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1. KOPENHAMN. - RESA OFVER KIEL, HAMBURG. BREMEN. OSNABROCK
OCH MONSTER TILL DOSSELDORF.

1 det skönaste väder, en ännu sommarvarm Augustimorgon. sköt det
vackra ångfartyget Sverige plaskande in i Sundet, förbi de giänsande
kritklipporna vid Stevensklint på ena sidan och Falsterbo-rcf, mcd dess
fyrbåk. pA den andra. Resan ifrån Stockholm och Carlskrona, som
besöktes pä en liten stund, hade, $ ungefär 32 timmar. gått trefligt och
i äriigt Svenskt sällskap. Endast då vi angjorde Carlskrona, blåste
vinden upp och hotade mcd en stormig natt. Den korta vistelsen der 10
tillät den nyflkne, blott mcd fara att blifva qvarlemnad. att i språng
titta sig omkring i staden, som mcd för öfrigt vackert läge ser något
halfflirdig ut. Besöket hade verkligen sitt lilla äfventyr för en af
passagerarne, som derunder fick sina effekter iandsatta och dem
förutan måste fortsätta resan till Köpenhamn. Vililervalian lärer åstad
kommits af en liten sällskapsdam. som hördc till fartyget. Vare detta
nämndt för oskickets skuil, mcd ali toierans i öfrigt. Vi kommo från
den villervallan Iyckligt ut. förbi dc kanonspäckade batterierna vid
inioppet till hamnen. och sä snart vi voro ute på fritt vatten, lade sig
vinden, himmeln klarnade, stjernorna tindrade, det salta kölvattnet 20
blixtrade. glasen och en gitarrs strängar klingade på aktcrdäck, och den
maniiga. ruilande svenska sfingen ljöd hän öfver de dansande böljorna.

Det var mcd reminiscenser och efterkänningar från denna giada
qväll. vi besagde Augustimorgon halkade fram pä Sundets nästan
spegeliugna bölja. Vestanvinden hade hällit 1 nägra dagar. Endast
gårdags eftermiddagen bläste den upp ostlig, och matta käror afdenna
vind llägtade ännu i seglen pä en par hundrade fartyg, hvilka den mcd
ens skuffat fram ända hit, troligen efter i’ång väntan. Det var en skön
syn. Det ligger pä en gång något högtidligt och giädjande i anbiickcn af
en sädan fiotta, som mcd fara för tusentais menniskolif bringar fredens 30
helsningar och rikedomar ifrån strand till strand. Dessa fiytande
boningar äro vittnen för menniskosnillets djerlbet och makt. mera
talande vittnen, än arkitekturens största mästarverk; ty de iefva. och
bekämpa och besegra stundligen naturens biinda krafter. Och huru
skön är icke en sädan Iän byggnad. mcd sin massa af svählande.
symmetriskt formade dukail Det finnes osköna deribland. i en sådan
mängd. men pi nägot afstånd fil alla den läga. jemna. kuta formen;
språng och slagsidor försvinna: resningen biir lätt och smäcker. Och
huru sköna 1 denna omgifning, under Seelands leende, jemna, yppigt
bevuxna och gladt bebyggda strand. mot hvilken den kalare Skänska 40
kustens iånga våglinjer bilda en icke missgynnande kontrast. Det hela
var sä skönt, sä gladt och upplyftande. att jag ej kan jemföra det mcd
något annat än mcd en skön söndagsmorgon pä landet. hörd på en
trädbeskuggad kulle i den närmast omgifvande tystnaden och i kyrk
klockans aflagsna ljud, sedd i dc högtidskiädda, sediga grupper, som
från alla ängarnes blomsterinfattade gångstigar strömma tillsamman
till hufvudvägen. Sä syntes här dc mcd solens ltersken festligt bekiädda
segiarne fr’ån olika håll, tysta, men glädtiga, skrida mot samma mäl,
och hafvets glans och dess stränders fridfulla grönska vara den
omgifvande blomsterängen. Kyrkklockan hördes icke. men alla samtal 50
om bord afstadnade, likasom om alla iyssnat efter dess ljud. 1 min
dagbok stär ocksä, att det var en söndagsmoraon.

Ett år senare, i Scptember mänad. for jag åter genom Sundet och
genom den vackrare delen deraf, från Köpenhamn, förbi Heisingör, ut
i Kattegatt; men då voro soi och segiare borta, och tafian hade förlorat
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sitt lif.
Nu skoflade vi oss raskt förbi en mängd fartyg och i stafven

numererade lotsbätar, hvilka drifva omkring i Sundet, som fiugor i en
mjölkbunke. Snart gingo vi om »Tre Kronor». saluterade och stoppade
machin, för att invanta en krutafnämare, cmedan det är Förbjudet att
medföra krut in i hamnen. Länge väntade vi förgfifves. Siutligen
dånade svar från det längst bort hclägna kastellet, och en bat stack ut.
Då den lagt till sidan, uppklef dcrifrån en fullt uniformerad dansk
sjöofficcr, altererad sä att han knappt kunde få fram andan. Saken var,

10 att vårt Sverige, som tilihör postverket, var ett ståtligt skepp, med
örlogs-befiil, flagg och salut. Det är svårt att veta hvad dc Danske hade
för funderingar, men synbarligen väntade man sig något utomordent
ligt. — Nu voro vi fria från den farliga varan, gingo in 1 hamnen,
ankrade ett styeke från »Toldboden» och voro snart der, för att huta
titta i vära kappsäckar. rita kråkfötter i vära pass och derför betala
n’ågra styfver. )>DC( Danske Sprog» läter ej sä löjligt 1 ett Svenskt öra,
som det läser sig, ehuru det är alltför vekt i en manlig mun. På
detsamma uppräknades för oss en mängd värdshus. Vi, vännen 8.,
rättare -e, frän Stockholm, och förf., valde Hötel du Nord vid Kongcns

20 nye Torv, 1 midten af staden, kunde säledes på ditvägen beskäda en del
af dess förnämsta del och derefter vara hemmastadde. d. a. hafva tak
öfver hufvudet, i »Kongcns snnwkke Bye.»

Köpenhamn är en bland de ordcntligaste städer, till sitt yttrc förstås,
ehuru förf. ingen anledning har att tvifla, att det inre svarar deremot.
Största delen af staden är regelbunden, mcd raka och hvarandra
rätvinkligt afskärande gator. Husen aro jemnhöga och, ehuru ej af
nägon utmftrkt arkitektur, i allmänhet vackra. En stor del hafva fönster
af spegelglas, hvilket, jemte husens för öfrigt putsade yttre, ger en
vackcr anblick. Förf. är likväl osäker, om allt är spegelglas, ehuru det

30 pä tillfrågan försäkrades honom, eller om man ej har i kanterna
inböjda och således ngot framstående rutor, dels af vackert hvitt, dels
af i gredelint skiftande, vanligt fönsterglas. Alla bättre bodar och
magasiner äro försedda dermcd. Portar och dörrar utåt gatan äro ofta
vackert arbete, mcd en engelsk anstrykning i skärning och beslag. Dc
aro vanligen stängda, och en kloksträng går upp till hvarjc våning,
samt derifrän åter en sträng ned till portrigeln. Afven det inre afhusen,
förstugor, trappor o. s. v.. ser putsadt och omvärdadt ut. Gatorna
hällas rena, men gatläggningen är ej scrdeles aH skryta af; trottoircma
dock pä dc fiesta ställen oklanderliga. Dc harva också sin bestämda

40 ordning, sä att man alltid går pä trottoiren mcd husraden till venster.
1 annan händelse går man mot folkströmmen och mäste gifva plats.
Stadens form är, såsom Kölns, ungefär segmentet af en halfcirkel,’
hvars bas bildas af hamnen, ett sund mellan Seeland och ön Amager,
och hvars periferi beskrifves af en sammanhängande valI mcd vaI
värdade alleer och promenader. Med ctt ord: staden är en högst
ordentlig stad.

Liflig rörelse pä dess gator saknas deremot hclt och hållet. Endast på
Ostergade och pä platsen framför börsen. der dc större fartygen lossa
och lasta, mcd Knippelsbroe scr det lifiigare ut. Just den nyaste och

50 bäst bebyggda delen af staden star deremot ödc. utom pä sommaraft
narna, dä folket strömmar ät dc pä denna sida belägna promenader.
Köpenhamn hade fordom en stark handel pä Ostersjön, bäde mcd

Regeln hareit siort undantag, emedan nära en tredjedel af siaden, ChrisLianshavn
pä ön Amager, Iigger utom denna gräns. Likasä försuiderna utanför vallen.
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kolonial- och manufakturvaror. vanligen från Englund, till en del från
ort och stalle. Manufakturartiklar produeerar nu Ryssland för eget
behof, och till Finland komma dc numera öfver Lflbeck och Hamburg.
Både handel och fabriker hafva derföre i Köpenhamn bctydligt aftagit.
Den stora hamnen för 600 fartyg står till stor del tom, och de fartyg.
som finnas, bestä till större delen af små skutor. Folkmängden riknas
dock till 120 000, och, som det synes, tillvexa ännu förstäderna.
Åtminstone hade den utanför Vesterport fiera nya hus.

Då Thorwaldsen finnes i Köpenhamn, är han utan tvifvel stadens
största märkvärdighet — näst hans arbeten likväl. Han residcrade i ett jo
af dc fyra kungliga slott. som finnas i staden — i Charlottcnburg. Vi
infördes hos honom af den artiga och välvilliga »Digteren Andersen»,
som der tycktes vara hemmastadd. Den värdige mannen, af en statyr
och ett ansigte, som en tänkande, ärlig och kraftig nordisk bondes,
vandrade der i djupaste neglig& till hälften dold af en kort ylleblouse
eller liftröja. och tog emot oss mcd en tryckning af sin andeligen och
lekamligen väidiga hand. Besökande förnäma damer kommo mcd rjäs,
men den som icke Ijäsade var mejselns herre. Han stod i sin ogenerade
drägt lika ogenerad. som om sagde damer aldrig skulle sen nägon
annan manlig habit. Vi fingo gä in i hans boningsrum och sängkam- 20
mare. der en poetisk halfordning herrskade. men der väggarne voro
fulla af sköna tafior, vördnadsbetygelser från dc förnämsta nu lefvande
mästare. Sedan besöktes hans atelier, der vaI modellerna till hans fiesta
berömda arbeten voro det förnämsta. Bland saker i marmor fanns
utom annat en Pan och en herrligt skön Ganymed, som ännu ligga mig
i hågen. Vi fruktade att genera genom för längt dröjsmål. Tiden var
derföre För kort. och min dagbok hade jaa då ännu ej i ordning. mins
derföre nu mera icke ens hvilka arbeten som dä voro under händer. Dc
berömda tolf apostlarne och Frälsaren i »Fruekirken» får hvar och en
se, blott han reser till Köpenhamn, men hautrelieferna öfver kyrkans 30
portal för han icke se. om han ej hittar pä nägot medel aH flytta dem
lägre ned elier höja sig sjelf från gatan. Dc skatter, Thorwaldsen
medfört från Italien, äro uppställda i fiera salar uti Christiansborgs
slott, medan ett museum för dem uppbygges, tätt invid detsamma.
Bland dc mänga prisade saker, som der finnas, bestäende i en mängd
afgjutningar efter antiken, modeller, några målningar och arbeten i
marmor. äro af sednaste slaget ej alltför många af Thorwaldsens hand.
Förf. bekänner, att han mest intogs af en dödens engel och ännu mera
af tvenne hautreliefer i marmor En af dessa. kärlekens åldrar, var till
både uppfattning och utförande sä utomordentligt skön och Iefvande. 40
aH man helt och hället glömde stenen. Till venster pä tafian står en
qviniig figur invid en korg med amoriner, som, vältrande sig öfver
hvarandra, sticka ut de små hufvudena mellan korgens spjelor och på
allt sän visa sin håg att komma ut i det fria. Men v’årdarinnan plockar
upp dem blott en i sönder. Annu längre till venster stå tvenne barn, en
gosse, mera liknöjd och trankil. men en flicka, som. brinnande af
nyfikenhet. halft äterhällen af blyghet och fruktan, försigtigt lutar sig
fram, för att taga dc små lockande kräken i närmare skärskådande. En
af dessa. som nyss sluppit ur rangelset, flyger jublande i en jungfrus
utsträckta armar, som står korgen närmast till höger. Bredvid henne 50
ses ett älskande par, omgifvet af amoriner, hvilkas vingars spel redan
något saktat sig, och af hvilka en prosaiskt står pä marken bredvid
älskarinnan, under det att denna sträcker sina armar mot älskaren —

icke mot kärleken Ldngre bort sitter en trumpen — säkert äkta — man
och ger föga akt uppä makan, som, hållande en kärleksgud i vingarna,
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häfstången har dock kanske varit kunglig frikostighet, i afseende icke
mindre a de iärdas personer samt enskiida litterära företag, än för
vetenskapliga institutioner, samiingar 0. s. v. Till bevis länder. att t. ex.
den aflidne Rask ror sina resor hade ett understöd af 52 000 Rdr Sv.
Rgs. samt professor Bröndsted ett dylikt af 36 000 Rdr. Annu resa
årligen sä vai vetenskapsmän som bellettrister med icke obetydliga
understöd, ehuru dessa numera något aftagit. Genom en sådan frikos
tighet mäste mycket kunna uträttas. Dertiil kommer ett medel. som,
ehuru 1 sig sjelft en småsak, likväl i en despotisk stat är af inilytande,

10 emedan det visar, att vetandet är aktadt: det nemligen att titulera
vetenskapsmännen. En titel är som en orden 1 sädana länder. Det är
ingen heder att ega den; men det kim 1 sammanlefnaden vara en
olägenhet att sakna den. Den är icke ett bevis pä Cörtjenst; meri att
tilldeia förtjensten en sådan grannlåt är ett bevis pä aktning för
densamma. 1 Köpenhamn heta proressorerne »Etatsraad», »Geheime
konferensraad» o. s. v. Det läter löjligt; men lärdomen och talangen
hafva sin fåfdnga, och en man, såsom t. ex. Oehlenschläger eiler Örsted,
förblandas dock ej med ett annat »Raad».

Egentlig censur finnes icke i Danmark. 1 stället kunna tidningsnum
20 mer och böcker indragas samt aktioner anställas. Detta drifves också

mcd fart. Betydliga böter och förbud att skriCva följa säsom straff för
öfverträdelser, om hvilka en författare på förhand ej km veta, att de
äro sädana. Ett sådant förbud på längre eller kortare tid hindrar dock
blott den ifrågavarande personens namn att synas i en tidning eller pä
ett titelblad. Likväl är tidningspressen endast i händerna på kunniga
och upplysta personer. Professor Sibbern skrifver ifrigt i tidningarna
öfver pohtiska ämnen. En bland tidningen Faedrelandets redaktörer,
men som nu lärer stå under skrifningsförbud, Monrad, är theologie
licentiat, stark orientalist, eger derjemte goda filosofiska studier och

30 har iifven studerat nationalekonomi. Det är en stor fördel, att sädana
män sköta det politiska skriftställeriet, isynnerhet då nationen saknar
ali uppfostran i detta hänseende, och det egentliga folkets bildning ej
sträcker sig utom rehgionskunskapen. Ty såsom alltid i en despotisk
stat, har vetenskapen varit utan infiytande pä massan. Den har i
sädana förhäilanden utseendet af en lyxartikel, som ger regenten en
Mecenas-gloria. men för folket är utan direkt betydelse. Endast
framtiden kan till detta bringa några frukter aCden dyrbara planta. det
gödt mcd egen svett och möda, men af hvilken andra nationer skördat
gagnet, förr än folket sjelft. Hvem ville dock neka. att äfven en sålunda

40 från folket isolerad vetenskap gagnar. säsom den rara vexten i en
botanisk trädgård, sedan dess frön tusenfaldigade kommit i jordbru
karens händer.

Lifvet i Köpenhamn är redan nägot Tyskt, eller kanske rättare
Engelskt. En god sed är att mottaga en gäst vid thebordet, med alIt
hvad som hörer till en enkel qvällsvard, samt derpå liha följa en liten
desert med ym. Bränvin och punsch ser man ej vester om Sundet.
Fruntimmema i Köpenhamn äro öfverhufvud ganska vackra och
sakna sallan den skära rodnaden pä den rena, hvita, nordiska hyn.
Männerne se ej i samma rörhallande bra ut och äro oftast småvexta.

50 Lyx och modesjuka i kläder är ej stor; på manssidan isynnerhet ganska
sälisynt. Glädtigt sinne och välvilja äro desto allmännare, det förra,
emot hvad ofta fallet plär vara, äfven ailmänt rädande hos vetenskaps
idkare och litteratörer öfverhufvud. Med ett ord: fremhngen finner sig,
sedan han gjort några bekantskaper, serdeles vai i Köpenhamn; men är
ej börsen vai späckad, sä är ej värdt att dröja länge, ty lifvet är der
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temmeligen dyrt. Sedan man haft erfarenhet deraf. förefafler professo
rernas vaniiga Iän af 4 000 rdr rgs, ehuru god i jemförelse med lönema
vid dc Svenska universiteterna, visst icke för stor. — Stadens berömda
förlustelseorter, Dyrehaven Och förnämligast Charlottenlund, flck jag
ej tiflfäile att se. Men det kunde lätt märkas, att befolkningen älskade
det gröna, emedan promenaderna kring staden alla aftnar voro upp
fylida af lustvandrare. Vid lustslottet Fredriksberg, väl beläget, med en
vacker park, gafs, samma dag vi kommo till staden. musik, med
anledning af någon der boende kunglig persons,jag trorenkedrottning
ens. födelsedag, Och tillloppet af besäkande från den nära en half mii 10
aflägsna staden var tairikt, säkert 7 ä 8 tusen personer.

Mcd ångbåten Christian den Ättende, af 180 hastars kraft, kommer
man pä 19 timmar från Köpenhamn till Kiel. Färden går förbi Möen
Och Falster, mellan Laaland i norr och Femern i söder. Af alIt detta
sågos endast de tvenne sistnämnda, emedan de båda föregående
passerades om natten, Och således äfven den romantiska Möens klint
icke lät se sig. Femern hade mycket tycke af Öland, ehuru i miniatur.
låg och skoglös, men odlad, med hvita kyrkor och byar. En liten
diversion ombord gaf ett Engelskt sällskap, en ung dam, baronessa, 20
vacker, men af fullkomLigt judiskt tycke, och tvenne temmeligen unga
partikulierer, hvilka alla voro singuliert singuliera. Den sköna barones
san bäddade sig sans fu90n för natten en säng på däck, jemte en af
partikuliererna, säkert i skydd af Engelska vapnet och dess »Honny soit
qui ti:a! y pezse». Eller var kanske partikulieren en botgörande, som
ville späka sin lekamen med sömnlösa nätter. Vare hur det viii!
Christian den Ättende IOpp sin bana fram. antingen man sof eller
vakade. och befann sig snart i den vackra hafsvik, vid hvilken Kiel
ligger.

Det var åter söndag, och jag dröjde i Kiel den dagen, för att dock se 30
mig nägot ikring, osaker om jag nägonsin mera skulle passera denna
väg. Professorn i filosofien, Chalybaeus, förut i Leipzig, i hvilken jag
fann en ailvarhg och välvillig man, gjorde mig dagen ganska angenäm.
På en senare genomresa hade jag äran förnya hans bekantskap,
äfvensom göra en ny, intressant, i professor Dorners person, en
Wflrtembergare. Han är en upplyst och toierant theolog, som dock
starkt inklinerar åt ortodoxien och i denna riktning deltagit i den
theologiska strid, som nu föres i Tyskland. Hegelska filosofien re
presenteras här afDr Peit, hvars bekantskap jag ej 1kk tilllfälle att göra.
Serdeles berömda namn vet jag ej om Kiel har, i fali ej den Nitsch, 40
katalogen upptager, är den kända klassiska archäologen och mytho
logen. Dock, veriden är sä fuil af berömda mAn, att det är svårare att
veta, hvar dc ej finnas, åtminstone bland professorer, än att leta ut de
namnkunniga. Lärarnes antal vid universitetet är in summa 39; stu
denternas i medeltal 400. Dessa sednare voro till större delen skingrade.
Några visade sig ännu i sina Iandsmanskaps mössor. Vid universitetet
är allt på Tysk fot, äfven hvad duellerna angär, hvilka Iikväl ofta lära
föras pä pistol. Universitetet har sin lokal, icke serdeles förmånlig, i en
del af ett gammait hertigligt, rätt ansenligt slott, hvars hufvuddel bebos
af en Dansk prins, ståthällare i Hoistein. 50

Sjelfva staden, med 11 000 invånare, ser gammal och ruskig ut, men
förskönas af den vackra omgifningen. Norr om slottet finnes en park
med utomordentligt vackra alleer, hvllka, ätföljande hafsstranden,
förlora sig i en skön bokskog, Dästerbroek, i hvars närhet ett sjöbad
finnes. Hela denna promenad, Iifvad af omvexiande kullar och berg, af
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hafvets grannskap. af små täcka villor och blomstergairdar, har fil Jikar.
Söder om staden visar sig den Hoisteinska kulturen i ali sin skönhet.
Laiga, fruktbara kuilar, mcd grönskande hackar i stallet för gardesgair
dar. Dessa kullar, mcd häckarnas långa, vägiga, slingrande hnjer, gifva
en skön anbhck. Husen, som till sin inrLittning aro kanda ur Neder
iändska skolans målningar, ligga omgifna af tradgårdar och inbaddade
mellan löfträd. Dc airO byggda af korsvirkc, och mellanrummen fyllda
mcd tegelsten. Vaggarne hafva nemligen blott ett enkelt lag af dessa
och malste derföre uppehåhlas af korsvirket. Öfver dem höjer sig det

lo höga, spetsiga taket, tackt mcd såkallade skånska haimtak. 1 det inre
sträcker sig iaingsåt hela huset en mcd fiata stenar belagd. brcd, öppen
gång. »die Tenne», vid hvars inre anda den låga spiseln stair, midt p1
golfvet. Litet bakom den finnes en tvärvägg af plankor, som från det
öfriga afskiijer tvenne kamrar, bchangd mcd det glansande. välskurade
husgerådet. På ena sidan om die Teime ar stallet. på den andra fähuset,
baida mcd skilda ingångar, sai att endast krubborna och dc &odiga
krcaturcns hufvuden finnas inom densamma. Förraiden för folk och fil
förvaras p1 den rymliga vinden. Ehuru man mcd hästar och vagn alker
in i die Teime. som äfven utgör logen. sai håhles iikväl den lika snygg.

20 sam alh öfrigt 1 huset. Afven den har vanligen fönster, p1 bäda sidor
om inkörsporten, med, såsom alIt synligt af träd, vai mailade poster.
och ofta försedda mcd gardiner. Till och mcd vagnar och annan
redskap aro vanligen grön- eller bIaistrukna.

Större delen af vägen från Kiel till Altona, som är en präktig, alldclcs
ny chaussee. är man omgifven af detta trcfliga landskap. Det bllr dock
iangrc ali söder mera jemnt, kullarne försvinna. och i deras stählc
infinna sig stora moar mcd bränntorf. Hela sträckan. ehuru den
förcfailcr frcmlingen nog nk och fruktbar. tilihör dock den mindre
fruktbara delen af Holstein. Geesz-landct. undcr det den vcstra delen.

30 die MarwIw,,, är den egentligen rika och bördiga. Jordmaincn är sai
olika, att man i denna del gräfvcr stora gropar, i hvilka man begrafvcr
den helt och hailiet onyttiga gödscln, medan man i andra delar aflandet
omsorgsfulit uppfiskar hafstången, beströr den mcd artcr och inhägnar
svinen öfver dcnsamma. för aH laita dem deraf bcrcda gödningsämne.
1 dc rika traktcrna skall bonden Iefva öfverdaidigt. och spelsjukan varat
mycket gängsc. Folket har intet utmärkandc i sin dnägt, utom det att
qvinnorna nyttja vanliga karlhattar aC filt — ett synncrligen fult mode.
Köpingarne Neumflnster och Bramsted, genom hvilka viigen gair. äro
stora byar. mcd utseende af stor rikedom och väimäga. Husen äro här

40 lika sai byggda som i dc vanliga byarnc, mcd den skilnad, att man
förvandiat stall och fähus i boningsnum samt inhyst det fyrfota
husfoIkct i en egcn lokal. En måhtid i en sådan köping gcr begrepp om,
hvad der finncs för öfverflöd p1 kött och bröd, och huru alIt är godi
och mustigi. Man ser dcssutom. huru här hvimlar af kalfvar. kalkoner.
gäss. ankor. höns, duR’or o. s. v., huru hvarje bonde har sin köksträd
gård bättre försedd, än prostmor i nordligare ländcr. Det gjordc mig
ondt. att p1 åtenresan p1 miste om ali denna hcrrlighet; ty det kan
uppvflga njutningcn af ett målningsgailcri, att se menniskor lyekiiga
och nöjda! — sä ser folket hIir ut — och isynnerhet i den klass, som oftast

50 brottas mcd nöden. Mcn det bar den gängen af i diligcnscn genom
mörka natten.

Genom dröjsmaliet i Kiel hade jag om söndagen försummat diligen
sen, som afgär genast efter ångbåtens ankomst. och f5ck derföre göra
resan i en »Personen-Wagen», mcd tak af segelduk och fyra säten efter
hvarandra. men försedd mcd Iiggi]edrar och bra nog för en dagsresa.
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då sällskapet dertiil var ganska anstandigt. Man reser mcd samma
hästar 8 Sv. mii på 16 timmar. 1 mörkret anlände vi till Hamburg. icke
desto mindre tog sig den hiinga rad af Iandthus, vi passerade. förrän vi
hunno staden. ganska viii ut, starkt ekliircrade, som dc nästan aila
voro, och uppiysande de omgifvande trädcn mcd dagrar Och halfskug
gor. Ofver ahit svärmade giada barn omkring, som pä stänger buro
grannt mälade papperslyktor. hvilket här syntes vara alimän sed Och ej
litet bidrog att illuminera trakten. Annu vid Damm-thor och på den
närliggande Espianaden var ganska lifligt. Och 5ii gaf Hamburg i
qvälldunklet ett godt begrepp om sig. ‘0

Men vid närmare beseende ledsnar man snart vid Hambur. Har
man rekommendationer till dess rika patricier. sLi kunde något vara att
göra, ty de siigas hzihla sig ett bord, hastadt mcd häekerheter från alla
verhdsdelar. Det vore en näring både för magen och vettgirigheten.
FörC. egde för hela sin resa inga rekommendationsbref, ehuru sådana
godhetsfuhlt blifvit honom erbjudna, minst till Hamburg. Dc förskaffa
ocks’å vanligen på sin höjd blott en middagsspisning eller qvällsvard,
men betaga en nöjet att hjelpa sig fram pä egen hand och glädjas åt
slumpens lyckskott. Man generar dessutom mindre mcd ett blott besök,
än mcd presentationen af ett rekommendationsbref, Då det sednare ger 20
tilhkänna, att man gjort bckantskapen af beräkning för egen trefnad, sä
visar det förra blott en förlåtllg nyfikenhet i afseende ii den cehebra
personlighet, hvilken besöket gäller. — Men vi voro ju i Hamburg.
Stadens inre har föga annat, än dc rika magasinerna, som förtjenar att
beses. Dess enda vackra dcl är den beryktade iungfernstieg. en alice
mcd derinvid liggande gator, som omsluter tvcnnc sidor afen fyrkantig
bassin. bildad af Aisterfloden. och den redan nämnda Esplanaden, en
till den förra stötande, icke lång. öppen. mcd träd planterad plats.
Dessa bäda ega en mängd vackra, nya hus. mcd sköna fönster af
spegelglas. Jungfernstieg har dessutom tvenne paviljonger. af hviika o
»Alster-Halle» förtjenar en besök för sin magnifika inrättning, samt på
en sida dc aldra gentilaste hoteller och magasiner. Vackra hus. i stor
stil. äro Gymnasium och den nya Börsen. Den gamia är ett litet
obetydligt hus, mcd ctt dertihl hörande öppct skjui och en instängd
plats, som förtjenar ett besök kI. mehlan 1 och 2 pä dagen, blott för
betraktandet af alla dc affärsansigten. säkert 2 å 3 tusende, hvihka
hvimla der och på den tihlstötande gatan. Rörelsen i staden är endast pä
vissa orter betydhig. ehuru mycket mindre än man kanske föreställer sig
den. Detta kommer viii deraf, att staden genomskäres af kanaler, två
ifrån Ahster, och åtminstone tre från Ehben, uppå hvilka alla varor 40
transporteras till och från magasinerna, som higga tätt invid desamma
och derföre dölju sä viii dem som trafiken för vandrarens blickar.
Endast från broarnc kan man titta in i det lif, som pä dem räder. Dc äro
uppfyllda dels af Elbefartyg, som tiliföra Hamburg det inre landcts
produkter, säd, fruktcr och manufakturvaror, samt äter gä uppför
iloden mcd kolonialvaror, engehska och franska fabrikater m. m., samt
af primar, hvilka föra dessa från de oceanbefarandc segharne och
tillföra dem ali verldens natur- och konstaister. Af dessa orsaker ses
också ingen rörelse pä kajen vid hamnen. Kajcn är scrdeles hög. för
öfrigt mera ruskig än ståtlig. Skeppen higga ett betydligt stycke 50
derifrån. tätt sammanhopade. och gifva ingen vacker anblick. Stock
hoims sköna skeppsbro ser man hvarken i Köpenhamn ehler Hamburg.

