
 

 
FINKEL,  

eller  
DET UNDERJORDISKA 

BRÄNVINSBRÄNNERIET 
 

Carl Israel Hallman 
 
 

Tryckår 1776 

 
 
 
 
 

           
                              www.dramawebben.se 

                     
 
      http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv 
 

http://www.dramawebben.se/�


 

 
 

 



 

 

FINKEL, 
ELLER 

DET UNDERJORDISKA 

B R Ä N V I N S -  
B R Ä N N E R I E T .  

COMEDIE, 
UTI 

TRE  ÖPNINGAR, 
BLANDAD 

MED 

SÅNG. 
—————————————————— 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos LARS KUMBLINS ENKA. 

1776. 
 



 

 



 

)( 

 

UNDERRÄTTELSE. 

Här öfverlämnas Allmänheten en liten Piece, som jag i all 
ödmjukhet anhåller, mätte blifva antagen för en Comœ- 
die; ty fastän där brister mycket i Reglorne, har han likväl 
någon likhet af et sådant slags Theatre-stycke, i anseende til 
Indelningen och Skrifsättet; Jag bör ock medgifva, at i den- 
ne Piece saknas den fina och så oumbärliga Intriguen, som 
dels på et löjligt, dels angenämt sätt oförmodar (*) Åskåda- 
ren; Men så är Han likväl i det mästa befriad ifrån det söf- 
vande Opium, som icke så sällan flyter ifrån våra Bokprässar; 
ty ibland tjugu af mina vänner, som jag särskilt läst honom 
före, har icke mer än en enda somnat under låsningen, hvil- 
ken likväl, när han vaknade, förebar til ursäkt, at han var lik 
en lat Préceptor, som, då han icke orkar höra discipeln sin läxa, 
lägger bort boken, gäspar och säger: Jag tror dig väl 

För öfrigit ogillar jag honom sjelf. Han har blifvit skapad 
under pennan, stycketals, på fri hand, aldrig nånsin i afsigt, 
at visas för Allmänheten, och då Första Acten var skrifven, 
i hvilken min ringa Upfinnings-gåfva icke hade förmögenhet, 
at knapt grundlägga, mindre uptimra något slags Bränvins- 
Bränneri, hvarken ofvan eller under Jord, hade jag föga el- 
ler intet hopp, at nånsin kunna bringa honom til slut i det 
ämne, som Rubriquen lofvar. Änteligen blef han dock, genom 
tvänne påföljande små Acter, hårdragen ända dit intil; ty min 
ambition, som Auctor, tillät intet annat När då denne Piece, 
efter mycket tvång, änteligen låg färdig för mig, föll mig in, 
at likna honom vid en Simpa, med stort hufvud och liten 
kropp; hvarjämte jag ock äfven lärde, at aldrig mer slösa med 
löften, på et torftigt snilles bekostnad. 

(*) Suprenerar. 

Efter 



Underrättelse. 

Efter detta, finner jag mig äfven förpliktad, at gifva mina 
Läsare någon kännedom om Personerne i detta Lustspel. 

FINKEL, har varit en ibland våra Bränvins - Advoca- 
ter, som bära mer och mindre garnerade Näsor, efter åldren 
i tjensten. Han hade den olyckan, at dagen efter Bränvins- 
Förbudet år 1773 afsomna, efter gjord Svanesång, på en, 
Krog, som man vill kalla Krypin; Och, för at gifva Läsa- 
ren en så mycket högre tanka, om denne i sitt Ämne genom- 
drefne Mannens torstiga Idéer, så införes hår nedanföre Pie- 
cen: Hans Elegie. 

NASENBLOM, en gammal försupen Pedagoge: Desse 
slags kreatur äro just icke så sällsynte på Jordklotet. Jag kan 
icke förvisfo säga Läsaren, antingen han fått Namnet för nä- 
san, eller näsan för namnet skull; men det är vist, at han ä- 
ger icke ringa del i denne Comœdie, som Läsaren närmare 
får inhämta. 

Store JOCKUM DISTILLATOR, eller Krögare, 
om någon skulle behaga, är hos oss af ålder allenast til nam- 
net känd. En gammal Plutonisk Innevånare, dum, högmodig 
och skrytsamt, kan icke förmås i sitt sinne, at gifva all verld- 
flig Lärdom företräde för konsten at Distillera. 

SATIR, half Menniska och half Bock, efter Mytholo- 
gien, men, efter vår uplyste verlds betefvade tanke-sätt, en 
fullkommen menniska; begåfvad med den vittra konsten, at 
på et fint, löjligt och saltat vis tekna Lasten och dårskapen 
så likt, at de känna igen sig sjelfva och flatna: Lärer för- 
modeligen vara född, at förbättra menniskor, ådraga sig hat, 
lefva fattig och skrifva Comœdier för en Daga-karls-lön. 
NB. De lärde hafva ännu icke stannat i vist beslut, om en 
Satir kan hafva godt hjärta; vore väl at så höra den saken 
Cathedraliter afgöras. 

MA- 



Underrättelse. 
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MADAME von DANTZIG, en Naturaliserad Svän- 
ska. Allmänheten lärer nog känna dessa goda Madamers föd- 
krok. Hon blef Änka efter en Sjö-Capten, gick rik utur 
verlden til Plutos Rike, dit Hon med all säkerhet förväntar 
alla sina Compagnoner i lärdomen, at bortstjäla inhemsk för- 
tjenst för utländsk vinst. 

ÖLBOM och ELSA, ett välkändt Hjonelag. Läs om 
dem den bekanta och för 20 år sedan författade Elegien. 

Tvänne Plutos DOMARE. Voro Rättvise så långt, som 
egennyttan icke förböd dem det. Böra för all ting icke för- 
blandas med verldenes Domare. 

Således känner nu Den Respective Allmänheten alla de 
här förekommande Personer; Undra icke då, at detta Spel 
har tämmeligen vikit ifrån den läckra smaken; Man måste i det 
närmaste aftaga sina Originalet, och passa färgen efter hyen. 

Om jag genom denna lilla Piece, på något sätt skulle 
kunna på Sedernas vägnar gagna, i någor mån förbättra, om 
det icke vore mer, än en enda ännu lefvande Finkel, så vo- 
re jag väl betald för mitt Arbete; Men det Epicuriska Lyn- 
ne, som Bränvinet föder hos sina Älskare, låter sig icke om- 
skapas eller förödmjuka, af några Moraliska piskslängar, knapt 
nog af haselpåkar. 

Jag är då nögd, allenast Allmänheten får skratta, och 
låter så hela min åtrå bero därvid. 

 
Ele- 



 

 

ELEGIE: 
Advocaten FINKEL. 

 
Nyss hade Natten blifvit bruten, 
Och mörkret tvinat bort fär dagens öfvermagt, 
När Finkel brydd, försagd och andetruten: 

Steg up utur sin Säng, som rycktet mig har sagt: 
Han hostar och han kräks, han hvimlar och han svär; 

Ach! brast han ut, hvad bistra tider! 
Fins väl en redlig Man, hvars hjärta icke svider? 

Vårt Bränvin borta är. 

I Stöflor och Surtout, vår Finkels hvardags skinn, 
I rak Peruque med ros i nacken, 
Och fast han plundrad var på ena Stöfvel-klacken, 

Han hastar til en Krog, som kallas för Krypin. 
Hit med en Sup Madame! 

Han ropar öfverljudt så det i Krogen dånar; 
Af kyligt blod min Näsa blånar. 

Jag får knapt målet fram; 
Hit med en Sup! jag ger hvad Ni begär: 
Ach! skynda Er! min anda tryter; 
Jag darrar som et Löf; mitt vänstra öga flyter; 

Jag utan sansning är. 
Når jag i Natt kom hem gerad från Smedgats-Klubben, 

Dår Lappsik är min mat och Trästops Öl min drick, 
Jag någon lystnad fick, 

At ta en Sup ur Flaskan min i Skrubben: 
Proh  dolor! intra limites 
Jag sökte, men jag kom til korta; 
Ty både Flaskan sjelf och Bränvinet var borta, 

Som 
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Som mig Fisk-blötar Mor har gett för en Process. 
Fördömda tjufva hand! som stjäl ifrån din Nästa 

Det hälsta och det bästa; 
Om jag fick döma dig; jag dömde, at man skar 
Din kropp så bittals, som i Flaskan droppar var. 

Jag skulle skrifva, tänk! en Skrift til Kämmers-Rätten, 
Til svars mot Secter Gasp, den där inbilska Sprätten, 

Men alt förgäfves var, mitt bufvud stod ej bi: 
Ty unter uns gesagt: en Sup gör godt genie. 

Så skynda Er undsätt min matta anda! 
Lät mina Läppar sig med Edra droppar blanda? 

Och fräls en Man, som så sin Lag-konst väl förstår, 
At mista mig blef en obotlig skade; 
Men Krog-Madame hon svor och sade: 

Om Ni vil gifva Gull så fins här ingen tår. 

Vid dessa ord vår Finkel föll til rygga, 
Peruque och Hatt blef golfvets rof, 
Ach! ropte han: jag är ju ingen bof, 

Jag är en Man och ingen mygga, 
Skall man få handla så med dyra Mensko-lif? 

Gif hit en knif! 
Och vet jag är för stor, at tåla slika oden; 
Vid brist af Bränvin jag långt häldre väljer döden. 

Gif hit en uddhvass knif! 
När Bränvin tryter mig, snart sagt min hela föda, 
Så må jag sjelf mitt lif föröda; 

Ty hvad är lifvet värdt i nycktra tidsfördrif? 
När i min ungdom jag studerade min Jura, 
Fants Bränvin icke än så ymnigt in natura, 

Då  las jag som en Häst min Jus Romanum flinkt, 
Jag var en hund i Svenska Lag-practiquen, 

Jag kunde Balk för Balk distinct: 
Och kände hvarje Lag i alla Kunga Riken. 

Men 



 

Men sen tog Bränvin til, och jag tog af i läsa, 
Ty jag var lärd förut; 

Så grep jag an Process, så ronnade min Näsa, 
Och från den stunden har min lycka stått i knut. 

Du lärda Verld! I fintlige @jurister! 
Ach! hvad en ärlig Man, man i min död nu mister: 

Jag aldrig någon sak mot tunga summor vog, 
Si! det är ärans sanna Stämpel. 
Procurateurer kom! och lär af mitt exempel, 

At uti arfvode, en Sup är ofta nog. 

Men mitt färnuft! förrn döden dig beröfvar, 
Vil jag, som Patriot, med dig i samråd gå: 

Den hårdhet man mot Bränvin öfvar; 
Hur skall jag den förstå? 

Skal Bränvin aldrig mer i Sverge få förtäras? 
Ach! om jag rådt! jag skulle annat vist. 

Au! Au! - - - mit enda Svin! hur skall du kunna näras? 
När du nu går din goda drank förlist? 
Er Svin jag har, et Kritur bland de bästa, 

Jag älskar det så ömt, som egen bror. 
Hur svårt det är at dö, ej någon dödlig tror, 

Från det, som fått ens hjerta fästa. 

