anfall ! 
Över hela skärgården, från Gävle i norr till Landsort i söder, 
står nu telegrafstationer, redo att rapportera vidare trupp
rörelser till huvudstaden. Han har själv varit med om att 
sätta upp dem och bemanna dem. För detta skall han bli 
ihågkommen. Hellre än en byst av Sergel eller ett poem 
av Leopold skall telegrafstationerna vara hans monument. 
Liksom eldkvarnen på Kungsholms strand skall vara det. 
Märkligt vore om inte något av detta stod kvar i århundra
den ! Om inte i sinnevärlden, så i minnet, och där förknippat 
med hans namn.

Men också om så vore : Till vilken nytta ? Säger smärtan, 
lika obesegrad av den klokes stoicism som av laudanum drop
parna i brännvinsglaset. Säger smärtan, ankommen likt en 
kurir till detta trista Sparta med facklan i sin hand.

För vad skall du bli ihågkommen, Abraham Niclas ?
Kanhända för ingenting. Du är och förblir in till döden en 

parveny, en uppkomling, älskad av ingen. En som har gjort 
sig av med sitt första efternamn, och skaffat sig ett nytt, som 
ingen burit före honom och som ingen skall bära då han väl 
försvunnit : en överflödig vapensköld i riddarhuset återstår 
att krossa, och en löjlig en dessutom. Prydd av ett långt pri
mitivare instrument än telegrafen : en lyra.

– Det var kungen som ritade den.
Det gjorde han. Den döde kungen. Men du hade förstås 

föredragit att göra det själv. Allting måste man göra själv om 
det överhuvudtaget skall bli väl gjort.
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Edelcrantz nickar och instämmer i sina egna ord.
På sistone har han, här i sin sjukbädd, i sitt huvud, fått 

besök av en yngre upplaga av sig själv. Clewberg, eller minnet 
av Clewberg, besöker Edelcrantz. Han lutar sig över sängen, 
en oskön, ranglig yngling full av ungdomlig energi  ; lutar 
sig över sin åldrade skugga, och säger, halvt anklagande och 
halvt på skämt :

– Inte ens mitt namn har du kvar !
Å, jag har ett annat, svarar Edelcrantz.
– Ett bättre, antar jag ?
Ärligt talat har jag kommit att intressera mig allt mindre 

för namnen och allt mer för tingen som bär dem.
– Då så ! Ålderns visdom, den så omtalade ! Men om du 

inte bryr dig om ett namn, kanske du ändå bryr dig om en 
plats ? Eller en tid ?

Vart vill du komma ?
– Minns du Åbo ! Minns du kvällarna vid Auraån med 

Johan Henric och alla dikterna ni skrev och läste !
Jag minns. Men Åbo är förlorat. Erövrat av ryssarna och 

tiden.
– Försök dock att inom minnets gränser vinna Finland 

åter … Du som en gång så målmedvetet erövrade Sverige !
Minnet har gränser, ja. Av någon anledning minns jag bäst 

alla förödmjukelser, även de minsta, medan triumferna blek
nar till den grad att man tvivlar på att de någonsin kändes 
som triumfer. Men Åbo – ja, jag skall inte förneka att Aura å 
fortfarande flyter genom mig, att jag fortfarande för min inre 
syn kan se akademiska trädgården, min mors hus, bibliote
ket, och allt det andra. Auditorierna med sina tre katedrar : 
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en för professorerna, en för adliga studenter och en för oss 
övriga. Det var där jag, med ordens hjälp, först gjorde mig 
ett namn. Som jag sedan bytte bort. För också jag drömde, 
oavsett vad jag påstod, om adelstitlars glans. Men än mer om 
annan ära. Och jag trodde mig veta hur jag skulle nå den …

