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Den första resan



13

Domprosten
Jag förstod inte vad som väntade mig då jag stod utanför 
domprost Samuel Älfs sängkammare. Ingenting skulle bli som 
förut, inte heller jag själv. 

Jag knackade på. 
– Entré!
Jag öppnade dörren, en trappa upp i prästbostaden på 

Apotekaregatan, mitt emot den gamla domkyrkan i Linkö-
ping. Det första som slog emot mig i rummet var den enorma 
värmen. I den öppna spisen brann en dånande brasa.

– Seså, kom närmare unge man.
Domprost Samuel Älf vinkade till mig där jag stod i dörr-

öppningen med min hatt i handen. Den gamle mannen satt 
nedbäddad i sin säng med tjocka ejderdunskuddar bakom 
ryggen. Sjuk var han, det syntes på hans magra ansikte, men 
tydligen ändå fullt upptagen av arbete. Den stora sängen var 
full av pappersark och domprosten satt bakom ett litet utfäll-
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Det kändes märkligt att sitta i denna så omtalade persons 
sovrum.

– Om min unge herre nu kunde ha vänligheten att …, Älf  
hostade och pekade bort mot en byrå som stod vid den mot-
satta väggen.

Jag reste mig och gick över golvet fram till byrån. Där låg en 
avlång snusdosa av silver. Jag höll frågande upp den mot Älf.

– Oui, c’ est  ça, sa han och nickade. 
Domprosten tog emot dosan och lade in en försvarlig ladd-

ning ljusbrun finmalen tobak i vänster näsborre. Han nös så 
att sanddosan hoppade till på skrivbordet. Därefter drog han 
fram en väl använd näsduk ur den bläckfläckade nattskjorts-
ärmen. Han snöt sig ljudligt och fortsatte därefter.

– En pris snus sätter fart på blodet och klarnar tankarna. 
Jag satte mig åter på stolen och undrade varför den åldrige 

prästen hade låtit kalla på mig. 
Jag var en ung man då och arbetade som lärling sedan 

några år hos boktryckare Didrik Gabriel Björn på Kloster-
gatan 5. 

Mäster Didrik hade tidigare arbetat inom teatern både 
som skådespelare och pjäsförfattare. En stor och tjock man 
var han och hans komiska kvinnoroller hade varit mycket 
bejublade på teaterscenerna över hela landet. Än i dag kunde 
han föra upp baksidan av handen mot pannan och utstöta 
ett Mon dieu! så att vi trodde att han skulle svimma. 

Men efter det skändliga mordet på kung Gustav på Ope-
ran, några år tidigare, hade beställningarna av teaterstycken 
minskat drastiskt. Didrik Björn hade då fått se sig utan både 
inkomst och sysselsättning. 

bart sängskrivbord. Bläckhorn och sanddosa stod på bordet 
och en lång fjäderpenna höll han i sin hand. Nattskjortans 
ärmar var fläckiga av bläck och på huvudet hade han en 
pälsfodrad nattmössa. Trots värmen i rummet rös han till.

– Jag fryser så in i bövelen, sa han och drog mössan längre 
ned över öronen. 

Hans röst var mörk och kraftfull trots den bräckliga krop-
pen. 

Samma röst som i så många år hade lyckats fylla hela vår 
väldiga domkyrka här i Linköping, tänkte jag.

– Liljan, hushållerskan, eldar så murstocken glöder, fort-
satte Älf, men ingenting tycks kunna driva den förbannade 
kylan ur kroppen på mig. Jag har offrat min hälsa för vår 
konung, suckade han och viftade sedan med fjäderpennan 
mot en stol vid ett fönster som vette ut mot domkyrkan. 

När jag satt i tystnad och väntade på att domprosten skulle 
börja tala, hörde jag kajorna väsnas därute i mörkret bland 
de höga kastanjerna. De gråsvarta fåglarna skrek gällt i de 
tvära kastvindarna som drog mellan träden. 