J Rike Män!   J Vin Statister! 
Som uti gammalt Franskt hvar afton fugten Er; 

Man klandrar ej de Ametister, 
Som man fast ofta nog, på Edra Näsor ser; 

Men för min Näsa jag får sällan fredad vara: 
Hon är likväl, med permission, en frugt 
Af ädel Svensk product, 

Och för en Patriotisk verld skall hon min nit förklara. 
Hvad! 
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Hvad! aldrig jag uti min välmagt tänkte; 
Då Bränvin fants til öfverflöd, 

Då jag min smak med vällust sänkte, 
I dig, du ljufva saft, som bättre är än bröd, 

At jag dig nånsin skulle sakna, 
Jag ville roligt lida af, 

Så framt jag vore viss, at åter kunna vakna. 
När Bränvin upstår af Sin graf. 

Du Ölbom! som på Lilljans Krog, 
Blott för en Elsas skull, från verlden afsked tog: 

Quo jure var du sådan ståde? 
Nog finnas Elsor til - - - hvar Krog en Elsa har, 
Jag har ock värklig en, som mig sitt hjerta spar, 

Fast för en daglig sup jag vördat mäst det Trolle. 
Nej kärlek är et strunt 

Emot den kraft, som fins i Aqua Fortis, 
Och är det ej min arma mun förundt, 

Blir det et vera ratio mortis. 

Min röst förqväfs, mig döden vil förraska, 
Farväl min Liberlex! mit Svin, min Brännvins-kopp! 

O bring-hit! bring hit en oskölgd Bränvins-flaska, 
At jag må lukta på när jag ger andan opp. 

Bror Nasenblom! min Stallbror i min lusta, 
Hur lärer du ju jämra dig och pusta? 

När du förnimma får min plåga och mit slut; 
När du i detta rum går in med dina vänner, 
Med gråten i din hals, du säger: ach! Jag känner, 

Här har Bror Finkel blåst sin sidsta anda ut. 

 
PER



 

 

PERSONERNE. 

FINKEL. 

NASENBLOM. 

Store JOCKUM DISTILLATOR. 

SATIR. 

Madame von DANTZIG. 

ELSA. 

ÖLBOM. 

Et SÄNDEBUD från Pluto. 

Tvänne Plutos DOMARE. 

Två VACKTMÄSTARE. 

 

THEATREN föreställer Plutos Rike, med mörka ohyggeliga 
Berg, ur hvilka här och där några förtorkade Trän stå lutande. 
Emellan bergsskrefvorne framflyter vattn, som på somlige ställen 
röjer eldsken.    Fonden af Theatren där porten synes til Plutos 
Rike, är i det mästa förmörkad. 

 
FÖR- 
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FÖRSTA ÖPNINGEN. 

I. INTRÄDET. 

FINKEL allena. 
Jag undrar hvad verlden skal säga om min afgång- - 

huru samvetet lärer piska Krypinskan (*), som låt 
mig dö, förr än hon ville framklämma några brän- 
vins-droppar til min räddning. O! du förmodeligen än- 
nu lefvande Pulfverhäxa! slute sig dina dagar på samma 
sått som mina! Och blifve du äfven här en värdig In- 
nevånerska! Håll dig man rak i tiden, du skrumpna 
Marquetenterska, och skrafla bäst du gitter i dammask 
Robkofta, du skal väl stolticera mindre här, så vist jag 
heter Finkel och är Plutos vän. Dock - - - lika myc- 
ket - - - jag bör icke vara  hämdefull, jag har öfver- 
lefvat min tid, jag vil ej eller mer bekymra mig om 
det verldsliga bränvinssqualtet; stundom händer likväl, 
at hogkomsten af detta ljufliga fluidum, förordsakar en 
kitslan i gommen. O! - - - at jag fördenskul ibland 
hade en sup, allenast en liten påminnare då och då! 
Men detta Plutoniska Riket är en Ökn för all slags läc- 
kerhet. Om jag ändå i dessa mörka skuggor hade mitt 
Vade mecum i tiden, mitt kosteliga Exemplar af Lag- 
boken på vers  (förträffeliga Konst-stycke!).   Men all 

min 
(*) Wärdinnan på Krogen Kryp-in. 
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min förnöjelse är mig betagen. Ach du förskräckeliga 
händelse! at jag icke skulle kunna få en sup det ögna- 
blick mitt lif berodde deruppå - - - men döden skal 
någon ordsak ha - - - dock Finkel! när du rätt besin- 
nar dig, månne det var stort roligare i verlden än här? 
Uselheten följde dig ju ständigt; om du icke vetat at 
dränka dina sorger som tätast på de Paradisiska Närings- 
ställen, så hade varit med dig slätt bestält. 

ARIA. 
Usla Verld! när jag betraktar 
- - - - Din list och flärd: 
Huru du en oskuld slagtar; 
- - - - Är du ej  värd, 
At jag vid din saknad qvider; 
Lärdom, ärlighet och flit, 
Trampas ned i dina tider, 
Unnas knapt en Sups Credit. 

Min Peruque, af alla jäckad, 
- - - - var gul och rak. 
Min Surtout, af ölet fläckad, 
- - - - var ful och slak, 
Min Carpus, den enda panten, 

När jag torstig var och svång, 
Om ej Syster Bom på Dubbla Slanten, 

Skänkt mig bränvin mången gång. 
Men 
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Men hvad hör jag för buller?   Cerberus skäller, 
kedjorna slamra, portarna öpnas, här kommer främ- 
mande. Ach! at det vore någon af mina i tiden kära 
och torstiga Stallbröder, ex. gr. den raska Stånkenström, 
den Lärda och Fridälskande Nasenblom, den Politiska 
Fleen, den hurtiga Bierstopf, lille bror Lustig med puc- 
keln, eller ock den Redeliga Gumman på Gröna Glaset: 
ach! huru tröstad jag skulle vara, at få se någon af des- 
se såta vänner, som delat med mig ljuft och ledt; 
Men - - bedraga mig icke mina ögon? - - - O Pluto! stärk 
min nyktra och vaklande Anda! - - - Hvem är det? - - 
det är ju Nasenblom - - - Min hederliga Nasenblom 
sjelf - - - - jag känner igen hans dråpeliga Näsa ibland 
mång tusende - - det finnes icke et sådant kosteligit Cle- 
nodium i alla 4 verldenes delar. Jo! på min Plutoni- 
ska ära! det är Nasenblom, han talar ju latin med Vakt- 
mästarn. Ach ja! jag hör hans Romerska röst; jag skal 
löpa och brådstorta mig i hans armar. O! - - - hade 
han ändå med sig en flaska bränvin, huru tusende 
gånger kärkomnare skulle han icke då vara. 

2. INTRÄDET. 
NASENBLOM. FINKEL. 

Finkel springer emot Nasenblom   med  utsträckta armar, 
men Nasenblom, som icke känner honom straxt, drar sig något 
tilbaka;    Omsider   känner   han   honom igen  och   tar honom i 
famn, de vika sina näsor åt hvar sin sida för at kyssas. 

FINKEL. 
Ach! det var en ljuflig Ånga - ljufligare än den som 

Flora skänker åt sina  vekliga Herdar.    Välkom- 
men 
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men du min lärda, min bästa vän! Du Parnassens 
Mästare! som tjänt Bacchus i sin välmagt, och Bacchus 
i sitt fall. Välkommen, at dela med mig mitt Öde på 
dessa Underjordiska Fält; det hör dig til, som vis, at 
finna dig i alla oförmodeliga händelser. 

NASENBLOM. 
O Lætitia super lætitiam! Glädje öfver att glädje! 

skal jag då efter en kort skilsmässa, träffa dig här du 
Rättvisans Son, du min Manliga Vän? Du vet huru i 
tiden du sjelf, Distica Catonis och mitt bränvins-glas ut- 
gjorde all min sällhet; Jag måste sakna de två sednare, 
men ingen olycka är så stor, som icke har någon lycka 
i följe. 

FINKEL. 
Recte! recte! Men lät oss icke längre krusa; hör 

appropos! det slår mig för hufvudet, at du måste 
försedt dig på vägen hit med någon reskost; Kom väds 
du icke har en liten flaska Cummin i långfickan. 

NASENBLOM suckar djupt. 
Flaska Cummin i långfickan? - - - Ach! bedröf- 

va icke mitt hjärta! - - - flaska Cummin! - - - Jo, jo, 
hvar skulle jag få den i en öde verld, där folket stjäl- 
per som flugor i bränvinsbrist? Nej, min patriotiska 
Vän - och i fall denna nectar någorstädes skulle fin- 
nas däruppe, så står den min själ inga Nasenblommar til 
bäds; han är allenast för de rika och trotsiga bussar, 
som töras stiga bakom lönnskärmar, och gripa djupt i 
böxsäcken; dock tyst min mun! det är icke ädelt, at 
förråda sin nästa, hälst då hon icke viker ifrån dygdens 

väg, 



 

A 3 

5 

väg,  och jag har i alla mina dagar haft en affky för 
en Fiscalisk natur. 

FINKEL. 
Ja, ja! Bror Nasenblom, du är dig lik i dygd och 

ädelmod; jag kan icke yttra min glädje tilfyllest, at haf- 
va råkat en så högsint vän. 

DUETTE. 
Af glädje hjertat hoppar, 

Min såta Nasenblom! 
I brist af klara bränvinsdroppar, 

Blir för evigt du min Egendom. 

NASENBLOM. 
Du Visa Lag-minister! 

Arreopagens Själ! 
När mig Latin och Bränvin brister, 

Utom dig, min Vän, jag leds ihjäl. 

FINKEL. 
Jag glömmer ej den dagen, 

Jag först min Hjelte såg: 
Då du af färsköls-dunst betagen, 

Uppå Finska Slottet under bordet låg. 
NA- 
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NASENBLOM. 
Och jag, som noga känner 

All slags Physionomie, 
Såg straxt vi skulle såta vänner, 

Och at våra Öden borde lika bli. 

FINKEL. 
När man dig hörde tala, 

Hälst när du hade rus; 
Du kunde sorgsna bröst hugsvala, 

Och som Cicero du väkte frögd och ljus. 

NASENBLOM. 
Jag mins hur Mor på Gigan, 

Som äger Ängla-vett, 
Förbanna sig en gång för pigan, 

At hon ej din Make för en domstol sett. 

FINKEL. 
Jag glömmer ej den gången, 

Du stalp wid Jerico: 
Jag kom då nyss ur Aftonsången, 

Och du låg och hade mist din ena sko. 
NA- 
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NASENBLOM. 
Ja, ja, jag drack på Skinkan, 

Och däraf blef jag sjuk; 
Och det var Bomskans skull, den Slinkan, 

Som ej gaf mig bränvin på min Pung-pe- 
ruque. 

FINKEL. 
Ja, verlden är så fiken, 

At trampa fattigdom, 
Och om en lumpen Sup så sniken: 

Det har jag och du försökt, min Nasenblom. 

NASENBLOM. 
Stor sak nu få vi skratta, 

Åt Ödets rageldants; 
När Rycktet lär med vördnad fatta 

Minnet af vårt lif, i Ärans Krants. 

Tyst, Bror Finkel! jag känner i min västficka en 
lämning af min sidsta frukost-sup på Compagniet i Orm- 
saltar-gränden, jag råkade spilla lite bränvin på skor- 
pan; vil du smakan? 

FINKEL smakar. 
Nam, nam, nam, nam, det var en läcker-bisken; 

potz slapperment! hvad det rafraicherar, nam! nam! 
3 
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3 INTRÄDET. 
SATIREN.   FINKEL.   NASENBLOM. 