En egen slags handel är styckehandeln. Pä alla gator stä min och
qvinnor vid bord eller lädor, lastade mcd serskilda små artiklar. Den
ena skdker »toif skiiling», den andra »sexton skilling» o.s. v. Meningen
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är. att hvatje handelsartikel, ehuru af de mest olika slag. säijes till det
utropade priset. Deras handel är synnerligen liflig.

Det offentliga lifvet är i Hamburg, som i norra Tyskland öfverhuf
vud, tom och tråkigt. Musik bestäs dock hvarje afton på kaffehusen,
men af en fåtalig orkester, till hvars toner ingen lyssnar. 1 promenader
na visar sig icke mycket folk, och de. som der finnas, se ängsliga ut,
eller myndiga och penningstinna. På theatern, som har en stor, men
oprydd salong, hörde jag den Suimma. Masanielio, hr Wurda, och
Pietro, hr Reichel, voro tvenne lika jettelika figurer som stämmor.

10 Afven den förres, i Hamburg lofordade, tenor var skarp och sträf.
Första sångerskan, också en favorit hos Hamburgarne, var genom sin
korpulens ett de förra värdigt motstycke, och skrek »uhyre» sträft och
gälIt. AlIt syntes vara beräknadt, att genom stora figurer, gester och
röster uppskaka ett likgiltigt publikum. 1 samma groteska smak är
publikens förhållande till die »Jungfern», för hvilka Hamburg är sä
beryktadt. Balerna hos Peter Arens aro kända. Man skulle tro, att der
vore rätt gentilt och ståtligt. Men långt derifrån. Danssalongen är
temligen låg, på väggarne äro mälade serskiida nationers vapen, och
möbierna bestå af målade trädbord och stolar. Inga speglar, inga

20 glänsande kronor finnas. Rummen för serveringen Aro lika skrala. Hit
gär Hamburgaren man g&ne, och fremlingar, till och med furstar,
försumma ej att bese ett ofrentligt nöje af sä eget slag. Det kan också
antagas, att största delen af Hamburgame sjelfva gå dit endast för att
se, isynnerhet som dc damer, här samlas, skola vara de redan på
dekadens stadda. Dc, som hafva större anspråk, besöka parterren i
theatern, och äfven här ser man endast vai klädda både äldre och yngre
personer af mankönet, utan att lAta sig genera, jemte dem innehafva
platsen. som pA intet vis är en föraktad plats. En gata. Dammthonvall,
en om aftnama vanhg promenad, har i husens parterr endast in

30 vänarinnor af detta slag, som vid en lampas sken inifrån rummen gifva
sina behag till åskädande i dc öppna rönsiren. Dc synas aila vara afden
ari, som i Sverige benämncs ladugårdspigor. Man behandiar saken som
ali öfrig trafik i en frihamn. Men oaktadt denna oftentlighet, är man
fredad för ali skamlös efterhängsenhet, hvilket icke kan sägas vara
fallet i Köpenhamn, der antalet af detta slags damer icke torde vara
mindre, än i Hamburg.

Som man finner, är denna del af senatens förvaltning ganska liberal,
äfvensom smaken hos patricier och plebejer synesjemnlik. Meni öfrigt
är republiken iångt ifrån jemnlikhets-idealet. Dess förnämsta embeten

40 Aro i vissa patriciska slagters ego. Om dessa lemna stats- och stadskas
san större bidrag ur sina rika penningkistor, så får den lägre borgaren
i stäilet gå under musköten och i sin tur posta pA stadens vallar, eller
skyllra för de högmögende vid rådhusets portar. Tryckfriheten är stor,
sä snart det rörer någon annan, men öfver republikens egna angela
genheter fär ingenting skrifvas.

Hamburgs omgifningar aro icke af naturen sköna, men ganska
behagliga genom de mänga villorna. mcd till dem hörande anläggning
ar. En vacker kyrkogärd utanför Dammthor förtjenar också ctt besök.
Der har man, nästan alla tider på dagen, tilifälle att se dc för en

50 krämarstad karakteristiska begrafningsceremonierna. Den döde beled
sagas af lejda sorgfigurer, i strumpor och skor, mcd pudrade peruker.
Liktäget utgöres af toma vagnar. dels ditsända af anhöriga och
bekanta. dels kanske, för stätens skull, hyrda på sjelfva sorgehusets
bekostnad. Inom stadens område ligga fyra byar vid Eiben, die
Vierlanden, märkvärdiga genom invånarnes drägt, som är olika i hvarje
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by, samt genom qvinnomas skönhet. Flickoma hädfrån sälja vanligen
frukt och biommor på stadens gator. Man kan omöjiigen låta bii att
köpa af en sådan vaeker stygga, då hon mcd den mest skälmska min
och den ledigaste tunga pladdrar fram böner, smicker, och beröm för
sin vara. Der stod nära mitt logis en liten tolfårig, som tvang mig att
köpa en aprikos, hvarje gång jag gick förbi, ehuru jag ej kunde förtära
dem. Dessa flickor se naiva och oförderfvade ut och äro vanligen
skandinaviskt bionda.

Till Hamburgs omgifning kan äfven Altona räknas, hvars stadsport
leder direkte in i Hamburgska förstaden St. Paul eller Hamburgerberg. te
Och likväl äro tullförfattningame stränga i afseende å handeln mellan
de båda fristäderna. Altona ser gammal, trång och förfallen ut.
Rörelsen är också obetydlig, ehuru danska regeringen, genom att
anlägga en skön chaussö till Kiel och genom att förhindra vägbyggna
den mellan Hamburg och Lybeck, sökt draga handeln öfver Altona.
Nu har man för afsigt att här inrätta en jernbana. Som bekant, äro
Öster- och Nordsjön förenade genom Kielska kanalen och Eyderflo
den. Men dessa kunna endast passeras af smärre fartyg. Färden är
dessutom långsam. och afgifterna betydliga. hvarföre äfven trafiken på
denna väg är ringa. 20

Från Kiel till Hamburg och under vistelsen i denna stad hade jag
sällskap af en målare frän Wien, en ung hygglig kari, som gerna ingick
i allvarsamma samtal. Hos honom fann jag för första gängen exempel
på det fritänkeri, som eger rum inom katolska församlingen. Hans
skepticism sträckte sig icke till religionen, utan blott till kyrkan —

bikten, allaten o. s. v. Han sade bland annat; »Jag har en ungdoms
bekant, en stor vildbasare och flickjägare. Han är nu prest och flck
inom ett år tillstånd att vara biktfader (Beichtiger). Hvad skall jag nu
bry mig om hans afiat och aflösning? Eller är det ej löjligt att till honom
säga: Ich bekenne es Goir, dem Erlöser, der heiligen Murrer Gortes, ollen 30
Heiligen und dir on Gortes Suut! (så ungefär). Nej, hellre kan jag pröfva
mig sjelf och gifva mig sjelf aflösning.» Mången protestant kan hafva
lika tankar mcd honom, emedan det är svårt att skilja personen och
embetet, dä embetet kräfver en sådan helgd som det presterliga.

TilIfället gjorde, att jag snart fick föra samtal i samma «aine, men
mcd en heit annan person. På ångbäten, som gär till Harburg, en liten
hannoversk stad pä andra sidan Elben, som här torde hafva nära en
half tysk mils bredd, fanns en forman från Bremen, hvilken ifdgt lade
an pä att i mig värfva en passagerare. Som han tappert prutade af, vann
han snart sitt ändamål. Innan kort presenterade han för mig såsom 40
medpassagerare en man om 30 år, pä hvars drägt till häiften röjdes, att
han var prest, samt pä sLitt och uppsyn, att han var pietist eller ditåt.
Bäda delarne besannades snart. Han var prest och lärare vid ett
»Rettungshaus» i Dflsselthal, nära Dflsseldorf. 1 sådana inrättningar,
af hvilka ännu ganska fä finnas i Tyskland, upptagas och uppfostras
dels redan för brott straftade ynglingar, dels värnlösa, som befinna sig
i den belägenhet, att behofvet snart kunde leda dem till brottet.
Räddningshuset i Dflsselthal var det första pä kontinenten och är
stiftadt år 1822 af en grefve von der Recke Wol,nerstein, som eger der
nämnda och andra gods, deribland Overdyk, hvarest en del afanstalten 50
finnes. Han och hans grefvinna, som sjelfva haft åtta barn att
uppfostra, hafva dock tillika varit föräldrar för mer än 800 barn, hvilka
här blifvit värdade. För närvarande var dessas antal 140. Utom till
vanlig skolundervisning tillhållas barnen till handaslöjder samt arbete
i trädgård och på fiiltet. Unden’isningen och närmaste vkden besörjes
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afflera lärare och lärarinnor. lnrättningcn uppehålles numera. utom af
egendomcns aftastning, genom frivilliga bidrag från alla hll samt
genom inkomsterna af ett tryckcri, hvarifrån bland annat utgifves en

tidning, »der Menschenfreund», och en månadsskrift, »Magazin fOr
Kinder».

Den nämnde presten återkom nu från en resa till England. Han hade
företagit denna p1 inbjudning af den bekante arbetaren för slafvcriets
utrolande. qväkaren William Alleti, som nyligen besökt Dflsselthal.
Resans ändamäl var kännedom om dylika och dermed närbeslägtadc

10 anstalter i England. Mannen var aktningsvärd genom sin ifver för den
sak. han tjenade, samt för sin karakter. äfven om denna hade itlgon
släng af den hos dc väckte vanliga intoleransen. Vi rardades från
Harburg genom natten. af hvilken större delen tillbragtes i diskurser
och dispytcr i de allvarsamma ämnen, som närmast rörde hans kalI och
till en del nina studier. Vid ankomsten till Bremen steg han först ur hos
en handiande af sina bekanta, och genom bädas artighet tvangsjag att
göra likaledes samt begagna mig af Bremarens välvilliga gästfrihet. Dc
begåfvo sig snart båda bort till en middagsmåltid 1 närheten af staden,
der handelsmannen förut hade sin familj, icke utan stor ehuru onödig

20 förlägenhet och hjertliga ursäkter till mig, som endast skulle dröja ett
par timmar i stadcn och derföre ej kunde vara mcd om partiet.
Menniskovännen från Dlsselthal önskade mitt namn i sin minnesbok.
Jag hade ingen sAdan att framlägga, nen skall derföre icke mindrc
minnas honom och min hjertligt välvilliga värd i Brernen mcd aktning
och tacksamhet.

Jag hoppas den värde läsaren kommit till Bremen, utan att veta huru
det gatt till. Dä har han gjort den färden p1 samma sätt som förf.. som
dels under ifriga samtal. dels under sömn icke kunde hälla reda p1 huru
vägen gick. Nattcn var mörk, och cndast dc vagncn närmast omgif

30 vande föremålen kunde scs. Dessa lönade åtcr icke mödan att se uppä,
emedan större delen af vägen endast crbjöd tallskog och ljunghedar.
Närmare Bremcn blef landet odladt, men fortfor alit att vara en
enformig slätt. Här och der — en backe och 3 å 4 köpingar göra något
afbrott i enformighcten. 1 Harburg skeddc temligen sträng visitation,
hvilken 1 Mflnster p1 preussiska området förnyades. Mcn sedan
lemnades kappsäckcn i ro. ända till Lindau vid Bodcnsjön.

1 Bremen. likasom till en del i Hamburu och 1 Kiel, ser man huru
husen uppstätt ur den holsteinska, förr bcskrifna bondarkitekturen.
Die Tenne har blifvit en stor förstuga, hvilken ibland derjcmte begag

40 nas såsom magasin, någongång hyser ett litet salustånd. men vanligast
blott är uppfylld af kistor och skåp. Fähus och stall aro förvandlade till
flera kamrar, af hvilka hvar och en har sin serskilda ing1ng frAn
förstugan, vanligen utan att stä i förbindelse mcd hvarandra. Öfver
denna gamla stam har dock en ny våning uppvext och lAtit uppfostra
sig i den nyare tidcns anda. 1 sjelfva Hamburg ser man ännu hus, som
skyllra mcd sparrverket mcllan teglen. Karlarnes drägt bland landtfol
ket är både i Holstein och Hannover den vanliga — en lång tröja eller
korrt rock, utan nAgon egenhet. Qvinnorna i Holstein utmärka sig
genom dc nämnda karlhattarna; dc i närheten af Bremcn äro helt och

50 hållet svartklädda, med svart sidcnsalopp och svarta omslag kring
halmhatten. Mellan OsnabrLick och Munstcr hade dc till och med
sidenhattar mcd svarta plymer. Frän alla dessa fula drägtcr stack dc
nämnda Vierländerinnornas Schweitzerdrägt behagligt af.

1 Eremen är väl ej mycket att se: men äfven om så varit. skulle jag ej
haft tid dertill. 1 kyrkorna finnas altertaflor af Holbein den yngre och
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Tischbein. Fysiska sällskapets museum skall vara väl försedt. Lärda
anstalter för öfrit äro tre förenade skolor. en elementar-, en handeis
och en Iärdomsskola, samt några vexelundervisnings-skolor. — Folk
mängden är 50 000, således ej ens hälften mot i Hamburg (120 000);
men Bremen skall iikväl ega fiera egna fartyg än sistnLimnda stad, mcd
hvilka handel drifves förnämligast pä Nordamerika och Iilligast med
passagerare och tobak. Afskeppen ser man dock intet, emedan dessa ej
kunna p1 uppför den grunda Weserfloden, utan stadna, dc största vid
det 7 mii aflägsna Bremenhafen, de mindre vid det 2 mii från staden
belägna Vegesach, der varfven flnnas. Staden har pä venstra flodstran- 10

den nägra vackra hus; men hela den del dcraf, som Iigger pä högra
stranden, är gammal och ful. Ridhuset är en gammal, obetydlig
byggnad. Framför detsamma står en kolossal och illa gjord sten
Roland, mcd ett vapen (jag vet ej, om det var stadens), der eljest
fikonalöfvct plär finnas. RådskLillaren var som bList under reparation,
och jag flck endast se en af »dc tolf Apostiarne». Den ande, hvaraf
dessa äro uppfyllda. är Rheinvinets, som ingenstädes finnes äldre och
dyrbarare. Päfyllningen sker succcssivt ur den ena Apostein i den
andra, och öfvcr dem alla står ännu »Rosen», hvars ym ingen utan
Rädets serskilda tillständ mr smaka. Min börs och jag flyddc lyckligt 20
dc faiska Apostiarnes frcstelser.

Resan till Osnabrtick gick, ungefär som den till Bremen, i mörkan
natt, dock i postvagn och i sLillskap af annat slag, idel affärsmän samt
ett par matronor. En af dc förra, en borgare från Osnabröck, slagtarc
eller sä bortät, talade mcd mycken sans om ställningen i Hannover och
försäkrade, att åtminstone borgerskapet i Osnabrtick skulle stä fast vid
sin opposition. Ty dc visstc, sade han, att dc hade rätt pä sin sida, och
det rätta skulle förr eller senare segra. »Hvad vilI man göra oss? Vi sitta
lika så fast vid gärd och grund, som kungen pä sin thron.» Man fär lcta
vida i Tyskiand, för att hos en borgare höra ctt sädant spräk. Antingen 30

var denne en man af synncrlig art, ellcr har konung Ernst pä kort tid
uppfostrat sina Hannoveranare till eftertanka i ämnen, om hvilka dc
eljest föga skulle brytt sig. Man hör vanligen den hannoverska posten
tadlas, jemförd mcd den preussiska, sachsiska o. s. v. Efter den
erfarenhet, jag hLiraf hadc, var vagnen lika rymlig, fastän ej sä väl
försedd som en preussisk »Eilwagen». 1 dcssa har man nemiigen dynor
mcd ressorter och för öfrigt en utmärkt god stoppning. Mcn ifrån
Bremcn till Osnabrtick, 16 3/4 mii, for hannoverska posten pä 131/2
timma, hvaremot den preussiska, från Mflnster till Dtisseldorf, pä 15
3/4 mil dröjde 15 timmar. Hannoverska posten gär mcd fyra hästar, 40

och den i rödt uniformerade postiljonen rider; den preussiska har 3
hästar, och postiljonen, klädd i bhltt, äker från kuskbocken. Mellan
Osnabrflck och Mönster ätgingo för 7 mil sju och en half timma, dels
mcd hannoversk, dels mcd preussisk post.

Till Osnabrflck kommo vi sömniga och trötta pä morgonen. En
timmas hvila vid frukosten och kaffekoppcn var derföre angenämare,
än att löpa kring staden och bekika dess gamla, ruskiga husrader. Här
upptäcktcs, att till säliskapet hörde en handelsexpedit frän Bremen,
hvilken nu äterkom frän en resa i Sverge och Norge och temmeligen
ledigt talade ett språk mellan båda dessa länders. Dcnna omständighet 50
förskaffade oss båda nöjet af hvarjehanda ogenerade anmärkningar,
isynnerhet som en grefvinna, hviiken härifrän medföljde och genom en
förnäm dragning sökte neutralisera missödet att sitta i en postvagn
brcdvid kammarjungfrun, härigenom och genom sitt tai till denna gaf
mängfaldiga anledningar till vär munterhet. Det är nägot bcsatt uti att,
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såsom här mäste ske, mcd den alivarsammaste min säga hvarandra dc
löjligaste saker, att peka utät skog och backar Och tala om sin granne.
DA vi kommo närmare Mönstcr, visade sig vägen uppfylld afpilgrimcr.
Dc vallfärdade dock ej till denna stad — ehuru äfven der, som jag
sednare s’åg, afiat lofvades alla, hvilka följande dagen ville besöka
dömen — utan till TeIkie, en liten Ort hitom M(inster, som i sin kyrka
har någon serdeles helig benbit. Dä vi anländc dit, var redan hela orten
uppfylld af andäktiga, fastän dc cj SägO så ut, dcribland isynncrhet en
stor mängd mcd dc omtaita svarta hattarnc och svarta plymcr. På

10 södra sidan om staden åtföljdes Iandsvugen till höger utaf en alIce af
gamla tallar, den enda jag sett, uti hvilken på bestämda afstånd funnos
dels höga krucifix i stcn, dels smä hclgonkapcll, inför hvilka talrika
skaror knäböjdc. Sådana såkalladc stationer finnas i närheten af alla
katolska vallfartsortcr. Dc knäböjande gåfvo sig dock god tid att vrida
pä hufvudet, först ät ena sidan, sedan åt den andra, för att bcse
postvagnen Och dess innehäll. En stackars gumma, som just var på väg
mellan tvcnne stationer, gjorde 1 följd af sin naturliga nyfikenhet och
hufvudvridningcn en kullcrbytta. hvaråt de öfriga endast förstulet
skrattade: så bjöd andakten, som skulle finnas, men icke fanns.

20 Mflnster är en åldcrdomlig stad, men af det intressantare slaget —

d. ä. här finnas stora, vackra åldcrdomliga hus, större öppna piatser
och. som det tycktes, lif och rörelse. — Pä dc timmar vi dröjde besöktc
jag domkyrkan. en ståtlig byggnad, bäde imponerande och smakfull.
Anblicken af dcss inre vorc äfvcn upplyftande. om det ej öfverhöljdes
af dc mångfaldigaste prydnadcr, altaren, hclgonbilder, votivtaflor,
grafvårdar och andra vcrldsliga saker, säsom t. cx. ett ur, hvilket visar
hcla planetsystcmet i rörelsc. — Annu vackrare är dock stadshuset mcd
sina m’ångfaldiga marmorhvita spiror. Här finnes den ryktbara freds
salcn från 1648. hvilkcn jag dock ej säg. Vid husets port äro marter

30 verktyg fastkedjadc, och i ändan pä gatan ser man Lambcrtstornet,
mcd ur dess gluggar nedhängandc jcrnburar, i hvilka Vedcrdöparnes
hufvudmän fordom blifvit inspärradc. Hänga dc der säsom papismcns
triumftecken eller blott för att påminna folkct om kyrkans bevisnings
medcl. i händelsc det höjde sin röst cftcr bcvis? — Miinster täfiar, säsom
katolicismcns i Tyskland hufvudort. mcd KöIn och Mflnchen. Dessa
hafva glansen och namnet, men Munstcr gör gagnet. Här finnes
ncmligcn ctt sä kalladt Katolskt Universitet, mcd en (äfvcn sä kallad)
filosofisk fakultct och en tcologisk. Det hcla är cndast en anstalt, för att
bilda katoiska prestcr. Till hvad slags upplysning de här föras, dertill

40 kan man cndast gissa. Att det varit dcl cnda Tyska universitet,
Östcrdkare Iätt besöka, talar mycket för dess visa inrättning. —

Mflnster har 19 000 invånarc.
Nännare Osnabruck visade Iandct här Och der nägra kullar. För

rcstcn omvexladc vida äkcr- och ängsfält mcd Iågländiga skogs
sträckor, merendels endast smäskog. Bortom Mfinster hade skogcn
alldelcs försvunnit, äfvensom kullarne; endast den enformiga odiade
siätten var att skåda. Byggnadssättct pä iandsbygdcn är det minst
pittoreska man viii se. Inga landtliga boningar. ulan dåliga stadshus.
Materialierna dcsamma, som i största dclcn af Tyskland, korsvirke och

50 tcgcl. Vid dcssa utsigter var mörkrct icke ovälkommct, emcdan man
mera ogcncradt kunde öfverlcmna sig ät sömncn. Men äfven detia ville
ci gA, churu, ellcr kanske just cmedan det var trcdje natten pä
landsvägen. Preussiska »ilvagncn» är såsom sagdt högst omsorgsfullt
stoppad och mcd dynor förscdd, men sedan man suttit tvcnne dygn i
vagn, blifva äfvcn ressortdynor hårda. Till en början åktc jag denna
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natt i en Beywagen tilisamman med den omtalta Barmaren. Sedan han
skiljdes från den allmänna stråten, placeradesjag åter i postvagnen. En
bivagn är alltid sämre, om den upptages af fyra personer; men silta der
blott tvenne, sä vinner man i utrymme och besväras ej af den hetta, som
vanligen räder i postvagnen. Mitt öde gaf mig alltid godt sillskap. Sä
blef jag nu granne till en ung. hygglig flicka, med litterär uppfostran,
hvilken ej hade fruktat att tillbringa sin natt pä resa mellan Mönster
och Dflsseldorf. 1 Tyskland är det nägot högst vanligt, att unga flickor
sålunda pä egen hand göra äfven längre resor. Ske dessa med posten,
som ingenstädes dröjer öfver ett par timmar, sä är ett sådant kurage Iän io
förklarligt; ty de resandes antal gör, att ingen kan tilläta sig nägot
otillbörligt. Men förf. såg äfven exempel pä, huru en fjorton ä femton
års flicka. som af fader och syskon åtföljdes till Linz, några mii från
hemmet, härifrån pä ångfartyg ensam fortsatte resan till Pesth. Hon
mäste ±1 dröja ett dygn öfver i Wien, der hon aldrig förut varit och icke
heller egde nägra bekanta, samt säledes mäste bo pä värdshus. besörja
om passvisering, plats pa ångfartyget derifnin till Pesth o. s. v. Man
måste medge, att sådant ser nägot vägadt ut och i sjelfva verket är det.
Afven vid detta tillfälle aflopp det ej utan ämne till äfventyr. En
Böhmare. efter egen utsago gift man, som snart gjorde faderns och 20
flickans bekantskap, kultiverade sedermera ifrigt den sednare. Vid
ankomsten till Wien tog han genast en vagn för bäda (för sig och
henne), och de afreste. Mannen hade genom sitt uppförande gjort sig
misstänkt äfven i detta afseende, och deltagandet för flickan blef
allmänt. Tvenne närvarande Ungrare, som kommo frän Italien, åtogo
sig, under det litet hvar af det öfriga sällskapet, äfven förf., var pä sitt
hälI derifrän hindrad, att följa dem omedelbart i spären, för den lilius
beskydd. Ifvern var sä allmän, att en äldre Schweizisk handelsman,
som tog logis pä samma ställe med förf., ännu före aftonen skaffade sig
notis om hennes belägenhet, sedan han förut erhällit underrättelse, att 30
Böhmaren i det värdshus, der vi bodde, sökt eti rum, men, misstänkt
äfven af värden härstädes, blifvit afvisad. Efter den enas af Ungrarne
utsago, dä förf. senare räkade honom, hade dennes råd och mellan
komst varit serdeles päkallade.

Men denna episod berätta vi ju i postvagnen till Dflsseldorf, nära ett
år förr än den tilldrog sig. Här var ej tillfälle till sä ridderliga tjenster,
utan det stadnade vid en prosaisk kaffekopp, hvarmed jag pä morgo
nen uppvaktade min rara sidokamrat, som ej ville lemna vagnen och gä
in i skänk- eller gästrummet pä den station, der konduktören förun
nade oss 1/4 timmas dröjsmål för detta nöje. — Vid morgonsolens 40
påhelsning befunno vi oss i en kuperadt Iandskap. som snart öfvergick
till en verklig bergstrakt. Ett rätt skönt och romantiskt läge hade den
lilla staden Dflisburg vid Ruhr-floden, nära dess utlopp i Rhein. Här
fanns fordom ett litet universitet, som uppiöstes 1802. Bergen, som pä
högra Rheinstranden begränsa floddalen och stundom &amtränga
ända till dess bädd, äro strödda utgreningar frän Westenvalde, en Iåg
bergssträcka, som fortsätter Taunus-bergen ät norden.

Resan från Bremen till Dtisseldorf, 39 1/2 Tyska mil, hade tillsam
man upptagit 38 timmar, det är ungefär en Svensk mil pä 1 1/2 timma.
Det gär säledes icke serdeles fort. men man har i stället den glädjen att 50
se hästama behandlas mildt och menskligt. Endast uppför backe fä
hästame gå. men 1 stället äker man aldrig fortare än i jemnt lunk, sä att
de sällan blifva svettiga pä det vanligen 2 mil länga hället. Piskan
smäller oupphörligt — i toma iuften och träffar sällan nägon afde stora,
starka kaväserna. Vagnarne äro, till sin storlek, lätt byggda pä
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liggedrar och pröfva derförc ej alltför mycket krafterna hos 3 ä 4
hästar. På längre stationer hander det. att hästarne afbctslas vid nägot
värdshus eller posthus och trakteras mcd mjöldricka. Dc blifva sälunda
på alIt sätt skonande och omsorgsfullt behandiade. Dc Tyska kuskar
nes försigtighct i backar är dock nästan förarglig. Ingen sä litcn
backhympel finnes, att dc ej stiga af och ställa hjulskon (die Hemm
schuh) i ordning. Till en del är sådant påbjudet. deis för dc resandes
säkerhet, dcls för att skona chausseen.

