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Misti og andre fortællinger Guy de Maupassant Hent PDF Samlingen "Misti" udkom først i Frankrig i 1912,
som en slags efternøler til forlaget Paul Ollendorffs store illustrerede Maupassant-udgave. På det tidspunkt
var vor hjemlige Loulou Lassen færdig med sin danske oversættelse af Maupassants værker, og "Misti" er

følgelig aldrig udkommet samlet på dansk, således som de tidligere 20 bind fortællinger. Enkelte af
fortællingerne har dog været trykt i andres oversættelser som avisføljetoner eller i antologier.

Blandt fortællingerne i "Misti" er mange oprindelig skrevet under forskellige pseudonymer, og samlingen
indeholder også den allerførste fortælling, som forfatteren fik offentliggjort, nemlig "Hånden" fra 1875. Det
er en tidlig, og temmelig anderledes udgave af den senere novelle af samme navn, som findes i bind 19 af

Maupassants fortællinger.

Indholdet er i øvrigt som følger:

· Misti
Fortælleren og hans elskerinde besøger et snusket værtshus, hvor de træffer en spåkvinde.

Kvinden forudsiger et dødsfald, men … de skal komme hjem til hende for at få mere at vide. På
bordet hjemme hos spåkvinden står en grim, udstoppet kat. Den har en historie.

· En hverdagstragedie
Fortælleren er fascineret af at rejse og træffe mennesker, som man kun møder ene gang. Således
traf han en gang en høj, mager, gammel kvinde, som vandrede rundt i Auvergne. En dag mødte

han hende grædende i en gammel ruin, og hun fortæller sin historie. Hendes søn er gift i udlandet,
og hendes øvrige familie er alle døde. Ensomheden er ved at knuse hende.

· Hr. Jocaste
Hvilke omstændigheder kan retfærdiggøre, at en mand gifter sig med sin egen datter?

· Fru Hermet
Under et besøg på et sindssygehospital får fortælleren forevist en kvinde, som klager over,
hvordan hendes ansigt bliver stadig mere vansiret, og er lægen taknemmelig, når han kan få

arrene til at forsvinde. Men i virkeligheden har hun hverken ar eller pletter. Hvad er forklaringen?

· Blåt og hvidt
Det blå er Middelhavet, og det hvide er villaerne inde på kysten – og sneen på bjergene, der er så

smuk på afstand, og dog kan dræbe.

· Glemselens stol
Forfatteren filosoferer over det stigende antal selvmord og de ubehageligheder de medfører for
omverdenen. Burde man ikke oprette en institution, hvor folk kunne komme ud af verden på en

behagelig og smuk måde, uden at genere nogen?

· Løjtnant Larés giftermål
Et kompagni soldater marcherer gennem natten i sne og isnende kulde. Undervejs møder de en
gammel mand og en ung pige, som hævder at de er tyende fra greven af Ronfis slot, der er flygtet

for tyskerne.

· Et lille stykke verdenshistorie
Napoleon Bonaparte er som ung officer på besøg hjemme på Korsika, og kommer under vejr med

et lurende oprør. Hans opdagelse er tæt på at koste ham livet.

· Hånden
En ung mand hjembringer en indtørret menneskehånd, som han hænger op som klokkestreng.

Nogle dage senere findes han død.

· Kokosmælk, kokosmælk! Køb frisk kokosmælk!
I onkel Olliviers testamente er der en underlig klausul: Hans arving skal tage 100 francs af arven
og forære dem til den første, den bedste kokosmælk-sælger, han træffer på. Og hvorfor nu det?

· Min hustru
Under en herremiddag fortæller en af deltagerne om, hvordan han blev lykkelig gift mod sin vilje.

· Alexandre
Alexandre har været tjener hos det samme herskab i 35 år. Husets herre er en ubehagelig gammel

eks-officer - så hvad får Alexandre til at blive hos dem?

· Den evige jøde
Rygtet vil vide, at den gamle vandringsmand, der er flyttet ind hos "jødinden" er identisk med

"den evige jøde"

· Millionen
Ægteparret Bonnin står til at arve en million efter en barnløs tante. Betingelsen er dog, at de får et

barn inden tre år efter tantens død – og dét vil ikke rigtig lykkes.

· En ballonfart
Forfatteren beskriver en natlig ballonfart fra Paris til Heyst i Belgien.

· Rædsel



Er verden blevet kedeligere, efter at den moderne videnskab har forklaret alting, og der ikke er
mere at være bange for?

· En korrespondance
Genevièves elsker, Henri, hævder i et brev til sin modstræbende veninde, at "de eneste
fuldkommen lykkelige kvinder er dem, som ikke sparer på deres kys og kærtegn."

· Galskab
En ven af fortælleren beretter, at han er bange for sig selv og sine mærkelige evner – og giver en

demonstration.

· Graven
En ung advokat bliver pågrebet på kirkegården i færd med at grave liget af en kvinde op. Her

forklarer han hvorfor.

· Den gamle kirketjener
Et midaldrende ægtepar får langt om længe den søn, de så brændende har ønsket sig. De forguder
barnet, men da han er fem år forsvinder han sporløst, og de bruger resten af livet på at eftersøge

ham.