SATIREN. 
Hvad lycka har träffat dig min Kära Secter Finkel? 

jag tycker mig just se, hur glädjen dantsar Cottil- 
lon i dina ögon: du ser så förnöjd ut, som hade du 
frukosterat på Lustig go måron, spisat middag på Skin- 
pälsen, och vunnit Sexton styfver om aftonen i Grå- 
pois på Finska Paradiset, til upmuntran för tilkommande 
dag; Hvad är det för en näsdryg Nykomling du ta- 
lar vid? - - - 

FINKEL. 
Håll mun Spottfogel! och vet at vörda en Lärd 

Man; Det är min Vän, den Höglärde och vidtberömde 
Magister Gripsvaldensis Herman Gottschalk Nasenblom. 

SATIREN. 
Ödmjukaste tjenare Höglärde och vidtberömde 

Herr Magister Gripsvaldensis Herman Gottschalk Na- 
senblom; - - - Med permission, när anlände Höglärde 
Herr Magistern hit? 

NASENBLOM. 
Er förbundne tjenare: jag kommer nyss, och har 

ännu knapt hunnit aflägga min tro - innerliga hälsning 
på min härstående högtälskelige Broder och Commi- 
liton. 

SATI- 
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SATIREN. 
Mycket välkommen, min Gunstige Herre! jag älskar 

lärdt folk, har äfven sjelf i mina dagar studerat, glä- 
der mig därföre så mycket mer, at få Herr Magisterns 
bekantskap; Men, at komma til saken, hvilken af de lärda 
Vettenskaper har varit Herr Magisterns hufvud-studium? 

NASENBLOM. 
Sanningen at säga, hafva näst den Grammaticaliska 

och Rhetoriska, Mathematiquen och Astrologien varit de 
Vettenskaper, som jag idkat, och på hvilkas fagra fält, 
jag brutit blomster, som med sina Aromatiska Lärdoms- 
dunster, på det aldraljufligaste, vederqvickt min själs 
kundskapande näsa. 

SATIREN. 
Det var en gyllende Tropus, min Höglärde Herr 

Magister - - - men apropos: efter Ni nämner näsa, til- 
låt mig, at bry eder med et litet Mathematiskt Probleme; 
Ponera, at en Näsa är gifven, sådan, som Höglärde Herr 
Magisterns, med åtskilliga utbyggen, dem jag vill näm- 
na med a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, ll, m, n, o, p, 
q, r, s, t, u, w, x, y, z, samt diftonerne æ, œ, au, ou. 

NASENBLOM. 
O Vir Scandalose! hvad vill du med min Näsa? 

SATIREN. 
Förifra sig icke, Herr Magister, det är icke en Phi- 

losoph anständigt. Ponera, säger jag vidare, at man ifrån 
utbygget a, droge en linea mixta, som flöt fram genom 
pockerna b, h, 1, g, r, k, z, til det pentagoniska utbyg- 
get au, på vänstra näsborren. 

FIN- 
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FINKEL. 
Hå- hå - håll din Satyriska glafs, din Äreskändare! 

hvarföre tuggar du hans näsa? hon kostar honom mäst. 

SATIREN. 
Nej, tack min kära Finkel, jag tuggar icke gärna 

Champignoner, aldraminst af det stora slaget: Jag ville 
allenast försöka den Lärda Mannens kundskap i propor- 
tionerna; Ty min tanka var, at fråga honom, at när 
de nyssnämde pockerne äro upvuxne, til exempel af 50 
kannor bränvin hvardera, huru många kannor dito be- 
höfts, at generera det mångkantiga utbygget allena. 

NASENBLOM. 
Ha, ha, ha, Löjliga hufvud! nu känner jag igen 

Er, min Herre; J ären en Ägta. Satir; jag vore o- 
billig om jag harmades på Er (tager honom i famn och 
kysser honom). Hvar och en måste idka sin profession: 
det är likväl sant, hade min Herre råkat ut för en olärd 
Man, hade han säkert fått huden full med stryk, ty 
Satirici, af min Herres Class, få sällan annan belöning; 
Men jag, som känner Satiren, och har äfven i min ung- 
dom haft en god släng därutaf, alt til dess jag en gång 
i Rostoch, bland et olärdt sällskap, måste upbära några 
doussin käppslängar därföre; jag kan sätta det rätta vär- 
det på et qvikt hufvuds snillesspel, och jag ursäktar min 
Herre af alt mitt hjärta. 

FINKEL. 
Ser du nu, min Kära Satir! hur god Själ Magister 

Nasenblom har; är han icke värd vår vänskap? Hedra 
honom då med en liten sång til välkomme, jag vet du 
sjunger väl. 

SA- 
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SATIREN. 
Af alt hjerta, min kära Finkel: En sådan Philosoph 

förtjenar en lofsång af en sådan man som jag. 

ARIA. 
Du Stora Nasenblom Parnassens Substitut! 
Med Plato i din själ, och Bacchus på din Näsa; 

Når dina knottor börja gäsa, 
Så dunstar Kornets must med Romersk lärdom ut. 

Välkommen hit til Plutos Rike, 
Du Dogg af en Vocabularisk Ras! 

Som aldrig nånsin sett din like, 
Om ej i Ölstops-fragg, och Rännstens Spegel-glas. 

NASENBLOM. 
Ha, ha, ha, ha, jag måste bekänna, at jag aldrig 

nånsin hördt en så Satirisk anda. Jag tackar min Herre 
eljes för sin vers och benevention, men han var nog salt. 

SATIREN. 
Ja det är sant, men til Herr Magisterns kött for- 

dras också mycken sälta; det var väl, at jag hade godt för- 
råd för denna gången. 

NASENBLOM. 
Min Herre! ni går mig nästan förnär, sjelfva So- 

crates skulle kunna förifras. 

SATIREN. 
Bagatelle! bagatelle! Preclarissime Domine, sätt Er 

öfver alt sådant; det vore skam om Ert hjärta skulle vara 
mindre än Er näsa. 

FIN- 
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FINKEL. 
Kära Bror Nasenblom! lätt icke ditt sinne röras af 

en erts narr; vi må häldre tala om något annat, til 
exempel: Hvad sade Folket om min hastiga afgång ur 
verlden? 

NASENBLOM. 
Fiskblötar Mor jämrade sig synnerhet; hon tappade 

sin Process emot Secter Gasp, som förstörde hela hennes 
handel, och satte henne, stackars Gumma, så på kneken, at 
hon måste hos den Högädle Magistraten anhålla om, at 
få afstå på en gång all sin lutfisk til sina Creditorers för- 
nöjande; hon sörjer dig, som vore du hennes Fader, 
fast du väl i tiden gjorde skäl för både Man och Far, 
och säger många gånger i sin bedröfvelse, stackars Gum- 
ma, där hon går och lullar i Skinpälsen: „Ach! om salig 
„Bror Finkel lefde, då skulle jag skratta åt hela verlden„ 

FINKEL. 
Jo, jo, - - - hon, och andra heders Matronor tor- 

de sakna mig - - - Bror! unter uns gesagt, nog söp jag 
dickt i tiden, men jag skötte ock mina saker, som en 
Karl, fast jag icke gick med röd Skarlakans kappa; men 
jag var de fattigas stöd för litet nog. Apropos: säg 
mig accurat, hvad folket dömde om min sidsta affärd. 

NASENBLOM. 
Jo, Bror Finkel, du må tro det var rätt curieust, 

och jag hade så när svimmat på Slagtarhusbron utaf 
alteration; Jag kom gåendes i min oskyldighet, och tänk- 
te just för mig sjelf, hvad slut det skulle taga med vå- 
ra omhvälfda tider, när en Pojke, som hade at sälja 
trykta papper, kom mig på sidan och skrek med full hals: 

Abbe- 
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Abbecaten Finkler för 2 styfver. Jag gick långre fram, men 
detta skriket hängde mig immerfort i öronen: Abbecaten 
Finkler! Abbecaten Finkler: jag vände mig omsider om, och, 
för Namnets likhet skul, köpte Abbecaten Finkler; Men - - - 
hvad blef jag varse? där stod med uttryckeliga bokstäfver: 
Advocaten Finkel: Elegie. Jag blef så matt utaf förskräckelse, 
at jag satte mig ned på sjelfva Slagtarhus-trappan. Jag läste, 
Min Bror, ach, jag läste dina sista tankar, och blodet vattna- 
des med mina: tårar. Jag gick med darrande knän til Krypin, 
jag satte mig ned och pustade, jag gaf väl en lönlig vink til 
värdinnan, hon förstod min mening, men rykte på axlarne, 
gjorde sig plösmunt, och gaf mig en mine utan hopp; Så är 
då all glädje försvunnen! ropade jag: I verlden finnes då in- 
gen mera förfriskning. O tempora! O mores! härvid reste 
sig håren på Gummans svarta Katta, och hon jamade til helt 
hårdt, var icke det rätt besynnerligit, Bror Finkel? härpå öf- 
verföll mig en slags poёtisk Anda, så at jag utbrast på följan- 
de vis. 

SATIREN. 
Ach! det blir något skönt at få höra min Herr Magi- 

ster; jag vil utvidga mina öron, at denna helgedom måtte 
inforssa som en Elf, och upfriska min själs förtorkade parker. 

4. INTRÄDET. 

JOCKUM DISTILLATOR, hostar, spottar och håller 
sig för magen, sägandes: 

Hå! hå! den här svafvel-imman kostar så på bröstet - - 
hå! - - - jag kan knapt tala - - - (til Satiren) Se 
är du också här din näsvisa byting, jag hade lust, at 
stoppa dig i et Ölfat, och rulla dig utföre högsta klippan. 

NASENBLOM. 
Säg icke så, Gunstig Herre, han är vår vän och en 

Lärd Man, som förtjenar bättre öde. 
JOC- 
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JOCKUM. 
Hvem talte dig til? - - - Hvad är du för ett miss- 

foster? 

SATIREN. 
Missfoster, Jockum? Ackta dig, han är så lärd, at 

han kan förvandla dig til en svinmage. 

JOCKUM. 
Och jag kan förkrossa honom med mitt lillfinger, 

under det han förvandlar. 

FINKEL. 
Du bör veta, Jockum, at han står så väl under Plu- 

tos beskydd, som du; börja icke något oväsende, det rår 
jag dig til, här gäller Lag och icke slag. 

JOCKUM. 
Jag sade allenast, hvad jag kan göra; men hvad är 

det för en Stormnäsa? lär mig känna honom. 

FINKEL. 
Han heter Nasenblom, och är Magister. 

JOCKUM. 
Ja, trå som icke det tror, at han är Magister och 

heter Nasenblom, han skulle väl kunna gömma en Glos- 
bok i hvardera Näsborran, ha! ha! 

SATIREN. 
Jockum, du är min sann ingen dum djefvul! detta 

infall hade jag gärna köpt mig til för 2 styfver. 

JOCKUM. 
Nej men: icke är jag så dum, som du din Krum- 

fot, du torde väl tro - - - - - 
SA- 
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SATIREN. 
Tyst, tyst, nu, Bror! du är en Stor Man i Distilla- 

tion, det vet jag, men tig nu allenast en liten stund, 
skal du få höra Magister Nasenbloms poёtiska betraktel- 
ser - - Herr Magister! höj up Er parnassiska röst, och lät 
oss höra Edra tankar, som ni yttrat på Krogen Krypin. 

NASENBLOM. 
Hörsamma tjenare; därtil är jag nästan för god; 

Jag är nu mera ingen pojke, som står och uprepar sin 
Läxa, och aldraminst för Jockum Distillator, som icke 
mera förstår sig därpå än en Bonde på Engelsk Ost. 