– Dikten ! Varför övergav du någonsin dikten ?
Dikten, ja. Men en sak i taget. På den tiden ansågs jag, 

om jag får lov att säga det, vara ett mer lovande skaldämne 
än Johan Henric – du vet det ju, men skulle någon tvivla 
så har jag ännu kvar hans beundrande brev … Men sedan ? 
Sedan, när han visade sig vara den mest talangfulle, eller 
den som bäst visste vad han ville ; när namnet »Kellgren« 
var på allas läppar, och inte minst på konungens, vad var det 
för idé för mig att fortsätta på den banan ? När det fanns så 
många andra banor och just denna redan fört mig så långt 
den kunde ? Till Stockholm och hovet och den olycksaliga 
teatern ? Inte heller var jag särskilt intresserad av läpparna 
som sådana, till skillnad från vad Kellgren var – åtminstone 
i den mån det rörde sig om kvinnoläppar …

Edelcrantz hade för bara en kort stund sedan haft lant
bruksakademiens experimentalfält i huvudet. Om hur deras 
höga syfte efter hans död skall kunna försvaras mot den 
procentaraktiga eftervärldens kortsiktiga girighet. Om att 
han måste börja diktera instruktioner. Om att han i dessa 
också måste komma ihåg att förklara och försvara den runda 
byggnadsgrunden till den runda byggnaden som inte blivit 
byggd och som man skrattar åt i staden –

Men nu minns och tänker Edelcrantz istället : Kellgren. 
Fann Kellgren vad han sökte ? Själv sökte jag äran, som jag då 
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ännu trodde var något som stod över människorna och inte 
bara var en munfull luft på deras tungor … Och vilken är då 
Ärans lön ? – Ett löv, vars grönska snart försvinner …

– Kellgren ! – säger den ene, igenkännande, bekräftande.
– Korrekt, – säger den andre, och avslutar versen :

Av ryktets mun ett flyktigt ljud ;
Ett rökverk som på graven brinner ;
Ett diktat liv till Minnets Gud.

Vem av de två (som egentligen är en) det var som påminde 
den andre om dessa diktrader går inte att säga, men de båda 
tystnar gemensamt för ett ögonblick. Deras blickar råkar 
fastna på ordensringen som den gamle Edelcrantz bär på 
ett magert finger. Ringen visar att han kommer att dö som 
medlem i Timmermansorden. De behöver inte kommentera 
den. De vet båda vad Kellgren skulle ha tyckt om sådana 
frimurerier.

– Ja, av Kellgren blev du älskad och av ingen annan, – säger 
Clewberg. (Eller om det är smärtan som semaforerar det, 
eller om det är någon som illvilligt vill driva med honom och 
som smugit sig in i rummet ; man kan aldrig veta säkert, man 
måste alltid misstro allt ; det har han lärt sig.) – Vem utom 
han skrev dikter åt dig ; vem utom han kallade dig ständigt 
»sin söte«, sin »Damon«, sin »bäste, ja, ende vän« ?

Jovisst. Men det var så man uttryckte sig då. Det är så man 
uttrycker sig när man är ung, knappt tjugo vårar fyllda, och 
man läser Ossian och Young, och imponeras av balettflickor 
och dyrbara bokband och sådana som inte låter sig impo
neras av balettflickor och dyrbara bokband. Se på dagens 
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ungdom : de kallar varandra Starkodd eller Rolfr och låtsas 
att de är gamla göter. Uttrycken förändras, men dårskapen 
och svärmeriet är desamma.

– Men Henric …
Kellgren är död. Han blir för evigt aldrig äldre. Jag, en 

gammal gubbe.
– Är död, ja. Och när Henric låg för döden liksom du gör 

nu, besökte du honom ? Stod du vid hans sida ?
Nej, jag besökte honom inte. Jag stod inte vid hans sida.
– Henric fick så mycket som du aldrig fick, trots att han 

inte begärde det med hälften av din äregirighet. Är det inte 
så ?