Dässeldorf, mcd 27 000 invänare. är en till stor del nybyggd stad.
10 lsynnerhct förtjenar den vackra esplunuden mcd dcrinvid liggandc hus

att berömmas. Staden utgör hamnplats för dc berömda fabriksstädcrna
Elbcrfcld och Barmen, till hvilket förra ställc en ännu ei fullfardig
jcrnbana leder. Invänarne. till största delen katoliker, anses för serdcles
rcligiösa. Afvcn hcla traktens protcstantcr skola vara ifriga pictistcr.
Qvinnorna anscs för dc vackrastc vid Rhcin. Verkligcn sågs också en
mängd sköna tärnor vandrande två och tvä, mcd blickar, som vittnade
att dc nyss sctt i spegcln, och i handen psalmböckcr, som dcrcmot
pistodo, att dc kommo från kyrkan. — Den här residcrandc mälare
skolan är mcst utmärkt för sina katolska tendenser. Den räknar en

20 mängd katolska proselyter, mcd Ore,’hcck och Schadoii, dcss nuvaran
dc förcståndarc. i spctscn. Galleriet har inga serdclcs tafior. men en
utmärkt samling af dc största mästares tcckningar och kartoner. Förf.
såg här Soi,,, v berömda taSa »die beyden Leonoren». men kan dcrom
endast säga. att flLrgläggningcn var utmärkt skön samt siden och
sammet förträffligt.

II. REFLEXIONER RÖRANDE TYSKA NATIONEN OCH NATIONALANDAN.

PREUSSEN, DESS INSTITUTIONER OCH FORHALLANDE TILL DET ÖFRIGA
30 TYSKLAND.

Hvar och en, som besöker frcmmande land. önskar gerna att derifrän
medföra ett totalintryck. hvilkct ger honom bcgrcpp om landets
allmänna ståndpunkt i kultur. om dcss invänares nationella cgcndom
lighct i åsigter. lcfnadssätt o. s. v., och icke ens den för alh sådant
likgiltigaste affärsman vänder tillbaka, utan att. ur hvad han upplefvat
och crfarit. draga ailmänna slutsatscr angäende den ifrågavarandc
nationcns lynnc och seder. För den. som första gängen lemnat hemmct,
cga, om han ej är förderfvad genom makliga vanor, vanligcn det

30 frcmmandc landcts bruk, jcmtc nyhetens behag. mänga sidor, dem han
anscr för fördelar, jcmförda mcd sättet i hemlandet. och i honom
träffar man ofta en enthusiastisk loftalarc öfver utlandct. Mcn om han
rcdan gjort sig bckant mcd flcra nationers cgcnhcter. eller om han blott
vistas ute länge nog cllcr i förhällanden, som komma honom att sakna
sitt lugna lif i hcmlandct, sä blickar han redan mera fördomsfritt
omkring sig, och dct är sällan han cj siutar mcd att i sitt sinne upphöja
fädcrncslandct på det frcmmandes bckostnad. Mcd ctt ord: i hvarje
land gifvcs det mängcn njutning och tillfrcdsställclsc, hvilken stär
öppen för den inhcmskc, mcn hvari frcmlingcn cj kan deltaga, sä att

50 denne, om han bcdömcr landet cftcr som han funnit det, säkert förr
cllcr sednare skall flnna myckct tadelvärdt. Ofta blir sälunda just det
för hvarjc nation cgcndomliga, det som uttalar dcss nationalitet, dcss
nationella lifsprincip, ctt föremäl för tadel, under det man lofordar
blott den högrc cllcr mindre grad af öfvcrensstämmclsc, som Finncs
emellan henne och andra nationcr, förnämligast den, till hvilken
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bedömaren hörer.
Det blir derföre, om frcmlingen 1 sitt bedömande ej viii misstaga sig,

nödigt att han äfven rådfrägar andra källor, än sin personliga erfaren
het. ingen kunskap är öRcrflödig. och resebeskrifningar af andra
utiänningar, som besökt landet. eller samtal med dem. kunna för
jemförelsens skuli vara ganska nyttiga. Men af ännu mera vigt är det
ait veta, hvad en nation säger om sig sjelf. genom sina skriftstäilares
Och genom folkets mund. Det. hvarpä dc sjelfva 1 lynne Och seder lLigga
serdeles vigt, mäste ocksä alltid vara det hos dem utmärkande; ty bäst
känner ett folk sjelf sitt sträfvande, Och hvad det allmänt anser böra 0
vara en nationaldygd. det finnes äfven 1 dcss tänke- och lefnadssätt
förverkligadt. Den enskiide kun hafva idealer och lefva i fantasier. men
en folk lefvcr endast i verkiigheten. Eransosen är stoit öfver sitt
mannamod, sitt språk och sin bildning. emedan nationen verkllgen eger
krigisk ära, sprdkct är den europeiska bildningens, och fransyskt
umgängesvett är dc bildades non plus ulira i hvarje iand. Deras
skriftställare sätta Frankrikes ura uti att stä 1 speLven för Europas
nationer, emedan i sjelfva verket franska seder och Frankrikes littera
tur gifvit förra seklet, samt Frankrikes politiska utveckling det näna
rande deras pregel. Engeismannen anser sig skl i.frer alla Europas 20
nationer, emedan han verkligen gör det i afseende å medborgerllg
frihet, upplysi religiositet och materiell rikedom. fördelar, som måste
göra nationen stark. och af hviika hvar och en dess medlem omedelbart
kan hafva erfarenhet. Men engelsmannen har alit detta oberoende af
sitt förMllande till andra, och hans sjelftänsla är frånstötande stolthet;
fransosen anser sig kallad att lyckliggöra verlden. mcd hvad han sjelf
eger. och urbanitet är en ingrediens i sjelfva hans nationalfåfänga.
Hvad engelsmannen hos sig prisar är. hvad han eger blott för sig sjelf:
Eransosen skryter af företräden. som endast kunna framträda i hans
förhållande till andra. 30

Dessa och dylika reflexioner visa. att det utmärkande hos ett folk
icke ligger utom dess eget medvetande af sin nationalkarakter. Det vore
Iän att mångfaldiga exemplen, men andra skulle kanske ej ega samma
vitsord. som dc anförda, emedan den här antydda åtskilnaden mellan
den engelska och fransyska nationalkarakteren är snan sagdt en
axiom, som numera är i allas mun, utan att af någon förnekas.

Vänder man sig deremot till Tyskland. sä bIir det svärt att använda
den gifna regeln. för ati lära känna det utmärkande hos Tyska folket.
Man hör väl iandets iärde yrka. att Tyskurne äro »Europus ,ncvt
inrdlligenra natiom’, men hos folket skall väl hvar och en hafva svårt att 40

upptäcka några spår till medvetande om denna Tyskens intelligens pia
prdjdrdncc. Möjligcn kun mun få höra det ena lilla landets små,
provinciella egenheer beles af det andras innevånare, hvilka dä äfven,
utom frihet ifrån det förras lyten, kunna tillägga sig sjelfva nägon
serskild abstrakt egenskup: men om en Tysk nationalkarakter hör man
bland sjelfva folket intet. Tysken. som beger sig »ins Ausland,» då han
reser från Heidelberg till Darmstadt eller från Leipzig till Magdeburg,
bemärker pä sin färd skilnaden i sättet att ‘äka, äta, dricka o. s. v., och
vid sådana maktpåliggande lefnadsbestyr stadnar dä vanligen äfven
hans kunskap om honom sjelf och hans landsmäns utmärkande 50
egenskaper. Dertill kan t. cx. Schwabaren anse sig för »witzig» i
jemförelse mcd Häyraren, Sachsaren anse båda dessa för mindre
»gescheidte Leute», än han sjelf, Berlinaren tycka sin tråkiga stad i
»Witz» öfverträffa allt i Tyskland —ja kanske alla jordenes städer: och
dervid stadnar det.
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Man inser Iätt, hvad den kirde menar mcd Tysklands stora »intelli
gens». Han pekar på dess många böcker, bokskrifvare Och boktrycka
re. Ingen annan nation kan uppvisa så mänga dammiga bibliotheker
Och rockar, så många hörsalar och studerlampor. Ja, han kan gä an
Iängre, peka pä Tysklands skomakare (Sachs Och Böhme) och försäkra,
att folket är synnerligen spekulativt; hvartill dä Leibnitz, Kant, Fichte,
Schelling, Hegel afgifva ytterligare bevisställen. Man kan också ej neka,
ati detta drag visat sig hos folket i benägenheten för religiösa speku
lationer och sekterism; ehuru England i detta afseende ingalunda stAr

te tillbaka för Tyskland.
Näst detta utmärkande drag, ser man benägenheten att tjena och

lyda pA alfvare uppges såsom ett grunddrag i den Tyska karakteren.
Med ett annat mindre sårande namn är detta den förnöjsamhet och
belåtenhet mcd det närvarande, hviiken redan Tacitus prisar hos
Germanerna, och hvarom Machiavelli säger: »De äro nöjda, om de
blott hafva nog af kött och bröd och en varm stuga, för att skydda sig
för kölden. Den som intet annat eger, än detta, lefver nöjd dermed,
utan att sträfva efter något annat.»

Vi Iemne alla de dygder å sido, dem en fosterlandsälskande Tysk
20 kunde uppräkna såsom nationella, under det vi erkänne, att folket i

sedligt hänseende stAr sä högt, att ingen osed med rätta hos detsamma
kan anses för nationeil. Och der sä är, kan man ju tillägga ett folk alla
möjliga dygder. Vi våge ej afgöra, om Tyskarne i sädant hänseende stå
högre än andra Europas bildade nationer; men vi tro, om sä är, att
grunden dertill bör sökas mindre i en högre grad af intelligent bildning,
än i deras nyssnämnda förnöjsamhet.

Denna är en af de negativa egenskaper, hvilka man ej kan vänta att
finna innehällna i nationalmedvetandet. Men att Tysken sätter högsta
värde pä fulit upp af lifvets nödiga förnödenheter, och att han finner sig

30 mcd dem bäst försedd i eget land, detta har hvar och en, som umgåtts
mcd Tyskar, Iätt tillfälle att erfara. Deras vanliga samtalsämne på en
resa är, huru man lefver, äter och dricker i den eller den staden, det eller
det värdshuset. Hör man dem klandra något i fremmande land, sä är
det köttet, brödet, köket öfverhufvud. 1 Tyskland är dock köket
ingalunda konstladt och yppigt, utan enkelt, men varan är god. Inga
produkter från fremmande land, inga konstiga sammansättningar, inga
kryddor, inga säser: alIt är inhemskt och förtäres sädant det kommer ur
naturens hand, endast enkek förvälldt, kokt eller stekt. Ä ena sidan
synes det värde, som sättes uppä vällefnad, bevisa, att fordringarna

40 icke sträcka sig utom lekamlig bergning; å den andra smaken för det
enkla härutinnan, att man mcd denna bergning endast förstår kroppens
nödtorft. Sannerligen jag någonsin hört en Tysk prisa sitt Iand för
annat, än för dess tillgängar att tillfredsställa denna smak och dessa
behof, för dess — qvinnor och för dess — Iärdom.

Huru denna — lärdomen, sammanhänger med de triviala ting, hvilka
vi betecknat tillhöra den tyska förnöjsamheten, är ej sä svärt att inse.
Ty den oro, det begär efter nägot nytt, som betingar lärdomen,
förutsätter belåtenhet med det yttre, lekamliga. Der förvärfningen är
svårare, eller der lyx är sed, fordras till och mcd likgiltighet för

50 kroppens behofver och umbäranden; men i ett land, der man endast
sätter värde på det nödtorftiga, der detta lätt vinnes och derjemte är af
den beskaffenhet, att dess njutning i mindre lyckligt lottade länder
anses för vällefnad, der fordras blott att icke frängä allmän sed, för att
kunna öfverlemna sig ät den lärda vettgirigheten. Att denna i Tyskland
är mera allmän, änjemförelsevis i andra länder, kan ej nekas. Jag anser
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den till en del hafva samma kaila. som förnöjsamheten 1 afseende ‘å det
yttre.

Att ett lands geografiska ifige, dess klimat, nationens af detta läge
beroende förhållanden till andra nationer o. s. v. inverka uppå
nationalkarakteren är en afgjord sak, hvilken vi dock här fil lemna
utom betraktelsen, emedan det skulle föra oss till undersökningar
alltför lärda för en resebeskrifning. Det är nog om vi hälla 055 vid det
ofvan antydda, att Tysklands miida klimat och fruktbara jord göra
förvärfningen af lifvets förnödenheter sä lätt Och beskaffenheten af
landets produkter sä god, att derigenom icke mindre vettgirigheten än 10
förnöjsamheten i det yttre främjas. Vigtigare är tyska folkets historia,
hvilken, om den berott af nationalkarakteren, likväl, såsom alltid,
äfven inverkat uppä och utbildat densamma. Det är en erkänd sanning,
att nationens fördelning uti denna mängd serskilda stater isynnnerhet
varit inflytelserik. Huru, då i Europas öfriga stater feodalväldet dukade
under för konungamakten, det i Tyskland kunde befästa sig till den
grad, att hvarje feodalherre blef en konung, torde ej ännu vara pä ett
tillfredsställande sätt förklaradt. En ej ringa orsak dertili synes emed
lertid den ödets besynnerliga nyck hafva varit, att i det eljest barnrika
landet kejsareätterna sä snart utgingo, och derigenom tyska rikets 20
egenskap af valdke sä länge fortfor. Nog af. vid den nyare historiens
början finna vi en sjelfständig regent. omgifven af sina stats- och
hof-embetsmän, i hvarje vrå af landet. Staternas obetydlighet, hvar för
sig, hindrade sä vai regenten som de betitiade store att utbreda nägon
serdeles lyx. Och de mättiiga inkomsterna samt den ringa verknings
kretsen gjorde de höga statsembetena mindre lockande. Den tomma
titein var den enda fördelen, och respekten för den är ännu Tyskens
svaga sida. Sä fanns i det inre samhällslifvet intet väsendtligt, som
kunde störa förnöjsamheten. Adein, hvilken hade privilegium på
titlarna, kunde hvarken genom stor rikedom eller stor maktutöfning 30
reta de ofrälses afundsjuka. Redan en suverän och än mera en
excellens, statsminister eller en raltmarskalk 1 ett land af några qva
dratmil och några tusen innevänare gränsar till det löjliga.

Men saken har äfven sin bedröfiiga sida, ehuru intet ondt i verlden
finnes, som icke äter leder till det goda. Genom denna splittring hafva
nemligen Tyskarne knappt nägonsin, från HohenstaulTernas tid till
sednaste kriget emot Napoleon, uppträdt slsom en nation. Nationens
obetydenhet, som sädan. i Europas angelägenheter har stängt vägen för
dess utmärktare män att i ett verksamt politiskt lif förvärfva sitt land
ära och fördelar. Dessas håg har derföre vändt sig till vetenskaperna, 40
hvilka. ehuru mindre bemärkt, utgöra ett medel för en nations delta
gande i verldshändelserna. Tysklands splittring i serskllda stater har
här visat sig gagnelig, genom att stödja forskningens frihet, mångfal
diga utvägarna till bergning för vetenskapsmannen och vid tillfälle
lemna honom nödigt skydd.

Detta skedde stundom af politiska skäl, och redan reformationen
hade i icke ringa grad denna omständighet att tacka för sin &amgäng.
Exempel saknas också icke, att dessa små stater, som icke kunnat täfia
i politiskt infiytande, satt sin ära uti att lysa med de första namn i
vetenskap och konst. Den närmaste tiden har i Weimar ett sådant att 50
uppvisa. Man kan icke tänka sig nägot mera lysande, än det lilla Jena,
inom hvars murar Schiller, Fichte, A. och W. Humboldt, F. och A. W.
Schlegel, Schelling, Hegel. Ilgef, Hardenberg (Novalis) pä samma tid
lefde och verkade, medan Göthe frän Weimar besökte deras samman
komster. Men antingen politik eller furstames kärlek för vetandet
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dertill gifvit anledning. har likväl sälunda vetenskapsmannens anseen
dc stigit, och denne varit den enda af serskilda staters regeringar och
undersäter hyllade och eftersökte. Likasom han varit den enda, som
ansett hela Tyskland för sitt fädernesland. sä har också luJa Tyskland
cndast i sina vetenskapsman kunt sig ilradt, icke i sina regenter.
härförare eller statsmän. Vetenskapsmannen har sålunda, äfven hos
utländingen, representerat Tyskarne säsom nation; men den tyska
nationalileten har försvunnit i den tyska lärdomen.

Ju mera dock den tyska vctenskapcn visar sig betydande För
10 nationen. en deslo mindre glädjande sida Framvisar del andra hufvud

draget 1 nationens karakter, förnöjsamhetcn. Uti sig innebär denna
na(urligtvis intet nationalmcdvetande. Nu har också vetenskapen. i
Följd af den absolutistiska statsförfattningcn, blott 111tt kunnat beröra

politiken och derigenom varit stängd [rän den sfer afandens verklighet.
der den omedelbarast kan hafva inflytande uppä nationalmcdvetandets
utveckling. En annan sida, nationens religiösa vetande. har till följd af
den papism. som äfven snart biidade sig inom protestantiska kyrkan.
varit likasä afslutcn från vetcnskapens inverkan. och den stora massans
religiösa vetande har stadnat vid tiknöjd, tanklös vana och auktori

20 tetstro. Hos denna har sälunda förnöjsamheten blifvit okunnighet om
och liknöjdhet för lifvcts högre iniressen. Afven den allmänna före
ställningen om Tysklands litterära Ura och Företräde för andra nationer,
hvilken finnes hos den bildade medelkiassen. saknas hos mängden.
deribland inberflknad ickc blott bonden. utan afven krämaren och
handtverkaren, klasser aF medborgare i Tysklands otaliga småstäder
talrikare, än kanske i nägot annat land. Mä man prisa Tysklands
folkskolor. dc lägre klassernas kunskaper o. s. v. Utomdess. att dessa
kunskaper äro betydligt ringare, än man är van att förmoda. sä är mcd
sädana skollexor föga bevUndt. dä dc aldrig blifva annat än lexor. Dc

30 äro sälunda snan glömda. Saknas hos cii folk nationalmcdvetande. sä
saknas lika mycket det Förnamsta vehiklet För dess bildning. som denna
brist sjelf är en bevis För. att det ännu ingen sann bildning eger. Ty
bildningen bestär ej i den ena eller andra kunskapen. utan uti det af
insigter ledda intresset För mcnniskans högre angelägenheter. Man
ledes derföre att anse tyska folkets stora förnöjsamhet säsom brist pä
nationalanda. medan den bildade delens nationalmedvetande är kon
centreradt i den enda föreställningen om ,unicmens iru;,ärkra inrclligcns.

Mcd stolthet blickar tysken tillbaka pä »det stora frihetskriget». Fä
ännu lefvande tyskar finnas, hvilka icke, om dc blott blifvit födda tre

40 dagar före nyärsdagen är 1800. vilja hafva varit mcd i »den heliga
kampen». Annu i sednaste ären hafva en del regeringar smickrat denna
nationalfärainga mcd att utdela medaljer ät alla. som deltagit 1 kriget.
Utan att i den uppblossande enthusiasmen kunna se det underverk af
mannamod och Fosterlandskärlck, som tysken sjelf finner i sin förening
mcd en scgrande arm mot landcts Förtryckare. mäste man dock
medge. att det tyska folket di lifvades af en gemensam anda och, i följd
af den framgäng dess ansträngningar hade, vann i medvetande om sin
styrka och sin politiska betydenhet. Tidens anda gjorde, att denna
sjelftänsla hos folket, ehuru dess första rörelse till en dcl bcrodde af

50 kärlcken För furstchuscn och harmcn öfver Napoleons beteendc mot
dem, likväl äfvcn väckte tankan pä dess rätt att sjelf bestämma öfvcr
sina öden. Dc fralsta regenterna lofvade sina undersäter guld och gröna
skogar; men det var naturligt, att dessa i nödens stund gifna försäkring
ar, säsom skett, af dc fiesta skulle brytas mot ett folk som det tyska,
bland hvilket endast den lirde tänker, och der dcrföre vackra ord och
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rhetoriska rigurer, som få namn af principer, lätt tagas för handiing. Så
styrdes man efter principer, hvilkas vetenskapliga giltighet dc Iärda till
punkt och pricka bevisade, medan folket stod på samma punkt som
förut, och den gnista af nationalmcdvetandc, stridens gemensamma
ansträngningar upptändt. åter slocknade.

Det gifves en vanans makt, hvilkcn fängslar menniskan vid den fläck
afjorden. som sett henne födas. Denna känsla har hon gemensam mcd
en del af djuren. Den kan. tifven om den. såsom alltid fallet ar hos
menniskan, är förcnad mcd kiirieken till ostörd ro i hennes inskränkta
och lokala vanor. icke för sig, såsom en omedelbar naturlig drift. fil 10

namn af kärlek till fiderncslandet. Detta namn förtjenar blott den
känsia. för hvilken fäderneslandets språk. seder. lagar, dess ära och
oafhängighet äro kära och dyrbara, och som älskar fädernejorden.
emedan alh detta är fästadt vid densamma. Ett folk kan retas till
sjelfTörsvar emot förtrycket. det inhcmska eller utiändska, dä detta
inträngcr på den enskildas häfdvunna besittningsrätt. störande och
hämmande vänder sig emot hans seder och fredliga vanor. Men icke
bevisar modet att försvara sig mot detsamma. att detta folk eger
mderneslandskäriek i ordets högre betydelse. Hvar och en försvarar
den’id endast sitt enskilda intressse, icke något för alla gemensamt. Af 20
denna art förnamligast skulie vi anse den anda hafva varit, som
hänförde Tyskland under det säkallade bcfrielsekriget. jemte hvilken
dock den nflmnda oviijan öfver furstarnes förncdring visar ett drag af
allmänt intresse. Den bildade tysken behagar sig dessutom i en
thusiasm, äfven om den är konstlad, och denna fann i sagda krig en
ymnig näring. Ty aldrig har vaI ett folk stridt under en sådan pomp af
tai och sånger, som ±1 det tyska. Att dessa sänger likväl knappt nog
trängde till folkets öron. åtminstonc helt och hället försvunnit ur dess
mun, är äfven ett bevis för, huru pä ytan spelande och förbigående
denna patriotism var. 30

Om vi derföre äfven kunna antaga, att vid detta tillfäile en flägt af
nationalmedvetande och sann kärlek till fäderneslandet spridde sig
bland Tysklands folk, sä var detta mera verkan afän orsak till rörelsen.
Orsaken var närmast fremlingarnes tryckande närvaro, samt folkets
deraf och afde tvungna krigstågen för eröfrarens planer störda ro. Det
fremmande öfverväldet, om det endast gjort sig kännbart i en förän
drad lagstiftning och förvaltning, skuile knappt frambragt något
missnöje. Mycket mindre skulle detta uppstått af det blotta medvetan
det, att en fremling styrde nationens angelägenheter. Det fanns tvärtom
dc, som den sägo en lycka för densamma. 40

Det inses latt. huru svag borgen för en nations sjelfständighet en
sådan. bioti pä den naturliga kärleken för den ärfda jorden samt för
dess roiiga besittning grundad patriotism är. Ja. sjelfva denna kansla
för fosterjorden är latt upplöst, om den saknar ett djupare stöd. En del
af Tysklands öfverbefolkning tvingar tusentals af dess barn till ärliga
utvandringar. och tyskarne äro troligen den bland Europas nationer,
som, mest kringspridd i fremmande länder, bäst trifves öfverallt.
Lättheten, hvarmed man besluter sig att utvandra. vittnar ej om hög
tiilgifvenhet för fosterjorden. Ja. man bestrider ännu i Tyskland
nödvändigheten af dessa utvandringar. Om en sådan verkligen icke 50
finnes i folkets belägenhet i materielit hänseende. sä gör detta vittnes
bördet endast sä mycket starkare. Jemför man vidare dc pä utländsk
ort bosatta Tyskar mcd t. cx. Engelsmän i samma belägenhet. så skall
man vanligen finna, att dc förre utan betänkande blifva undersäter i det
land, der dc vistas, medan dc scdnare endast sallan och ogerna upphöra
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att vara Engelsmän. Sjelfva namnet har för dessa ett behag, hvilket det
tyska namnet för Tysken saknar, Och denne tänker ej mera uppå ett
återvändande till fäderneslandet, hvilket de förra vilja likasom hälla sig
alltid öppet.

AlIt detta, hvilket vi anfört, för att utveckla den mindre glädjande
betydelsen af den tyska förnöjsamheten, har, säsom sagdt, sin hufvud
sakliga grund uti nationens splittring i sä många skilda stater. Ty
derigenom har den saknat politiskt infiytande. Men det förhåller sig
med nationer, som med individer, att en bestämd karakter utvecklar sig

10 endast genom umgänget med andra och genom verksamhet utät. En
sådan hafve tyskarne som nation saknat. Tyskland har vaI deltagit i
lösningen af de fiesta den europeiska politikens frågor, Och striden har
vanligen utkämpats p1 Tysklands fält. Men detta deltagande har för
nationen saknat intresse. AlIt efter omständigheterna hafva tyskarne
tjenat än den ena än den andra partens afsigter Och vanligen varit
delade emellan dem bäda. Den ena eller andra småstatens tillfälliga
fördel öfver den andra har i desse strider utgjort Tysklands enda vinst,
men aldrig har dervid nationen som sAdan uppträdt, kämpat för ett
allmänt, nationellt intresse Och förvärfvat nägot infiytande uppå andra

20 nationer. Detta röjer sig icke blott i Tysklands politiska lif, utan har
äfven, säsom nedanföre skall visas, bestämt dess vetenskapliga sträf
vanden.

Det sagda synes motsägas af den vigt Österrikes och Preussens röster
för närvarande ega på den europeiska politikens vågskål. Huru litet
dock den förra af dessa stater representerar Tyskland, inses lätt.
Osterrikiska monarkien är en sammangyttring af slaviska, romaniska
och germaniska folkstammar, som med hvarandra icke sammanhällas
af några gemensamma intressen; skilda från hvarandra i språk, lag
stiftning, seder, förenas de blott utaf det tillfälliga bandet af en

30 gemensam herrskare. Ingen af dessa stammar kan anse sig för den
herrskande. Åtminstone kan staten med samma skäl anses för en
slavisk stat, med underlydande germaniska stammar, som tvärtom, och
om nationellt oberoende och sjelfständighet för nägon af dem kan icke
blifva frAga. PA Preussen voro en tid Tysklands blickar hoppfullt
fästade, men många tecken synas visa, att denna tid nu är förbi.
Öfverallt röjes hos de bildade mycken bitterhet mot detta lands
nuvarande styrelse, och med ifver klandras alla den sednare tidens
regeringsätgärder. Man anser den hafva afvikit ifrån sin bana, ifrån det
principmessiga fortskridandet, och hafva börjat en reaktion mot den p1

40 upplysningens spridande grundade folkfrihet, man trodde den vara
kallad att främja. Att denna styrelse nu skulle helt och hället vexlat
principer, är knappt troligt. Men säkert är, att hos den bildade delen af
nationen nu vaknat misstroende till dessa principers sanning och deras
lämplighet säsom grundval för Tysklands regeneration. Dessa princi
per innefattas i den ena klingande satsen: att regeringen »vili grunda
statens bestånd pä en sorgfälligt ledd utveckling af dess andliga
krafter.» PA sednaste tiden har denna »ledning» mer och mer framträdt
som hufvudsak, och man börjar linna, att en andlig kraft, som ledes,
som icke utvecklar sig sjelf, ännu ingen kraft är.