JOCKUM. 
Hvad säger du, din Pedant? menar du jag icke förstår 

mig på Poёtisi? jag, som i min tid har distillerat åt lärdt folk 
så många kannor bränvin. Hvad menar du jag är född af för 
folk? Vest du, Karl, at min Far var Klockare i Solna, och 
min Mor tjente i sin ungdom för Deja hos Domprobstens Bror 
i Skara, som var mycket insyltad vän med Sysselmans Fru, som 
var köttslig Syster til en Poёtisk man, som hette Klumpus eller 
Kolumpus. Hvad tror du väl om Hustru min då? hon gick 
i tiden (frögde själa) klädd, som en docka, med bolstervards- 
skor och Rastesills Mössa, skal intet jag då förstå Poёtisin? Du 
vore värd, at jag smäkte dig på din svampiga Nos, så at du 
glömde Grammatican. (Höter honom, Nasenblom håller för 
näsan och går baklänges). 

NASENBLOM. 
Nå Hjertans Herr Distillator blif intet ond. Ni kan väl 

vara en braf Man, fast Ni intet förstår Poёsie. 

JOCKUM. 
Du skal läsa Karl tils du blir splitter rasande, eller jag kläm- 

mer dig som en Kattunge, så at poёten skal pipa i dig. 
FIN- 
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FINKEL 
Jag säger dig  til Jockum, håll dig i styr! och öfverfall icke 

en hederlig Man, som gör dig en Ära, när han vill tala med dig. 

JOCKUM. 
Hvad säger du Finkel Advocat- - - - tag mig tusand du 

och hela din slägt, tillika med Nasenblom och hans slägt, sam- 
manbundna i bastrep, kunna förliknas emot en sädan Karl, som 
jag.   Hvad vill din Lagbok och hans Grammatica säga emot 
mina tre Fastigheter, som jag ägde i Skinnarviken?   När jag 
åt Skinka hvar dag och drack dubbelt-öl, och hade bränvins- 
flaskan på bordet ifrån morgon til qvälln,  så ginge Ni och 
snuggade en Sup här och en Sup där.   Nej, min Kära Junker 
Nobis, en Lärd Man, om han hade Magistreradt vid alla A- 
cademier i verlden, är och blir ändå en Cujon emot en Di- 
stillator, det skal du lära af mig. 

FINKEL 
Jockum! dig bringar ingen til raicon, men du bör veta, 

at Lärdom hedras framför alt i verlden. 

JOCKUM. 
Däråt må jag väl skratta - - - hör du, min Kära Magister 

Nasenblom! huru kallas din Hustru af folk? 

NASENBLOM. 
Hvad angår det Er? - - - Men aldenstund hon är en är- 

lig och alfvarsam Matrona, så låter hon kalla sig Madame. 

JOCKUM. 
Ja, hör du nu, Finkel! lefde min Hustru nu, så hade hela 

verlden kallat henne Fru, och kyst hennes fingrar, som voro 
fulla med dubbla Gullringar;   En sådan Socius som du och 
Magistern där står, hade då gått krokiga i ryggen för hennes 
hals, som var omringad med tolf hvarf Gullked.   Finner du 

nu 
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nu, huru starkt jag beviser, at den lärdaste Man är emot mig, 
som en Räkenpenning mot en Sexmarks-plåt, som en drop- 
pa talg mot et skeppund fläsk, och som et fluglår mot en får- 
boge.   Lärdom - - - ja tocket lappri, lägg den i grytan och 
koka på, så får du se huru fet soppa du har.   Jag glömmer 
aldrig Scholmästaren Pehr Krypius, som var så lärd, at han 
talte Latin i sömn; När Hustrun min en gång tog sönder en 
gammal Sammetshufva, och lät göra honom en Calott, samt 
två stycken gamla Camlott-kjortlar til en Kappa åt honom, som 
han sedan brukte i tjugu år, så fingo vi under hela den tiden 
göra så mycket narr af honom, som vi ville; se  där har du 
Lärdoms - hedren.   Än mer: jag hade en Precefter i huset, 
hvar gång han kom in i Stugan,  så måste han gå med sin 
röda filtmössa under armen; en gång slog han pojken min, 
lilla Gregorius, för något lappri, men hast du mihr geschen? 
jag pryglade hans Studentläder, så Greska och Latin lyste ur 
honom på alla sidor: den quanten gjorde höga språng och ro- 
pade på Cecero och Annika eller Sennica hvad de hette, men 
ingen af hans tropp tordes fram för honom i spetsen,  och 
sanningen at säga: hvad hade dessa krymplingar velat göra e- 
mot min Läderpiska?   Jag, som i min tid kunde lyfta et fat 
Dubbeltöl til mun och dricka ur sprundet, jag, som en gång 
slog en hel skutlast med Djäknar från Strengnäs, kan du nu 
bli öfvertygad, at Lärdom är et Cujoneri emot Distillation. 

SATIREN. 
Hi, hi, ha, ha, ha, ha! Jockum du drar fram ståteliga 

bevis, men intet vet jag, om de komma ur magen eller ur 
hufvudet, dock höres grant, at de icke äro distillerade. 

JOCKUM. 
Distillera mig hit och distillera mig dit, så är du och hela 

din ras, tillika med Finkel, Nasenblom och deras byke, emot 
mig och mina Likar, intet annat än pillerpack. 

5. IN- 
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5. INTRÄDET. 
Det höres et buller, hvarefter åtskilliga Furier komma in- 

springandes i olika skapnader och formera en Ballette, samt 
dansa omkring Nasenblom, och vid slutet af dansen uplyfta 
honom; hvarefter, och under det de svinga omkring med ho- 
nom, et Sändebud från Pluto inkommer, då Balletten afstadnar. 

SÄNDEBUDET. 
Pluto, Tartarens förskräckeliga Regent, hälsar dig 

Nasenblom och betygar sitt nöje öfver din ankomst 
til hans Rike; Du, som i tiden vetat så väl, at skölja din 
Philosophie i Öl och Bränvin, dig förklarar han för en 
kär och värdig Gäst. Pluto älskar Bacchi Folk, när det 
förknippar sin tid med verldslig visdom, ty andar af 
dessa ädla böjelser, förmera mycket hans Rike, och til 
prof däruppå, huru ömt han vill beskydda dig och 
förvara den heder du förtjenar, så har han befalt, at Sto- 
ra Jockum Distillator, skal, för det föragt han mot dig 
utöst, göra dig offentelig afbön. 

NASENBLOM. 
Min underdånigste Salutem och Cordialiska tack- 

fägelse täckes Eders Plutoniska Excellence framföra til 
Hans Förskräckelighet. Jag arme Pindi tjenare hafver 
väl icke förskylt så mycken nåd; Det är dock sant, jag 
hafver idkeliga fugtat mitt Snilles torra sand, at därutur 
kunna updraga så mycket frodigare visdoms plantor, 
och Jojachims Distillatoris försmädelser emot mig, böra 
falla tillbaka på honom sjelf, så at jag måtte få min Satis- 
factionem Completam. 

JOCKUM 
Jo, vänta får du stackare innan jag gör dig afbön - - 

SÄN- 
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SÄNDEBUDET. 
Hvad! dristar du at sättja dig emot Plutos dom? 

JOCKUM. 
Skall jag, som varit en rik Man göra en tiggare 

afbön? 

SÄNDEBUDET. 
Här gäller hvarken fattigdom eller Rikedom, nog af 

at Nasenblom är i mera anseende hos Pluto än du. 

JOCKUM. 
Skall intet jag vara i mera anseende, som har stor 

buk och stora krafter? 

SÄNDEBUDET. 
Fort! fort! fall på knä och gör afbön för Magistern. 

JOCKUM. 
Nej, jag svär vid Styx, at jag håller mig för god därtil. 

SÄNDEBUDET. 
Furier! dansen honom til lydnad! 
En Furie springer up och sätter sig på axlarne på Jockum, 

de andra dansa med honom häftigt omkring: 

JOCKUM. 
Stånkar, skriker, hostar, faller omsider omkull på ryg- 

gen, ropar. 
Nådigste Herr Sändebud! jag vill göra afbön alle- 

nast jag får ligga på ryggen. 

SÄNDEBUDET. 
Den nåd må dig då vederfaras. Satir! kom fram 

och stafva afbön! 
SA- 
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SATIREN. 
Det var mig en kär skyldighet;  Skall han vara 

i bunden eller obunden stil? 

JOCKUM. 
Nådigste Herr Sändebud! lät honom blifva så o- 

bunden han nånsin kan vara, jag hatar alt hvad bundit 
är tusende gångor mer, än jag skulle hata Bränvins-för- 
bodet om jag vore i verlden. 

SÄNDEBUDET. 
Han må då blifva i obunden stil- 

SATIREN träder fram til hufvudet på 
Jockum och förestafvar: 

Jag Jockum Distillator. 

JOCKUM. 
Jag Jockum Distillator. 

SATIREN. 
En Oxe i vett och styrka. 

JOCKUM. 
(Sagta). Det var Carnallieust på vist-sätt, (hårdt). En 

Vett - - - en styrka - - - en styrka i vett och Oxe. 

SATIREN. 
Beder på det aldraödmjukaste. 

JOCKUM. 
Beder på det skyldigaste. 

SÄNDEBUDET. 
Säg rätt 

JOC- 
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JOCKUM. 
Nej, nådigste Herr Sändebud! vi Distillatorer äro 

icke vane, at säga et så förringande ord; Ach! nej, det 
är emot vår Amtion. 

SÅNDEBUDET. 
Säg rätt eller dantsa. - - - 

JOCKUM. 
Aj! aj! aj! intet dantsa, Nådige Herre! Allerödmjukaste 

då, hå! hå! det kostade på jämmerligen. (torkar svetten 
ur pannan.) 

SATIREN. 
Höglärde, genombyrde och vidtberömde Herr Ma- 

gister Nasenblom om förlåtelse. 

JOCKUM. 
Höglärde, genomsyrde och   vidtförglömde Herr 

Magister Nasenblom, om förlåtelse.     Ach! det var o- 
lideligt! 

SATIREN. 
För det jag förolämpat, föragtadt och försmädat. 

JOCKUM. 
För det jag - - - förstämplat, betraktat och försmädat. 

SATIREN. 
Hans Apolloniska Höghet. 

JOCKUM. 
Hans Apel — nos - - - hans Apelnoni - - - hans 

Apelnasoniska Höghet. hå! hå! jag bråkar så minnet. 

SATIREN. 
Med mitt distillatoriska Grobians-vett. 

JOC- 
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JOCKUM. 
Med mitt - - - med  mitt  Distilloriska buldans- 

vett, hå! hå! det står mig i hjertat som en tälgknif. 

SATIREN. 
Ett sådant vanvettigt upförande. 

JOCKUM. 
Ett sådant vanvettigt framförande. 

SATIREN. 
Ångrar jag nu af alt mitt hjerta. 

JOCKUM. 
Nej, det är lögn, det gör jag icke. 

SÄNDEBUDET. 
Furier! dansa med Jockum. 
Fourierna löpa til och rycka up Jockum, same dansa länge 

och häftigt med honom, til dess han faller framstupa och blir 
liggande. 