Kanske är det så. Kanske är det inte så. Jag ser att detta 
är en utfrågning på intet sätt mildare än den jag fått utstå i 
domstolen angående den så kallade förskingringen av kung
liga medel ur teaterkassan. Angående …

– Förskingringen, ja.
… en påstådd förskingring, låt mig förtydliga. Några bevis 

har aldrig presenterats, vilket också framgick av det visser
ligen formellt felaktiga domslutet för ett år sedan. Formellt 
sett var jag endast ansvarig direkt inför konungen. Såsom 
ämbetsman under många år, såsom varande till exempel 
President för Kommerskollegium och ledamot av Gene
raltullstyrelsen – skulle jag inte kunna lagen ? Har jag inte 
förstånd ?

– Och så har du alltså använt ditt förstånd. Juridik och 
formalia. Kommerskollegium och Generaltullstyrelsen. 
Administration.

Ja. Jag har gjort mitt både för att säkra kronans självför

Persson_Malte_Edelcrantz.indd   14 08-07-03   07.53.09



15

sörjning genom effektivare jordbruk och för att gynna den 
fria handeln i en tid av beklaglig nationell inskränkthet. Har 
du något att invända mot det ? Jag ser det som min plikt att 
förespråka det fria utbytet av varor såväl som av idéer.

– Naturligtvis. Och vad är i ett större sammanhang några 
slantar? Eller, som du själv nyss uttryckte det när du skulle 
förklara för lantbruksakademin hur förluster kan betraktas 
som vinster och skrev, så tolkar jag dig, att nedlagd arbetstid 
är det enda värde som säkert kan mätas ? Jag undrar vad Åbo 
akademis konsistorium skulle ha sagt om den saken, där du 
ju i åratal lyfte lön utan att lyfta ett finger …

Må så vara. Men förhållandet var när det gällde mina 
övriga befattningar oftast det omvända.

– Nåja. Din gård här och dess inventarier ger inget påtag
ligt intryck av armod. Men låt oss istället då som du önskar 
se vad du på andra och viktigare ämbeten osjälviskt ägnat din 
värdefulla tid. Sådant som Kongl. Maj :ts och Rikets Commerce-
Collegii Kungörelse, Angående Tillåtelse att i Riket införa och 
förbruka Champagne-Vin ; samt om införsel av spunnen Tobak 
ifrån fasta landet av America … och Angående Nedsättning 
av Tullen på Messingstråd, samt tillåten utförsel av de, enligt 
Sjötulls-Taxan, till export förbudne slag av Tunnbottnar och 
Tunnstäver av Ek och Bok. Och så vidare …

Ja. Det gick ganska snabbt.
– Så i detta har du investerat din tid ? I tunnbottnar och 

justeringar av tullen på svamp, ylle, rom, papper … ?
Ja. Men jag har också hunnit med att skriva Sorge-Tal över 

Högsalig Hennes Kongliga Majestät Enke-Drottningen Lovisa 
Ulrica och jag hann också med att skriva Avhandling om 
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åtskilliga sätt, att ifrån överflödigt vatten befria fält, för vilka 
naturligt avlopp ej kan beredas, jämte beskrivning på väderkvar-
nar, dels till detta ändamål, dels till ängars bevattning. För att 
bara nämna något.

– Och vem skall skriva ditt sorgetal, högvälborne baron 
Edelcrantz ?

Den som efterträder mig i Svenska Akademien.
– Kommer han att vara uppriktig ?
Var förnuftig.
– Förnuftig, det är jag. Det har du alltid varit, men inte 

alltid bara förnuftig. När blev du det ? När din ungdoms så 
beundrade kung dog ? Eller när Kellgren dog ? Bara åtta 
dagar efter att han lagts i graven stod du och reciterade hyll
ningsverser vid den vidskeplige Reuterholms regelvidriga 
serafimerdubbning i slottskapellet … Vad skulle Kellgren 
sagt om det ?

Så, så. Det där begriper du ännu inte : att man ibland, och 
i synnerhet i en sådan svår och betänklig tid, måste sänka sig 
mycket djupt för att på lång sikt kunna uppnå något högre. 
(Vilket för övrigt får mig att tänka på Fultons undervattens
båt, vars nedstigning jag hade tillfälle att bevittna i Paris …) 
Dessutom har jag i gengäld och för att undanröja tvivel skri
vit ett akademital där jag, som jag själv tycker mycket över
tygande, fördömer smickrare och smicker. Så har du något 
mer du vill tillägga, herr spöke ?