Det var höst och staden hukade i blåsten från slätten.
Hela Linköping kände till hur Älf hade blivit sjuk året 

dessförinnan. 
Det var hösten 1797, då han hade visat kung Gustav IV 

runt i domkyrkan och därefter eskorterat majestätet till den 
norra länsgränsen. Där blev sällskapet överraskat av ett 
våldsamt oväder. Kungen hade åkt vidare norrut i en täckt 
vagn, men Samuel Älf blev fördröjd av någon anledning 
och blöt in på bara benkläderna. En kraftig förkylning hade 
domprosten dragit på sig, och sedan dess blivit sängliggande. 
Detta var nu som sagt nästan ett år sedan. 
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lande när budet kom från domprosten: Jag skulle infinna mig 
i hans bostad, immédiatement, omgående. Domprosten var 
en av stadens honoratiores och dessutom anlitade kyrkan då 
och då tryckeriet för framställandet av olika trycksaker. Där-
för kunde domprostens begäran om min närvaro inte avslås. 
Mäster Didrik släppte alltså motvilligt iväg mig, denna 
råkalla oktoberkväll 1798. 

Men än en gång skulle han få nytta av sina teaterkunska-
per. Mäster Didriks tolkning av rollen som den sorgsne men 
ack så vilsne främlingen i staden, var en rollprestation som 
änkan Erika Björkengren inte kunde motstå. 

Tillsammans med henne drev han det tryckeri som änkans 
man hade lämnat efter sig. 

Mäster Didrik och änkan Björkengren skrev och tryckte 
Linköpings Bladet, en åttasidig tidning som kom ut tre gång-
er i veckan. Verksamheten gav endast en mager inkomst och 
nu hade också änkan dött. Med henne försvann även det 
årliga anslaget om tjugo tunnor spannmål. 

Mäster Didrik hade redan målat en liten skylt där det stod 
att tryckeriet var till salu då han överraskande hade fått en 
stor beställning på en svensk översättning av filosofen Rous-
seaus senaste verk. Texten framförde tankar om hur staten 
skulle vara organiserad för att ge medborgarna maximal 
trygghet och frihet. Den närmaste framtiden var tryggad för 
tryckeriet och textens radikala tankar föll mäster Didrik väl 
i smaken.   

– Nota bene, Io, hade han sagt och skjutit över en bunt 
tryckta sidor över det långa träbordet som stod mitt i loka-
len. 

De tryckta sidorna skulle jag kantskära innan de lades 
samman med andra sidor och slutligen bands till en bok. 

– Rousseaus tankar gäller alla människor, fortsatte mäster 
Didrik. Inte bara det fåtal som tillhör det övre skicket av 
samhället. Adelns förtryck blir ett minne blott om dessa 
idéer slår igenom.

Vi hade alltså mycket att göra i det lilla tryckeriet och 
därför var det inte så konstigt att han hade grymtat ogil-
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Världens teater
Jag hängde min väska innehållande papper och ritstift 
över axeln och tog de få trappstegen upp från tryckeriet till 
gatunivån. Jag såg genom källarfönstret hur mäster fortsatte 
sitt arbete därnere. Han skulle säkert jobba till långt fram 
på natten. 

Jag fällde upp kragen på min rock och började småspringa 
genom Linköpings regnvåta gator. Kryssande mellan vatten-
pölarna skyndade jag mig bort till den excentriska dompros-
tens bostad på Apotekaregatan. Med andan i halsen bankade 
jag på ytterporten och släpptes in av hushållerskan Lilja. 
En i den långa raden av hushållerskor som hade arbetat för 
Samuel Älf, tänkte jag när jag såg hennes barska uppsyn.

– Skynda dig nu, sa hon. Älfen är lättretlig i kväll och har 
frågat efter dig en lång stund. Han väntar däruppe, första 
dörren till höger efter halvtrappan. 

Jag hörde hur hon stängde igen den stora ytterdörren när 
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säng. Vad visste han om ensamhet och om att bli övergiven? 
Född med guldsked i munnen låg han här och domderade.

Jag förstod att den här mannen skaffade sig ovänner lika 
snabbt som orden flög ur hans mun. Han hade i några få 
meningar lyckats både berömma mig för mina färdigheter, 
och samtidigt förnedra mig för min härkomst. 

Men jag beslutade mig för att fortsätta tiga tills jag blev 
tilltalad, och att försöka behålla mitt lugn. 

Domprosten tittade på mig under den pälskantade natt-
mössan. Som om han mätte mig, mitt tålamod och min 
självbehärskning. Så såg jag till min oerhörda förvåning en 
tår som rullade nedför hans kind. Var det röken från den 
öppna elden som irriterade hans gamla ögon, eller …?