JOCKUM. 
Hå! hå! det var en förbannad dans - - - hå - - - 

förskräckeligit - - - at för en Magister lida så mycket; 
Jag ville icke så trapsera mina sämsta kampar i tiden. - - 
Hvad är en Magister? - - - Ach! jo! nu märker jag han 
är mycket. Hvar skal jag få köpa mig et Magister bref - - 
jag skulle villja sälja alla mina tre Gårds-bref - - - jag 
ångrar, Nådige Herr Sändebud - - - ja! ta mej tu- 
sand ångrar jag icke af alt mitt hjerta, Gunstiga Herr Ma- 
gister Nasenplacat, Nasenblom vill jag säga, hå! hå! - - - 
min mage rämnar. Det kostar på för en Distillator, 
som hast stora Fastager bränvin i förråd liggande, at så 

mar- 
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marteras för en Magister, som för en Jungfru Bränvin 
kunnat sättja Glosboken i pant på en usel Krog. 

SATIREN. 
Jag lofvar nu, at hädanefter. 

JOCKUM. 
Jag lofvar nu at hädanefter. 

SATIREN. 
Upföra mig emot Herr Magistern. 

JOCKUM. 
Upföra mig emot Herr Magistern. 

SATIREN. 
Ödmjukt och höfligt. 

JOCKUM. 
Ödmjukt och höfligt. Ach! det svider mig i halsen 

som peppar. 

SATIREN. 
Bedjandes han ville vara så Gunstig. 

JOCKUM. 
Bedjandes han ville vara så gunstig. 

SATIREN. 
Och förgäta mitt förra högmodiga och oförskämda 

upförande. 

JOCKUM. 
Och förgäta mitt förra högmodiga och oförkläm- 

da upförande. 
SÄN- 
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SÄNDEBUDET. 
Stig nu up Jockum och kyss Magisterns hand, se- 

dan skall du sjunga en lofsång til hans ära. 

JOCKUM. 
Det var en förskräckelig Dom Nådigste Herr Am- 

bassadeur. 

SÄNDEBUDET. 
Det hjelper intet, eller får du lof at dantsa. 

JOCKUM. 
Vältrar sig up, kysser Magisterns hand, gråter och sjunger: 

Liksom Ametister, 
Emot vin-sten prålar, 
Så ock en Magister, 
Som sig i Lärdom tvålar. 
Mot alt hvad nämns Distillator; 
Sjelf Ålderman i tjänsten, 
Är en Magister Matador, 
Fastän han låg i Rännsten. 

Sändebudet går ut, åtfölgd afde öfriga, utom Jockum Di- 
stillator, som går ut för sig sjelf, midt öfver på andra sidan. 

Slut på Första Acten. 
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ANDRA ÖPNINGEN. 

1. INTRÄDET. 

MADAME VON DANTZIG.   ELSA. 
MADAME V. DANTZIG. 

Hi, hi, hi, hi, ha, ha, hi! Ich muss schratten in mein 
gantze seele. 

ELSA. 
Hvad skrattar ni åt Mad. v. Dantzig? 

MAD. v. DANTZIG. 
Ach! das var pusserlich, hir hatt gekommet ein 

Mand, mitt ein forband gross nas, hi, hi, ha, han har 
varit Schulmeister darauf undt genendt sich Nasenblum. 

ELSA. 
Har han större näsa än min Ölbom. 

MAD. v. DANTZIG. 
Än din Elbum? - - - Ach prat nicht så dårlich; 

Er hatt ein nas fullpropped mitt die gantze veltz Phi- 
losophie.   Aber ich schratten nichts darüber 

ELSA. 
Hvad skrattar ni då åt Mad. v. Dantzig? 

MAD. V. DANTZIG. 
Ich schratte für ein lejlich Cumedie. Jungfern ken- 

ner ju voll den schture Juckum Tistillater, er hatt 
muss gere ein affentlich afpeen für den Schulmeister 
mitt den gros nas, für det han var unvettig undt för- 
smädet ihm. 

ELSA. 
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ELSA. 
Ach! det var en förträfflig sak; det gläder mig in- 

nerst i hjertat, at Jockums stålta mod blef något mjukat. 

2. INTRÄDET. 

JOCKUM. De Förre. 
JOCKUM för sig sjelf. 

 Hvar är nu all min heder? Hvad har jag för det jag 
lefvat i verlden, för all min rikedom, för alla mina 
krafter? Jag, som på en natt slog tio par Brandvakter 
i Ravel Bagares backe, och gick hem i mitt hus med 
saxen på halsen, jag skulle göra afbön för en Collo- 
qvius, en Pedant, en Kopparnäsa - - - Ach! du Orätt- 
mätiga Pluto! Ägde jag magt, som mod, så störte jag 
dig ned af din Thron. (Slårihop händerna och knyter näfven.) 

3. INTRÄDET. 

FINKEL. NASENBLOM. SATIREN. ÖLBOM. 
De Förre. 

Jockum drar sig undan och sätter sig  i en bergskrefva. 

FINKEL. 
Camrater! det skall gå rigtigt an, lita på min slughet: 

Vi skola göra saken så försigtigt, at ingen skal kom- 
ma på oss, och om det skulle hända, så tro, at jag ä- 
ger sådane Advocats  knep i reserv, at Pluto med hela 
sin Tartariska Domstol skal sittja och gapa, som svalun- 
gar.   Hör Madame von Dantzig. 

MAD. V. DANTZIG. 
Vass belieben sie mein Herr Secretair. 

FIN- 



 

D 2 

27 

FINKEL. 
J kunnen ju bereda, preparera och tilsmörja goda 

bränviner. 

MAD. v. DANTZIG. 
Ich, mein Herr? - - - Jo varhaftig, ich kan voll 

pripariren gute brandtviner, aber nicht tillschmörge. 

FINKEL. 
Godt! godt! Mutter. 

MAD. V. DANTZIG. 
Jach ist Mutter for mein barn, mein Herr Secretair. 

FINKEL. 
Förlåt mig min Goda Madame.   Jag skall berätta 

Eder en sak utaf mycken vigt, allenast ni kan tiga. 

MAD. v. DANTZIG. 
Um jach kan tige? - - - Jach sum haft så månge 

hemlich ding i händer, jach schull icke kunne tige, jach 
rendrejerske; Jach skall icke kunne tige? 

FINKEL. 
Väl, väl, Madame Dantzig. Vi stackare här i Plutos 

Rike, hafva; som ni vet, ingen ting at roa oss med; Jag har 
uptänkt något, som skall sysselsätta oss, som skal up- 
muntra våra nedslagna sinnen, och bringa oss til mensk- 
lighet igen. Det är ju grymt uselt, at gå här utan åter- 
vändo, och se ut som optorkade bockskin. Bränvin, 
min kära Mad. Dantzig, kan det gifvas någon ting i hela 
verlden så lifgifvande, så upfriskande? Tänk om vi skulle 
här i Bergsskrefvorna anlägga et litet Brännerie i stör- 
sta tysthet; Hvad tycker ni därom? 

MAD. 
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MAD. V. DANTZIG. 
Springer Finkel i famn. 

Ach! mein Allerliebster Herr Secretair, dass var ein infen- 
siun von die allerbesten.   Aber dass kunt pråcke vår hals um 
Pluto fick veise darumb. 

ELSA. 
Hå snick, snack, ingen konst, at purra palt i Pluto. Skam 

i mej, skulle jag icke kunna narra honom, när jag i verlden 
så många gånger förblindade ögonen på min Matmor, Madam 
Regnkappa på Lokatten. 

SATIREN. 
Rigtigt Elsa! du är en Charmant Flicka; fintlig, upmun- 

trande och oförskräckt. Minsta vrå på Lilljans Krog vittnar 
ännu om din villighet. 

ELSA. 
Det skulle intet angå Munsiör per näsvis. 

SATIREN klappar Elsa på kinbenet. 
Min lilla Elsa blif icke ond, vi hafva ju altid varit goda 

vänner. 

ÖLBOM. 
Slår Satiren en Örfill, så at han faller i golfvet. 

Stå! rätta dig slyngel! och retirera dig i god ordning! 

NASENBLOM. 
Det var profecto ganska oförskämt gjordt; just då vi 

stå i begrep, at afgöra den skönaste Inrättning, då ingen ting 
är angelägnare än förening och vänskap, så börjar man at de- 
la örfilar. Gott folk! hafven J icke läst i Liber Memorialis, 
pag. 25, huru där står expressis verbis? Concordia res parvæ 
crescunt, står där, och vidare - - - Disscordia maxima dilabun- 
tur, det är de Förente Nederländernes Valspråk - - - Ach! 

så 
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så lät det ock blifva vårt förenta Bränvins-Compagnies huf- 
vud- regel. 

FINKEL. 
Stor sak, Bror Nasenblom, lät dem man klappas, kärleken 

har sådant med sig, pro et contra;  De skola nog komma öf- 
verens, så snart första klarningen gått förbi. Men lät oss kom- 
ma til saken. Jag sjelf såsom Insticktare til denna nya Inrätt- 
ning, skall kallas Directeur och hafva öfverinseendet, at alt 
ordenteligen tilgår, hvarföre ock mig tilkommer hälften af 
hvar tillvärkning. Madame von Dantzig, som præparerar våra 
bränviner och gör dem ljufliga, skall varda ansedd såsom vår 
Mor, och kallas af oss alla för Frau Mutter. 

(Madame von Dantzig niger djupt.) 
Bror Nasenblom! du som är en lärd Man, skal ställa brän- 

vinets styrka til en viss högd, hafva inseendet öfver klarningen, 
samt intappningen i käril. Du Satir, som är lustig, skal vara 
med oss under arbetet, och med dina löjligheter upmuntra 
oss, dock så at inga Chicaner få inblanda sig i ditt tal, hvar- 
före du skall hafva i dag-tractamente trenne glas bränvin. 

SATIREN. 
Därmed är jag nögd, allenast jag sjelf får hålla mig glas. 

FINKEL. 
Ölbom och Elsa skola framskaffa ved och besörja tillred- 

ningen: Skolandes Elsa, såsom den där väl förstår sig på Krö- 
geriet, äfven hafva at befatta sig med iskänkningen. Men - - - 
en ting sätter mig myror i hufvudet. 

(Finkel börjar gå fram och tilbaka helt bekymrad och tiger.) 

SATIREN. 
Så mycket bättre! så kunna vi göra oss förhoppning om 

et godt myrbränvin. 
FIN- 
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FINKEL. 
Ja, nog känner jag dina speglosor, men om du kunde 

vara så nyttig och gifva något godt project, som til exempel: 
hvad skola vi få at bränna utaf? 

SATIREN. 
Är du rosenbefängd, Finkel? du har ju redan tillsett Syss- 

lor med  Indelning och arfvode, skal jag nu mista mina tre 
glas bränvin om dagen för ditt Lufslott. 

FINKEL löper fram och tillbaka, slår 
sig för pannan. 

Ach! jag funderar så at skalln må spricka. - - Nasenblom! - 

NASENBLOM. 
Ja min söta Bror. 

FINKEL. 
Hjelp mig tänka, du har ju et Caput Mathematicum. 

NASENBLOM. 
Ja, min Bror; Men du vet ju, at Mathematiquen är gan- 

ska torr, däraf slyter ingen vätska; Om jag tagit mig före, 
at demonstrera Hypothenusa i tiden, för sjelfva Krögar Ålder- 
man, så hade han knapt gifvit mig därföre et halfstop enkelt-Öl. 