50 Man bör dock ej tro, att de konstitutionella formerna af de biidade
tyskarne i och för sig betraktas säsom något hufvudsakligt. En sAdan
öfvertygelse kan der ingen hysa, som öfvervägt den större delens af
folket brist p1 begrepp om och p1 intresse för alIt, hvad till ett sådant
statsskick hörer. Men tanken uppä en möjlig utveckling af nationali
teten börjar redan blifva allmän, och det är säsom medel härtiil äfven
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det konstitutionella statsskicket har vänner. Att preussiska regeringen
numera bestämdt förklarat sig emot dess införande, har sälunda väckt
den mesta ovilja endast derföre, att sålunda nationalmedvetandets
utbildning fördröjes. Preussen anses på sådant sätt möjligen främja
egen fördel, men icke Tysklands. Naturligtvis kan det blott vara en
ringa del af nationen, som ser så långt. Till den kan man föra de yngre
bland Tysklands lärde, som äfven nogsamt inse. huru inskränkt den
tyska vetenskapens betydenhet för andra nationer är genom landets
politiska ställning. Af naturliga orsaker är äfven censurens stränghet i
Preussen, som i sednare tider blifvit skärpt, i synnerhet de lärde en 10
nagel i ögat. Dertill kommer ännu Preussens yttre politik, som man
icke viil erkänna vara nationell i tysk mening. 1 denna punkt isynnerhet
synes opinionen vara öfverensstämmande. Preussen står öfverhufvud 1
den ställning. att dess sträfvan att genom fostrandet af en preussisk
nationalanda förbinda rikets heterogena beståndsdelar, i det öfriga
Tyskland måste anses innebära en isolering, stridande mot det gemen
samma fäderneslandets fördel. Denna dubbelhet är äfven uttryckt i
hela landets författning. Ty Preussen, ehuru det förklarat utvecklingen
af nationens andliga krafter för grundvalen för sitt bestånd. är blott
Och bart en militärstat, mera än någon annan i Europa. Den nuvarande 20
monarkens personlighet torde också icke hafva vändt sinnena till
Preussen. Fredrik 11 har aldrig varit Tysklands hjelte, och dennes store
beundrare, som uppenbarligen älskar hans envåldsmakt och viii lyck
liggöra sitt folk, men icke tillåler det, att sjelf skapa sin lycka — en sädan
regent skall icke blifva populär i Tyskland, äfven om han icke redan
ifrån sig aflägsnat det yngre slägtets sinnen genom den reaktion mot de
spekulativa vetenskapernas nyare riktning, för hvilken han ställt sig i
spetsen och som tillräknas några pietistiska tendenser.

Låtom oss, emedan vi nu befinna 055 Preussen, efter dessa
ailmänna reflexioner, nägot litet sysselsätta oss mcd landets förvaltning 30
o. s. v. samt derigenom vinna hvila efter resan och ett litet afbrott i den
enformiga resedagboken.

PREUSSEN.

Preussen har mera genom sitt läge mellan östra och vestra Europa Och
genom sitt infiytande uppä tyska förhundet, än genom rikets storlek
och invänartal uppstigit till rang af en bland Europas stormakter.
Detta förhällande har icke undgätt att ingifva den egentliga Preussaren 40

och Brandenburgaren migon stolthet och sjelfkänsla, ehuru mera
problematiskt är, huruvida denna delas af Sachsaren, Westphalaren
och Rheinländaren.

Riket. som. fastän det första bland de tyska, har sitt namn af en
slaisk nation, räknar pä en befolkning af 14 millioner, spridd öfver
5 091 qvadr. mil, 3 millioner Slaver, och, ehuru konungahuset bekän
ner evangeliska läran och riket äfven ifrän Reformationen förts till
Tysklands evangeliska ständer, öfver 5 millioner katoliker. Likasom
denna sammansättning af invänare till ursprung och religion är
olikartad, sä är äfven sjelfva landet till sitt läge besynnerligen samman- 50
satt. Det har från öster till vester en längd af 253 geogr. mil, under det
att största bredden, ifrän sydliga spetsen af Schlesien till Östersjön,
utgör ungefär 75 mil. Dessutom ligger den vestliga delen, mcd ungerr
1/6 af rikets arealinnehäll och 1/4 af dess befolkning, heit Och hållet
afsklld frän den medlersta och östra. 1 denna vestra del finnas, i
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Westphalen, pä 1 300 000 innevånare 700 000, och i Rheinprovinsen af
2 400 000 hela två millioner katoliker. Denna del är äfven dessutom i
seder och tänkesätt vida skild från det öfriga Preussen, isynnerhet
Rheinprovinsen, som äfven har sin skilda Iagstiftning,’ den fransyska.
Likaså egendomlig visar sig den östra delen, dä i Posen invänarne
nästan alla. 1 million, äro Slavcr och till 2/3 katoliker, samt i Schlesien,
der blott 1/5 utgöres af Slaver, men halfva invänartalet, 1 1/4 million,
bekänner katolska religionen. Orriga Slaver äro spridda i egentliga
Preussen och Pommern. Betänker man dertill, att Sachsen, Westphalen

io och Rheinprovinsen, mcd nära 5 1/2 million innevånare, samt delar af
Posen och Pommern endast från 1815 tillhört Preussen, så har man
svårt att förestalla sig annat, än att dc inre band, som sammanhälla den
närvarande preussiska staten, skl i någon öfverensstämmelse mcd
rikets utseende pä kartan och dess till stor del heterogena beståndsde
lar.

För den del af Preussen, som ifrån äldre tider Iydt under dess spira.
d. ä. i Brandenburg, egentiiga Preussen, en del af Pommern och kanske
i Schlesien, kan, säsom nämndt, en kärlek finnas för det preussiska
namnet och det kungliga huset, för den sä kallade store kurfurstens och

20 Fredrik den Endes efterträdare. Men för den andra hälften af monar
kien finnes intet skäl att förutsätta nägot sådant, och hvad en fremling
i detta hänseende är i tillfällc att se och höra, gynnar icke en sådan
förutsflttning. Svårt är ocksä att linna, att en preussisk undersäte skulle
njuta nägra större fördelar, än undersåter i dc fiesta andra Tysklands
stater, hvilka fördelar han derföre skulle vara beredd att försvara
säsom sin dyrbaraste egendom. Dock kan det ej nekas, att sjelfva
medvetandet att tillhöra en stat af första rangen, iir en fördel, som
uppväger mänga andra. För att den mä kännas och värderas, fordras
dock, att nationen sjelf, mcd egna uppoffringar, köpt sig en sAdan

30 betydenheL ty endast sälunda kan detta medvetande grundlLigga
fäderneslandskärlek och en sann nationalanda. Men dc ifrägavarande
delarne af preussiska monarkien hafva i förvärfvandet deraf ingen del,
ätminstone blott den passiva, att deras förening mcd Preussen dertill
verkat genom dc förändrade siffrorna i rikets statistik. Det säkra synes
också vara, att Preussen, oaktadt den kraft det ären 1814-15 utveckla
dc, icke skulle innehaft den rang, det nu innehar, om ej den Europeiska
politiken ansett det för nödigt att genom tillskott i land och folk dertiil
upplyfta detsamma. Men likasä gifvet synes det, att denna rangs
bibehällande blott till en del har stöd i nationalandan.

40 Sjelfva statens inrättning vittnar om medvetande häraf hos dess
styrelse. Ty hvad helst som må talas om dc andliga krafternas
utveckling, sä litas ej serdeles uppä dcssa. Soldatesken Ltr nu, som förr,
Preussens styrka. Fredrik Wilhelm 1, Fredrik 11:s far, bragte hären frän
36 till 89 tusen man. Under hans krigiska son steg krigsstyrkan till
200 000. Nu utgöres armäen af hvarje Preussare emellan 17 och 50 år,
mcd undantag endast af dc mediatiserade furstarne och grefvarne samt
dc andlige. Den är indelad i; 1) Stäende hären, hvars antal är 1840 var
45 regementer2 och 18 detacherade bataljoner infanteri, 38 regementer
kavalleri samt 9 artilleri- och lika mänga pionnierbrigader. och hvars

50 manskap utgöres af konskriberade frän 21 till 26 ärs älder; 2) Landi
värnet, fördeladt i tvenne Uppbud, af hvilka det första, som stAr i tjenst
och ungefär är lika talrikt mcd den egentliga stäende hären, omfattar

Äfven fordna svenska Pommern har sin serskilda civil- och kriminallag.
2 Hvarje infanteri-regemente lärer utgöra 2 500 man, fördelade på Lrenne bataljoner.
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alh brukbart manskap meLlan 26 och 32 är. samt dem emellan 21 och
26, som icke tillhöra stäende hären, och det andra dem från 32 till 39
ärs ålder; 3) Landstornzen, som består af ynglingar från 17 till 21 och
män från 39 till 50 år. Hvarje armdivision bestär af en infanteri-. en
kavalleri- och en landtvärn-brigad. Af circa 52 millioner Thaler i
statsinkomster’ användas för armen ;zära häifien. efler 23 1)2 million.

Armcn stär sålunda framför alla andra statsinrättningar. Att ar
m&en är nationen, denna omständighet är mindre en följd afpolitikens
beräkningar. utan beslutet dertiil dikterades af stundens kraf. Det
skedde (d. 3 Sept. 1814) i dc tider, då staten endast af folket kunde 0
räddas, och ±1 mcd denna institution äfven andra skulle förenas, som
genom att höja folket till deltagande i statens angelägenheter skulle
lifvat nationalandan. Hvad den ailmänna beväpningen kan uträtta, sä
isolerad som den mi står. deröfver kan endast framtiden afgöra. För
den ointresserade betraktarens öga skiljer den sig ej ifnin konskriptio
nen i Frankrike under Napoleon. Den kan 1 krig blifva lika tryckande
som denna. och åtminstone i dc krig. hvilka ej hafva karakteren af
omedelbart sjelfförsvar, likasom denna [ii utseende af en despotisk
ätgärd, hvarigenom folket uppoffras ät regentens ärelystnad och
herrskarebcgär. Att institutionen härtills skulle lifvande inverkat på 20
nationalandan, säsom kärlek för det gemensamma preussiska namnet,
eller hos folket utvecklat sinne för den krigiska äran, derföre torde inga
tillförlitliga bevis kunna upptes.

1 stället för den utlofvade konstitutionen. finnas nu Provincialstän
derna. 1 hvarje provins sammanträda dessa pä kunglig kallelse och
ylira sig öfver dc fnigor, regeringen förelägger dem till diskussion, utan
att dock deras samtycke fordras för regeringens beslut. Afven kunna de
inlemna petitioner i ärenden, som sersklldt röra blott den ifrägavarande
pro vinsen, och besluta öfver dess kommunalangeliigenheter, ehuru
äfven dessa beslut böra understallas konungens pröfning, Dc utgöras 30
merendels till ena hälften af dels sjelfskrifna. dels deputerade (af die
Rirtersehafi, egare af adliga gods) ledamöter afadeln, till den andra, af
städernas och landtbrukarnes fullmäktige. 1 somliga provinser bilda dc
sjclfskrifna adeisledamöterna. t. cx. i Rheinprovinsen. der dc utgöra
fyra personer, ett eget stånd. Fullmäktige af bondeständet utgöra i en
del provinser blott 1/6 af hela antalet; sä i Brandenburg 12 af 68, i
Pommern och Posen 8 af 48. 1 egentliga Preussen deremot representeras
adeln af 45, städerna af 28 och bondeständet af 22 ledamöter; i
Rheinprovinsen: adein af 39, städer och landtbrukarc (»Bauern und
abrigen Gutsbesiter») hvardera af 25; i Westphalen: adeln af3l, stiider 40
och landtbrukare hvardera af 20. 1 Schlesien äter öfverstigcr dc adliga
ledamöternas antal dc ofrälscs. Men dcssa förhällanden kunna vara
temligen likgiltiga, dä hela inrättningen visat sig utan infiytande och
genom sin natur mäste vara det. Dc ständer, hvilka, säsom 1840 skcddc
i Preussen och till en dcl i Schlesicn, resonnera utom rcgeringcns
propositioner, handla uppenbart mot föreskrift och fä derföre hälla till
godo mcd snubbor. Huru de sjelfva uppfatta sin stältning visade
päföljande äret dc landtständcr, hvilka pä regeringcns proposition om
ett förallmänligandc delvis af ständcrnas förhandlingar yttrade sig

________________

50
Detta gör i uiskylder pä hvarje person inom preussiska riket ungefär 10 k:dr Sv.

Rgs, hvartill ännu kommu afiöningen för kommunernas embclsmän och öfriga
kommunala afgifter, för skolor o. s. v. Lägger man till de anförda 231/2 millioner
nio millioner för statsskuldcns betäckande, sä återsui blott 19 1/2 millioner för den
öfriga förvaltningen; och då finnes Iätt, ait extra-utskylderna ej kunna vara
obetydliga.
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afstyrkande, vai inseende att kännedomen om en sädan inrättnings
tiilvaro och tiligöranden, hvarken kunde intressera eiler gagna ailmän
heten. Dessa landtständer förskrifva sig från 1823. Personliga vilkor för
valbarhet äro 30 års ålder, eganderätt till fast egendom och kristen
trosbekänneise.

Den andra allmänna institution, sam räknas till det representativa
slatsskisket i Preussen, är kommunalförfattningen. Eniigt denna ega
städerna rätt aH välja sina magistratspersoner och sjeifva ordna sina
angelägenheter. Afven på landet tiilsättas 1 hvai5e kommun »Schult

io ze’n» och hans bisittare, samt i hvarje »krets» landtrådet, sä kallas
kretsföreståndaren, genom vai. Här upphör vairätten. Närmaste högre
auktodtet är regeringen 1 hvarje »Regieningsbezirk», af hvilka i hela
riket finnas tjugufem, nemiigen 1 Preussen 4, i Rheinprovinsen 5, i
Posen och Brandenburg 2, samt uti de öfriga fyra provinserna,
Schlesien, Sachsen, Pommern och Westphalen, i hvarje 3. Hvar och en
af dessa 8 provinser har ett »Oberpnesidiunm, säsom högsta civila
myndighet, och vanligen en generalberälhafvare för den i provinsen
föriagda arm&korps. När det säiedes i en resehandbok om en stad
heter: »Sitz der Regierung» eiler »der Landesregierung», så förstås

20 dermed alltid en Rez/rksregering, hvaremot det om hufvudstaden i
provinsen heter »Sitz des Oberpnesidium».

Konungens Statsråd bestär af Prinsarne af kunghga huset, stats
ministrame, fäitmarskalkar, presidenter 1 koliegierna, öfverpresidenter
na och kommenderande generalema i provinserna, cM dessa uppehål)a

sig i Berlin, samt af andra personer, hvilka konungen enkom inkallat i
Statsrådet. Nuvarande statsministrar äro: krigsminister v. Boyen,
utrikesm. friherre von Werther, justitiem. Miihier samt v. Kamptz för
Rheinprovinsen och lagrevisionen, inrikes och polism. v. Rochow, för
ekklesiastik-, undervisnings- och medicinalärenden v. Eichhorn, II-

30 nansm. grefve v. Alvensieben, och minister för kongl. huset fursten af
Sayn och Wittgenstein. Den aflidne monarkens ministrar deis röljde
honom i grafven. deis aflägsnades, eller, sam det hette, begärde och
fingo för sjuklighet afsked af den nuvarande konungen. 1 en stat, sAdan
som Preussen, finnes just ingen opinion om de högre dignitärerna: om
flera af dc nya ministrarne visste man derföre icke stort annat, An aH
konungen för dem hyste personlig välvilja.

Hela Europa känner mcd hvilken enthusiasm den nya regentens tai
vid hyliningen mottogs. Hans försäkran, att Preussarne voro ett »1
frihetens sköte och under vapnen uppvext folk,» väckte furioso. Andra

40 sade »Ein König ist ciii Mmm der TI,ar; er hat Prediger, uni Reden zu
hulfrn.» s&ata mänader sednare kan man vai ej vänta sig att finna spår
af denna »Begeisterung.» Förf. tilistär, att han ej fann annat, än några
anekdoter samt tai om en föregifven pietism hos monarken, hvartill
hans gemäl, en prinsessa af Bayern, isynnerhet anses bidraga. Sä
berättade man, att han vägrat köpa en utmärkt tafia, emedan den
tillhört ett upphäfvet kloster och mäste anses rcr röfvad från heigedo
men. Han är eljest en beundrare af Fredrik II och har vait dennes
Sanssouci till sin favorituppehålisort. 1 dess alier hade man sett honom
läsande i ett papper, och Berlinarne sade, »att han instuderade Fredrik

50 II:s röi.» Vid sin thronbestigning inrättade han majorater, och det
sades varit en pian, sam likväi nu iärer vara öfvergifven, att fortfarande
såiunda grunda en mäktig iänsadei. Sjeifva den kunghga betjeningen
skulle få ett livr från 1740. Denna Pörkärlek för det gammaltyska lärer
vara ett rädande drag 1 monarkens tänkesätt. En afgörande steg, men
hviiket Tyskarne icke synas förstå att nog värdera, är, att den
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nuvarande konungen en gång gjort slut pä alla tomma förhoppningar
om en konstitution, hvilka sä vai Preussare som icke-Preussare fortfaHt
att hysa, oaktadt de längesedan bort finna deras gagniöshet. Fredrik
Wilhelm IV, född d. 15 Okt. 1795, har nu försäkrat, att intet sädant
kommer att ske »under hans regering», och ‘Se hederliga Tyskarne fä
derföre god tid att med sina förhoppningar vandra ali verldenes väg.
Konungen ser rask ut, har ett äppet och frimodigt ansigte, men kanske
mcd ett htet drag af verldsförakt kring munnen. Dc Witz-jägtande
Berlinarne veta att tala mycket om monarkens qvickheter. De fiesta af
dem angä den aflidne konungens hof och regering, och fiera bära i en jo
sAdan mans mun en liten anstrykning af bitterhet. Så säges han yttrat
om operans dansöser, hvilka den aflidne regenten någongång till och
mcd lemnat tiliträde till sin person och kallat sina »Kinden>: »mcm
Vater hat sie springen lassen, lch werde sie laufen lassen.” Till en bättre
klädd dame, som bad om understöd för sig och sina bam, sade han, i
det han räckte henne en penningesumma: »se der till ännu en garnering
pä er klädning.» Af samma art Aro öfdga bonmots förf. hört citeras.

Förvaltningens säkn gång, domstolarnes rättrådighet och embets
männens duglighet öfverhufvud i Preussen är allmänt berömd. En
summarisk öfversigt af tinansernas tillstånd har man för sed att 20
publicera. Vid provincialständernes sednaste sammanträde lofvade
regeringen nedsättning af utskylderna — efter tvä är. Men morgondagen
piär gunäs, bäde i enskild och ailmän hushållning, i frAga om bespa
ringar vara en skälm. De direkta utskylderna bestä afgrundskatten, en
,,Klassensteuer» efter rang och vedervärdighet samt en näringsskatt.
Till dc indirekta höra äfven taxor på bränvin, malt, ym, tobak.
Uppbörden besörjes af »Hauptsleuer-» och »Hauptzoll-ämter», som i
hvarje provins stä under ledning af en »Provmncialsteuerdirektion».
Öfver underslef eller utpressningar hos de betalande hör man ej klagas.

Att iikväl lagarne icke alltid ensamme hafva en röst, kan ej alltför 30
mycket förundra. Ett par exempel mä i detta hänseende uppiysa.
Regetingen hade fattat beslut, att någonstädes pä enskild mans egor
anlägga ett krutbruk. Enligt expropriationslagen erbjöds egaren 1
utiösen för det nödigajordstycket det derå satta värde mcd 10 procents
förhöjning. Men denne, som ansåg sin egendom förstörd, dels genom
förlusten af den ifrågavarande jorden, dels genom anläggningens
farliga beskaffenhet, ville afstä hela egendomen, men pä inga vilkor
blott en del deraf. Underrätten ilulIde utslag till kronans fördel;
kammarrätten’ i Berhn upphäfde utslaget och afgjorde till egarens, i
det den äLade kronan att lösa hela egendomen der afstå frän anlägg- 40
ningen, som emellertid var påbörjad, och gifva egaren skadestånd. Dä
kom ett kungligt bref, som borde inregisteras i kammarrättens proto
koller, och hvarigenom dess dom äter upphäfdes samt underrättens
stadfstades. En annan gång instämde en embetsman, som i ett
privatbref frän ministem blifvit illa ätgängen, denna för injurier. Ett
kungligt reskript nedslog mälet, och den klagandes advokat kunde
endast inlemna protest, emedan, enligt nägot lagrum, »Hof-justiz»
blott gäller till monarkens död. Landslagen skall dock uttryckligen
förbjuda domstolame att lyssna till Hofjustisen — sä försäkrade en

________________

50
Sä kailas öfverdomstolen 1 provinsen Brandenburg, som motsvarar öfriga provin

sers »Oberlandesgerichte», men som derjemte är domstolen för aila statsförbrytel
5cr. Domstoiar 1 första instansen äro «Land- u. Stadt-Oerichte,» på kungiiga
domäner «königi. Justizämter», och pä adLiga gods »Patnmonial- u. standesherr
liehen Gerichte.» Högsta domstoien är Geheime-Ober-Tribunaiet» 1 Beriln, för alla
iandsdelar, utom Rheinprovinsen och förra Svenska Pommem.
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Berlinerprofessor. Dessa bida hLindelser tilldrogo sig under den sed

naste konungens regering. l censur och polismål harva äfven under
nuvarande regcnt kabinettsordcr ej varit ovanliga. Bekant Ur hLindeisen
mcd Dr. iacobi, författare till skriften, »Vier Fragen eines Ost
Preussen.» Boken seqvestrcradcs. Den okände författaren skulle ut
spejas, och han namngaf sig sjelf. Undersökning befalites, hvilken
äfven författaren önskade, men nedslogs åter, Stort uppseende väckte
en par skandalösa upptraden i Berlin. Pi en maskerad insulterades
några damer på det gröfsta af en mangd officerare, till en del. såsom det

10 sades, af dc högsta ramiuer. Dc brottslige hotades genom en dagorder
mcd straff, 1 handelse icke frivillig bekannelse följde. Nigra. dc minst
betydandc af dem, lära blifvit förvisade från Perun; dc öfdge blefvo
qvar, men genom »Holjustisen» var ali annan justis i saken para
Iyserad. En annan gång misshandlades lika infamt ett borgerligt
brudpar af några aduiga, och »Horjustisen» lade sig ater emellan. Den
förra tllldragelsen omtalades i tidningarne: i afseende å den sednare
kan förE endast siga: re/atcz rcfrro. Sädana cxempel torde dock vara
sallsynta,’ ehurujag hört dessa sednaste tilldragelser stallas 1 samman
hang mcd regentens åsigter af nyttan af en mäktig adel.

20 Det fjerde föremålct för utlänningens loford. jemte administrationen.
lagskipningen och armäcn, äro dc Preussiska undervisningsverken.
Förf. skali langrc fram nämna några ord om tyska vetenskapen i
allmänhet samt 1 sammanhang dermed om dess universiteter. Dc lärda
skolornas skick är nogsamt kand och prisad som mönster för siika
inrättningar. Här vilI jag endast upptaga ett par anmärkningar.

Preussiska staten kallas vanligen protestantisk. och det heter: »det
ligger helt och htillet i vår protestantiska stats väsende att befordra
andlig kultur och höja hela Folkets bildning.» Men dä en tredjedel af
befoikningen är katolsk. så borde principen lika konscqvent utsträckas

30 till denna. om ej missförhållanden skola uppstå. Isynnerhet för den
katolska kyrkan, hvilken genom sin litra är fördomsfull mot andra
kristna kyrkor, är en upplyst prestcrskap afvigt. Detta biidas nu vai i
Preussen till en del vid gymnasierna och universiteterna (1 Brcslau och
Bonn). Men en vida större del Fär sin bildning deis vid den sä kallade
»akademiska läroanstalten 1 Mtinster,» dels vid åtskilliga andra prest
seminarier (1 Onesen, Poscn. PelpIin. Paderbom. Trier). Läroanstalten
1 Munster är, såsom vi nämnt. sä vaI kand för dcss obskurantism. att
del varit den enda 1 Tyskland östcrrikiska ungdomen fäti besöka. Dc
öfriga, ännu mera abskura seminarierna måste. beröfvade ali den

40 beröring mcd andra vctenskapliga sträFvanden, en teologisk universi
tctsfakultct eger, under ett Fanatiski presterskaps ledning äfven bilda

Åfvcn i andra Tyska stater har man dock exempel pi strafflöshet för adiiga
förbrytarc. Sä hände sig i Mecklenburg. att en adlig vid en kappranning mcd sitt
ridspö tuktadc en borgcrlig man, ivan IIäsL lär tagit sig den frihetcn att springa om
den frälse stubbsvansen, otan att den förorättade kunde få nägon upprattelse. Den
enda följdcn var, att en petition, jag mins ci cm frän ständerna eller från
borgerskapet i Schwcrin, ingaB till storhertigen, mcd anhållan om sakerhet för stryk
»för /rw,uiden». Mera celeber var en tilldragelse i Cassel, der en offlcer rande vörjan

50 igenom en borgcrsman, emedan denne gjorde handkraft gällande emot den förres
förföljande försök att vinna borgersmanncns dotter. Domstolen fällde den skyldige
till vanligt strafT, men kurfurstlig nåd mildrade domen till en straflbestämmelse,
scm äfven kunnat användas för ett tjenstcfcl. Sä har Tysklands beprisade upplys
ning ännu icke öfverallt kunnat åstudkomma ens jemnlikhct inför lagen.
2 Biskoparne och gencral-superintendenterne hafva uppsigten öfvcr den religiösa
undervisningen vid alla läroverk. Dc nämnda seminarierna hafva p ställct sädana
öfverhufvuden, och undervisningen bcsörjes af prester.
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fanatiska ifrare. Det är vai troiigt att till en del politiska antipathier
doit sig under de kyrkiiga striderna i Posen och Rheinprovinsen: men
det nit, hvarmed en stor dci prester följt sina biskopar. ±1 dessa satte
sig upp emot regeringen, vittnar om katolska presterskapets ringa
uppiysning och intoierans.

Foikskolornas antal uppgick i Preussen år 1837 till 22 910. med öfver
27 tusen lärare och 2 miilioner skoiungdom. Lärareseminarier funnos
45, men detta antai har visat sig aHtför otillräckligt. och man är dcrförc
nödsakad antaga en mängd iärare, hviika icke genomgått seminarierna,
och såiunda ifrän början sakna nödig biidning. Dessutom mäste biand 10

ctt folk, som icke har nägon yttre eggeise Liii andiig verksamhet, hos
hviiket behofvct af ett biidadt förstånd ej i högre grad gör sig kännbart,
undervisningen stadna vid en åter giömd lexa. Man säger kanske, att
kommunahnrättningen ger foikets andiiga verksamhet utrymme nog.
Men hvar och en som gör sig mödan att taga underrätteise om det
interesse, hvarmed kommunens’angeiägenheter af ailmogen betraktas
och behandias, skaii linna att deras handhafvande vanhgen anses som
en besvärIig börda. Dertili kunna endast dc mekaniska fardigheterna,
rLikna och skrifva, vid dem komma till pass. Att intresse för dem
saknas, är ei underligt. dEl kommuncns iedamot hvarken har bcgrepp 20

om deras nödvändighet för det hela elier vet befattningcn mcd dem
säsom en sin rättighet. Han tycker. att den. som sköter det öfdga aU
statsmachinens gång. äfven kunde ombesörja hvad som angär kommu
nen. samt att dc i hans tycke vai lönade kungiiga embetsmännen harva
god tid att derom draga försorg. Likasä htet inge dessa bestyr honom
nägon känsia af sjelfständighet: ty han gör, hvad han p1 befaHning
mäste. p1 samma sän som han mäste betala sina utskyider. Mcd ett
ord: intresse för kommunen kan endast finnas i samband mcd intressct
för staten, likasom det förra dEl främjar det sednare. Halfva mesyrer
äro och förblifva haifva. Der nu intet sådant intresse linnes. der saknar 30

foikbiidningen sin väsendtiigaste rot; och hvad i foikskoian iäres, biir
en lexa — och en snart Elter glömd lexa, emedan lärjungen aidrig går ut
öfver densamma, eller eger utvägar för dess tiilämpning. Detta förhåi
iande mäste verka tiilbaka pi skoHäraren. och äfven dennes smä
insigter p1 tiiiibaka, emedan dc ej p1 framåt, Endast den reiigiösa
kunskapen är dEl af det inhemtade den del, som har att vänta nägon
förkofran. Men äfven häruti kan man sä af barn som af fuiivuxna
personer i Tyskiand erhåhla dc mest bakframvända svar. Ocksä linnas
Mdc skriftligen och muntiigen en mängd berättelser om sä vai iärares
som iärjungars i foikskoiorna kiena efler falska insigter. En jemförelsc 40

meilan biidningen hos den svenska alimogen och den i dc preussiska
staterna tror jag ej skulie utfafla till den sednares fördei. Och dock
harva i Sverige knappt foikskoior funnits, utan barnaundervisningen
bcsörjts af föräldrarna. Icke heiicr iär det kunna antagas. att det
svenska presterskapet i reiigiöst hänseende varit mera upplyst efler
nitiskt, än det protestantiska presterskapet 1 Tyskiand. Skilnaden,
skuHc man tro, Iiggcr hufvudsakhgen blott i statsförfattningen, uti
svenska alimogens deraf föijande inre och yttre sjeifständighet och en
högre grad af nationalmedvetande hos svenska foiket i aflmänhet.
Nekas mä ej derföre det myckna preussiska regeringcn gjort. för att 50

höja foikeis biidning. genom dc tairika foikskoiorna och deras öfver
hufvud goda inrättning. Men öfdga förhäflanden synas hafva hindrat
dem att bära den frukt, man af sådana ansträngningar borde vänla.
Skoiväsendet i hvarjc provins vårdas af ett »Provinziai-Schuikolle
gium», och regeringen i hvarje »Regierungsbezirk» har en egen afdei
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ning för kyrko- Och skolväsendet, under hvars närmaste tilisyn skolor
na stå, medan derjemte, såsom sagdt, biskoparne och generalsupeHn
tendenterne samt deras underlydande kontrollera den religiösa under
visningen.