– Jag har två ärenden kvar innan jag kan förenas med Gud 
och återförenas med min älskade framlidna maka Anna, sa 
domprosten. 

Återigen åkte den smutsiga näsduken fram. 
Han snöt sig och fortsatte: 
– Jag har i många år haft förmånen att få förvalta stadens 

kuriosasamling; teathrum mundi, världens teater. En av rikets 
absolut finaste samlingar av kuriositeter; naturalier, skapade 
av Gud och artificialier skapade av Guds avbild, människan. 
I egenskap av domprost här i stiftet har det i många år varit 
min angenäma plikt att vårda och utöka samlingen. Då livet 
den senaste tiden allt oftare har visat mig sina mörkaste avig-
sidor, har jag sökt tröst i samlingen. Tre av mina sju barn har 
jag bugande begråtit vid deras öppna gravar. Ulrica, Kajsa 
och Brita hette våra förtjusande flickor och nu i somras kom 
brev från andra sidan jordklotet som förtäljde att min äls-
kade Adolf Fredrik hade dött på ett örlogsskepp i Surinam. 

jag sprang uppför de få trappstegen. Vad kunde domprosten 
vilja mig? tänkte jag när jag stod utanför hans dörr och rät-
tade till mina kläder. 

Domprosten stoppade tillbaka den snusfläckade näsduken i 
skjortärmen och satte på sig ett par silverbågade glasögon. 
Han bläddrade i en bunt papper. Jag satt tyst på min stol och 
väntade på att bli tilltalad.

– Min unge vän, började domprosten efter att ha tagit 
av sig glasögonen. Jag förstår att du undrar vad i himlens 
namn du gör här. Jag vet att ditt namn är Io och att din 
mor är död sedan flera år. Din far var från den eviga staden 
Rom i Italien. Han hette Alessandro Simoni och arbetade 
som konstnär på Tessins bygge hos greven i Hovefors. Vart 
han sedan tog vägen, far din, vet jag inte, men han lämnade 
kvar din mor och dig att klara er bäst ni kunde här i staden. 
Numer är du alltså föräldralös och bor hos mäster Didrik i 
en liten skrubb innanför tryckeriet. Jag har även hört att du 
har exceptionella talanger för teckning, antagligen ett arv, 
möjligen det enda, från din far.

Jag lyssnade på domprosten och kände hur mina kinder 
blossade. 

Minnet av min far fyllde mig fortfarande med en 
kokande vrede. När mor väntade mig hade han lämnat 
oss. Många gånger hade jag försökt få min mor att berätta 
mer om honom, men hon hade under hela min uppväxt 
lyckats undvika ämnet. Antagligen hatade hon honom lika 
starkt som jag gjorde eftersom hon mötte mina frågor med 
tystnad.

Jag tittade på domprosten som satt där så självgod i sin 
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mig till ämnet. Jag låter tankarna föra mig dit de vill, och jag 
förstår att jag måste förklara mig närmare. Det är nämligen 
så att …

Då knackade det på dörren in till sovrummet. Det var 
hushållerskan som kom in med en stor silverbricka med en 
tekanna och små, blå koppar av ostindiskt porslin.

– Tack! sa domprosten. Liljan kan ställa brickan på byrån. 
Vi serverar oss själva.

– Var det något mer? 
– Nej, nej, sa domprosten, märkbart irriterad över hennes 

närvaro. Det var bra för i afton. Nu kan lilla hon dra sig 
tillbaka.

Tack gode Gud för att min kära hustru slapp läsa de dystra 
raderna. 

Samuel Älf gjorde en paus. 
Min ilska rann av mig då jag såg gubbens tårar.
Han verkade i den stunden ha förlorat sig i minnena av 

sina kära familjemedlemmar. 
En efter en syntes han gå igenom dem. Han log då bilden 

av deras ansikten kom för honom. Med huvudet lite på sned 
verkade det som om han lyssnade till något de sa. 

Jag undrade om han längtade efter att dö. Efter döden 
skulle han ju återförenas med dem. I den stunden ville jag 
egentligen ta fram mitt ritstift och ett papper och teckna av 
den gamle mannen där han satt i sin nattluva och drömde 
sig bort. 