SATIREN. 
Nog kunde jag likväl gifva et tämlig godt project; Här 

växer i bergsskrefvorne en ansenlig myckenhet Tistel, Nes- 
slor och Karborrar, desse växter kunde man blanda med ani- 
malier, som äga saft och olja, såsom Skorpioner, Blod-Iglar 
och mera dylikt; Jag sätter mina horn i vad därpå, at det 
skulle blifva et starkt och välsmakande bränvin; hvad tycker 
Herr Directeuren Finkel om detta project? 

FIN- 
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FINKEL. 
Du är en fantast til hull och hår; aldrig får man höra nå- 

got reelt ord af din mund. 

SATIREN. 
Förlåt mig Herr Directeur, jag skall bevisa, at alla dessa 

Ingredientier utgöra naturen utaf et godt bränvin. Et brän- 
vin bör vara stickande i gom och näsa, som Tistel, brännande 
som nässlor, raslande som Karborrar, sugande som Blod-Iglar, 
och upväcka en så frätande apetit, som hos Skorpioner. 

NASENBLOM. 
Jag måste per Jovem bekänna, at naturen slöst sina gåfvor 

på denna löjliga Mannen; han är i stand at bevisa det aldra- 
orimmeligaste. Men, mina vänner! jag har, genom min vishets 
kraft, påfunnit något, hvarom ni icke skulle hafva drömt. Jag 
har mig bekant, at på Eliseiska Fälten, som äro belägne midt öf- 
ver oss, på andra sidan om Styx-flod, skal växa en obeskrif- 
velig hop Sockerrör; hade vi nu allenast ibland oss någon så 
god simmare, som om nattetiderne kunde gå öfver Styx och 
öfverföra Sockerrörs-knippen, så vore vi ju aldeles hulpne ur 
vår vånda. 

(Alla tiga. Äntellgen springer Finkel 
honom i famnen och gråter.) 

FINKEL. 
Ach! din speculativa Själ hade förtjänt et bättre öde, än 

at dväljas i denna bedröfvelsens boning. Nu ha vi spelet vun- 
nit!  jag afstår min Directeurs-heder åt dig, för detta härliga 
project; Jag må gråta i glädje öfver et så ädelt påfund. Hvar 
är vår Jockum Distillator? Jockum! min Jockum! hvar är du? 

ELSA. 
Han sitter där i bergsskrefvan och skäms. 

FIN- 
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FINKEL. 
Ach! kom då fram, du ärliga Jockum, och bispring 

oss i vår tillämnade lycksalighet! 

JOCKUM. 
Lät mig få vara i min fred, jag är nu mera ingen 

ärlig Karl. 

FINKEL. 
Kära Jockum, var icke bedröfvad öfver ditt Öde, 

vi skola glömma hvad du lidit, allenast hjelp oss nu. 
Du kan ju simma perfect? 

JOCKUM. 
Om jag kan simma? Jag samm en gång öfver 

Björkfjärden, och släpade en Arboga-Jakt efter mig i 
motvind.   Men hvad vill du därmed. 

FINKEL. 
Kära Jockum, du kan göra oss en obeskriflig tjenst. 

Vi tänka anlägga et Bränneri i största tysthet, och vi 
hafva utsedt dig, at nu i natt simma öfver Styx-flod 
til de Eliseiska fälten, och hämta Sockerrör till brännin- 
gen, så skall du få dig många goda rus för omaket. 

JOCKUM. 
Jag skall först göra afbön, och låta mig dansas i 

spräng, sedermera befallas, at som en hund simma öf- 
ver Styx fiod; nej tack! - - - Jockum är ingen narr. 

FINKEL. 
Ack! min söta Jockum, vi tåla alt hvad du säger, 

allenast du gör oss denna dråpeliga tjensten. 

JOCKUM. 
Ja, kanske jag tör besinna mig, om Nasenblom vill 

stå på knä för mig, och återkalla afbön. 
NA- 
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NASENBLOM. 
Då skulle jag ju missfirma Plutos dom, och hela 

Academien i Rostoch skulle anse mig för en Canaillie. 

FINKEL tar honom i famn. 
Min sötaste Bror Nasenblom! för at vinna vårt sto- 

ra ändamål, så kan du ju sagta göra sådant: det lärer 
aldrig kunna blifva bekant i Rostoch, och Pluto får ej 
eller veta däraf, dessutom är ju din själ lika hög, fast- 
än din kropp förödmjukar sig. 

NASENBLOM. 
Jag måste tilstå, at det kostar på mig, men hvad 

kan icke en vän uträtta, och den kittlande bränvins-su- 
pen, hvad kan väl icke den förmå. 

FINKEL. 
Så kom då fram Jockum, at du måtte blifva insatt 

i din fordna heder. 
(Jockum klifver myndigt fram.) 

NASENBLOM faller på knä. 
Jag ber Jockum Distillator om ursägt, at han, för 

sitt ovett,  blef dömd, at göra mig  offentelig afbön, 
och anser den, som aldrig gjord. 

JOCKUM. 
Nej, jag är icke nögd därmed; Du skall säga: Jag 

Scholfux beder Herr Distillatoren ödmjukast om förlå- 
telse, för det han gjordt mig en afbön, som jag bordt 
göra för honom, och erkänner mig, såsom jag altid va- 
rit, för en Pedant. 

NASENBLOM stiger opp. 
Nej, på min Student-ed försäkrar jag, at jag ej kan 

förmå min tunga, at säga sådane ord. 

SA- 
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SATIREN. 
Stor sak i Student-eden, den blef Höglärde Herr Magi- 

stern qvitt, då han gick ur verlden, äfven den Titeln af Schol- 
fux, hvarvid Pedant är et litet obetydligt Apendix.   Man kan 
ju sagta, för at få bränvin in natura, säga et munnväder. 

NASENBLOM. 
Aldrig har jag hördt et kraftigare motskäl; ni är skapt at 

öfvertala hela verlden. Concedo, Concedo, ex toto animo, 
Concedo; så kom då Jockum, och njut din förnöjelse (faller 
på knä): Jag Scholfux beder Herr Distillatoren ödmjukast om 
förlåtelse, för det han gjordt mig en afbön, som jag bordt 
göra för honom, och erkänner mig, såsom jag altid varit, för 
en Pedant. 

FINKEL. 
Victoria! Victoria! nu hafva vi bränvin så godt som re- 

dan; Ach! vi äro lycklige, som Änglar; Ja! vi skola taga 
lofven af det Eliseiska Herrskapet. Skynda dig nu Jockum, 
medan mörkret varar, at vi snart måtte få vår upfriskning. 
(Jockum går.) Skynden Eder nu, gode Vänner, haf fram Saker- 
na. Elsa, du är qvick, skaffa hit Käril, ställ all ting i ord- 
ning på bästa vis, lät oss alla med samlade krafter göra vår flit. 

(De löpa ut. Rideaun faller.) 

Slut på Andra Acten. 
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TREDJE ÖPNINGEN. 

I. INTRÄDET. 
När Rideaun updrages, synes alla Personerne sysselsatte med 

Bränningen. Nasenblom håller på, at tappa i et glas utur pipan. 

FINKEL. 
Är det klart, Bror Nasenblom? 

NASENBLOM. 
Ja, herra dö, Min Bror Directeur,  det är klart, 

som den finaste Berg - Crystall. 

FINKEL. 
Hoppar utaf glädje, slår ihop händerna och springer omkring, 

löper til och vill rycka glaset af Nasenblom, hvarvid bränvi- 
net faller på golfvet; Finkel kastar sig ned och luktar på det 
utspilda bränvinet. 

Det var skada på denna kosteliga Liqueuren. Kära 
Nasenblom, tappa i mer och lät oss smaka; Elsa kom hit 
med en skål. (Nasenblom tappar uti och super hela Lagets 
skål, räcker sedan skålen åt Finkel, som dricker hastigt ut ho- 
nom i bottnen.) 

JOCKUM. 
Du sväljer, som en Ruda, Finkel. Nu kommer 

Ordningen til mig. Tappa uti, Pedant! och mig få 
supa. (Nasenblom tappar uti och räcker åt Jockum.) 

JOCKUM super. 
Ach! ach! ach! det rann så hastigt ned, som qvick- 

silfver; gif mig mer, Pedant. (Nasenblom tappar i mer, 
och räcker åt Jockum, som super.) 

JOC- 
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JOCKUM. 
Ach! hvad det masar i min tjocka buk; noch mer, 

Pedant! 

FINKEL. 
Nej, pusta nu lite, min kära Jockum, här är annat 

folk, som också vilja supa. Madame von Dantzig, Frau 
Mutter! kom hit och känn på vår tunnkanna. 

MAD. v. DANTZIG. 
Ich danker gehorsamst; (hon super) dass var ein de- 

licaten sauf; Jach försickrer det schall plife unter mine 
händer förvandlet til et goldtvasser. Schål Herr Tirecter 
undt Secretair, schål Herr Schulmeister, schål Herr 
Tistlater, schål Herr Satir, schål Elbum, schål Else; 
(super) Ach! pin donder dass var schent. 

SATIREN. 
Jag skall anhålla om, at få mina tre glas, såsom 

et utlofvat dagtractamente.   (Tar up utur sin ficka  et 
ganska stort glas.) 

FINKEL. 
Ja! när morgondagen kommer, men icke förr; i 

natt får du nöja dig med et glas, min kära pratmakare. 
Den som arbetar bör få fullt ut; men du är icke an- 
norledes at anse, än en syrssa, som pinar folk med o- 
nyttigt skrik, sådan ohyra, som du, kunde verlden alt 
för väl vara förutan,   som häcklar in til och med de 
aldrafrommaste   själar.    (Räcker  åt Satiren  et glas fullt, 
hvilket Satiren utdricker, stoppar hos sig och går bort.) 

SATIREN i det han går. 
När jag kommer tilbaka skall jag nog uttaga mina 

tre glas, de må nu så länge stå inne på Interesse. 
JOC- 
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JOCKUM springer och sparkar honom, så 
at han faller på näsan ut genom Coulisen. 

Se där,  Bytinge, har du et litet arfvode för afbön, 
i morgon skall du få ditt dagtractamente fullt ut. 

FINKEL. 
Ölbom och Elsa! kom hit och sup, och drag fruk- 

ten af eder möda! 

JOCKUM. 
Hej! friskt! Era Caronier! sup, hoppa, dansa och 

var lustiga. Scholefux hit med mera bränvin.   (han får, 
super, trallar och hoppar. 

I Calmare Stad, där finnes ingen qvast, 
I Calmare Stad, där finnes ingen qvast, 

Förrän Lördagen 
Hej dick, hej dack, hej dick, hej dack, 

Skänk ej so saust, 
       ------ 

När bonden kommer hem, kommer kullan ut, 
När bonden kommer hem, kommer kullan ut, 

Är fuler i sin trut. 
Hur har  resan gått för dej? 
Hvi frågar du så mej? 
Hur har resan gått för dej? 
Hvi frågar du så mej? 

Hej dick, hej dack, hej dick, hej dack, 
Skänk ej so saust, 

Hit 
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Hit med mera bränvin, Nasenblomster; jag behöf- 
ver Courage, om jag skall simma efter mera Socker- 
rör. Hej! jag skall badda opp hela Eliseén, om de un- 
derstå sig, at neka mig taga Sockerrör. Hej Finkel! 
Nasenplommon! Dantzig! Ölbom! Elsa! sup Era Pa- 
gager, hi! ha! hej!- - - - - 

FINKEL. 
Tyst! du skrålar så rasande. Pluto kan få höra vårt 

buller, då äro vi olyckliga; tyst, skall jag sjunga min visa. 

