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dcss Ni/il! en betydelse. innebar fröet till en utvcckling, hvars sanning
cke är ett absolut resultat, utan hvilken såsoi;i utieckllng, är sin egen
sanning.
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— Dc litterära bckantskapcr jag tills dato gjort i Bonn och
Heidelberg, hafva intet farligt af sig visat, hvarföre jag hoppas kunna
siä mig bra ut härstLides. Strauss i Stuttgardt gjorde mig likväl fiat, men
genom sin ungdom. Han lärer vara omkring 30 är, men kunde vaI
passera för 22 24. Det är dock migot att vid den älder hafva gifvit
verlden en sådan impuls som han. Stiil och enkel i sitt sätt, bor han lika
enkelti tvenne smä studentkamrar inne Ui en trLidgärd. Han syntes van
vid besök ftän östan och vestan, sä att alIt gick temmeligen afmätt, mcd
undantag af en kort diskussion angäende hans arbete, i afseende ä

20 hvilkct han förklarade sig nöjd mcd min uppfattning deraf. Jag kom
ihäg den gamia regeln, att göra besöket kort i män af förcmälets
ceIebrit, hvarföre vi skiljdes. sedan han likvLil gifvit nägra löften till
min fördel. Han har ett vackert ynglings-ansigte, hvit och röd, ljust här
och stora blä, nägot utstäcndc ögon, hvilkas rörelser ger tillkänna en
kammarherre och bokmal. Han höll just pä mcd sista arket till första
delen af sin Dogmatik. för hvilken han. enligt ryktet, erhäller ett
honorarium af 30 000 R:dr Sv. B:ko. Det är dock nägot, hvarmed en
litteratör kan lefva som en karl. Det markligaste jag har att säga om
Bonn. är att jag der gjordc bckantskap mcd Anu!!, som, efter 20 års

30 förbud, nu af den nye Konungen mtt tillstånd att hälla förelasningar.
Coblenz har nägot tycke af Stockholm; dock tog jag hastigt afskcd
deraf, drack ej en gäng en droppa vatten, ehuru tvenne fioder der
sammanstöta, samt ej en enda droppa vi ehuru dessa floder äro Rhen
och Mosel. Det bcrömda Rheingau, frän Bingen till Maing, förtjenar
icke en promenad, sä framt man ej har räd att dricka godt ym för 8
R:dr 32 sk. buteljen. Markenbrunner drack jag äkta, nemligen ur
brunnen nedanför berget, hvilken äfven gifver vinet namn. och kan
försäkra, att det är godt, när man, säsom jag, var varm och törstig. Till
efterrättclsc länder, att man aldrig pä stället kan fä af dc bLittre vinerna,

40 utan mäste man i thy falI Ilta uppä källarmästarne i dc större städerna.
Sä mycket harjag likväl smakat af sorten, att du kan försäkra dc glada
vännerna i Stockholm, att den Rhcn-Blcckcrt, riitteligen Bleichart, dc
dricka i Stockholm, aldrig sett Rehns stränder. Vin Lir i allmiLnhet här
en dyr artikel, emedan det ständigt mäste drickas. Man fär det godt vid
Rhen för 1 1 R:dr 16 sk. B:ko, och här vid Neckar för 28 sk. buteljen.
men en butelj vid hvarje mältid kostar till och mcd mer än det smakar.
En resa vid Rhen vore ändä hcrrlig för bemälte vänner, hvilkas magar
sucka under hotellerna Royals och du Nords härdsmälta tyranniska
vilIde, ty hvilka vLirdshus flnnas ej här och hur orimligt äter man ej

50 sedan! Hvarje middag 12, 15 ä 20 rätter. En sädan middag mcd musik
och 1/2 butclj ym kostar 1 R:dr 32 sk., fäs till och mcd för 1 R:dr 16 sk.
B:ko. Till maten hörer vanligen kalf-, har-, ank-, kramsfägcl-stck, alIt
pä en gäng, utom det att alIt bröd, man dertill fär, är frän Tyska
bagaren. 1 Tlbingen åtnöjcr man sig vanligtvis mcd hjort- och råbock
stekar och betalar för 6 ä 7 rätter mcd godt ym 32 sk., ja man kan till
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och mcd hjelpa sig frum till en middagsbord af ganska god bcskaffcn
het mcd 28 sk. Brannvin kun härstades visserligen fås. men blott försatt
mcd baska. För öfrigt kun i utgiftcr föga uppseendc här göras. ty ifrån
Bonn till 8usd bo öfvcrallt stcnrika Engelsmän. Sjelfva Furten pä Rhcn
Lir mcd ängbitarnu ytterst billig, ungefär 12 sk. per mil ii :stu kajutan.
hvilkct troligtvis gör att en sådan mängd här beständigt befinner sig på
resande Vol. Annti 1 denna ärstid. ända till Maing. är hvarje ångbåt fuil
af passagerare. fastän minsi 3:ne lägcnhctcr dagligcn finnas. uppiit och
ncdåt.

Mvckct spräkförbistring nidcr här, alideles som i Svcrigc — man hör 10

idcl utländska ord i moderspräket inflätade. hvilket ovillkorligt skullc
martera min van BibliotckLirien A. 1 Stockholm. sä framt cj en tjcnlig
rcträtt för honom vore att finna - och dcnna rcträtt är till dc sköna
bibliotckcrna. det i Cöln mcd 2 000 incunablcs och 250 Aldinska
upplagor. det i Bonn mcd 100 000, och i Heidclberg mcd 120 000 band
och dessutom 1 800 manuskriptcr. Mcd alh dctta kunde han vaI höra
cn »kollner» bcdja sig »spazircn hincin». »diniren» o. s. v. — Jag mästc
vai äfvcn nämna nägot cm »das schönc Gcschlecht». som dock ickc är
utmärkt skönt. men 1 ullmänhct utan ccrcmoni samt oändligen ijulligt
och husligt. Hvad skullc vai vära damcr i Stockholm säga om en ung 20
och vcrkligcn vacker fru. som, churu hon lefvat 2 är i Bonn. ickc hadc
en cnda fruntimmersbckantskap? Hennes umgängc var hennes man,
som är Doktor och sanskrit-studcrarc, och hans bckantskapcr. Lika
lcdcs säg jag i Hcidclberg en privat Doccnts fru, som ätminstonc
synbariigcn ickc Ligdc nägon pigu, sjclf bestyra cm tö och tiilbchör. Mig
till ära var för afionen bjudning, bcstäcndc af ctt annat dylikt
kuttrandc Docentpar. lcke här bchöfver man gcncra sig mcd pjoller för
fruntimmcrnas räkning. Fruntimmcrna äro här hcmma i allmänna
littcrära och politiska ämncn. samt fråga sig snällt och bcskcdligt före,
der dcras vctandc ickc hinner till. Det är ±1 roligt nog att höra manncn 30

halla en förcläsning 1 ämnct och äbcropa förut gifna lektioncr, Gud vet
när och hvar. En sådant par bcbor en 2 ä 3 smårum. besöker aldrig
asscmbhcr o. s. v., och har väl aldrig tänkt pä att hälla en middag. en
kaff, dans, sup6 clier dylikt. Vorc lifvct hos oss sädant, sä skullc ickc
sä mängcn sucka bort sina dar i coelibatct. l Hcidelbcrg hördc jag den
bckantc Doktor Fortiage. jcmtc frun, sjunga stycken ur Frithiof. -. —

Du hadc troligtvis. i stället för dctta strögods. önskat dig nägot bädc
intrcssantarc och grundiigare; mcn dcrom tordc vi kunna fä språkas en
annan gäng.