 

Samlingen "Misti" udkom først i Frankrig i 1912, som en slags
efternøler til forlaget Paul Ollendorffs store illustrerede Maupassant-
udgave. På det tidspunkt var vor hjemlige Loulou Lassen færdig med
sin danske oversættelse af Maupassants værker, og "Misti" er følgelig
aldrig udkommet samlet på dansk, således som de tidligere 20 bind
fortællinger. Enkelte af fortællingerne har dog været trykt i andres

oversættelser som avisføljetoner eller i antologier.

Blandt fortællingerne i "Misti" er mange oprindelig skrevet under
forskellige pseudonymer, og samlingen indeholder også den

allerførste fortælling, som forfatteren fik offentliggjort, nemlig
"Hånden" fra 1875. Det er en tidlig, og temmelig anderledes udgave

af den senere novelle af samme navn, som findes i bind 19 af
Maupassants fortællinger.

Indholdet er i øvrigt som følger:

· Misti
Fortælleren og hans elskerinde besøger et snusket værtshus,
hvor de træffer en spåkvinde. Kvinden forudsiger et dødsfald,
men … de skal komme hjem til hende for at få mere at vide.
På bordet hjemme hos spåkvinden står en grim, udstoppet

kat. Den har en historie.

· En hverdagstragedie
Fortælleren er fascineret af at rejse og træffe mennesker, som
man kun møder ene gang. Således traf han en gang en høj,
mager, gammel kvinde, som vandrede rundt i Auvergne. En
dag mødte han hende grædende i en gammel ruin, og hun

fortæller sin historie. Hendes søn er gift i udlandet, og hendes
øvrige familie er alle døde. Ensomheden er ved at knuse

hende.

· Hr. Jocaste
Hvilke omstændigheder kan retfærdiggøre, at en mand gifter

sig med sin egen datter?

· Fru Hermet



Under et besøg på et sindssygehospital får fortælleren forevist
en kvinde, som klager over, hvordan hendes ansigt bliver
stadig mere vansiret, og er lægen taknemmelig, når han kan

få arrene til at forsvinde. Men i virkeligheden har hun
hverken ar eller pletter. Hvad er forklaringen?

· Blåt og hvidt
Det blå er Middelhavet, og det hvide er villaerne inde på

kysten – og sneen på bjergene, der er så smuk på afstand, og
dog kan dræbe.

· Glemselens stol
Forfatteren filosoferer over det stigende antal selvmord og de
ubehageligheder de medfører for omverdenen. Burde man
ikke oprette en institution, hvor folk kunne komme ud af

verden på en behagelig og smuk måde, uden at genere nogen?

· Løjtnant Larés giftermål
Et kompagni soldater marcherer gennem natten i sne og

isnende kulde. Undervejs møder de en gammel mand og en
ung pige, som hævder at de er tyende fra greven af Ronfis

slot, der er flygtet for tyskerne.

· Et lille stykke verdenshistorie
Napoleon Bonaparte er som ung officer på besøg hjemme på
Korsika, og kommer under vejr med et lurende oprør. Hans

opdagelse er tæt på at koste ham livet.

· Hånden
En ung mand hjembringer en indtørret menneskehånd, som
han hænger op som klokkestreng. Nogle dage senere findes

han død.

· Kokosmælk, kokosmælk! Køb frisk kokosmælk!
I onkel Olliviers testamente er der en underlig klausul: Hans
arving skal tage 100 francs af arven og forære dem til den
første, den bedste kokosmælk-sælger, han træffer på. Og

hvorfor nu det?

· Min hustru
Under en herremiddag fortæller en af deltagerne om, hvordan

han blev lykkelig gift mod sin vilje.

· Alexandre
Alexandre har været tjener hos det samme herskab i 35 år.
Husets herre er en ubehagelig gammel eks-officer - så hvad

får Alexandre til at blive hos dem?

· Den evige jøde
Rygtet vil vide, at den gamle vandringsmand, der er flyttet

ind hos "jødinden" er identisk med "den evige jøde"

· Millionen
Ægteparret Bonnin står til at arve en million efter en barnløs
tante. Betingelsen er dog, at de får et barn inden tre år efter

tantens død – og dét vil ikke rigtig lykkes.

· En ballonfart



Forfatteren beskriver en natlig ballonfart fra Paris til Heyst i
Belgien.

· Rædsel
Er verden blevet kedeligere, efter at den moderne videnskab
har forklaret alting, og der ikke er mere at være bange for?

· En korrespondance
Genevièves elsker, Henri, hævder i et brev til sin

modstræbende veninde, at "de eneste fuldkommen lykkelige
kvinder er dem, som ikke sparer på deres kys og kærtegn."

· Galskab
En ven af fortælleren beretter, at han er bange for sig selv og

sine mærkelige evner – og giver en demonstration.

· Graven
En ung advokat bliver pågrebet på kirkegården i færd med at

grave liget af en kvinde op. Her forklarer han hvorfor.

· Den gamle kirketjener
Et midaldrende ægtepar får langt om længe den søn, de så

brændende har ønsket sig. De forguder barnet, men da han er
fem år forsvinder han sporløst, og de bruger resten af livet på

at eftersøge ham.
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