ARIA. 
Sällan paras lif och trefnad, 

Tkefnad blott i bränvin bor. 
Fins ej bränvin, usel lefnad! 

Har man bränvin är man stor. 
Veta  smak med bränvin para, 

Öker kraft och alstrar mod, 
From, och full, och torstig vara, 

Reser Bacchi Ärestod. 

Finkel super. 

MAD. v. DANTZIG niger för Finkel. 
Volbekommet, Obligiret,  dass var ein schen fise, 

mein Herr Tirecter; aber nun soll jach sjunge min fise. 
Ein Jungfer Brandtvein ist genug, 

For ein Madam in supen. 
Ein Jungfer dantser på ein Krug, 

Ein ander uti schtrupen. 
Ein 
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Ein Jungfer ist ein dink so rar, 
Balt sum ein glas gesprucket, 

Hol mich der Teufel, dass ist var, 
Jach habt dass selbst forsuchet. 

Hon super. 

ELSA. 
Ja, på min Ära har icke Frau Mutter ganska rätt 

däruti; Får jag ocksä lof at sjunga en liten stump, Herr 
Directeur. 

FINKEL. 
Ja! sjung Elsa, du är vår vän. 

ELSA. 
Vara nätt och trippa lätt, som en docka, 
Stoppad opp med stubb på stubb, som en klocka, 

Krumma halsen uti minett, 
Pitimitschen! 

Smal i lifvet, med bouqvett, 
Paramitschen! 

Dricka Hoglands ur vackra gröna Pocaler, 
Dansa Polska med långa Gardes-Corpraler, 

Är och blir mitr ändamål, 
Pitimitschen! 

Har den äran af Lagets skål! 
Paramitschen! 

Hon niger och super. 
ÖL- 
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ÖLBOM. 
Hej lusti, Herr Directeur! lätt mig också sjunga 

och supa, det har varit mitt lif i alla mina dagar vid 
Malitien. 

Som hästen är fri från sin tygel, 
Gif ackt! så är jag ock fri, 

Från det förbannade prygel, 
I verldenes barbari. 

Här får jag ansa min strupa, 
Med Elsa lefva och supa, 
Och sedan med henne stupa. 

Lägg an - - Ge für - - och bräck af. 
Han   super. 

NASENBLOM. 
Du sjunger som en Gardes-karl ägnar och anstår; 

Jag skall följa ditt Exempel, och sjunga som en Acade- 
micus vederbör. 

Ceciderunt in profundum, 
Fundas, funda, fundum, 
Summus Aristotiles, 
Cato, Plato, Socrates: 

Alla så föllo de neder uti putten, 
Putten, putten, putten, 
Store Jockum Bryggare, 
Lilla Thomas Bagare, 

Svän 
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Svän Svältare, 
Bengt Bältare, 

Uti Riccomberga By, 
Där dansa de alla på Klamporna ny, 

På Klamporna ny, 
På Klamporna ny. 

Han super. 

JOCKUM   ger Nasenblom en Örfill. 
Där har du för store Jockum Bryggare. 

NASENBLOM. Springer åter på Joc- 
kum, nappar honom i håret och drar i kull honom framstupa, 

och sätter sig grensle öfver ryggen. 
Nå så skall du också få känna på mina promovera- 

de Magister näfvar; Jag skall lära dig declinera Gram- 
matican. Här har du Nominativus Nasenplacat, Geni- 
tivus Nasenblomster, Dativus Nasenplommon, Accusa- 
tivus Scholfux, Vocativus Pedant, Ablativus et cete- 
ra, &c. &c. 

Jockum gråter och vrålar. 

FINKEL. 
Jockum, hvar är nu din tapperhet, din styrka? du 

som slog en hel skutlast med Djäknar ifrån Strengnäs, 
tio par Brandvakter, lyfte Ölfatet til mun och drack utur 
sprundet, drog en Jackt öfver hela Björkfjärden? hvar 
är nu ditt Courage? 

2. INTRÄDET. 
SATIREN kommer in hastigt, åtfölgd af Tvänne Plutos 

DOMARE och två Vaktmästare. 
SA- 
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SATIREN. 
Arrest! Arrest!  Era Lurendrejare! 

FINKEL. 
Ach! vi äro om en hals. 
Nasenblom klifver opp ifrån Jockum och börjar dar- 

ra; Jockum kryper på händer och fötter,  och sätter sig i en 
bergsskrefva. 

MAD. V. DANTZIG. 
Knyter näfven under näsan på Satiren. 

Gott strabe dich, du falsche Judas. 
I. DOMAREN. 

Som Pluto kommit i ärfarenhet däraf, at någre af 
Hans illasinnade Undersåtare sammanrotat sig, och här- 
städes i mjugg anlagt et Bränvins-brännerie, hvaraf 
händt, at buller, Oljud och Slagsmål upstått, som om- 
sider hunnit fram til Plutos öron; Altså har Pluto fun- 
nit för godt, at förordna oss närvarande Tvenne Doma- 
re, at å Hans vägnar, ransaka öfver denne missgärning, 
och döma de brotslige efter omständigheterne: Skolandes 
Satiren, som är en fintlig och förfaren Man, vid denna 
Rättegång bestrida en Actors göromål. 

Et bord framställes af Vacktmästarne, hvarvid Domarena 
nedsättja sig. 

I. DOMAREN, fortfar. 
Af de i detta brott delagtige Personer, skal en vid 

namn Marcus Finkel, som uppe i verlden gjordt ordi- 
narie Bränvins-Advocats tjenst, vara första Uphofsman, 
och sedermera i denna sin missgärning mycket biträdd 
af en gammal försupen, och hit nyss anländ, Skolmästa- 

re 
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re, benämd Nasenblom; För öfrigit skola den härvistan- 
de Distillatoren Store Jockum, Lurendrejerskan Hustru 
Dantzig, Krogpigan Elsa och Gardes - Corporalen Öl- 
bom vara i detta brott, efter angifvande, mer och min- 
dre delagtige. Altså, Betjenter! hämten fram desse 
Brottslige, at vi må komma til ransakningen. 

Betjenterne rangera en och hvar fram för bordet.   Joc- 
kum gör väl något motstånd, men blir omsider framdragen. 

I. DOMAREN. 
Du, för detta Bränvins - Advocat Marcus Finkel! 

är icke du den förste Upfinnare af detta här anstälte o- 
lofliga Bränneri? Bekänn sanningen, så framt du vill 
förvänta någon mildring i straffet. 

FINKEL. 
Jo, jag måste väl tilstå, at jag varit så skarpsinnig 

och påfunnit denne Inrättning härstädes, men allenast, 
som et tidsfördrif, och et litet bevis däruppå, huru et 
stort snille kan bryta sig igenom de alldrasvåraste hinder, 
som små och vanmägtiga Själar skulle fasa före. 

I. DOMAREN. 
Men tror du intet, at du härigenom förtörnat Plu- 

to och förtjenar straff. 

FINKEL. 
Det kan icke jag, eller någon af mina Camerater, 

hvarken af den naturliga eller någon annan Lag finna, 
emedan Bränvins-brännerie är en Chymisk vettenskap, 
loflig och berömvärd. 

I. DOMAREN. 
Men hvad menar du påfölgden vara af bränvins 

supande. 
FIN- 
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FINKEL 
At blifva uplifvad til kropp och själ; med et ord: at blif- 

va en förnyad och värdig menniska. 

I. DOMAREN. 
Du beskrifver påfölgden efter din smak, men påfölgden 

var synbar vid vår hitkomst; och du är således efter egen be- 
kännelse förvunnen til ditt brott, samt förfallen til straff. 

FINKEL. 
Men til mitt ytterligare försvar beder jag, at få säga mina 

tankar om Bränvin til sin natur, sin värkan och sin förträffeli- 
ga nytta.   Bränvin är för menskligheten en Essentia inevita- 
bilis, succus & sangvis af det strida Kornet, för hvilket Landt- 
mannen så mycket svettas; Det är en oskyldig Liqvor, i smak 
och styrka vida öfverträffande alt det, som ur den förtjusan- 
de drufvan prässat varder.   Värkan af denna härliga vätska är 
känbar och eftertryckelig, blodet blir opvärmt, de förslappa- 
de senor komma i sin spänstighet,  det tilskapar Hjältar,  gör 
ändteligen at man trotsar den starkaste köld och de häftigaste 
stormar.   Nyttan blir således af hvad jag anfördt ganska ögon- 
skenlig, jag vil allenast tillägga et och annat smått; til exempel: 
hvad ljuflig sömn förordsakar det icke til och med hos sjelfva 
tiggaren, som efter några undfångna supar, sofver sött på hår- 
da stengatan, och känner en slags lycksalighet inom sig, som 
sjelfva Croesus i sin Sidenfäng aldrig torde hafva kändt.   Än 
mer: En Man, som tagit sig några supar på förmiddagen, i 
synnerhet en sådan, som jag, han går om middagen ned ifrån 
Domstolarne, lika som en hjälte i sin Triumph, och i sin ädla 
negligeance ler åt de största Ämbetsmän, som med bekymmer 
sittja och gunga i sina prägtiga vagnar.   Vidare: En Cavallier 
använder en stor del af dagen, at putsa sig, och blir ändå säl- 
lan nögd med sig sjelf, då en sådan Man,  som jag, sedan 

jag 
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jag intagit en och annan dosis af denna Spiritus frågar, icke 
efter huru jag ser ut, om Peruquen sitter jämt eller snedt, 
halfärmarne uppe eller neder, men skrattar åt alla sprättar och 
små Secterare, och håller mig äfven så god, som någon af 
dem. Jag kunde uprepa flere prof af bränvinets härliga nytta, 
men dessa göra tilfyllest, hvarföre jag tycker mig snarare för- 
tjäna belöning, än straff, för denna min här gjorde Inrättning. 

I. DOMAREN. 
Nasenblom; huru hafver du varit delagtig i detta brott? 

Säg sanningen, vi veta nog förut, hvad skuld du däri äger; 
men vi vilja höra det af din egen mun. 

NASENBLOM. 
Jag hafver i min Ungdom Studerat i Rostoch och läst 

min Logicam, Methaphysicam och Rethoricam så väl som 
trots någon; Jag känner mina Jura i grunden, och vill i kraft 
allenast af Logica Naturalis bevisa, at jag bör supa bränvin. 
Exempli gratia: När mina medfödda Spiritus äro genom mån- 
ga tanke ämnen uttorkade, så bör något utvärtes Spiritueust 
komma dem til förökelse igen, bränvin är därtil det aldratjän- 
ligaste; ergo bör jag supa. En gammal kropp har en särde- 
les vis attractiva til krämpor och skröplighet, men bränvinet 
indurerar köttet, och gör det fast emot Ålderdomens bräck- 
ligheter:   Ergo bör jag supa. 

I. DOMAREN. 
Men detta är icke svar på min fråga; Hafver du icke gif- 

vit förslag till ämnet at bränna utaf. 

NASENBLOM. 
Jo! Certissime Domine Judex! Min kundskap kunde icke 

hålla sig dold; det var et stort bevis på min djupa insigt in 
rebus literariis. 

I. DO- 
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I. DOMAREN. 
Nu kommer ordningen til dig, Jockum.  Du har ju låtit 

förleda dig, at simma öfver Styx-flod, och begå rån på de 
Eliseiska Fälten. 