– Inget spöke. Eller är du nog död redan i livet för att 
börja gå igen ? Det vore i så fall ett fenomen värt att stu
dera … Har du kanske någon lämplig experimentutrustning i 
samlingarna för ändamålet ? Kanhända bland de aerostatiska 
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instrumenten ? Eller de magnetiska ? Kanske de elektriska 
eller de optiska ? Eller helt enkelt sorterat under »diverse« ? – 
Men som vi därigenom ändå kommit in på fenomen, eteriska 
väsen, pythiska ångor och dunkla krafter : det förvånar mig 
synnerligen att du ännu inte till ditt försvar anfört införan
det av ångkraften, av eldochluftmaskinen, till Sverige från 
England …

Ah, maskinerierna ! Les machines ! Trots smärtan och sam
vetets utfrågning skiner Edelcrantz för ett ögonblick upp 
vid tanken dels på Englandsresan, dels på de soliga dagar 
1805 och 1806 då han stal sig iväg från den eländiga teater
administrationen för att tillsammans med Owen överse upp
förandet av eldkvarnen. Att det i arbetet med det praktiska 
fanns något lika storslaget som i en abstrakt vetenskaplig 
teori eller en opera, det hade många i hans omgivning haft 
svårt att förstå. Sedan fördunklas hans ansikte igen, medan 
hans skarpa unga alter ego fortsätter :

– Men smärtan, ser jag, är starkare än ångmaskinen. Kan
hända att man kan driva kvarnar och fartyg med den. Eller 
dika ut åkrar. Men visst finns det också ett slags smärta som 
sitter i själen utan att ha tagit omvägen över kroppen. Så 
varför lämnade du henne, som nu hade kunnat mildra din 
ensamhet ? Var det verkligen rätt beslut ?

Vem ?
– Du vet vem jag menar, även om jag själv, vid mina år, 

ännu inte förstår vad jag skulle komma att se hos henne. Hon 
som du, till skillnad från ångkraften, inte kunde ta med dig 
från England. Maria.

Plikten. Det var plikten. För övrigt är du ung och naiv och 
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tror ännu att sådana saker går till som i dikter eller roma
ner.

– Åh, plikten, denna så behändiga ursäkt för allt man inte 
vågar göra eller vågar avstå från att göra … Och säg, finns 
det inte också pliktens fanatiker, liksom religionens eller 
ateismens ?

Edelcrantz blundar och tänker. Detta var vad han gjorde i 
livet : kom, såg, tänkte – tänkte och såg ofta klarare än andra 
– och handlade därefter. Berövad möjligheterna till vidare 
handling blundar han. Medan blodets Eldkvarn maler. 
 Medan smärtan telegraferar sitt förnuftiga motto :

– Allmän uppmärksamhet fordras !
Han måste komma ihåg att i sina instruktioner till lant

bruksakademin även förklara värdet av såningsmaskinerna, 
om än de inte ännu blivit mycket mer än kostbara modeller.

Så är det. Allt måste man förklara. Han blundar och tän
ker på det.
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Del 1 : Clewberg (1754–1788)

Men Du, som i den själen som är oss gemensam, utgör 
Förståndet, då jag däremot viljan …

Kellgren, brev till Clewberg 1776

Stat pro ratione voluntas
Juvenalis, 6 :e satiren
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Första stationen: Å bo

– Öppna ögonen ! Dags att vakna ! Du sover så att man skulle 
kunna tro att du var död. Död, eller oskyldig. Men även de 
döda skall stå upp, hävdas det. Ehuru jag själv aldrig med 
egna sinnen förnummit något sådant …