UI. RHEINRESA. KÖLN, BONN. SIEBENGEflLRGE. KOBLENZ OCH DESS
OMGIFNINOAR. BINGEN, NIEDERWALD, RHEINGAU, MMNZ OCH MANN
HEIM.

l0

»Das ist der hcil’ge Rhein,
Ein Herrscher, reich begabt,
Dess Name schon, wie Wein,
Die trcue Seele Iabt.
Es regen sich in allen Hcrzen
Vie! vaterländ’sche Lust und Schmerzen
Wenn man das deutsche Licd beginnt
Vom Rhein, dem hohen Fe!scnkind.»

20 Så sjunger och tänker hvarje bildad tysk. Den skäggige Rheinguden
är Tysklands palladium, och enthusiasmcn Iågar högt, så snart någon
gör min af att Iägga händer på detsamma. Om fransoscrna önskade sig
högra stranden af Eibe der Donau, i stället för den vcnstra af Rhein,
sil tror jag ej, att en Becker blefve sångarc, eller att en Elbelied eller
Donauhed, lika torr, andefattig Och tråkig, som hans Rheinlied, af
någon i Tyskland skufle sjungas. Det är förlåtligt om nägot häraf sker
»des Weines ii’egern>, säsom det heter uti traktaten i Verdun om dc orter
pä venstra Rhcinstranden, hvilka tiflföllo Tysklands konungar. Ty
hvad som gör Rhein sä intagande Och skön, är icke blott den sköna

30 fioden, dc sköna stränderna och de fornlemningar dessa bära, utan alh
detta i förening mcd naturens yppighet och rikedom, samt den odling,
dc städer och det hvimmel af sträfvande menniskor denna framkallat.

Vid Dflsseldorff såg förf. Rhein första gängen. Dess anblick var här
icke öfverraskande. En 1 200 fot bred flod, mcd ett halfgrumligt,
grågrönt vatten, låga flacka stränder, detta ger intet begrepp om den
sköna Rhein. Men jag såg inom en timmas tid 5 ä 6 holländska koffar
gä upp och lika många nedför fioden. Jag såg 2:ne ångfartyg lägga till
pI stadssidan och p1 den motsatta stranden en stockflotta gä för ankar,
en fiotta 6 å 700 fot läng, 300 fot brcd, mcd 200 mans besättning,

40 bebyggd mcd flcra små hus, försedd med 20 å 30 bätar, och som, för att
qvarhällas pä sin piais, fordrade 9 st. svåra ankarc samt nägra trossar
1 Iand. Dä märktejag, att flodens storhet ej låg 1 dess brcdd. Detsamma
kan bokstafligen sägas om dcss storlck; ty den har ända ifrån Strass
burg minst 15 ä 20 fots djup midt 1 rännan, och strömmen är
utomordentligt stark. Pä aftoncn gick jag ombord på ett af ångfarty
gen, och, då jag i den sköna, stjernklara Scptcmberqvällcn satt pä
akterdäck vid minhalfva fiaska Asmanshäuser, offrade jag, enthusias
tisk som en äkta tysk, hälftcn af mitt andra glas ät den milda
flodgudcn. Månen lyste matt pä vestra himmclcn. Den försvann. Det

50 var Kölncr-dömcn, som träddc mellan hcnnc och min blick. Följandc
morgon säg jag ur min säng Rhcin glittra mot solskenet och dess
stränders beundrande och förnöjda bebyggare hvimlande fram och åter
pä bryggan meflan KöIn och Deutz.

Ingen stad i Tyskland har det, sä att säga, mystiska behag, som Köin.
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Lika gammal mcd kristendomen, har staden inom sina murar hyst
Trajanus. Annu finnas der minnesmärken från Constantin d. St.
Julianus byggde åter upp dess förstörda beflistningar. Medeltiden såg
öfver denna den katoiska kristendomens hufvudstad i Tyskland korsen
af 80 ä 90 kyrkor höja sig. och Kölnerborgaren var, likasom dess
biskop. den mest aktade i Tyskland. Aibertus Magnus och Thomas af
Aquino. Pipins af Heristal gemål och grekiska prinsessan Teophano
hafva här sina grafvar. Ännu har staden mycket att ses, som vittnar om
dess fordna glans, men den enda dömen skymmer bort alIt det öfriga.
Man biir ej mätt uppä att betrakta den, och det är ett standigt nytt nöje 10

att vandra under dess hvalf— men man lemnar den äter mcd nedslaget
sinne, ehuru mcd omättad skådelust. Denna nyfikenhet är 111tt förkiar
lig. Man anar, att man har något stort framför sig, men man finner dess
storhet först efter lång bekantskap. Jag kände mig, i detta af djur och
vexter öfverfyllda stenparadis, inunder dessa hvalf, der man biir rädd
för sin egen litenhet, framför dessa konstverk, ur hvilka en verlds
andakt blidt strålar en till mötes, försatt uti en tid, kär för känslan, som
barndomens; men sannerligenjag tror, att alit mitt skädande här visade
mig det största, djerfvaste menniskoverk, förr än jag sett ut, lemnat
KöIn, och på en half miIs afstånd såg tilibaka, och än mera. dä jag på 20

Ivra miis afstånd frän Drachenfels ännu szig dömen säsom det enda
upphöjda föremäl p1 hela den vida siätten. Man drages då till den af
samma iängtan, som vid Asynen afaiperna, men förunderligt nog, man
betraktar dessa som vänliga. miida makter, medan den förras drag
ningskraft är förenad mcd nägot afskräckande och hemlighetsfullt.
Den verkar som anblicken af en grafvård. Under den ligger ju också
seklers förbleknade biidning, millioner menniskors ädlaste sträfvanden,
förvandiade i en skön dröm. som nu blott eldar nägon rimsnidande
vandrare till haltande verser.

Är 1248 lades grunden till dömen. och 1322 hade man hunnit sä 30

långt, att koret kunde begagnas för gudstjensten. Man fortfor att bygga
åtminstone till 1498, men ännu är ingen annan del af kyrkan än koret
helfärdig; den egentliga kyrkans hvalf är ofulländadt, och af de tvenne
tornen höjer sig det ena blott litet öfver grundmuren. medan det andra
hunnit till tredjedeien af dess tilltänkta höjd, 500 fot. Kyrkans öfre del
är byggd af lös sandsten, hvarföre tidens förstörande inverkan varit
ganska stor. Med betydliga kostnader är numera koret restaureradt.
Äfven det öfriga af kyrkan motser en förnyelse, och man har nyligen
fattat det djerfva beslutet, att mcd understöd från hela Tyskland äfven
rardiggöra det felande. 1 början af 1841 biidade sig för detta ändamäl 40

en kommitt&, och det deltagande, hvarmed konungen i Preussen
omfattar planen. synes Iofva densamma alI framgång. Det skick, uti
hvilket den herrliga byggnaden nu framstär för åskådaren, bidrager väl
äfven till den känsia af otil(fredsställd värnan och nedslagenhet,
hvarmed man hvarje gång åten’änder från dess beskädande. Det är ej
blott en herrlig ruin, vittnande om en förgången tid: man skådar ett
menniskans ofulländade sträfvande, ett päbörjadt verk, hvilket öfver
stigit hennes krafter, emedan dess utförande var samtidigt med den
andas undergång, som dertill lagt grunden, ett verk, hvars fulländning
skulle blifva en förnekelse af den tids anda, under hvilken den skedde. 50

Det är skönt och berömvärdt. om ett folk älskar och ärar sina afdöda
flider. om det mcd förkärlek och stolthet i sitt minne äterkallar deras
idrotter i strid och fred. Men redan om detta ärande minne biir en kuit,
som ger det förflutna ett högre värde, än det närvarande och tilikom
mande, synes detta vittna, att nationen öfverlefvat sin mannaälder. Ty
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endast ålderdomen finner sin högsta glLidje i det, sam varit hafver, och
giömmer eller missaktar i bredd mcd detta det närvarande. Ett ännu
sämre teeken Ur det. om en nation tms sig ym återuppkafla forntidens
institutioner. ånyo bcsvLirja fram dess anda. Ty detta sträfvande
vjttnar. att den redan är oförmögen att vidare utveckla det narvarande,
att sjelf skapa sig dc former. uti hvilka det nirvarandes anda borde
uttala sig.

Uti Tyskland hafva i sednaste tid mänga fenomener häntydt uppä en
sädan förkiirlek för afdöda former. 1 religionen katoiska tendenser eller

10 en pietistisk renlärighct, en Förment återvändandc till protestantismen
i dcss renhet. 1 politiskt hänseende har i sednaste tid samma sträfvande
tilibaka till det rulderdomliga visat sig. och forntyskheten har ifrån
burscharne öfvergått uppii monarkerna. 1 skön konst har det fram
trädt, inom litteraturen hos romantikerna, inom måleriet hos Dössel
dorfer-skolan, samt uti arkitekturen i Mtinchen, i Berlin, och i åtskil
liga magnaters lek ait äterställa medeltidens röfvarenästen. Afven
beslutet att fullända dåmen i KöIn kan anses vani föranledd af denna
tyska nationens, om ej allmänna, likväl utbredda håg att gräfva sig ned
1 sina förrdders grafvar. Lät vara, att det fulländade herrhga verket

20 skall skänka kännaren en högre konstnjutning; det skall likväl skl der
betydelselöst, utan alh sammanhang mcd alimänna andan hos den tid,
uti hvilken det såsom en helt framtrLtdt. Arkitekturen öfverhufvud
uttalar, mera än någon annan gren af den sköna konsten, tidcns och
nationens anda. Den kan icke sträfva till en absolut skön form, emedan
hvarje dess skapelse tillika har ett bestämdt ändamll, och det intryck
den gör. beror derförc af den sköna formens förcning med det
ändwmll.venliga. Det motsvarar då i tempclbyggnadcn tidens rcligiösa
anda. uttryckt uti dess kuit, i privatarkitekturen den yttre seden,
lefnadssättet. Den götiska tempclbyggnaden uppstod i en tid, då

Jo menniskan i jorden såg en blott jcmmerdal. en ondskans boning, och.
genom att afskilja sig ifrån verlden. sökte tuntia det eviga och
oförgängliga. Hennes andakt valde dcrförc dessa dystra. från den yttre
verlden afstängda hvalf, dit icke ens solens Ijus 1kk intränga, utan att
brytas och färgas af helgoneos mantlar, der känslan af menniskans
egen ringhet skulle väckas af den massa. som omgaf hennc, under det
att dennas uppätsträfvande former antyddc den högre och renare verld,
vid hvilken hennes hopp borde fästa sig. Endast för denna tid och
denna anda hade den götiska tempelbyggnaden en bctydelsc. Men en
annan tid har inträdt, som ser det evigas närvaro i det förgängiiga, för

40 hvilken verldsafsägelsen upphört att vara en gudstjenst, men som
tvärtom sätter menniskans högsta andliga lifi en frisk och förtröstans
fulI verksamhet. Till dennas religiösa kult hör derföre ett ljust, öppct,
gladt tempcl, hvars former och proportioner äro för sjelfva andakten
likgiltiga, samt derföre lättare kunna bero endast af skönhetssinnet.
Likasä verkade samhällstillståndet under medeltiden, att äfven den
enskildes boning afstängde honom ifrån hans omgifning, och hvarje
hus blef en fästning: dä deremot nu hvar och en älskar ljus och
utrymme. Dii kunde tidcns smak till privatarkitekturen framträda
cndast i lösa, oväsendtliga prydnader: nu rädfnlgas för hela byggna

50 den, jemte beqvdmligheten. skönhctssinnet.
Hvartill dii nu dessa kyrkor, härmningar af den götiska stilen. som

genom sin litenhet och halibet sjelfva bevisa. att dc äro en blott lek, och
att den anda är borta, hvilken icke skydde ansträngning och uppoff
ringar, för att gifva siidana verk den storhet och det majestät, dem
tillhörer. 1 Munchen ser man fiera siidana harmningsförsök. Att dc
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uppbyggas för den katolska församlingens bruk, deruti kun man dock
ännu ana någon mening; meri hvad skall en protestantisk församling
mcd en sådan kyrka? 1 Köin eller Munchen kan man ännu veta, hvartill
den tjenar, men i Berlin bordc ändamålet vara afflcherudt utanpå
huset. Dock är numeru den katolska gudstjensten så en blott ccremoni.
och dc. som den deltaga. äro vanligen så glada verldsbann. att äfven för
dem hela den götiska arkitekturen är en storhet utan betydelse.
Tyskarne pnisa företaget af Kölnerdömens uppbyggande. emedan det
biir cii nationalverk. Men det är ej minnesvårdar i sten. utan i
samtidens och framtidens historia. som för närvarande lro tyska 10
nationens första behoL

Vistas man i Köin öfvcr en söndag, sä har man lättare tillfälle att
bese dess kyrkor. Di kun man äfven utan betalning beskäda dömens
skattcr och det Wallraffska museum. af hvilka dc förra eljest betalas
mcd 2 Th. Pr. Utom den venldsbekanta dombilden. den likasä bcrömda
Petri korsfästelse af Rubens i Petenskyrkan. samt en altartafia af Dörer
i St. Maniae im Kapitol. innehälla mig vetenligen kyrkorna inga större
mästarvcrk. Dock finnas i den vackra Apostlakyrkan taflor af Härle
man. Pottgiesser och Engelberg. vflrda att ses. Kölns kyrkor Icmna för
öfrigt. genom sin olika älder och mångfaldigt nyanserade arkitektur. 20
godt tillfille att studera det götiska byggnadssättcts utveckling. Jemle
hvad som flnnes i det nämda museum, hade förf. tilifälle att hän se en
exposition afgamla mälningar, hitiemnade ur privata samiingar kings
ät hela Rhein. Då vid en sädan mästarnes namn utsättas efter hvarje
egares uppgift, sä är natunligt, att en mängd skrytsamma uppgifter
mäste finnas. Samiingen. som bestod af316 nummer, innehöil dock en
mängd sköna stycken. isynnerhet ur nedertyska och flamländska
skolorna. Af »Altkölnische Meisten> funnos fiera, och vorejag känna
re, skullcjag pästL att deribiand förekommo skönare saker, än dc, som
under detta namn visas i Mänchen och Berlin.’ Katalogen är tryckt i 30
»Du Mont Schauberg»ska boktryckeriet, KöIn 1 840, och kan tjena en
konstäiskare att komplettcra dc uppgifter pä konstskatter vid Rhcin,
hvilka finnas i dc vanliga resehandböckerna.

Anblicken af staden från Deutz är ej si öfverraskande, som den
vanligen beskrifves. Dock förtjenar den, att man klättrar upp i
Beile-vuen, pä taket af hotelet »Beile Vue». Lifvet i staden skall pä
fruntimmerssidan vara temligen fnitt. Jag säg prof pä en fräckhet,
hvilken för öfrigt ickc mött mig i Tyskland. En halunk, som hvarje dag
p1 gatan utbjöd sig till förare kring staden, slutadc mcd att erbjuda sig
säsom skaffare. Dctta var, näst åsynen af matronornas kattunssalopper 40

mcd deras kapuchonger, det enda vidriga jag i KöIn crfor.
Mcd saknad lemnadejag dcrförc staden. Pä rarden till Bonn fördrefs

den af den oväntade glädjcn ait höra svenska. och jag glömdc dervid
omgifningarna. som ocksä icke äro serdcies anmärkningsvärda. cme
dan strändema alltännu äro låga och flacka.

Bonn har ett ganska trefligt och skönt läge. Sjelfva det inre af staden
och den närmaste omgifningen. ehuru behaglig. har väl intet serdelcs
att erbjuda ögat. mcn utsigten ät södra sidan samt närheten ui’
Siebengebirge. Godesbcrg. Poppcisdorff o. s. v. göra staden till en 50
angenäm uppehällsort för älskare af skön natur. Staden saknar ej
vackra hus, i synnerhet i den nyare vcstra delen och i den förstad. som
bildas afanläggningarna utom södra stadsporten, den som förer genom

Se Iängre fram.
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siottet. De fiesta af dessa nya hus tillhöra universitetets professorer.
Stadens fömämsta prydnad är dock det fordna kurfurstliga (Köiniska)
slottet, en vidlyftig och delvis skön byggnad, nu upplåten för univer
sitetet, dess bibliotek och samiingar. Synnerligen förtjenar Aulan
(universitetets solennitetssal) och lviuseuin r/zeinischcr Alterilzz2nier att
beses. Den förras väggar äro prydda med fresker, föreställande de fyra
fakultetema. Den teologiska och juridiska äro efter Cornelii dessin
målade af hans lärjungar, Försier, Herrmann och Götzenberger; den
medicinska och filosofiska tecknade och målade endast af den sist

10 nämnde. Ansigtena äro till en stor del porträtter. Af svenskar finnes der
endast Linn& Troligen för grupperingens skull äro den nyaste teolo
giens representanter, bäde af katolska och protestantiska konfessionen,
hvilka intaga hvar sin sida af tafian, föreställda liggande pä marken,
under det vetenskapens och kyrkans äldre heroer ännu upprättstående
se modiga ut, i motsats mot de förras mera nedslagna, än begrundande
uppsyn. De humoristiska arabesker, som utgöra ramen kring filosofis
ka fakulteten, böra ej förbises. Der förekommer bland annat porträttet
af det fruntimmer, som vanligen visar salen för besökande, och som
icke blott är märkvärdig genom sin kännedom af de här afbildade

20 lärdas biografier, utan ftfven genom det förtroliga förhållande, hvari
hon stått till en af tidehvarfvets hjeltar — »marskalk Vorivärrs.»

Erän slottet leder en vacker kastanje-a116 (Poppelsdorffer-allen) till
det vid Poppelsdorff belägna lustslottet Klemensruhe, hvilket innehål
ler universitetets naturhistoriska samlingar och kemiska laboratorium.
Till de förra hörer ett utmärkt mineralogiskt kabinett, mcd dithörande
antediluvianska minnesmärken, försteningar o. s. v., dessa af intresse
äfven för den icke i geologien invigde betraktaren. Man läser beskrif
ningar öfver fynd och uppgifter på det funnas dimensioner, men man
imaginerar sig dessa endasi ofullkomligt och blir förwinad, dä man får

30 se ett 3 ä 4 ainar långt stycke af en tand, ett käkben, stort som en
sängbalk o. s. v. Samlaren och ordnaren är den celebre mineralogen
Näggerath.

Universitetet stiftades 1784 af Kurfurstcn Maximilian Friedrich
(1761—1785), men upphörde vid fransosernas infall 1794. År 1818
förnyades stiftelsen genom inrättandet af det nuvarande Fredrik
Wilhelms universitetet. Berliner-universitetet för samma namn, och
detta har derföre utsigt att lefva i vetenskapens annaler — tills en ny
sqftare tar samma heder i anspråk. Till skillnad från det Berlinska
kallas det förstnämnda »der Rhebiska F. W:s universitetet.» 1 den

40 förnyade stiftelse-urkunden heter det: »Jag har för afsigt att afltfram
gent göra en sorgfälligt !edd utveckling af preussiska statens andliga
krafter till den hufvudsakligaste grundval för dess lycka och beständ.»
Tyskarne jubilerade öfver dessa »herzerhebende» ord, och förvissades
följande äret, d. 18 oktober 1819. på årsdagen af universitets stiftelse,
om sorgRilligheten i denna Iedning. genom den dä utgifna stränga
censurförordningen. Universitetet i Bonn hade uti Arndts afsättning
1820 ett serskildt vedermäle deraf. 1 tjugu års tid var den lifiige mannen
beröfvad ali verksamhet. Nu hade han af den nya konungen fätt
tillständ att åter hålla föreläsningar. Studenteme uppvaktade honom

50 med eft fackeltåg; han började sina föreläsningar med utomordentlig
applausus, och akademiska senaten vaide honom till universitetets
rektor. Visserligen är han ännu ovanligt kry och rask, men tjugu är af
hans bästa mannaålder äro emellertid förgångna. De papper, hvilka vid
hans afsattning fråntogos honom, har han ännu ej återfätt. 1 hans
flärdfria sätt framlyser hjertlig välvilja. Olyckan har ej beröfvat honom
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hans muntra lynne. Ingen fest firas vid Rhein, der icke Arndt måste
vara med och hyllas af sina tacksamma landsmån, emedan han 1814
och 15 var den ifrigaste kämpe för venstra Rheinstrandens återförening
med Tyskland, likasom han sedan orörskräckt yrkade uppå uppfyUan
det af de af dess regenter gifna iöften. Han talar ännu något litet
svenska, ett minne från den tid, ±1 han i Sverige sökte och fann en
tillflykt undan Napoleons möjiiga förföijelser, hvars ständaktiga mot
ståndare han var. Mången ibland Tysklands Iärde handiade annorlun
da, och såide, säsom Johannes Möhler, Schweitzerförbundets häfda
tecknare, sitt fädemesland för dess förtryckares gunst.’ 10

Universitetet besökes af ungemr 600 studenter. Vinter-semestern
1840—41 hölios af 74 lärare, professorer och docenter, 200 serskiIda
föreläsningar, repetitorier, öfningar i seminariena, experimenter i
fysik, astronomi, medicin, samt lärostunder i musik, fäktning 0. 5. v.
den ej inberäknade. Annu tvenne professorer voro med tihistånd
frånvarande. Sä vidt förf. kannen, utmärker sig detta universitet
framför TyskIands öfniga endast i onientaliska språken. Lassen, Frey
tag äro venldskunniga namn. Från aila länder samias hän lärjungar,
hvilka under den förnes Iedning studera Sanskrit. Afven A. W. Schiegel
hähien föneiäsningan öfven detta språk; men hans kunskaper härutinnan 20
anses vara mera beiiettnistens, än spnåkfonskarens. Han läser ocksä
vaniigen denjemte öfver den nyare sköna litteraturen. Fiiosoflen ne
pnesenteras hän af Bnandis, en gnundIig och välaktad man, v. Calken, en
resonnenande haIfkantian; Fichte d. YO och, om man så viii, Bruno
Bauer, hviika bäda sistnämnde sades vara utan anseende hos studen
terna. Bonn har under sednaste decennium föniorat fiera utmänkta
män, deis bontnyckta af döden, säsom Niebuhr, Mackeldey, Nees von
Esenbeck, dels genom flyttning till andra universiteten, denibland den
berömde anatomen och fysiologen Joh. Mahlen. Åt Niebuhr höil man
pä att uppnesa en störne gnafvärd pal nuvarande konungens af Preussen 30
bekostnad, hvans lärane Niebuhn vadt. Afven har man för afsigt att
pryda staden med en minnesvärd öfver Beethowen, som föddes här.

Trenne punkter vid Rhein förtjena företriidesvis ett iängre uppehäil,
KöIn. Bonn och Koblenz. Den förstnämnda staden för sin egen skuli,
den andna för universitetet och bäda de sistnämnda för sina omgifnin
gar. Dessa upptaga vid Bonn pä det angenämaste ätminstone tne dagar.
Ty ingenting bningar på en resa mera änger, än att hafva ahitför snåit
njutit af det sköna, en ort erbjuder, och ahltför snant hafva Iemnat den.
VIII man t. ex. här pä samma dag besöka Godesbeng, Rolandseck, 40
Nonnenwerth, Heisterbach, Drachenfeis, sä kan vai alit detta medhin
nas, men man har dä icke stönre njutning deraf, än om man gjorde ett
tvä timmars besök i ett större måiningsgaileri.

Ifrån Bonn ser man ät södra sidan en Iåg bergssträcka, vid hvars fot
Poppelsdorff higger, och som på en af de skiida kuhianne, Kreutzberg,
bär en hten vacker kyrka, besökt för sin krypta, med öfven 20 st. vai
bibehälina mumien. Längre ät öster reser sig, på en ensam, icke hög

Det är pinande att Iara känna denne utmarkte mans feghet och fåfänga, sådana de
afspegia sig ‘hans bref till Gcntz (Se: Schrifren rivi Fricdrich r. Gentr, 48.) di dessa 50
sammanhällas mcd hans handlingar; att se, hum hans patetiska mod och foster
Iändska ifver bläste bori efier siaget vid Jena, och hum Napoleon knappt var
kommen till Berlin, förrän Moller var hans afordaste beundrare och tillbedjare. 1
den nämnda samlingen finnas äfven bref från den svenska dipiomaten, friherre
Brinckman, hvilka visa, att han hade utsträckta förbindelser mcd tidens politiska
skribenter och opinionsiedare.



38 TYSKLAND. SKILDRINGAR Dcli OMDOMEN FRÅN EN...

bergskägla. en borgruin, Godesberg. Ännu Iängrc åt äster, på andra
sidan om Rhein, fiera bergsspetsar till 12 å 1 400 fot öfvcr hafvet. Dc
kallas Siebengebirge. Blånande genom afstandet. öfver en tysk mil, visa
ett par af dem dock tydligt konturerna af dc ruiner, som kröna dem.
Här ärporten till den sköna. romantiska Rheindalen. och den utbreder
redan här alIt sin behag. si att man stadnar i tvekan, om nägon af dc
punktcr, man sednare ser. ehuru fiera för sig oöfvenrarnigt sköna.
öfverträlTa denna. Annu mera lockande blicka dessa berg mcd deras
vingärdar, skogar. dcssa minnesrika och dock hcmlighctsfulla borgar

te mot den resande, sedan han genomtågat narrit Tysklands enformiga
hedar och sädcsfält, fran Hamburg till Dusscldorff.