Domprosten blinkade till. Sedan fortsatte han berätta om 
sitt förhållande till kuriosakabinettet.

– Vid alla dessa svåra stunder har jag givetvis sökt tröst 
hos vår Herre, men i ärlighetens namn har det varit i vår 
samling av världens under som jag har funnit ro i min sorg. 
Jag säger ro, för sorgen är mig fortfarande lika tung. Bland 
samlingens märkvärdiga ting har jag känt mig nära svaren 
på livets stora frågor, nära Gud. Förstår du mig, Io? 

Jag tittade ned på de breda golvplankorna. Jag blygdes 
inför den gamle mannens tårar och trodde att jag förstod, 
men fann inga ord. 

– Nåväl, fortsatte Älf. Jag tror att jag kan lita på min intui-
tion, som säger mig att jag nu har hittat den rätta. Jag tror att 
du är den jag söker.

– Jag förstår nog inte riktigt …, sa jag förvirrad.
– Förlåt mig! Jag har en enastående oförmåga att hålla 
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Skriket

Domprosten viftade med handens baksida och hushållerskan 
lämnade sovkammaren. När dörren stängdes bakom henne 
fortsatte Älf. 

– Som sagt, det är nu så att jag planerar att låta utföra en 
illustrerad katalog över vår kuriosasamling, och det är här 
du kommer in, min käre Io. Med din extraordinära talang 
för teckning är du synnerligen väl lämpad för detta uppdrag. 
Dina skisser ligger sedan till grund för de kopparetsningar 
som ska illustrera katalogen.

Nu sträckte domprosten över bunten med pappersark som 
han hade bläddrat i. 

– Det du håller i din hand är en inventering över samlingens 
föremål. Det är dessa ting som jag vill att du ska illustrera till 
katalogen, sammanlagt två hundra objekt. Jag inser att det är 
mycket arbete för dig, och jag vet att mäster Didrik behöver dig 
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– Men herre Gud! Hör ni inte! Gör något! Den där kvin-
nan behöver hjälp!

– Hör på, Io, började domprosten. Jag nämnde tidigare att 
jag har två ärenden kvar innan jag ställs inför vår Herre. 

Domprosten använde sin kraftfulla stämma för att över-
rösta de fruktansvärda skriken.

– Katalogen till kuriosakabinettet är det ena ärendet, 
och det du just hör, är det andra. Den unga kvinnan som 
skriker så förtvivlat är min skyddsling, Clara. Hon jagas av 
vansinne. I ett år har hon bott hos mig, för att jag ska be för 
henne och finna en bot mot hennes sinnesförvirring. Hon 
fördes till mig en natt från greven på Hovefors slott. Bunden 
till händer och fötter för att inte skada sig själv bars hon in 
till mig som ett djur till slakt. Hennes få tillhörigheter fick 
rum i en flätad videkorg.

– Men vem är hon? frågade jag och tittade mot dörren som 
ledde ut mot hallen varifrån skriken tycktes komma.

– Grevens kusk lämnade över ett brev där det stod att gre-
ven nu sände flickan till mig i en sista förhoppning om att jag 
i egenskap av Herrens redskap här på jorden, skulle kunna 
finna en bot för hennes sinnesförvirring. Greven kunde inte, 
skrev han, som nybliven änkling längre ansvara för den unga 
kvinnans liv då hennes själsliga tillstånd syntes honom allt 
mer skrämmande.

– Lämnade greven bort sin egen dotter? 
– Jag vet inte, suckade domprosten trött. 
Hans svar förvånade mig. Han hade ju just berättat att 

greven lämnade flickan till honom. Jag kunde ana en viss 
ovilja i domprostens röst då han fortsatte:

– Folk pratar så mycket, men eftersom du eventuellt kom-

på dagarna. Om du antar uppdraget, måste du således arbeta 
med katalogen på nätterna. Jag betalar dig självfallet väl.

Jag bläddrade bland arken och läste:

Sigillstamp: 1325–1350
Fingerring: 1300–1400-tal
Ikon: 1600-tal
Relikgömma:  innehållande jungfru Marias hår, 

tidigt 1400-tal
Dödskalle: 1600-tal

Domprosten satt tyst medan jag läste, men han följde mig 
noggrant med blicken. 