Kellgren, vaken, påklädd, och pratsam efter dagens första 
kopp kaffe, står leende vid sängkanten, vid begynnelsen, 
medan dagen ännu är oskriven och obefläckad – liksom alla 
dagar efter den – och allting ännu tycks möjligt :

– De döda, liksom de lama. Men jag tillåter mig betvivla 
att ens Vår Herre själv, hade han gjort sig ett ärende till 
Villnäs – där han förvisso kunde ha haft ett och annat att 
uträtta – att, ja, att ens Vår Herre skulle ha vetat råd i detta 
fall. Lättare än att säga till Clewberg : »Tag din säng och 
gå !«, vore att befalla sängen : »Tag din Clewberg !« Eller vad 
säger du  ?

Clewberg reser sig halvt och kliar huvudet genom natt
mössans tyg. Något glider undan därinnanför : ett minne, en 
reminiscens av hur han som barn brukade väckas av tjänste
flickan, för att göras klar för morgonens lektion. Men det var 
för åratal sedan. Han har nu nyligen fyllt tjugo år.

Det är i alla fall en strålande morgon. Fåglarna kvittrar. 
Genom fönsterluckorna skjuts tunna ark av solljus in.

– Jag säger pro primo att jag redan är vaken. Pro secundo 
säger jag att magister Kellgren, om vilken vi bara alltför väl 
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veta vad han plägar ägna sina sinnen, borde akta sin hädiska 
tunga även när han bedriver väckelse. På det att dem han 
väcker icke skola väcka talan.

– Ha ! Samme talare som alltid, käre Clewberg ! Så som 
om aftonen, så ock om morgonen. Dock, apropå nämnda 
afton, må jag meddela att du genom ditt tidiga tillbakadra
gande till kammaren – om på grund av alltför mycket mat vid 
bordet, eller alltför mycket matematik vid spelbordet vet jag 
inte – ; att du så gick miste om viss kvinnlig fägring. Mamsell 
Jeanna var charmant när hon trakterade klaveret, och jag 
tror inte att jag tar miste om jag säger att hon gav mig vissa 
ögonkast …

Kellgren himlar med ögonen och slår med utspärrade 
fingrar ett par ackord i luften. Förmodligen överdriver han 
betydelsen av fröken Johannas ögonkast, om än inte sitt 
intresse av dem. Han lär inte heller vara dum nog att omsätta 
tankar i handling : riskera ett årligt arvode på 1000 daler, 
fem gånger så mycket som han haft hos strömmingsätarna 
på Perno, genom att göra närmanden till äldsta dottern ? 
Knappast. Förresten överdriver Kellgren även Clewbergs 
tidiga tillbakadragande : så tidigt var det inte, och han hade 
haft huvudvärk. Han har, om han tänker efter, fortfarande 
huvudvärk. Som en påminnelse om hur det går den som 
förslösar sin tid på nöjen … Baler och andra festligheter, det 
måste han erkänna, är roligare i teorin än i praktiken. Och 
även denna gång hade han känt sig mer hemma i kortspelets 
beräkneliga oförutsägbarhet än i dansturernas oberäkneliga 
förutsägbarhet. Ja, till och med hellre spel med tärningskast 
än spel med ögonkast.
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– Nå, en ny dag ger dig chansen att ta igen dina försum
melser. Människan lever ej av matematik allena. Betänk att 
vi även måste visa oss som värdiga medlemmar av Auroraför
bundet, som ej blott är nämnt efter Auraån, utan även efter 
»studiernas vän morgonrådnan«, som herr Porthan behagat 
formulera det. Dessutom …

(Vad han kan prata ibland ! Vad jag beundrar honom för 
hans fria ordflöde ! Liksom han mig tvärtom för mitt inte 
lika fria …)

– … och viktigast, söte Clewberg, får du inte genom 
sömn beröva mig ditt umgänge. Det är inte ofta du är på 
visit härute, och du är ju min högst älskade – ja, kanske min 
ende – vän.