En skön septemberförmiddag vandrade jag till Godesberg, en bland
dc största och vackraste ruiner. Borgen, tillhörig kurfurstarne i KöIn,
blef uppbygd 1210. En romerskt kastell, uppfördt af kejsar Julianus.
hade fordom intagit dess plats. Skådar man ifrån den tillbaka till
nordcn, sä ser man hela den vida slätten ända bortom KöIn. Ät öster
och sydost har man Rhcin och det vackert formade Siebengebirge mcd
dess borgar, hvilka här redan tydligt framträda för ögat. Tätt invid
ruincn star ctt lilet kapeil och jemte det en kyrkogård. eti hvilorum för

20 den nedanföre berget belägna byns innevänare. Alit var nätt och
prydligt, prydligasi en blomstrande. vai underhallen grafvård. rcst af
barnakärleken, Viigen hit ifrån Bonn är ej serdeles angenäm. men
härifrån framåt närmar den sig Rhein och leder, jemnt åtföljd och
beskuggad af fruktträd, förbi en brunnsinrättning mcd en mängd
vackra hus och trädgårdar, genom trefliga byar och förbi täcka
landtställcn. Ofvcrallt var folkct sysselsatt mcd ait aftaga träden deras
rika last af äpplen, päron, piommon och valnöttcr. För en nordbo är
det något nytt, att se Iandsvägen garnerad afdessa produkter och likväl
egaren hafva n3got att skörda. Men deis är straffet för en fruktstöld pä

30 fahet temligen sirängi, deis gör varans beskaffenhct densamma säker
för den resandes händer och tander. Bidc äppien och paron aro
ncmIigcn af det slag, att dc cndast duga till fabricerandc af konjak cllcr
vanligare af »Most», en slags surt och svagt fruktvin. som af landt
mannen begagnas, stundom medan han säljcr skörden frän eget
vinberg. Ju närmare man kommer Rolandseck, desto skönare blir
vägen, ehuru utsigten inskränkes mellan bergcn, sam här på bäda sidor
innesluta den hopträngda Rheindalcn. Dä man hunnit till den lilla byn,
vid fotcn af berget, från hvars spets ruinen höjer sig, crbjuda sig
vägvisare och äsnedrifvare mcd sadlade åsnor, för att lätta den

40 resandes möda och börs. Jag mätte mcd ögonen höjden af berget och
kunde ej bcgripa, huru der var rum för en half timmas väg emelian
foten och spetsen, eiler hvilka sirener skulle kunna leda mina steg från
den jemna och vai undcrhållna väg, som låg framför mig. lät derförc
äsnor och vägvisare pläga sin ro, der dc voro, och befann mig efter 10

12 minuter uppe vid den nära tusenäriga ruinen. Den är obetydlig.
men utsigien dcrifran är, ehuru ei vidsträckt. oändeligen täck. Sjelfva
berget prydes pa östra och södra sidan af vingärdar och andra smä
plantager. pä dc öfriga af en vacker löfskog. Tätt ncdanföre fiyter
Rhein. och uti den simma Rera holmar, af hvilka den förnämsta är

50 Nonnenwerth, en liten ö mcd ett gammalt, palatslikt nunnekioster, ctt
egct litet paradis i den paradisiska trakten. Långsät flodcns andra
strand ligga pä bergsluttningen en mängd hvitskimrande byar. inbäd
dadc i trädgårdar och omgifna af brokiga åkertegar. Siebengebirge
begränsar redan utsigien ät norr: men ät söder kan ögat en half miis
väg följa flodens krökningar, mcd dess holmar och tätt bcbyggda
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stränder. Tallan Iifvas af den mycket befarna väg. som följer flodens
venstra strand, af de spridda arbetarne på den motsatta, af giada
mennisklgrupper på Nonnenwerth Och flaggande båtar, som ditföra
fiera gäster. under det att vesperklockans ijud från en aflägsen köping,
Unkel. afvexiar med det gälla pinglet af åsnomas klockor. 1 denna
borg, som vai big i ruiner. men hvars hela omgifning nu såg så nk Och
lycklig ut, här satt fordom

»Riddaren med stolta blicken,
1 den sköna sommarqvälien, 10
Fästad blott pä klostercelien;
Lyssnar till den frlmma sången;
Ser ur dystra klostengången
Biossbelyst eU liktåg sknida.
Hon, som upphönt har att hda,
Var hans hjertas alli. Väl sorgen
Gästat länge re’n i borgen;
Nu den följes uti spåren
Af förtviflan; enom tåren
Döden ser ur stela blicken.» 20

Det van sagans Roland, Schillers riddar Toggenburg, som härifrån
blickade ned pä sin aiskades graf, — hennes, som under hans tåg till det
heliga landet. på en falsk berättelse om hans död. tagit slöjan och nu.
då han ätervande, var för honom förlorad, Hennes veka hjerta var det
första af de tvenne, som brast: han följde snart den älskade efter. 0
lifvets och förnuftets prosa! Hvilken sällhet att här hafva varit femton
år och i fantasien fått spela igenom den rörande balladen! Nu big
klostret ännu der, på den blomstrande Nonnenwerth, men det var nu —

ett vaI innattadt värdshus, och jag van — tnött af vandringen. Känslan 30
(ick tiga, men fönnuftet frågade ännu: och om de tu ej mera sågo
hvanandna, hade dc denpä nägot förlonat? Skulle åtenseendet kunna
bjuda dem nägot nenane, nägot skönane, än hoppet derom? Men om
äfven hoppet varit borta? Hvad hade den arma riddanen då haft annat
ait göra. än för sin kärleks skuil draga siti svärd till älskande
menniskobanns beskydd och förbyta sina tnånande drömmar mot en
ädel venksamhet. Förnuftets venld än en håndhändt venid för det arma
menniskohjertat!

Ett sällskap ungdom från Bonn albnöt mina betraktelser. Dc slogo
sig ned i gröngräset, och den unga dame, som i egenskap af vändinna 40
skötte den medbragta fnuktkongen. hade den anti2heten att äfven bjuda
mig af dess rara innehäli. Denna Id,i,z och hennes äpplen voro bda lika
otadeliga. men Nonnenwenth blickade sä lockande emot mig, och min
håg till ett gias ym kunde ej motstå dess lockelsen. Snant var jag åten
nere och sände ur bäten min helsning till de unga denuppe.

På Nonnenwerth tog sig alIt ännu skönare ut, än uppe vid Roland
seck. Sjelfva berget och nuinen, som hängde öfven klostret, gaf, härifrån
sedt, tafian ett ökadt behag. Bengets ät fioden vända sida big i djup
skugga, unden det att Siebengebirges sluttningar vid aftonsolens stråian
vexlade mcd en mångfaldigt skiftande belysning. Sjelfva än van en enda 50
täck tnädgånd. der ännu en mängd blommor talade otti klimatets
mildhet och vitinade att denna aftons Ijumma vindar icke voro nägot
undantag. Pä änatal hade naturen icke sä vänmt mitt hjenta. Jag tänkte
pä en. mina vänner, ty man bär lättare songen ensam än glädjen, och i
min dagbok stän fnån denna dag: »Jag tänker pä er alla, som velat mig
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vai i veriden, ja alla, alla, ty ingen har velat mig ondt, och onda
menniskor kanner jag ej. endast svaga: — måtte Gud gifva er en stund
afglädje. men obiandad. utan att ni glader er öfver dess förgänglighet!»
Jag drack er skal i rödt Drachenfeiservin —jag tror det tillrade nägot i
glaset, dä jag förde det till mina läppar.

Skeppsklockan pä ångbåten frän Mainz ringde, en bät lade ut från
ön, snart varjag om bord. Vid Königswinter, en liten köping, lades till,
och sä gick det till Bonn, alIt sä en, tu, tre, att skymningen derunder ej
hann aflemna sitt välde åt mörkret. Ty utför fioden gä ångbåtarne

io pilsnabbt. På en dag kan man komma från Strassburg till KöIn,
ungefär 30 sv. mii, iångsåt fioden. En resa pä ängbåt utrör fioden (en
»Thalfarth») är derföre föga lämplig för den, som viil bese och njuta af
dess skönheter. Afven på en färd uppät (»Bergfarth») gär det för fort,
sä att man af dc många iandskap, städer, ruiner o. s. v. hvilka skymta
förbi, har föga minne qvar.

Följande dag gick jag mcd eft ångfartyg till Königswinter. som ligger
vid foten af Siebengebirge. Den lilla ortens sköna läge lockar äfven
utlänningar att bosätta sig här öfver den sköna årstiden. Isynnerhet
finnas engelsmän taldkt i alla städer vid Rhein. 1 Bonn bo 20 ä 30

20 engelska familjer. hvilka der nedsatt sig endast för att lefva billigt och
angenämt. För den, som kan lefva hvar han viil, finnes vai också ingen
bostad, hvilken erbjuder alla de Cördelar, som Rheinens stränder ega.
Utom dc större städer, hvilka förena stadens beqvämlighcter mcd
landtbygdens naturliga behag, finnas dussintals sädana små lägenheter,
som Königswinter, uti hvilka man också endast i litterärt och artistiskt
hänseende saknar den stora staden.

Siebengebirge, vid hvars fot Königswinter ligger, är en grupp af
bergskäglor, ilera än sju, ehuru dc fått sitt namn af dc sju mest
framståendc spetsarne. Bland dem hade jag nu för afsigt att tiilbringa

30 min dag. 1 sallskap mcd en Elberfcldare vandradc jag först till det
fordna abbotsstiftet Heisterbach, dit en angenäm väg förer genom
vinberg och skog. öfver grönskande ängar och mcd frukttriid plante
rade kullar. Det ligger mellan bergen, och bestär af en icke djup dal. en
trädgärd och en park. helt och hället omgifna af en sammanhängande
mur, den fordna klostermuren. Men af dc rika munkarnes öfriga
herrlighet återstå nu endast uthusen och koret af en kyrka. en vackcr,
ehuru ej stor ruin. Det hela biidar, sä undangömdt det är, mcd sin tysta
ödslighet en stark kontrast mot den liRiga rörelsen vid fioden. Den
enda nybyggnad. också det enda, som mi sysselsatte folket, var en graf,

40 hvilken en grefve af Lippe, ställets nuvarande egare, läter uppföra för
sig och sin familj. Jag skildes här vid min följeslagare och tägade pä en
liten omväg ät Oelberg, det högsta i Siebengebirge och det närmaste
frän hvilket man kunde skäda inåt landct, ät öster, hvartill jag hade
mycken lust. Pä denna väg kom jag förbi ett betydligt stcnbrott, jemte
fiera dylika, en penningegrufva för ortens befolkning. Stenen, en lös
sandsten, skeppas ifrån Königswintcr bäde uppför och utför fioden.
Större delen af Kölnerdömen, alla dess pelare och sirater, bestär af
denna stenart. Promenaden blcf mig mödosam, emedan jag här, ifrän
norra sidan, mäste gcnomtränga en tät löfskog, för att hinna bergets

50 spets, och jag nider hvar och en, sora får det infallet, att dertill välja
södra sidan. hviiken är kai och mindre sluttande. Slutligen hade jag
glädjcn att hvila ut p1 toppen af berget, 1 453 fot öfver hafvets, 1320
öfver Rheins yta. Siebengebirges små. täcka dalar lägo tätt under mina
fötter, och öfver dem bcrgspetsame mcd deras ruiner. Löwenburg. der
Melanchton en tid uppehöll sig, förde i mitt minne dc ståtliga



TYSKLAND. SKILDRINGAR OCH OMDOMCN FRÅN EN... 41

»Lejonriddarne» och deras manliga död, fordom föremål för miii unga
sinnes beundran och farliga medtäflare för Ciceros de Offlciis. Längre
åt öster Och söder utsträckte sig en ofantlig slätt, besådd mcd otaliga
byar och småstäder, genomskuren af slingrande vägar. ända bort till
det egentliga Westenvalde och Taunus. Närmast åt vester doides fioden
af de öfriga bergen, Drachenfels, Wolkenburg, Stromberg, men nord
ligare sågs dess vatten framskymta mellan dc tätt bebyggda slätterna på
dess bäda stränder.

Nedstigandet gick mcd fart, Och icke mindre snabbt bar det af
tillbaka till fioden, i sällskap med tvenne muntra bondflickor, som voro jo
lätta på foten i den dystra och ojemna hålväg vi genomvandrade. Det
syntes tydligt att den vid regntider var en flodbädd. Också hade vattnet
här gjort det enda vägarbete, och hvarje vär, ±1 det tröttnade att
vandra den vägen, ärfde traktens innevånare densamma såsom deras
enda och bästa chauss. Vid foten af Drachenfels, dit vi hade haft en
timmas väg (1/2 mil), stodo åter rödschabrakade åsnor. villiga som
skyldiga att läna vandraren sin rygg. Jag var i sanning trött, men de
stackars djuren se så små och eländiga ut, att man ej kan förmå sig att
sitta upp; och det just förtretade mig att se, huru en prest. den enda kari
jag såg begagna dem, lät sina länga ben dingla ned ifr’ån ryggen pä eii 20
afkräken. Vägen upp erbjuder pä hvarje punkt nya, sköna utsigter, och
man har svärt att iterhålla sin nyfikenhet, tills man hunnit spetsen af
berget. Sista delen af vägen underhjelper dock bemödandet genom den
täta skog, af hvilken vandraren här omgifves. Pä en halU timma kan
man hinna upp. Der nere, der äsnorna stodo, fanns cii värdshus; pä
halfva vägen cii annat. Det första man deruppe stöter uppä är äter ett
värdshus, detta dock mera inbjudande, än dc föregäende: men en enda
blick nedät, och man rusar förbi det. vore man än sä trött och törstig,
Och stär nu pä brädden af en afgrund, men den skönaste inbillningen
kan framtrolla. Här äro utsigterna frän Godesberg och Rolandseck 30
förenade, och ännu dubbelt mera dertill. Man ser Rhein vid foten af
berget, mera än tusen fot under sig, och ögat kan följa dess lopp uppät
och nedät till en sammanlagd längd af minst 5 å 6 mil. Ät ena sidan ser
man den vid Unkel, cii bland flodens smalaste ställen frän Strassburg
till Nordsjön, qvälla fram mellan bergen. som derefter nägot Jilet vika
ifrän hvarandra och bilda den täcka dal, hvilken redan till större delen
kunde öfverses från Rolandseck. Men här ligger äfven den venstra
stranden, med dess bergsuddar. och bakom dem halft gömda dälder
och byar öppna för blicken. och genom bergets ram. i fonden af tafian,
kan den skåda en heit nytt landskap, en vid, tätt befolkad landssträcka 40
bortom Unkel. Just ifrån den punkt, der åskådaren befinner sig, der
bergen från bäda sidor äter närmat sig hvarandra. vika de ännu en
gång tillbaka ifrån fioden, men denna gäng i en 350 vinkel. så att dc
hastigt bilda den stora åt norden belägna slätt, uppä hvilken Bonn,
KöIn och mindre orter till hundradetal äro kringströdda. På venstra
sidan af fioden kan man följa den sakta böjda bäge, som den
skogbekransade bergsarmen bildar, förbi Godesberg, Poppelsdorf,
Kreutzberg, o. s. v. tills den vid horisonten förlorar sig i sjelfva slätten.
Midt igenom denna, hvars enformighet städer, byar, trädgärdar, åkrar,
ängar och lunder gifva en vacker kartas omvexling, fiyter nu Rhein 50
fram, stundom genom sina mångfaldiga krökningar endast framglim
tande som en liten insjö. Följande dess lopp stadnar ögat ovilkorligen
åter vid Kölnerdömen, som ännu frän detta afständ och denna höjd
framställer sig säsom vore den landskapets medelpunkt. Jemför jag
ännu i erinringen dc sköna landskap jag sett. så finnes ingen punkt vid
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Rhein. ja ingen öfverhufvud, som jag helire önskade äterse, än
Drachenfels. Utsigten från Rigi i Schweitz, ehuru mingdubbelt vid
sträcktare, mcd dcss sjöar och berg, må vara vcrldsberömd, jag skullc
dock hellre än der äter tillbringa en dag pä Drachenfels. Derföre. dåjag
tvenne dagar sednare skulle resa till Koblcnz, landsteg jag ännu en
gäng vid Königswinter, tillbragte en half dag pä Drachenfels och åter
en skön qväll på Nonnenwerth.

Sedan man 11tt tid att ifista sig vid den närmasteomgifningen, finner
man sig stå bredvid ett monument öfver åtskillliga tappre preussare,

10 som 1814 stupat vid en Rheinöfvergäng. Annu får man skåda uppåt till
ruinen af den gamla borgen, ett verkligt örnnäste pä bergets yttersta
spets, hvilken knappt har en fots bredd utom borgens murar. Man
kllttrar nyfiket dit upp och kryper, mcd nägon fara att rulla ned. några
hundra fot, i en fan in i tornet, der man egentiigen ingenting hade att
göra. Hela ruinen är obetydlig, men för den höjd. pä hvilken den finnes,
pryder den, nedifrån sedd, sin piais. Derpå kun mun verkligen vara
värd en half butelj ym, om man vandrat från Heisterbach och på vägen
bestigit Oelberg. Man behöfver dock ej derföre uppoffra utsigten. ty
man kun dricka sitt glas på en täckt, mcd blommor prydd allan,

20 omcdelbart öfver brådjupet, och har hela flodens öfra lopp, med dess
holmar och den omgifvande dalen under sina fötter.

Aftonen af denna dag villejag, äterkommen till Bonn, icke tillbringa
ensam. Jag hade vai lyckats linna ett trefligt och vänskapsfullt umgän
ge hos orientalisten D:r 8. och hans sköna, intagande fru, men kunde
ej gerna besvära dem hvarje afton — det skedde dock hvarannan.
Derföre vände jag mig till första student jag träffade, presenterade mig
som en kamrat och bad honom föra mig till en »Studentkneipe» — en
sådan hade jag ännu ej sett, och ungt blod är mig dessutom kärt. Han
ursäktude artigt, att han för qvällen ej kunde göra sällskap, men visade

30 mig till ett ställe, der ungdom kunde anträffas. Der säg högst anspråks
hist ui, säsom, efter hvad jag sednare erfor, pä sädana ställen är vanligt.
Ferierna voro nyss ingängna; blott en enda besökande fanns pä stället.
Vi blefvo snart förtroliga. Jag 1kk veta, att jag befann mig i en
»Verbindungs» lokal. Han förde mig i eli inre rum, der pä serskilda
tallor hela konventet var afskildradl Cnin olika tider, namngaf utan
farhäga seniorer och subseniorer och berättade fleres icke oiniressanta
biografier. Jug träffade mannen äfven dc följande dagarna. Han
beredde sig som bäst till sin juddiska slutexamen och var således en
gammal bursch. Vid närmare bekantskap visade sig, att han endast

40 ogema numera tillhörde landsmanskapet, emedan han insåg bäde det
barnsliga 1 dess uppuig och det förderfvande i det lif, der ofta föres.
Sednare på aftonen kommo fiera studenter dertill, ibland dem en ung
friherre från norden. som Iikväl ei hörde till landsmanskapet. Vi logo
äter plats i det yttre rummet, och qvällen förlefdes högst städadt och
anständigt. under nyfiket prat från ömse sidor.

1 Bonn hadejag glädjen förnya bekantskapen med docenten Tullberg
från Upsala, som här nyss slutat utgifvandet af ett sanskrit-drama, och
om hvars lärdom och insigter man här hade en ganska hög tanke.
säsom jag hörde af den nämnda d:r B. Han lemnade Bonn redan före

50 mig. drifven ui’ siti forskningsnh för andra gingen tili London, der
några manuskripter voro honom en lockande skatt. Annu en gammal
bekantskap var professor Argelander, förut vid universitetet i Helsing
fors, der han utarbetat sin berömda stjernkatalog för bestämmandet af
vårt solsystems rörelse. Sedan hans derstädes beklagade afgäng 1835,
har det sköna, vaI försedda observatorium i Helsingfors, som biand
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annat äfven eger en Frauenhofersk refraktor, stått snart sagdt obegag
nadt. 1 Bonn var nyss grunden lagd till ett observatorium, som der
hittills saknats.

lfrån Bonn sändejag mina effekter till Mainz, fyllde mina vida flckor
med det för resan nödvändigaste, och var nu en den hittuste passage
rare. mcd pipan i den ena handen och paraptyen i den andra. Första
dagsresan gick ej längre än till Nonnenwerth. Följande morgon
promenerade jag ett par timmars väg till L.inz, en liten stad på högra
Rheinstranden, der det ångfartyg, som ki. 10 går från Bonn, hann upp
mig. Vägen hit för genom fiera obetydliga orter, deribland det äfven 10
omtalta Unkel och Erpel. Vid den sednare orten står en 700 fot hög
klippa. Erpekr-Eei, mörk och hotande ut öfver fioden. Den är i sagan
ett slags ScyIla för skepparne på Rheinfartygen; men ger, oaktadt
denna olycksbådande natur, ett godt, hvitt ym, uppvuxet ur den jord,
man i korgar burit upp i bcrgets skrefvor. Linz. som fordom varit
bemstadt och ännu vid floden har ett starkt tom, har blifvit belägradt
och intaget af Carl den djerfve samt sednare, likasom här hvarannan
on. af Svenskarne, hvilka äfven mnnehaft det gamla klostret pä den
sköna Nonnenwerth och derunder låtit en del af detsamma nedbrinna.
Ofvanom Linz utvidgar sig dalen något, bibehållande samma leende 20
karakter som nedom Unkel; men snart tränga bergen åter fram till
fioden, framvisande fiera ruiner. Bland dessa är en, Rheineck, icke mera
en ruin, utan ett präktigt i götisk borgstil uppfördt landtställe, hvilket
eges af den rike jurisprofessorn, Bethman-Hollweg i Bonn. Ända till
Andernach fortfar denna omgifning, men här förvandlas bergen på
venstra stranden till aflägsna kullar, och för ögat utbreder sig en stor,
fruktbar slätt, som räcker ända till Koblenz. Staden’ var, likasom fiera
andra numera småstäder vid Rhein, fordom fri riksstad, berömd för
sina borgares krigiska sinne, och har uthärdat svåra belägringar.
Svenskarne hafva här försökt en öfverrumpling, som misslyckades. 30
Den ligger också vaI till, ty den nyss beskrifna slätten har varit ett
ständigt slagtfält, från Romarnes tid till sednaste tider. Många furstar
och utmärkta härförare, scdnast general Hoehe, hafva andats ut sitt lif
på detta fält. Att det ännu anses för en i militäriskt hänseende vigtig
punkt, synes Koblenz’s starka berastande visa. Afven en i ämnet
okunnig finner, att floden hflr, genom sina krökningar och midt för dc
utskjutande halföarna belägna holmar, bjuder gynnande öfvergings
punkter. Att Moseldalen här tillstöter, lärer dock isynnerhet göra
stället vigtigt för den högra strandens försvar. Annu har man på denna
strand Weuwied. en tuen nybyggd, regelhunden och vacker stad, säte för 40
en mediatiserad furste af Wied, under preussisk höghet. En af hans
företrädare anlade staden i medlet af 17:de seklet. för att der gifva alla
religionsbekännare fullkomlig lärofrihet, tillfölje hvaraf i staden nu
finnasjudar. mennoniter. qväkare, hermhutare o. s. v., bland hvilka dc
sistnämnda der ega en betydlig koloni. Den ädle och upplyste furstens
namn var Friedrich I4’llh,dhn. En prins af huset är bekant naturforskare.
En äldre grefve stAr i mindre god Atanka. Han började bygga ett stort
slott nedom Neuwied. hvaraf murarne till tvenne våningar aro färdiga.
Folket. som betungades genom arbetet, kallade det för »Teufelshaus»,
under hvilket namn det ännu gär och gäller. 50

Kobknz : läge är mångfaldigt heskrifvet och beprisadt. En stad pä en
udde mellan Mosel och Rhein loftar också redan alIt. hvad derom

Den drifver nu handel med en slags tuffstcn, hvilken malen kallas rass, och tjenar
till murbruk under vatten, emedan det valmet endast blir fastare.
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nånsin kan sägas. Moselfloden fiyter norr om staden och har på sin
norra strand, mcd hvilkcn Koblenz stär i förbindelse genom en vacker
stenbrygga, några Iåga kullar, som stänga utsigten till den omtalta
stora slätten. På en af dem är en stark befästning, fästet Franz. En
annan ännu starkare, fästet Alexander. ligger pä Mosels venstra strand,
på samma haifö mcd staden, men söder och ofvanom densamma, i
sluttningen af dc höga berg (Hundxrackcn), hvilka här begränsa
terrängen. Utsigten härifrän har Goethe kallat »die Aussicht in das
Schönste». Man har genast i öster Rhein. mcd den deröfver förande

io skeppsbryggan. samt pä motsatta stranden det terassformigt uppsii
gande Ehrenbreitstein och en annan befästning. PfalTendorferhöhe. At
söder har man Koblenz, Mosel mcd dess brygga, dess rikt grönskande
och trädbeprydda stränder, sedan hela det fruktbara och tätt bebyggda
fältet ända till Andernuch, i öster begninsadt af Rheins lopp, och pi
andra sidan om denna de af framskjutande vinrika berg bildade dalar,
i hvilkas mynningar Neuwicd, Engers, Vallendar, Mailendar, m. fi.
orter Iigga. Inifrån sjelfva fästet skall man ännu dertiil kunna se djupt
in i Moseidalen. Utm(ilar man denna omvexling af berg och dal, af
fästningar och herriiga odlingar, af stad och land, med ali den rikedom

20 af 11kg, kiimatets mildhet och jordens utomordentliga fruktbarhet
frambringar, sä kan man något förestälia sig hvad en sådan utsigt viii
säga.

Sjelfva stadcn, ehuru skyddad af dc mänga, hela traktcn domineran
dc utanverken. är äfven omsorgsfullt befästad. Fiera af dess portar
utgöra tillika kaserner. Den kan försvaras af 5 000 man och lemnar
iikväl plats för 100 000 under skyddet af dess kanoner. Jag ville
öfvergifva detta skydd och längtade ut i det fria; gjorde derföre blott en
rund kring staden; besäg den’id Kastorkyrkan och den märkvärdiga
brunnen mcd följande inskrifter: »An M. D. CCCX!! nicniorablcpar la

30 canipagne contrc lex Russes sous le Prefccrwat dc Jules Doazan» — » Vu
& approuve par uutis conunandant Russe dc la ville dc Coblcnz. le 1 Jan.
MD CCCXIV.» Den qvicka generalen var St. Pricst. Vidare besägs
Moselbryggan, den vackra slottsgatan och siottet, slottsplatsen och
Clcmensplatscn, mcd mellanliggande alker, och på den sednare en
brunn mcd inskrift: »Clemens Wenceslaus Elector, vicinis suis» (dcnne
Ciemcns kurfurste i Trier) samt siutligen Rhcinbryggan. Under denna
tur gjorde jag dock tvä visiter, den ena upp till den ofvan beskrifna
utsigten, den andra till poliskammaren för visuni p1 passet, emcdan jag
nu skuile iemna Preussen. Detta hus var det enda, derjag stcg in. och

40 jag kan säledcs säga, attjag i Kobienz icke förtärde en droppa vatten,
ehuru här tvä fioder stöta tilisamman, icke ens en tår ym. ehuru dessa
fioder voro Rhein och Mosel. Icke ens Ehrenbreitstein bcsökte jag.
emcdan utsigten derifrån uppgifves och synbariigen mäste vara mindre
vidsträckt än från Karthauserberget (fästet Alexander), samt dessutom
ett bcsök fordrar serskildt tillstånd. Sjelfva stadcn har ett ganska giadt
utseende i det inre. Strändcrna, isynnerhct Moseistrandcn, hafva det
mindrc, emedan inga ordentliga strandgator finnas. Ailtsammans tog
sig dock utmärkt skönt ut i aftonsolens strålar, dä jag tog afsked.
Coblenz har den förnämsta vinhandel vid Rhein. En fabrik för

50 lackeradejernblecksvaror. inhyst 1 ett gammait slott, lefvererar utmärkt
goda artikiar, isynnerhet berömda för färgernas skönhet. och som
försändas hcla veriden kring.