När jag bläddrade i förteckningen kunde jag ana hans kär-
lek till samlingen. Endast genom att läsa rubrikerna förstod 
jag att ”världens teater” kunde ge själen näring och fantasin 
vingar.

– Men var finns alla dessa föremål? frågade jag.
– De ligger i säkert förvar i vår domkyrka. Faktiskt uppe i 

själva kyrktornet.
– I djäkneskrämman! utbrast jag förskräckt. 
– Nå, seså … låt nu inte några studenters spökhistorier få 

förstöra vårt arbete med katalogen. I själva verket är det så 
att …

Här avbröts domprosten igen. 
Denna gång av ett fruktansvärt, plågat skrik som skar 

genom hela huset. Jag kunde höra att det var en ung kvinna 
som skrek. Hon skrek och ropade på hjälp. Jag tittade med 
förfäran på domprosten. Men han satt kvar, alldeles stilla i 
sin säng.
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kläder utanför hennes dörr. Ibland hör vi hennes skrik där-
inifrån, ibland hör vi henne skratta och någon gång har hon 
sjungit. Hon sjunger vackert, men sångerna känner jag inte 
igen. Det låter som uråldriga visor, kanske vaggvisor. 

Greven berättade vidare i brevet att Claras vansinne 
eskalerade när han tänkte gifta bort henne med en man i 
huvudstaden, en major vid kavalleriet. Han var förvisso 
betydligt äldre än hon, men hade å andra sidan ett stort gods 
utanför Uppsala och hade gjort sig en ansenlig förmögenhet 
på investeringar i Ostindiska kompaniet. Nu ville han dra sig 
tillbaka från affärerna och skaffa sig en liten fru som kunde 
föda honom söner, som skulle ta över efter honom. Claras 
något diffusa härkomst var av underordnad betydelse. Allt 
hade således ordnats till det bästa och Clara skulle stå brud 
till sommaren. I vagnen på väg upp till Stockholm grät hon 
och ville avbryta resan. Clara lär alltid ha varit ett mycket 
känsligt barn och hårt knuten till sin mor och far. Greven 
försökte trösta henne och sa att om hon bara fick träffa den 
tilltänkte mannen skulle säkert hennes känslor vakna för 
honom. Men Clara ville inte ens se på majoren när de pre-
senterades i hans våning i Stockholm. 

I tre dagar stannade greven och Clara i huvudstaden och 
greven försökte få henne att ta reson, men hon slöt sig bara 
allt mer inom sig själv. Så till slut fick greven be majoren om 
ursäkt för sin egensinniga dotter, häva arrangemanget och 
återvända något skamsen till Hovefors. 

Efter resan till huvudstaden var Clara alldeles tyst en lång 
tid. Hon ville vara ifred och inte träffa någon. Till slut låste 
hon in sig på sitt rum och vägrade att komma ut. Greven lät 
bryta upp hennes dörr och förde henne med våld hit till mig. 

mer att vistas här i huset en del bör jag inte dölja något för 
dig. Alltså, somliga säger att hon är grevinnans oäkta dotter 
och att modern omöjligt kunde skiljas från sitt barn trots den 
skandal sanningen skulle ställa till om den kom ut. Detta 
har i sin tur lett till att ryktet går om vem som egentligen är 
herre och bestämmer på Hovefors slott. En riktig man, sägs 
det, skulle ha slitit barnet från modern och skickat det till 
någon person som hade ombesörjt att barnet hade försvun-
nit och snart glömts bort. Om det nu är så som det viskas 
här i staden, att greven inte är far till barnet, anser jag att 
han agerade med stor medkänsla som inte skiljde modern 
från barnet. Om detta berodde på kärleken till modern eller 
rädslan för skandalen som hotade syns mig mindre viktigt. 
Men som sagt, allt detta är bara spekulationer och folks ill-
villiga prat. Andra rykten säger att grevinnan köpte barnet 
på en av sina långa resor. Greven lär ha blivit övertalad att 
de skulle ta hand om flickan, då de själva var barnlösa. Fak-
tum är dock att Clara har växt upp på slottet och behandlats 
som en dotter, men sedan salig grevinnan gick bort har den 
stackars flickans liv slagits i spillror.