2

Folk springer i trapporna och tjänstefolket flyttar stolar. 
Det är mycket folk kvar på Villnäs efter festen. Har man ett 
herresäte med tre våningar vill det till att man åtminstone 
ibland försöker fylla dem, och Fleming är inte den som snå
lar : på sommaren får man bjuda tillbaka för de baler man åkt 
på i staden under vintern. Dessutom behöver han ett flöde av 
nya gäster för att få nöjet att ånyo förevisa bataljmålningarna 
i Kyrksalen. Dessa pompösa pannåer fyllda av hav, himmel 
och rök föreställer svenska flottans ärorika manövrar i dans
ka farvatten under trettioårskriget – vilka riksrådet Claes 
Fleming ledde som överbefälhavare, fram till det olyckliga 
rendezvous mellan hans huvud och en kanonkula som inföll 
under slaget vid Christianspriis, anno domini 1644. Ja, det 
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var ärans tider det : inte som detta beklämmande 1770tal. 
Var var vi ? Amiralen Flemings son, generalguvernören, var 
alltså den som hade byggt de övre våningarna på Villnäs, med 
marmor i trapporna till och med, som dock fallit offer för 
sista kriget mot ryssarna, tillsammans med takkopparn …

Det är lätt att föreställa sig att inte ens en kanonkula skulle 
kunna få tyst på den nuvarande Fleming, som kan hålla låda 
i evighet om sin släkt och sina släktgårdar, av vilka detta är 
kronskeppet. Det har Kellgren nog fått erfara.

Men vad krutröken var för den gamle Fleming, är matoset 
för den nye ; och den bullrande baronen är således åtminstone 
tyst när han har mat i munnen. Men nu vid bordet är han 
så ivrig att yttra ännu en dumhet om adeln och unge kung 
Gustaf att han inte alltid ger sig tid att tugga den ordentligt. 
Så sätter han – igen ! – en köttbit i halsen och piper och puffar 
högröd och med en glimt av panik i ögonen. Kaptenen De 
la Motte rusar till och dunkar honom manligen (så gott det 
nu går) i ryggen, och äntligen kommer köttstycket loss och 
blir nedsvalt enligt planen inför stirrande blickar. Fleming 
låter sig inte bekomma, utan drar – efter en snabb och stor 
klunk kryddat vin – nytta av den tystnad i konversationen 
som incidenten medfört för att med större eftertryck kunna 
slå fast att konungen … och att efter Ehrensvärd … och att 
på den gamle Flemings tid … och att Sveaborgs fästning … 
Sprengtporten … och att ryssen … och jaktsäsongen – så. 
Skål. Inget av detta spelar någon som helst roll.

Om Fleming som representant för despoternas skara inte 
direkt är en av de upplysta, skall till hans försvar ändå sägas 
att han vid sidan om sin egen röst också estimerar att lyssna 
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till musik. Han har skänkt Kellgren en fiol av tjugo plåtars 
värde (siffran har noggrant påpekats) och ser till att adjunk
ten från staden skaffar pianonoter till Johanna, dottern från 
det förra äktenskapet. Det gör adjunkten så gärna, eftersom 
han har ett gott öga till såväl pianot som pianisten.

Då prästsonen Kellgren genom sin mors andra gifte har 
en obskyr adlig förbindelse i sin släkt kan han med lite god 
vilja betraktas som snäppet mer jämlik än en genomsnittlig 
informator. Han verkar för övrigt kunna smälta in över
allt, åtminstone under sina perioder av översvallande gott 
humör – när melankolin drabbar honom hör han ingenstans 
hemma. Clewberg – salig professor Clewbergs son och pro
fessor Gadds nevö, produkten av ett akademiskt arv och en 
akademisk miljö – känner sig däremot med sin respektabelt 
borgerliga bakgrund och sin mer stabila läggning inte alls 
hemma i dessa ståndsmässiga men oordnade förhållanden.

Av fadern, som en gång i tiden var informator i Paris åt 
grevarna de la Gardie, hade han fått lära sig respekt och god 
ton. Men här råder inte alls någon vidare god ton ! Hur skall 
man då göra för att smälta in ?