PA en vacker väg, långsät högra flodstranden. vandrade jag vidare.
Jag hade Iemnat landsvägen och föijde en alle tätt invid vattnet, då jag
såg en man i djupa tankar långsamt vandra framför mig. Vid näntare
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betraktande befanns han sysseisatt med att skrifva på ett piån, som han
med venstra handen höil tätt under sin näsa. Det var säkert en
»Dichter», som har i den sköna qvalien sökte inspirationer. Jag hade
aidrig förut sett, hum det går till att så der vandra efter dem, saktade
derföre min gång och såg med förnöjeise, hum mannen ibland något
upphof sin nasa, sedan plötsiigt stannade och åter sänkte den ned till
papperet. Några månader sednare gissade jag rörst. hvilken markvar
dig syn jag hade sen. Det var »Rheinlied-diktaren». det var »Nikolaus
Becken>,ja det vam sakert han! Han skref vai nujust ett: »Sie soilen ihn
nicht haben,» och jag iycklige såg honom skrifva det, såg det snillefos- 10
ter födas, hvilket tvenne konungar hedrade med en faddergåfva. och
som utgjorde tyskamnes vapen i det mämkvärdiga sångar-kriget vintemn
184041! Medgifvom dc segrar humaniteten vunnit. 1 stället att föra
krig med svämd och kulu, stämmer den ena nationen upp en tapper
sång, och den andra svarar lika tappert. Den förra höjer sin stämma,
den sednare stiger än högre; håda siuta med att skrika af fulla krafter.
Det var den galliska tuppen. som stoit gol, och en annan klef i
Tyskland upp på ett plank, besvarande dess utmaning. Hvem af de
båda segrade? »Säg mig. sångmö, nu straxt, hvem segrade vai af dem
båda!» »Den, som sjöng pä en ton, eller den som qvad uppä tretti»? — 20
Ja, åtminstone trettio ski]da melodier sattes till »Rheinlied». medande
arma Fransosemne endast egde en — Marsdllllaisens. 1 Frankmike sjöng
man på gator och grander, i städer och byar; i Tyskland på konserter.
1 theatramna skallade sangen Ø båda sidor — i Frankrike med polisens
protest, i Tyskiand under dess handklappningari

Snart stömde några sladdrande bondflickor, som kommo från Kob
ientz, mig i mitt beskädande, men icke poeten i hans betraktelser. Jag
var prosaisk nog, att siuta mig till det giada säilskapet, och kom genom
ett landskap, likt den skönaste trädgård, till Nieder-Lahnstein i stor
hertigdömet Nassau. Gransen emeilan detta och Preussen passerades 30
så ogeneradt, som man kun gå ifrån den ena trädgården till den andra,
om intet plank, ingen häck skiijer dem.

Men det intresserar kisaren föga, hvar jag gick, stod, ät och drack
eiler sof. Om jag säger: att Nieder-Lahnstein Iigger vid den lilla
fioden Lahns sammanfiöde med Rhein; att pä udden finnes en
märkvärdig, gammal kyrka, en ruin utan tak; att Stolzenfels, en
gammal borg, som äter uppbygges för nuvarande kungens af
Preussen räkning, ligger midt öfver pä andra sidan fioden; att jag
följande dagen högst egenhändigt rodde och på egna ben klättradc
dit och ännu högre upp p1 Hundsrick, för att ännu en ång njuta 40
något af utsigten frän Karthäuserberget vid Koblenz — allt detta
torde föga gagna eller roa honom. Lika htet iär han linna sig
uppbyggd deraf. att jag i Braubach, en hten stad, öfver hvilken
Mamksburg. den enda helt och håilet bibehållna borg vid Rhein,
sväfvar, ät min middag i ett litet värdshus, senerad af den aldra som
tackaste söta flicka, med en stämma, ett behag i sätt och ett naivt
koketteri, som bort göra mängen förnäm dame afundsjuk — hon var,
fastän dotter i huset, i det närmaste bondbarn; eller deraf. att jag i
Boppart, en ruskig ort. fordom en ståthg riksstad. fann mig tvungen
att sent pä qvällen lemna det värdshus, der jag tagit in, och sedan 50

1 Vid hiottu ord stadnade dock cj detta markvärdiga mlttåg. 1 Mlnchen uppträdde
en Fransos. mästare i ailehanda herkuliska konster. uppmanande den, som hade
hist. att försöka en brottning. En herkulisk bryggardräng antog utmaningen och
slog Fransosen ned pä theaterns brLider. Te deum med anedning af segern sjöngs —

i alla ioyala iidningar. och en patriotisk monark belönade segraren.
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var nära deran att fil sofva på gatan. hvilket jag blott undvek genom
att mcd en vred betaining p5 förhand stärka min kredit. som.
troiigen med anledning af den sena timman och min latta ckipering,
syntes stä p5 skraiare ben än mina egna, ehuru dessa voro viii tröUa.
Men jag skuiie, säsom drängen i pjesen. sägande i min enfald: »±1
skuiie viii min herre fråga: hvarförc har du sagt si, hvarföre har du
sagt så» — här kunna berätta alit, hvad jag har i minnet af dylika
smäsaker. om ej äfven den konsten att komma &am dermed vore
gammal, känd och tråkig.

10 Derföre viii jag biott i korthet nämna. att högra flodstranden melian
Ehrcnbreitstein och Braubach är det aldra skönaste Iand. Bergen. som
här nägot aflägsna sig från iloden. äro till spetsen bekiädda med
ving5rdar. Nedanom dem vidtaga äkrar och närmast Doden ängar,
beggedera tätt beskuggade af rika fruktträd, meilan hvilka de trefliga
byarne framskimra. Synbariigen råder i dem välmåga. 1 Oberiahnstein
t. ex. hade rörsamiingen nyligen byggt ett skolhus, stort och sråtligt
sam en universitetsbyggnad. Från Braubach deremot uppåt tränga
bergen fram ända till fioden, så att man endast med möda kunnat
aniägga vägen vid deras fot. Annu visa sig p5 deras siuttningar

20 sparsamma vingårdar samt här och der en lund aC Cruktträd; men ofta
upphöra de alideles, och man ser biott kala berg, omvexiande mcd
andra, hviikas spetsar äro prydda med iöfskog, under det att en eller
annan inskärning, vid mynningen af någon sidodal 0.5. v., iemnar litet
utrymme för åkerbruk. Ungefär detta utseende hade heia vägen. från
Boppart till St. Goar, båda belägna p5 venstra stranden, ehuru jag
vaide den mera romantiska vägen p5 den högra, emedan den öfverallt
häuier sig vid flodens brädd. P5 båda sidor äro bergen metailrika och
gifva jern. koppar, biy, hvarföre befoikningen uppehåiier sig genom
bergshandtering. Tätt vid St. Goar ligger Rheinfeis, ett fäste, som i

30 Ludvig XIV:s krig uthärdade en behägring af 24 000 man, men i
revolutionskriget uppgafs utan svärdssiag. Ruinen är den största vid
Rhein. Midt emot finnes den lilla orten Goarshausen, och öfver den
ruinerna af borgen die Katz, som, likasom hela landsträckan, fordom
tillhört grefvar till det beryktade Katzeneilenbogen. Det behöfs ej
p5minnas, att venstra stranden ännu tilihör Preussen, och dä jag nu
tilibragte natten i St. Goar, så kanjag sflga. att jag om dagarna vistades
i Nassau. om nättema i Preussen.

Förran jag i St. Goar öfverlemnade mig åt sömnen och den
preussiska örnen, gjorde jag en vandring till Lurley, en Stminstone 800

40 fot hög kiippa, en haif timmas väg från Goarshausen, och klättrade ett
stycke upp i dess remnor, der knappt några grässtrån och små buskar
finna näring. Dess fot sköljes af Rhein, som här, instängd af kala berg,
bildar en äfven serdeies djup bassin, i hvilken vattnet blott iångsamt
väuler nedät. Endast några fiskarekojor ses här och der i bergsskref
vorna. Den svarta basaiten, hvaraf klipporna bestå. ger äfven vattnet
en mörk mrg, och det hela är underbart ödsligt och dystert. Luriey
isynnerhet buickar hotande ned, sä att viii sagan om sirenen. Lore-Lev,
hiir Iän kunnat göra sig trodd.

50 Hu! Iuften Sir sval i qväu)en,’
Och dystert brusar Rhen:
Blodfärgade glimma I]eIie
1 aftonsoiens sken.

imitation.
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Den skönaste jungfru blickar
Från buskars dunkla snår;
Sin strålglans smycket skickar
Ur hennes mörka hår.

Mcd gyllene kam hon reder
Dc rika lockars tai;
En sällsam sång hon qvader,
Den sång gör lyssnarns qval.

I0

Betagen, pA skumma vågen
En segiare den hör;
Han tankfull biir i hägen.
Blott vågen skeppet för.

Det stöter mot dolda grunden,
Sitt rof snart djupet tar:
Mön skrattar så hemskt på stunden
Vid bergens återsvar.

20
Följande dagen betraktade jag åter Luriey från ångbåten och

lyssnade förgäfves efter det sexfaldiga echo. som en p motsatta
stranden placerad karl, enligt cingbåtsbolagets föranstaltande, bjöd till
att framlocka medelst tutande i ett horn och afskjutande afgevärsskott.
En stark sydvind afprutade hans förhoppningar och passagerarnes
väntan mcd fyra, om ej fem sjettedelar. Annu en gång vidgar sig dalen
något litet i trakten af Oberwesel. en urgammal stad. och pryder sig
med äkrar och trädgårdar. Afven der bergen stå nirmare intill
flodbädden. slingra sig vingårdar uppåt deras sidor Snart far man
förbi Pfalz, ett litet slott pä en klippa midt i fioden. hvars murar nästan 30
på alla sidor sköljas af vågorna. sä att det mcd sina mänga tornspetsar
och ilöjlar tyckes segla uppför strömmen. Här försökte Gustaf Adolf
en Rhein-öfvergång; BlLicher verksUilldc här en sädan 1814. lfrän
staden Bacharach. der en utmärkt skön ruin af en kyrka (Wernerskyr
kan) finnes, far man igenom en gata af förfallna borgar. Stahleck, der
Hohenstauferne residerade. midt emot Nollingen. och, aflägsnare frin
stranden, Waldeck och Saucrburg, Sickingens borg. Fflrstenberg,
Heimburg, Sonneck, Reichenstein. Falkenburg, alh fordna röfvarbor
gar. dc fiesta förstörda af Rudolf af Habsburg. framträda för ögat och
försvinna. Sist visar sig Rheinstcin, ånyo uppbyggd och äfven i götisk 40

smak inredd af prins Fredrik af Preussen, pi venstra stranden midt
emot ruinen af Ehrenfels, ett fordom starkt raste, sam dock 1 tretioåriga
kH2et swrmades af Bernhard af Weimar, samt äter midt i fioden vid
Bingerloch ett ensamt tom, »Mausethurm», hvarest en biskop Hatto
blifvit af möss uppäten, emedan kun vid en hungersnöd brännt sina
undersåtare och förliknat deras nödrop med mössens pipande, hvar
före han sedan afdessa förföljdes och ej en gång undslapp dem genom
att bygga sin bostad midt i fioden.

Att sluta afdenna mingd ruiner, kunde man anse det intressant att
göra denna del af resan till fots. Menjag tror, man ej funne det serdeles 50
lönande. Trakten ärjemförelsevis steril och enformig, och ruinerna ofta
blotta stenrösen, samt dc berg, uppå hvilka dc ligga, hvarken höga eller
pittoreskt formade. Ifrän Koblenz till Bacharach har man redan sett en
mängd dylika, belägna i ett skönare lundskap. deribland sådana sam
Rheinfels, hvjlken är den största och vackraste ruin vid Rhein, och det
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ännu heit och hållet bibehälina Marksburg, som till läge och sjelfva
byggnadens pittoreska utseende vida öfverträffar dc nybyggda härm
ningarna, Stolzenfels och Rheinstein.

Bingen, den tredjc hurvudpunkten vid Rhein i afseende på naturens
skönhet, är en liten stad mcd blott 5 000 invånare, bekant sedan
Romarnes tid. Den är, säsom Koblenz, belägen p1 en udde, mellan
Rhein och Nahe, p1 venstra strandcn af den förra och den högra af den
sednare fioden. Rhein gör här en stark krökning. Den fiyter från Mainz
nästan i vestlig riktning, men vänder sig vid Bingen åt norr. Nahe äter

io faller i den från söder. Bland vanliga utfärder ifrån Bingen är en
promenad långsåt denna flod, som skall vara ganska vacker. Likaså
kan man härifrån mcd lätthet besöka den redan beskrifna ruin-gatan
och Rhcingau, landet höger om fioden, mcllan Bingen och Mainz,
Rheins Cörnämsta vinland. Den lilla stadens sköna läge samt dess goda
och billiga värdshus göra den till en behaglig uppehållsort mellan dessa
utfärdcr.

Bingcn är också en geografiskt märkvärdig punkt. Anda hit är
Rhcindalen en vid, 2, stundom 3 å 4 mils bred slätt, från Main i öster
och norr begränsad af Taunusbergen, i vester utaf grenar af Hardtber

20 gen. Men vid Bingen tränga sig från öster utskott från Taunus och,
söder om Nahefioden, från vester Hundsruck emot hvarandra och
bilda den trånga flodbädd, vi nyss gcnomfarit. Dc lärde mena, att dessa
berg förut hängt tillsamman, att hela dalen söder om dem varit en sjö,
samt att jordbäfningar öppnat det aflopp, som vattnet sedermera skullc
harva utvidgat, och hvarigenom nu Rhcins vattenmassa vältrar sig mot
norden. Sädana händelser aro inga smäsaker, må läsaren tro; ty
bergrännan är åtminstonc 2 1/2 tyska mil lång (från Bingen till St.
Goar), vid vattenytan 800 ä 1 000 fot bred; dc omgifvande bergen hafva
en medclhöjd af 500 fot öfver iloden, och denna till och mcd 25 ä 30

30 fots djup. Här finnas vaI inga spår till vulkancr närmare, än bortom
Koblenz, i Eifelbergen. Dock på nägot sätt måste det hafva gätt till,
och hvem ville klandra, att det så gätt, dä eljest Rheins skönaste viner
nu skulle Iigga p1 sjöbotten.

Af nämnda naturförhMlanden har man den bästa öfversigt, förenad
mcd den skönaste utsigt, från Nk’derwald: sä kallas det skogbekrönta
bergshörnct öster om Bingcr-loch. Jag lockades ej af den splitternya
gotiken i Rheinstein, hvilket vanligen först besökes, dä man sedan från
norra sidan bestiger berget. Derföre lät jag ro mig öfver till Rfldesheim,
som liggcr vid bergets fot pä södra sidan, gjorde der ett kort besök hos

40 en serdeles munter bondbarberarc, hvars spetsiga infall något hvässade
den slöa rakknifven, och vandrade sä berget uppföre. Pä den plateau,
som bildar dess högsta del, ligger ett grefligtjagtslott; och vederböran
dc cgare har i skogsbrynet uppfört ett litet tempel samt, ett godt stycke
längre bort, en smäaktig borgruin, die Rossel kallad, från hvilka bäda
punkter utsigten är som skönast. Från den sednare skådar man rakt
ned i Binger-loch, ser Ehrenfels och det midtöfvcr liggande Rheinstein,
till höger dc berg, der Assmanshäusern vexcr, och ett stycke af Rheins
lopp i den djupa bädd, som vid Bingerloch tar sin början, blickar något
till venster in i Nahe-dalen, mcd Drususbryggan och det trefliga

50 Bingen. Denna utsigt är icke vidsträckt, men målande och romantisk.
Förflyttar man sig nu till templet (det låg först i min väg), sä kan man,
för att mcd ens öfverraskas af en den förra alldcles motsatt anblick, gä
igenom skogen. Men äfven det har sina behag, att åtfölja skogsbrynet
och småningom se den nya utsigten utveckla sig. Från det ganska nätta
templet, en vanlig, halfantik rotunda af träd, scr man den numera 1 800
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till 2 000 flt breda Rhein, mcd mångfaldiga grönskande öar, majestLi
tiskt böja sig genom det rika landskapet; till venster (på flldens högra
strand) Rheingau’s vingårdsfält, i sakta väglr hvälfvandc sig öfver dc
låga kullarna, dc talrika småstädernas Och byarnas 510tt Och kojlr,
hvitskimrande mellan löfrika träd, Och vägarnes i mångfaldiga krök
ningar framsiingrandc aileer; till höger skymmcs landet till en del af en
höjd, som från Bingen smäninglm uppstiger ät SydOst Och pä sin spets
bär Rlchus-kapellet; men framlm detta kan blickcn sväfva fritt ikring
dc, ehuru ej sä vai som flldens högra strand lottade, dlck ännu rika
miten, öfver hvilka ytterst i flnden tlrnen frän Mainz höja sig. Sallan 10
skall man p1 ett sä klrt afständ finna sädana klntraster, sOm här
mellan utsigtcn frän Rossel Och den från tempiet. Pä förra stäilet en vild
natur, en vrcsig brusandc flld, inträngd mellan höga berg, Och pä dcssa
ruiner, ruincr af röfvarnästen; pä det sednare filden lugn, famnad af
stränder, som i fruktbarhet knappt ega sin likc, bcbldda af tusendetal
frcdliga, arbctsamma, Iyckliga invänare. En sjukligt känsllsam själ mä
prisa den förra. Min häg lcdde mig åtcr tiilbaka till den scdnarc, Och
tidcn var mig der klrrt, tilis den sjunkande sllen manade att säga den
farväl.

Detta farväl gäller äfven alla dc skönastc utsigter vid Rhein. Ty 20
churu prisadt Rhcingau är, Och churu skönt det visade sig frän
Niedcrwaid, så har en promenad gcnom detsamma intet ilckande;
kanske presenterar det sig mcra intagande från iloden. Och uppom
Mainz bestä dc läga strändcrnc till det mesta afcnflrmiga videbcvuxna
ängar. Jag gick nu frän Niederwald samma väg, jag uppstigit, i en
omväg förbi vingärdar, hvilka gifva den herrliga Rfldesheimcrn; ty nu,
då drufvorna vOro mogna, var det cj tillätet att gä igenom dem. En gld
dryck af deras prldukt uppfriskadc mig i byn, Och jag vandrade
dcrcfter till Gcisenheim, äfven en bcrömd vinlrt, ditjag anklm vid fulit
mörker. Följande dagen förde vägcn gcnom dc tätt vid hvarandra 30
liggandc byarnc Och städcrna, Och äfvcn dercmcllan inskränktes utsig
ten af kullar eller af murar, som Omgåfvl dc, störrc egcndlmscgarc
tilihöriga, bättre vinbcrgcn Och dc stora trädgärdarne, sä att hvarken
illden kundc ses eiler trakten öfverskädas. Knappt kunde jag pä nägra
punkter beskäda Jlhannisbcrg, sm thronar på spetsen af en kullc, i
midtcn af landskapet, Och hvarifrån detta hclt Och hällct kan öfver
skädas. En brunn mcd inskriftcn »Markbrunnen», tätt vid vägen,
öfvcrraskade mig med sitt namn Och mcd en högst välkommcn dryck
godt vatten. Der brcdvid vcxcr Markobrunncrvinct. 1 Elfcld, en nära
bclägcn liten stad, kunde pä värdshuscn ingcn Markobrunncr fäs. 1 40
förtretcn höil jag tilIgOdO mcd »RUdcsheimer 1834» Och satte mig ncd
vid stranden för att invänta ängfartygct.

Under denna väntan kunna vi tänka nägot pä vinodlingen Och
vindrickningcn vid Rhcin. Vinodhngen är aiitid ett mödosamt arbctc,
crfordrandc bäde skicklighet, trägen omtanka Och möda. Men isynner
het pä hcia sträckan frän Bonn till Bingen, der vingårdarnc ofta iigga
högt uppc i bcrgsskrcfvorna, är arbctct ansträngandc. Den grund,
hvarpä vinet vcxcr, är lerskiffer, Och kiselskifTcr, mcd meiianliggandc
icrartcr. 1 Rheingau har hela daien denna grund, Och man scr dcrförc
här vingärdar på jcmna fältet cHcr pä läga, sakta siuttandc kuliar. Pä 50
andra stäiicn mästc man i korgar bära jord upp pä skiffcrbcrgcn och
uppföra länga murar, trappformigt öfver hvarandra, för att hälia den
qvar. Rhcingau är sä vai iottadt, att skördcn der sallan hclt och hället
slär feit, mcn nägon rätt god skörd har man vid Rhein ickc haft scdan
är 1834, churu äfvcn den af 1835 gär an. 1822 är dock detta
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århundrades bästa vinår. 1 alimanhet räknar man ej god skörd oftare,
an hvart 3:e elier 5:te år. En sådan mäste betäcka de små vinodiarnes
behof för de föregäende ären. Dc stä alltid efter mcd sin kredit. mäste
taga fbrskott af vinhandlaren och ofta pä förhand ackordera bort ärets
aftastning, som sålunda, äfven 1 goda är, icke ailtid betalar sig vai.
Detta förhäilande Och den ojemna förtjensten gör, ali vinodiaren
merendels lefver knappt Och fattigt. Visst hör man herremännen klaga
öfver, att blnden läter förtjensten från dc glda ären g1 upp 1 ett gladt
Iif samt äfven deremellan lefver pä krogen. Men andra sade mig, att

10 detta är ett blltt sätt att tala hos vinhandiame. hviika dugtigt preja den
anna vingårdsmanncn. Sjelf sågjag aldrig nägon af arbetsklassen rusig,
och på värdshus lefdc dc vid torrt bröd och en tär ym, synbarligen för
ali äta, ej för att dricka.

Huru man skall bara sig åt, för att fil dricka äkta godt Rhcnskt ym
vid Rhein, är icke läti att säga. Värdshusvärdarne förstå der, som
annorstades, att sköta tratten. Man sade, att pä ängbätarne kompaniet
sjelft besörjde om vinerna, samt att dessa derföre alltid voro pälitiiga.
Douquet’ska vardshuset 1 Niederlahnstein Och »Wcisses Ross» i Bingen
berömmas äfven för goda viner. Men en butelj god R(idesheimer,

20 Hochheimer, Assmanshäuser o. s. v. kostar der vanligen 1 Thaler
Preussiskt = 22/3 Rd. Sv. Rgs. Dock får man öfver alit rätt godt ym för
16 ä 20 Sr. Gr. = 1; 18 å 1: 36 Sv. Rgs. buteljen. Vid middagsmåitider
i dc större värdshusen är man ailtid säker att 1 det allmänt begagnade
bordsvinet hafva ett ganska drickbart ym.

Man hade rädi mig att gå in i dc hus, der en tallruska var fästad vid
knuien eller porien. för att fil godt Och billigt ym. Ty det är vaniigt. ali
ett hus, der en vinfat uppslås. fönandlas till vinhandel och värdshus,
tilidess blott en mindre del af fatet återstår för eget behof; och detta ges
tilikänna genom en tallruska såsom skylt. Jag gjorde ett par Pörsök,

30 utan serdeles Iycka. Pä ett ställe kostade ett stort dricksglas endast 3
sk.. ehuru vinet åtminstonc var otadeligt. Dc förnämsta vinbergen egas
af rikt folk, af furstliga och grefiiga personer o. s. v., och deras kälirar
äro vanligen oätkomliga. Har en bonde nägot bättre ym, sä har han
aldrig råd att hemma öppna nägot fat deraf, utan han säljer det orördt,
under det han utminuterar och sjelf förbrukar endast det sämre vinet.
Derafkommer det ocksLi, att man sallan pä ort och ställe får nägot godt
ym.

Rhcin frambringar röda viner 1 mängd, hvilka 1 norden äro föga
kända. Af dessa är den bekanta Assmanshäusern det ädlaste. Somllga

40 aro mycket hetsiga, t. cx. Nahe-vinerna. Ingelheimer. Wachenheimer,
Heidesheimer, Hochheimer aro ganska goda röda viner, isynnerhet det
sistnämnda. En nordbo smaka, tror jag, dc röda vinerna öfverhufvud
bättre, än dc hvita af sämre eller medelsort; ty dessa innehälla för
mycken syra. Dricker man bäde rödt och hvitt, sä lar det vara nödigt
att ihägkomma följandc:

»Roth’ auf weiss’ macht heiss;
Weiss’ auf roth’ macht todt.»

50 För öfrigt bör märkas, att äfven dc bättrc vinema hafva fiera
undcrafdelningar, beroende af några alnars ätskilnad mellan dc stälien
af berget, pä hyilka dc vuxit; t. cx. Rfldesheimer-Berg, Rfldesheimcr
Hinterhaus och Rfldesheimer; Johannisberger-Schloss och Johannis
berger-Klaus: Horchheim-Dom-Dechanei och Horchheimer o. s. v.
Jemte Johannisberger anses det nära till vexande Stcinberger för det
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bästa ym. Af det förra fäs pä stället bästa sort för ungefär 7 rdr b:ko pr
buteij. Dock har af Stemnbergcr säits ett karu, på 560 buteijer, för 6 105
II. rh., hviiket gör nära II rdr b:ko pr butelj.

Vingårdarne aro icke sä vackra, som en nordbo förestäiler sig dem.
På dc branta bergväggarne äro de dock pittoreska. Men jemnarc
Iiggande och större fäit se litet sterila ut genom de grofva käppar, som
understöda rankorna. Dessas grönska är också för mörk elier grä
skimrande, för att vara vacker, Dc sättas 1 hnjer pä 3 qvarters afständ
frän hvarandra samt 5 ä 6 qvarter melian hvarje linje. Till vintern
nedböjas de under tyngd, långsåt marken, och käpparne tjena dem till 0
betäckning: stundom täckas dc äfven mcd ris eiler halm. Sköna aro
vanligen dc rankor. som uppdragas vid husen och fästas vid dessas
väggar. En sadan kiar en hei vägg mcd grönska och bär frukt pä alla
grenar, medan de i vingårdarna omsorgsfuiit befrias frän sidoskott och
endast nederst på rankan hafva drufklasar. Vinprässningen har intet
serdeies iockande att äse. En balja med små håi 1 bottnen ställes öfver
ett stort kar, och en pojke kilfver uti densamma för att tranipa sönder
drufvorna. Det sker vaniigen mcd bara fötterna. stundom mcd enkom
för detta ändamål gjorda stöfior. Endast dc sälunda krossade och
uttrampade drufvorna läggas under vinprässen; men det ym, som nu 20
fäs, är alitid sämre och blandas ej mcd det uttrampadc vinet, afyensom
genom prässningen vinnes en desto mindre qvantitet, ju mognarc och
bättre iyckade drufvorna för årct aro. Det färska vinet är surt. tjockt
som väfling och odrickbart. Först efter ett år har grumset fuilkomiigen
satt sig, och faten aftappas.

Foiket vid Rhein är 1 aflmänhet artigt och väivlihgt. Hos den
arbetande bonden träffar man ofta en yttre blldning, som llerstädes 1
Tyskland icke stär att linna. Qvinnorna syntes stundom htet tuiigjorda
af idel savoir vivre, isynnerhet i tai och svar. Afvcn den mängd af
dagdrifvare, som det stora antaiet af resande genom ILtaa men runde- 30
iiga förtjenster närer 1 städerna, är åtminstone icke pockande och
ohöflig. 1 dc mänga smästäderna fär man oupphöriigt besvara helsnin
gar, isynnerhet om man mötes af skoiungdomcn, då hvar och en af dc
hundrade stadnar för att bocka elier niga. Husen i byarne voro ofta
bäde utvändigt och invändigt skraia. Hvarjetredje eHer femte hus var
vanhgen en Gast- eller Wein-wirthschaft. Afvenså sägos icke sä fil
manspersoncr. lediga och arbetsiösa, fördrifva sin dag. Det förra kan
vai förklaras genom den hfliga trafiken af resande bäde på fioden och
dess stränder. Det sednarc kanske deraf att vinskörden nu var nära,
och arhetet i vinhergen för ögonbiicket ej nödigt. Tiggare säg man 40

ganska fil, ehuru eijest tiggeriet 1 Tyskland föijer mcd katoiicismen. 1
städema hälier man om söndagarna fuli marknad. Både salubodar och
värdshus stä hcia dagen öppna.