Återigen fyllde den förtvivlade kvinnans skrik huset. 
Domprosten tittade på mig med något som liknade vädjan i 
blicken. Jag förstod att han kände sig totalt hjälplös och fylld 
av skuld för att han ingenting kunde göra.

– Tro mig, Io! Jag gör allt som står i min makt för att lindra 
hennes plågor. Jag för en daglig korrespondens med Europas 
lärda för att om möjligt hitta någon medicin eller mirakelkur 
som kan lösa hennes bojor. 

Den stackars flickan har inte lämnat rummet sedan hon 
kom hit. Hushållerskan får ställa mat, tvättvatten och rena 
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Så förändrades skriken. 
De tidigare så desperata skriken övergick till en entonig 

sång. En vyssande och vaggande melodi utan ord. 
Jag reste mig från min stol och började gå fram och åter 

i rummet. Sången fortsatte men det plågade draget i dom-
prostens ansikte hade försvunnit till en del. Som att sången 
gjorde honom lugnare. Så upphörde den helt. Bara det knist-
rande och knäppande ljudet från de rödglödande kolen i den 
öppna spisen hördes. 

Jag tittade mig omkring i rummet. Det var ganska spar-
samt möblerat. Förutom domprostens stora säng, stolen som 
jag hade suttit på vid fönstret och byrån varpå snusdosan 
hade legat, fanns där endast ett enkelt pottskåp vid sängen 
där prostens nattkärl antagligen förvarades. Väggarna var 
ljust blå och rummet andades ordning och lugn. Ett rum för 
tankar och samtal, tänkte jag. Jag avbröts i mina funderingar 
av domprosten.

– Detta rum var min hustrus favoritchambre. När barnen 
hade somnat brukade hon sitta där på stolen och läsa högt 
för mig ur någon av sina favoritböcker. 

Domprosten skrattade till.
– Vi hade visserligen inte samma smak, Anna och jag. 

Hennes passion låg för de ljusa franska kärlekshistoriet-
terna, medan jag snarare fördrar de stora antika författarna. 
Ovidius harmoniska kväden har jag älskat sedan mina ung-
domsår. Vergilius, Horatius och Homeros, dessa giganter på 
den litterära himlen! Men att få höra min älskade maka med 
mjuk stämma läsa högt på sin vackra franska, ackompanje-
rad endast av koltrastens sång ute i parken, var för mig den 
högsta njutning en människa kunde få uppleva.

Som jag sa tidigare var de tvungna att binda hennes händer 
och fötter, ty hon slogs för sitt liv syntes det. Det är nu dryga 
året sedan hon kom hit till mig och jag känner mig för var 
dag som går alltmer tyngd av ansvaret för hennes hälsa. 

Någonting i det som domprosten berättade gjorde mig 
vaksam. Det var säkert precis som Älf hade sagt, med det 
saknades något i hans berättelse. Även om Clara var en 
känslig själ kunde väl inte grevens planer på att gifta bort 
henne framkalla en sådan stark reaktion. Jag undrade vad 
hon hade varit med om egentligen.

Skriken avtog och jag slappnade av något där jag satt på 
min stol.

– Greven har berättat om hur Clara var som ung, fortsatte 
domprosten. En mörkhårig, brunögd, allvarlig liten flicka var 
hon. Redan vid tolv års ålder behärskade hon flera språk. Hon 
var ett vackert barn, men dyster. Inåtvänd och ängslig, som 
sagt. Greven och grevinnan kunde finna henne djupt försjun-
ken framför en speciell tavla de hade hängande i ett av sina 
gallerier. Just den tavlan har jag låtit föra hit för att om möjligt 
påskynda hennes tillfrisknande. Hon är alltså det andra ärendet 
som återstår mig innan jag lämnar detta jordiska liv, och Gud 
förlåte mig – som numer synes mig så tungt att leva.

– Vad var det för en tavla? frågade jag, men domprosten 
skakade bara på huvudet.

Återigen hördes Claras skrik genom huset. Denna gång 
mindre skräckslaget – men samtidigt fyllt av mer smärta. 

Jag tittade på domprosten. Hans gamla ansikte var tungt 
och kraftlöst. Blicken var fäst i fjärran. Jag såg att han led. 

Jag kände mig hjälplös. Vad kunde jag göra för att lindra 
något av all denna smärta? 