Det, tänker han, är också något han måste lära sig. Som 
liten föreställde han sig adeln som något ädelt ; ett yttre 
tecken överensstämmande med ett inre. Att så inte är fallet 
har han förstås förstått sedan länge – för det krävs ingen Vol
taire eller Rousseau –, men han får här tillfälle att öva sig på 
fortsättningskursen : nämligen att man i bättre kretsar (om 
än i detta fall inte påfallande mycket bättre) inte bara måste 
kunna reglerna, utan också veta att på det rätta sättet bortse 
från dem. Och vad är det som gör att han alltid på något vis 
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varit avundsjuk på sina adliga medstudenter även om han 
kunnat umgås på samma sätt med dem som med de övriga ?

Clewberg sitter bredvid Kellgren vid ett sidobord och 
skvallrar om några av dessa medstudenter, och därtill med
bröder från det lärda Aurorasällskapet.

– Så Nordenskiöld är i Stockholm han också ?
– Jag tror minsann du är jaloux … – smilar Kellgren.
– Avundsjuk ! På den vettvillingen ! Senast jag såg honom 

pratade han utan avbrott om nya mineralogiska system och 
system för att punctera nummerlotteri och om slaverisys
temet i Amerika, så att det knappt gick att skilja det första 
systemet från det andra från det tredje …

– Haha. Du behöver inte gräma dig : Jag har hört från 
Kreander att Augusts första uppgift på Bergskollegium var 
att renskriva 1 200 foliosidor handlingar och protokoll, för 
att lära sig de rätta termerna … Och att han är lika penning
lös som vanligt.

– Sedan när kan man lita på vad Kreander säger ?
– Sedan var gång han inte har något att vinna på att ljuga.
– Nå, så är i alla fall nästan alla spridda, och inte ens vi två 

får träffa varann till vardags. Tidgren är kvar i stan, men kan 
inte just ersätta dig !

– Din lekkamrat Klick, då ?
– Har lämnat både Åbo och juridiken, för det militära, dit 

hans håg egentligen alltid stod. Men jag har inte sett honom 
mycket sedan du kom och drog mig från barnlekarna.

– Vilket inte var det lättaste. Om yrvädret Armfelt inte 
farit härifrån också, så hade jag näppeligen lyckats med den 
saken.
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– Ja, jag undrar om han fortfarande är samma vilde ? Vid 
hovet, eller var han nu håller hus. Jag tror att han blivit för
färligt förnäm nu …

– Det vore ju också mycket begärt att en sådan varelse 
skulle blivit här.

– Men tur för dig att han inte kom ihåg att ta tillbaka de 
franska böckerna han länte dig !

Och så fortsätter konversationen, tills ett nytt upptåg av 
Fleming vid bordet bredvid avbryter samtalet. Varför lyssnar 
man ens på honom ?

Fortsatt fortsättningskurs i världens realia : det är mindre 
tack vare titeln än tack vare pengarna som friherren Fleming 
räknas som betydande karl i trakten. Pengar ? Vad är det ? 
Denna märkliga entitet, som än inkarneras i konkreta mynt 
och kopparplåtar, än är något undflyende abstrakt, men som 
alltid upplevs som mest påtaglig för den som inte har dem.

Fleming kallades »den siste rike« och var det också – när 
han levt till sin död var alla likvida medel uppdruckna, dött
rarna bortgifta och bara två alltför underhållskrävande her
resäten och dito söner återstod : Clas och Herman : att läggas 
till listan över alla dem som skall ha hunnit dö unga innan 
denna berättelse är slut : den senare och yngste i ärofylld strid 
vid Pyhäjoki 1808, den förre och äldste, efter ett våldsdåd i 
ärelös landsflykt, i Brasilien 1815. Så, se där, inte behöver 
man skriva en hel roman för att beskriva ett eller ett par 
levnadsöden ? Eller behöver man det ?

2
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