JOCKUM gråter. 
Ja!  Högädle Herr Råman, men jag har gjordt det af 

amtion, at visa min dristighet och styrka. 

I. DOMAREN. 
Än  du gamla Lurendrejerska von Dantzig! huru hafver 

du varit delagtig i detta brott? 

MAD. v. DANTZIG. 
Gnädigste Herr Domer! ich bin kein Lurendrejerska, aber 

ich habt gevesen ein erlich Madame. 

I. DOMAREN. 
Aber, Frau Mutter, du har dock åtagit dig, at blifva en 

opsmörjerska at det här tilvärkade bränvin, och du skall där- 
före undergå ditt straff. 

Mad. v. Dantzig gråter. 

I. DOMAREN fortfar. 
Ölbom och Elsa!  J hafven ju besörgt om redskapens 

framskaffande til detta brännerie. 

ELSA. 
Ja! därvid är jag van, och det hafver varit min handte- 

ring i verlden. 

ÖLBOM. 
Och jag hafver allenast supit, därvid är jag van, ty jag 

har varit Gardeskarl, och tjent i Pummerska Kriget. 

I. DOMAREN. 
Vi höra nog, at ni försvarar Er elaka sak; men det gäller 

icke; 
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icke;   Och som nu ransakningen är til ända lupen, så åligger 
dig, Satir, at, efter omständigheterne, göra ditt påstående. 

SATIREN. 
Sedan jag afhördt, huru desse framstälte Personer under- 

stätt sig, utom Plutos lof och vettskap, at härstädes anställa et 
Bränvins Brännerie, hvarigenom händt, at buller och slagsmål 
sig tildragit, och jag, blifvit förordnad til laga Actor mot desse 
Brottslige; Altså åligger mig nu at, enligit min Embetes  pligt, 
efter omständigheterne göra mitt påstående; Och hvad således 
angår för detta Advocaten Finkel, såsom förste Upfinnare til 
detta Bränvins Bränneriet, pröfvar jag skäligt, det bör et glas 
fullt med bränvin, som aldrig skall uttorka, blifva fastväxt i 
hans högra hand, hvilket han altid med en, ifrån kroppen 
utsträkt och stelnad arm, skal bära fram för sina ögon, utan 
at någonsin kunna nalkas det med sina läppar, likasom en tor- 
stig Tantalus, som ser vattnet, men aldrig får nyttja det. 

Beträffande Skolmästaren Nasenblom, så, emedan han gif- 
vit förslag til det ämnet, hvarutaf bränvinet blifvit tilvärkat, 
samt sedermera med all flit bidragit til dess fullkomnande; Ty 
finner jag billigt, det bör han känna någon plåga af bränvinets 
styrka, hvarföre, öfver hans finniga och svampagtiga näsa, 
bör läggas et i starkaste bränvin indoppadt linne, som aldrig 
torkar, och blifver där ständigt liggande och svidande. 

Store Jockum Distillator, som dristat sig at simma öfver 
Styx-Flod, och bedrifva rån och röfverie på de Eliseiska par- 
ker, bör så för denne missgärning, som för sin delagtighet i 
bränningen, ligga för altid och simma fram och åter i Styx- 
flod, utan at någonsin få stiga på Land. 

Och hvad åter angår Lurendrejerskan von Dantzig, så 
borde hon väl med hårdaste straff beläggas, så för hennes i 

verl- 
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verlden bedrefne Lurendrejerie, som för hvad hon här sig för- 
brutit; Men, som tusentals af hennes Systrar och Bröder än- 
nu vistas på Jorden, och i synnerhet i Sverje, hvilka alla efter 
hand hitförväntas, och Pluto emedlertid är i begrep, at up- 
finna nya och ovanliga plågor, för dessa deras Fäderneslands 
vanbördingar; Altså vill jag nu tils vidare för detta icke anse hen- 
ne; Men sinner skäligt, det bör hon för sin delagtighet i Brän- 
vins - bränningen härstädes, sig til nesa, ständigt löpa omkring 
i Plutos Rike, och utbjuda Bränvin åt hvem hon råkar, dock 
utan at hafva någon annan tilgång därtil, än en liten klar 
droppa, som ständigt kommer at hänga under hennes nästipp. 

Vidare och hvad beträffar Gardes - Corporalen Ölbom, 
som i verlden många gånger fått prygel för fylleri, men icke 
dess mindre i samma last härstädes med mycken förnöjelse 
deltagit, så anser jag för billigt, det bör han, på andra sidan 
om porten til Plutos Rike, midt emot Cerberus, stå och skyl- 
dra med bränvins-hatten, för alla hit ankommande. 

Men hvad sluteligen Krog - Jungfrun Elsa vidkommer, 
så, aldenstund det i alla tider varit hennes göromål, at sköta 
Bränvin och hvad därtil hörer, och hon af enfaldighet trodt 
sig äfven nu, då sådant här vankades, böra därvid lägga en 
hjelpsam hand, fördenskull kan jag mot henne intet något 
straff yrka, utan för min del frikallar henne aldeles därifrån, 
som dock den Uplyste Domstolens vidare bepröfvande under- 
ställes. 

FINKEL. 
Jag, så väl å egne, som Med - Cameraters vägnar, an- 

håller, at den Store Plutoniske Domstolen ville taga i gunstigt 
betragtande, hvad vi tilförene, hvar och en särskilt, til vårt 
försvar andragit, och förvänta i stöd däraf en lindrig dom. 

I. DO- 
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I. DOMAREN til Betjenterne. 
För ut de Brottslige 

(De utföras, så när som Elsa.) 

SATIREN. 
Elsa! Elsa! skynda dig, och bär hit åt oss hvar sit 

glas bränvin. 
Elsa bär fram, de supa. 

SATIREN. 
Fort! fort! Elsa! fram med mera! 

(De få och supa.) 

I. DOMAREN slår sig på magen. 
Nu hafva vi pröfvat Actors påstående, och äro fär- 

dige at förkunna Domen, lät Delinquenterne komma in. 
(Domaren ringer i klockan.) 

3. INTRÄDET. 
DELINQVENTERNE införas af  VACKTMÄ- 

STARNE och ställas fram för bordet. 

I. DOMAREN. 
Vi hafve edra Försvar och Förklaringar i nogaste öf- 

vervägande tagit; Men som vi icke funnit däruti 
någre sådane skäl anförde, som kunna värka någon mil- 
dring, mindre befrielse; Altså kommen J, at undergå de 
straff, som Actor i sit påstående mot Eder för rättvisa 
ansedt, det Eder på Plutos vägnar härmed kundgjordt 
varder. Betjenter! affören desse Brottslige, och befor- 
dren deras Dom til värkställighet. 

(De afföras) 

SATIREN. 
Si så, Gode Herrar! nu är Rofvet vårt.   Nu få Ni 

edert arfvode, och jag mitt dag-tractamente orubbadt. 
Så 
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Så skall man’ veta, at anlägga sina krokar. En Satir är 
icke at skämta med, hvarken på Snillets eller Hjärtats 
vägnar.   Elsa! bär fram et ankare, och lägg på bordet. 

SATIREN tappar uti och skänker om. 
Hej! Herrar Domare! sup så det går väl til; Edra 

sportlar äro nog små ändå här i Plutos Rike, om ni icke 
på sådant här sätt fick något ibland, så vore med Er 
slätt bestält. 

I. DOMAREN. 
Ja, du har väl så vida rätt, Satir; men det är emot 

vår värdighet, at låta Elsa se, at vi supa såsom Doma- 
re, och begagna oss af de nyss dömdas varor. 

SATIREN. 
Hå, lappri! Elsa är vår vän.   Jag vet en Ort där- 

uppe i verlden, där vissa Domare icke äro så blygsam- 
ma;  Hvarföre behöfven J,  som Plutos Domare vara 
mera Dygdiga än de! 

2. DOMAREN. 
Ja! Domine Collega! Satiren gör en rätt förnuf- 

tig påminnelse; Hvarföre behöfva vi Philosophera, när 
det angår bränvin eller något annat, som befordrar vår 
vinst? Nej - - - jag måste bekänna, at jag under ran- 
sakningen var aldeles af den Olyckliga Finkels tanka, 
men i anseende til rättvisan, förenad med min billiga 
egennytta, var jag nödsakad, at, tacendo, bejaka Domen. 

SATIREN. 
Se det kallar jag för et rätt ägta knep, Herr Do- 

mare; Så nödigt det är, at ibland tala, så slugt är det 
ock, at vid vissa tilfällen veta tiga.   Jag kände en viss 

An- 
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Andelig Man, som fick en vacker summa til skänks, 
för det han skulle tiga i en sak af stor betydenhet; 
men lät oss icke slösa bort tiden med onyttigt snack. 
Sup, Go Herrar, och görer Eder lustige! 

2. DOMAREN. 
Så bör en Lagklok veta, 

At blanda sina  kort, 
At altid Rättvis heta, 

Det räntar icke stort. 
Nej! det är rätta smaken, 

At lefva som man vill, 
Och supa uppå saken, 

Så långt han räcker till. 
Han super 3 glas å rad. 

I. DOMAREN. 
Ja, lät man folket skälla, 

På oss som Ämbetsmän, 
Och lät en Usling gnälla, 

Här fins väl fler igän. 
Det blir dock bästa smaken, 

At lefva, som man vill, 
Och supa uppå saken, 

Så långt han räcker till. 
Han super 3 glas å rad. 

Andra Domaren faller under bordet och blir liggande. 
4. IN- 
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4. INTRÄDET. 
Bägge VAKTMÄSTARNE. De Förre. 

EN VAKTMÄSTARE bockar sig. 
Nu hafva vi efter befallning värkstält domen. 

SATIREN. 
Står Ölbom på sin post. 

VAKTMÄSTAREN. 
Ja! Nådig Herr Satir. 

SATIREN. 
Friskt, Elsa! då är du min med hull och hår. 

ELSA. 
Ja, som bättre är, min lilla söta Herr Satir. Jag 

är rätt glad, at jag slapp den där långa plumpa Ölbom; 
Han gick något så när an, innan han for ut til Pom- 
merska Kriget; Men när han kom hem, så var det ingen 
ting bevändt med hela hans Person, utom figuren. 

Första Domaren tumlar under bordet och blir liggande. 

SATIREN. 
Si så, nu blef hela Rätten vacant! nu kom Er tid, 

Herrar Vaktmästare! hit och sup! Edra Förmån ligga 
under bordet.  Följen et så Ädelt efterdöme! 

Vaktmästarena supa, hvarunder Satiren sjunger. 
Finkel går med sitt eviga glas, 

Jockum simmar där böljorna fräsa, 
Nasenblom det höglärda as, 

Bär sitt strass på sin svällande näsa. 
Ma- 
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Madame von Dantzig ränner så vig, 
Med sin bränvins-dropp uti snuten. 
Ölbom, för det han slog mig på truten, 

Måste nu skyldra, som Hanrej för mig. 

Domstoln har under bordet sig lagt, 
Och jag har fått mitt Dag-tractamente. 

Saken därhän med slughet jag bragt, 
At Elsa är mitt Testamente. 

Hvar och en har vunnit sin del, 
Som han härmed haft, at befatta. 

Piecen är all - - och Ni ha fått skratta; 
Si det är nyttan af hela vårt Spel! 

Vaktmästarena taga hvar sin Domherre på ryggen, och 
bära dem ut. 

Slut på Tredje Och Sista  Acten. 
 

 