Förrän man kommer till Mainz. passerar man Bieberich. en liten
vacker stad, mcd ett vackert slott, der hertigen afNassau ofta residerar.
Det hgger tätt invid stranden. har den skönsta utsigt och är bygdt af en
rödaktig sandsten. som ej ser iiia ut. Denna sten brytes vid Neckar,
uppom Heidelberg. Afven i Mainz finnas siott och kyrkor. t. cx.
dömen, byggda af denna stenart. Mainz föreföil vid en ruskig dag
tråkigt nog. Dömen är en sammansättning af mångfaidig stii. men stor 50
och imponerande. Fraueniobs graf densamma är en päminneise för
vär tids damer. huru vära sångare. som intet annat veta att tala om, än
deras varma hjcrta. deras ögons strälar, iockars glans, o. s. v., borde
äras, nemiigen bäras till grafvcn af de sköna händer, som dc mindre
kysst än besjungit. Vinet kunde dock lämphgare häilas i dc arma
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poeterna, medan dc Iefva, än slösas bort på deras graf, såsom pä
Frauenlobs, ty dä finnes ej mera nägon bot för den vattusot, hvaraf dc
kanske lidit. — Kyrkan är för öfrigt uppfylld af biskopliga grafwirdar.
Prelaterna se i afbildning samtligen rätt verldsliga ut. Såsom prof pä
katolska altarprydnaders beskaffenhet mä här anföras: ett krucifix,
6/ver hvilket en påfve med krona, äpple och spira thronar. En
madonna, som bjuder barnet en svällande drufklase. Vittnande om
presterligt öfvermod var en gammal tafia, föreställande en biskop
mellan tvenne kejsare, hvilkas kröning han förrättat. Dessa voro i

jo bredd mcd biskopen små pojkar, och han sträckte händerna öfver dem,
som om han ämnat taga dem i lufven. — Theatern är en skön byggnad,
och pä platsen framför den står Gutenbergs, genom afbildningar
kända, staty’ af Thorwaldsen. Om tvenne gamla slott och stadens
öfriga kyrkor är ej nägot att säga. Inom citadellet finnes ett Iågt tom,
en minnesvämd öfver Drusus, uppfördt af hans Iegioner.

Tnvånarnes antal i Mainz är 31 000. Staden tilihör Hessen-Darm
stadt, men har såsom förbundsfästning en besättning af 8 000 man,
Österrikare och Preussare. Kontrasten emellan dessa bäda länders
krigare är märklig. Preussarne äro ungt, vackert och rödbrusigt folk i

20 nätta uniformer; Osterrikarne äro deremot bieka och förfallna, hafva
länga och läga uniformshatlar eller jemnrunda tschakåer, mcd en
vinkelrätt utstående skärm, snäfva byxor och kängor. samt se både
löjiiga och ömkliga ut. Man anser dem ocksä, ehuru detta i afseende å
Osterrikarne i alimänhet är fördom, för enfaidigare än Iandets barn.
Såsom prof berättas, att en Österrikare, som stod pä Rheinbryggan,
frägade en förbigående, i det han pekade pä fioden: »huru kallar ni den
der?» Förvånad svarade den tillfrågade: »det är ju Rhein, vet jag.» —

»Jaså,» genmälte Österrikaren, »hos oss kallar man honom Donau.»
Likasom KöIn mcd Deutz, och Koblenz mcd Ehrenbreitstein, sä

30 förenas äfven Mainz mcd det pi högra stranden belägna Cassel eller
Castell genom en flottbrygga. Dylika finnas äfven vid Dflsseldorff och
Strassburg. Under Romamnes tid fanns vid Mainz en stenbro, upp
byggd, som det tros, af Trajanus. Sednare uppförde Karl den Store en
trädbro pä 25 stenpelare. Af den förra skall man ännu kunna se
Iemningar under vattnet. Pä andra ställen vid Rhein, säsom vid Bonn,
Neuwied m. II., har man så kallade fiygande bryggor. Dessa bestä af
tvenne vid hvarandra fogade större bätar, mcd gemensamt däck, hvilka
medelst ett tillräckligt längt tåg äro ankrade pä den punkt i fioden. der
strömmen är starkast, hvilken ej alltid inträffar mcd midten af den-

40 samma. Täget uppbäres af 6, 7 å 8 smärre bätar, vid hvilkas främre del
det är fästadt, så att äfven dc vid bryggans svängningar vända sig snedt
mot strömmen. Uppä sjelfva bryggan, eller färjan, löper täget öfver en
slags 8 ä 9 alnar hög port, på hvars tvärbalk det fritt slingrar ät den
sida, som för tilirället vetter uppät strömmen, sä att täget alltid pä den
sidan har sitt fäste. När nu färjan skjutes ut, sä bär det naturligtvis af
mcd god fart, tills täget Iigger i linje mcd strömdraget. Men emedan den
af tvenne styren alltid hälles i en ät förn trubbig vinkel mot strömdra
get, sä drifves den dels af den en gång vunna farten, dels af den vinkel
strömmen gör mot dess sida, äter upp till den motsatta stranden.

50 Resan ifrän Mainz till Mannheim har intet att bjuda uppä. Den, som

Piedestalen har på frånsidan följande inskrift:
»Artem, qme Gnccos latuit, latuitque Latinos, Germani sollers excudit ingenium.
Nunc, quidquid veteres sapiunt sapiuntcue recentes.
Non sibi, sed populis omnibus id sapiunt.»
Skada att ej Cicero fätt fälle sitt omdömc öfver den!
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ej skyr en litet högre kostnad och en tidsspillan af två ä tre dagar, skulle
göra illa, om han ej i stället valde vägen öfver Frankfurt och genom den
berömda »Bergstrasse» till Heidelberg. Jernvägen mellan Mainz och
Frankfurt gör resan meflan dessa sUider till en lustfärd af 3/4 timme. p
en dylik kan man äfven komma till Wiesbadcn inom 15 minuter. Det
första man nu har att betrakta, ±1 man, i stäflet för att susa af på
jernbanan, med ångfartyget går uppför fioden, är mynningen af Mayn,
som genast ofvanom Mainz faller ut i Rhein. Man ser pä Mayns högra
strand de berg, kring hvilkas fot Hochheimern vexer. För öfrigt ser
man blott dess smutsiga vatten sticka af mot Rheins klarare. Så är 10
äfven fallet med Mosel och Nahe, hvilken sednares vatten har ett
nästan gulbrunt utseende. Stränderna antaga nu snart den skepnad, de
fortfara att hafva ända till Mannheim, äro låga, utgöra flacka ängar,
med några buskar här Och der. Längre bort framskymta äfven så glest
spridda byar. Redan vid Bingen upphörde preussiska området äfven på
venstra stranden, Och det Darmstadtska vidtog, medan högra stranden
ända till Bieberich ännu tilihör Nassau. Men här befinner man sig mcd
båda händer i storhertigdömet Darmstadt. Den fula trakten bär på
venstra stranden, der bergen stundom skjuta fram, den goda Nierstei
ner-drufvan och kort derefter en gammal riksstad, Oppenheim. Till 20
höger kan man se det tre mil aflägsna Darmstadt och längre hort
Odenwalds berg, öfver dem alla Melibokus, som glänste i aftonsolen.
Det var ändock något vackert, men man är bortskämd och orättvis,
sedan man varit mcd fran Bonn till Bingen. Nu lemnar man fioden och
far — dock ej på torra landet mcd ångbåten, utan — genom en bred
kanal, som här genomskär landet mellan en stor krökning, hvilken
Rhein gör åt öster. Kanalen gräfdes Crån 1827 till 1829. Hvarföre det
skedde, vet jag ej, men denna förändring är orsak till, att man endast
på afstånd ser »die Schwedensäule», en stenpelare mcd ett lejon, som
stär här till minne af Svcnskarnes Rhein-öfvergång den 7 Dcc. 1631. 30
Man passerar Gernsheim, mcd en fiygande brygga, der passagerare till
Darmstadt stiga af och inpackas i tillreds stående omnibus. Sedan bli
utsigterna mörka, ty solen har redan gätt ned. Frän Worms, på venstra
stranden, ser man endast Ijusen glimma och kan tänka pä den ädle
Luther, eller p1 det blott för ädelt ansedda Liebfrauenmilch, som vexer
här i närheten, i Liebfrauen-stiftets fordna klosterträdgård. — Kort
derpå färdas man mellan Rheinbaiern Och Baden och är snart i en
frihamn, vid Mannheim. Om den staden kan den, som blott dröjt der
en natt öfver, intet annat säga, än att den är regelbunden och synes
välbyggd, hvilket alla menniskor veta förut, och att der ännu klockan 40

10 på förmiddagen ser tomt och tyst ut.

IV. HEIDELBERG. RESA ÖFVER STU17OART TILL TOBINGEN. SCHWABEN;
LANDET, SEDER OCH LEFNADSSÄTr, FOLKFESTER.

Jernbanan till Heidelberg var i olag, och resan dessa tvä mil skedde
derföre i en diligens, nej icke i, utan pä diligensen, på dess tak, i den sä
kallade imperialen, der jag genom byte skaffade mig en plats, i hopp att
fil något skäda. Också såg jag, sä längt jag ville, en slätt, platt som 50
bordet, mcd äkrar, ängar och byar. Neckar, den lockande Neckar,
hvars namn Ijuder som nektar, fiyter här smutsig och obetydlig mellan
likaså obetydliga strändcr. Hvem kan vid allt detta göra sig nägon
föreställning, som duger, om Neckardalen och Heidclberg. Nu äro vi
der. Pä några obetydliga trädgårdar följer en läng, visst icke välbyggd
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gata. Nej, detta kan ej vara Heidelberg, det täcka, romantiska,
beprisade Heidelberg.

Nå, då vandra vi ut genom den motsatta stadsporten, på bryggan
öfver Neekar, utåt vägen, som utgör början till »Bergstrasse». Men
ännu en blick pä staden — den står qvar — nej det är icke den. Här ilyter
Roden tätt under Heiligenberg, vid hvars fot vi stå, omgifna af små
täcka Iandthus. Mellan dem vingårdar, som klLinga uppför berget. Der
till venster blicka vi in i Neckardulen, som först här tager sin början, en
trädgård, emellan hvars af röda äpplen brokiga träd fioden kryper

10 fram. Framför 055, bakom den gamla, fasta bryggan, mcd dess bilder
och tom, staden, hvars hus terassformigt höja sig öfver hvarandra,
uppför Geisbergets Fot, lemnande alla anspråk pä en stätlig och
modemn drägt, men i stället behagsjukt framblickande under trädens
gröna slöja. Öfver dem den herrliga, kolossala slottsruinen, äften den
omgifven af grönskande popplar och lindar, stundom välvilligt fostran
dc dem emellan sina väggar, för att under deras friska färgglans dölja
dc härjningens spår, dem tidens tand, i förening mcd eldens och
menniskors raseri, gifvit dess fordom stolta murar. Ofvanom denna
ännu den gräs- och löf-beklädda Königsthuls branta resning, till 1 500

20 fot öfver Neckar, och på dess spets ett tom, som blickar vida ut öfver
Rheindalen och lingt inät den tr’tnga, men rikt smyckade stig, på
hvilken den blygsammare Neckar framdansar.

Ja, det är dock Heidelberg! Hvarje sak har tvenne sidor, och likasä
Heidelberg. Det kommer blott an uppå, hvilkendera man väljer, för att
der göra sitt intåg. Kommer man från Frankfurt och Darmstadt, sä ser
man staden från dess sköna sida, således från den rätta. Har man
deremot träkat sig fram öfver slätten från Mannheim, sä kommer man
till staden mcd den orätta blicken, och ser den dessutom från den orätta
sidan.

30 Det gamia slottet, nu den största och präktigaste ruin icke blott i
Tyskland, utan i Europa, bestär af fiera stora byggnadem, af hvilka de
fömnämsta omsluta en rymlig borggård. Annu qvarstå dessas murar
nästan oskadade efter den brand, som scdnast 1764 förstörde slottet,
sedan det cfter trettiära krigets och den fransyska generalen Melac’s
ännu viidare förhärjningar, under Ludv. XIV:s krig, blifvit ånyo
uppbygdt. Annu finnas äfven helt och hället bibehälina rum uti en af
dess fiyglar, bland dem en stor sai, mcd åtskilliga antiqviteter, kallad
riddarsalen. Det var fordom kurfurstamnes af Pfalz residens, och dessa
täfiade med hvarandra att utvidga och försköna det. Till en stor del är

40 det bygdt af den förr nämnda röda sandsten, som brytes här i närheten.
Stora anspräk p1 beqvämhghet gjorde dessa furstar i andra afsccnden
icke, ty vägen upp till det högt bclägna slottet är ännu ganska trång och
knaglig. 1 en af dess källare, hvilka skoia sträcka sig ända under staden,
finnes det beryktade Ihtet, som rymmer 67 200 buteljer. Nyligen bragte
det nägma soldater af den här församlade förbundshärs-afdelningen
olycka, derigenom att den ställning brast, som är uppförd kring
detsamma. Tvä personer, om jag mins rätt, blefvo dödade, fiera
skadade. Bland kuriosa i närheten äro dc forelldammar, en flsksäljare
i Frankfurt här anlagt. Vattnet fäs ifrån en i sagan berömd kähla »der

50 Woifsbrunncn.» Sex dammar, uti hvilka fiskarne äro sorterade efter
storieken, och mellan hvilka dc ärligen befordras, innehälla öfver 10
tusen foreller, dc största till 8 ä 12 Pfund, och i pris till 16 å 24 R:dr
b:ko stycket.

Heideiberg har i det mmc några större hus, säsom en kyrka,
universitet, bibliotcket, museum o. s. v., men öfver hufvud är dess inre
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obetydligt. Antalet af inncvånare är också blott 12600. Den är helt och
hållet en universitetstad. Studenternes antal utgjorde vinter-semestern
184041 614, hvaribiand funnos 373 blifvandejurister, 59 kameralister
och 140 medici. Ty af universitetets sextio lärare tilihöra dc ilesta
berömda namn dessa båda fakulteter. 1 den juridiska äro Zachariae och
Mittermaier dc förnämste, tiilsammans mcd hvilka den aflidne Thibaut
bildade ett triumvirat, som gjorde Heidelbergsjuridiska fakultet till den
första i Tyskland. isynnerhet genom den sistnämnda stod Heidelberg i
detta afseende i opposition mot Berlin. Thibaut, ehuru sjeif en heros i
romerska iagfarenheten, yrkade nemligen ej lika ensidigt som Savigny 10
dess absoluta giltighet såsom grundval för Tysklands rättstilistånd,
utan inklinerade för den gamla germaniska lagstiftningen, hvars för
nämsta sakförare i Tyskiand nu lärer vara professor Wilda i Haile.
Sanguiniska sinnen vänta af denna egna riktning i det juridiska
studium en reform icke blott för vetenskapen, utan för hela samhälis
författningen. Af dc mcdicinska vetenskaperna biomstrar här isynner
het kirurgien. Tiedeman, Nägele, Puchelt, Chelius, äro alla berömda
namn. Den sistnämnde är dock en ung man, som i Heidelberg ännu
icke njuter det stora anseende, han eger i wlr nord, der man ser hans
arbeten i hvarje yngre läkares bokskåp. Förf. hade också tillfälle att 20
erfara, att han, likasom en annan stor auktoritet hos oss, Kieser, var
föga erkänd vid Osterrikes universiteter, i Wien och Prag. Bland
Heidelbergs teologer stär kanske den gamle Paulus ännu främst. Ehuru
öfver sjuttio är, är han alIt lika rask arbetare, och oförsvagad i sina
friare religiösa åsigter. Annu kiockan 7 pi qvällen satt han i sin
vindskammare vid sitt Novum Testamentum, studerande vid lampsken
och utan glasögon. Mycket språksam, är han ögonblickligen färdig att
kasta sig in p1 det ämne, som sysselsätter och aIltid sysselsatt honom,
skriftens utläggning. Han tadlade den nyaste filosofien, som enligt hans
utsago »brådstörtat att öfva sin kiyftighet uppå dogmer, om hvilka dc 30
ej gjort sig försäkrade, huruvida dc äro biblisk lära eller icke, t. cx.
treenighctsläran.» 1 ett nu hade han anfört och kriticerat alla dc ställen
i nya testamentet, p1 hvilka man stödt denna dogm, men i hvilka han
icke såg någon tilllräckiig grund för densamma. Han talade också om
den stora schism, som för närvarande rådde mellan vetenskapen och
kyrkan, samt isynnerhet folktron, och ansåg den hafva sin grund uti
»kyrkans och presterskapcts förkärlek för det obegripiiga, hvilket
framställts såsom hufvudsak, medan man såsom bisak behandlat alIt
det i kristendomen, som kunde vara föremål för en förnuftig uppfatt
ning.» Det är sällsynt, att en tysk iärd, som det heter, »låter pumpa 40

sig,» d. ä. öppet uttalar sin mening i dc ämnen, som röra hans
vetenskap. Men Paulus synes i detta falI ej tilihöra Tyskiands lärda.
Filosofien har 1 Heidelberg för närvarande icke ens en ordinarie
professor. Vetenskapen föredrages af Reichlin Meldegg, f. d. katoisk
teolog i Freiburg, men för sina åsigter tvungen att resignera, hvarefter
han öfvergått till evangeliska kyrkan. Han hiser 111tt, till och mcd
snillrikt, men anses icke ega djupare filosofiska studier. Jemte denne
extraordinarie professor, finnes en hedersprofessor, Kapp, som äfven
har rättighet att hålla föreläsningar. Docenten Fortiage har framför
dessa bäda gjort sig känd genom utgifna filosofiska arbeten. Förf. 50

öfverraskades af att hos honom, som är bäde älskare och kännare af
folksängen, höra sjungas »0 Wermeland, du sköna, du herrliga land,»
samt en bekant finsk folkvisa. Schlosser är, jemte Paulus, en annan
vetenskapens veteran. Han, som sjelf endast kritiskt bchandlat histo
rien, synes obelåten mcd den nyare tidens sträfvanden att spekulativt
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uppfatta dess utvecklingsgång. Heideiberger Jahrbzicher ega ännu i
honom en bland sina fiitigaste redaktörer, Och man ser i hans ofta
klrta Och hvassa recensioner mången fhigt af hans missnöje med
vetenskapens nuvarande behandling. Han säger stundom om den ena
eller andra författaren: »åter en berömd häfdeflrskare, om hvilken jag
aldrig hört talas.» Till universitetets notabiliteter höra äfven Creutzer,
archäollgen, statsekonomen Rau Och mineralogen Lelnhard.

Universitetet i Freiburg utgör för storhertigdömet Baden ett kom
plement till det i Heidelberg. Bland dess 300 studenter funnos nyss

10 nämnda termin 95 teologer. Dessa äro katoliker, likasom den teologis
ka fakulteten i Freiburg, hvaremot den i Heidelberg är evangelisk. 1
Bonn, Breslau Och Töbingen har man utan olägenhet förenat tvenne
tellogiska fakulteter vid samma universitet. Förvånande är det, att
antalet af filosofi-studerande i Heidelberg nämndesemester uppgick till
endast 22 och i Freiburg till 12. Detta förhållande kan till någon del
låta förklara sig, hvad den egentliga filosofien angår. 1 Freiburg liisa
öfver hithörande ämnen en Trentowski, en Schreiber och en Eisengrein.
Ocksä har filosofiska fakulteten vid detta universitet ett ringa antal
litrare. Men i Heidelberg räknar densamma flera utmärkta män. Baden

20 ensamt, med en befolkning af 1 231 000 invånare, borde redan lemna
ett mångdubbelt större antal ynglingar för dessa studier, än kataloger
na upptaga. Man torde derföre få söka orsaken till dess universitets
underlägsenhet i detta afseende uti nägon flägt af fransyska andan,
hvilken gör, att man här mera uteslutande vänder sig ät de praktiska
vetenskaperna. Närheten till Frankrike och den täta beröringen mcd
dess krigare, hvilka afltid först kastat sig öfver denna del af Tyskland,
hafva här icke blott inverkat uppä den politiska bildningen, utan äfven
för öfrigt haft inflytande på de bildades tänke- och handlingssätt. Detta
röjes redan mindre i det närgränsande Wtirtemberg, ehuru man kan

30 säga, att äfven här, mera än i det öfriga Tyskland, den konstitutionella
författningen af folkets politiska bildning varit päkallad, och att denna,
i den män den förefinnes, är en ifrån Frankrike införd vara.

Förf. befann sig i denna del af Tyskland just under den starkaste
uppbrusningen af båda nationernas krigiska mod, vid slutet af 1840
och början af 1841, som pä bäda sidor utgöt sig i rimmade hotelser och
utmaningar. Uppenbart begingo dc franska liberala tidningarne en
oklokhet genom sina rop uppå venstra Rheinstrandens nödvändighet
för Frankrike och dess sjelfbestånd. Hela Tyskland uppretades deraf,
och det fanns väl knappt någon individ derstädes, som skulle hafva

40 unnat Frankrikc detta byte. Men tankarne om gagnet eller skadan af
ett krig mcd denna makt voro icke lika odelade. 1 dc stater, der hvarje
opinionsyttring mot fransoserna var ett medel att visa tillgifvenhet för
den bestående regeringen, felades sädana icke. Der sjöng man Beckers
bekanta Rheinlied mcd verkligt furioso. Bayern öfverträffade härutin
nan alla öfriga tyska stater, och isynnerhet derifrån höjde sig tappra
stämmor, lofvande att icke blott återsända dc stackars fransoserna mcd
skråmor pä näsan, utan äfven, att i en handvändning ätertaga Elsass,
till och med Lothringen. Deremot hördes 1 Wflrtemberg och Baden
föga af sängen, och blott pä det sednare stället nägot skryt, säsom svar

50 pä dylikt ifrän Strassburg och det öfriga Elsass. Åt Rheinsången
skrattade man säsom ät ett poetiskt fuskverk, och dref äfven i allmänna
blad spektakel mcd dess författare, dennes emottagande i hans födel
sestad och hans braskande orationer. Afven hans »freier, deutscher
Rhein» blef föremilet för mänga kommentarier, och ingen syntes vilja
tro pä sanningen af dessa ord. Ja till och mcd sjelfva kriget fruktade
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man icke synnerligen, ehuru, till följd af gammal erfarenhet, den
ailmanna öfvertygelsen var den, att fransoserna i en handvändning
skulle öfversvämma alIt land mellan Mayn och Donau. En Wlrtem
bergisk tidning. »Der Beobachter», sökte till och mcd att i en mängd
artiklar ådagalägga den ringa förlusten och den stora vinsten för
Tyskland af ett blifvande krig. På nägon vinst 1 politisk hanseende
tankte vaI icke mängden; men, besynnerligt nog, man kunde finna, att
äfven de jemförelsevis obildade icke serdeles fruktade kriget och
fransoserna. Bide borgare och bonde syntes endast tänka uppå
förhöjda priser, och äfven för enskild del betrakta ett krig såsom ett 10
lotterispel, hvilket kunde gifva hastig rikedom. Rättast kan kanske
sägas, att man i dessa länder öfverhufvud var osiiker om det patriotiska
uti att önska ett krig, men likasä osäker, om den tyska patriotismen
utan fremmande impuls kunde något uträtta. Förgätas bör dock ej, att
här, likasom öfverallt i Tyskland, bland den bildade ungdomen funnos
tyskifrare, hvilka öppet afskydde hvarje fremmande inblandning. Till
dessa hörde äfven den från Hambacherfestens tider beryktade d:r
Wirth, sam nu ifrån Schweitz skref dundrande krigsförklaringar mot
fransoserna. Men att äfven ibland dem, likasom hos de bildade
öfverhufvud i hela vestra Tyskland, dc franska politiska lärorna hafva 20
starka sympatier, låter lika litet neka sig.

Det var kändt, att för händelse af krig konungen 1 Wilrtemberg var
designerad general en chef för förbundshären. På honom hade äfven
fantasterne frAn 1818 kastat sina blickar, i [räga om tyska kejsaredö
mets återupprättande. 1 förra hänseendet berättades en nog rolig
anekdoL Förbundsdagen hade ansett sig förbunden, att för artighetens
skull erbjuda en annan konung. mera kand sam po&aster än fflltherre,
nämnda höga post, i det hopp, aH denne, erkännande sin ofönäga,
skulle afsäga sig förtroendet. Men i denna förhoppning misstog man
sig. Den utkorade ansåg nödiga fältherreinsigter Iätt kunna inhemtas, 30
och började sin kurs genast med — ridöfningar. Vederbörande sattes
genom denna oförmodade fermet i en kinkig mellanhand. Huru dc
drogo sig ur spelet, kände man ej; men ridöfningarne upphörde. och
konungens i Wurtemberg utnämning till tiItherre-posten blcf allmänt
bekant. Denne monark har 1 föregäende krig mcd utmärkelse fört
generalsbefäl. Wlrtembergska militärväsendet anses vara vaI or
ganiseradt. Isynnerhet berömmes af kännare artilleriet, som i rörlighet
larer kunna tilAa mcd hvilket sådant sam helst.

Representativa författningen synes i Baden omfattas mcd mera
intresse än i Wurtemberg, der det tyska lynnet redan mera har 40
öfverhanden, och man mera allmänt sjunger pä visan: »hvad angå mig
statens afilirer.» Förf. träffade der äfven bland Iärde man dem, sam
icke kände statsförfattningen och följaktligen för densamma hyste
ringa deltagande. Sådant låter lätt förklara sig af trycktvånget. 1 Baden
är redan censuren mindre sträng, än i Wurtemberg, och den jemna
kommunikationen mcd Frankrike och Schweitz ger här dc liberala
åsigterna alltid sakförare. Isynnerhet verksamma äro dc tyska tidning
ame 1 Elsass samt åtskilliga 1 Schweitz, derifrån äfven en mängd
förbjudna tyska böcker inpraktiseras. Lättheten för mängden att
sälunda ätkomma förbjudna varor gör, att regeringen icke ens försöker 50
hämma rörelsen genom beslag. Nuvarande storhertigen skall dessutom
pä grunden vara de liberala i&erna tillgifven, ehuru det säges, att han
numera blifvit mer likgiltig både för det ena och det andra, samt endast
fallen för vällefnad.

Likväl finnes i bMa länderna dagbladslitteratur äfven för folket. Uti
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alla bondstugor finnes en »Schwarzwalder Bote» eller nigot annat
annonsblad, SOm tillika innehåller inhemska och en eller annan ut
ländsk nyhet, ekonomiska uppsatscr, berättelser. verser o. s. v. »Ka
lendermannen», almanackan, vanligen i qvartformat, mcd en mängd
uppsatser i hvarjehanda ämnen, utgör en vigtig periodisk skrift för
allmogen. De talangfullaste män anse ej under sin värdighet att
öfvertaga dess redigerande. En sådan kalenderman var »der Rheinische
Hausfreund,» som länge utgafs af den bcrömde Hebel. författare till
»AIk’mannisclze Gedichle», och mcd lika nöje lästes af den biidade och

lo obiidade, samt derföre egde en utomordcntlig afsättning. 1 afseende å
en sädan bildande och underhållande läsning för allmogen, står norden
ännu långt tillbaka. Detta slags författareskap fordrar ocksä mer än
vanlig talang och insigt. om företaget skall kunna hoppas framgäna.

Vägen från Heidelberg init Schwaben är den herrligaste. så ofta den
följer den egentliga Neckardalcn. Men då den aflägsnar sig från fioden,
upphör den rika och omvexlande vegetation. som ger denna dcss
förnämsta behag. Vingårdar, maisfält, mcd mellan maisstånden liggan
dc orangefärgade pumpor, dc skönaste frukter, isynnerhet oförlikneligt

20 goda päron i stort öfverflöd, åkrarne omvexlande med olika sädesarter,
bland hvilka »Kom» och »Dinkel» i nordcn okända, ängarne bcsådda
mcd klöfver, thimotei och den prydliga Luccrn, hvars violetta blommor
skönt afsticka mot klöfverns mörka grönska — alit detta ger en bild af
söderns yppighet. Mandelträdet, som redan här trifves och ger frukt,
fulländar detta intryck. Landskapets miida behag, dc ända upp till
spctsen mcd fruktträd och vinrankor prydda bergen, öfverst krönta af
löfskogar, ofta äfven af en fruktträdgård, omvexlingcn af kullar och
dälder, som genomskäras af den lilla floden, aflägsnar det för ögat
tröttande en odlad slätt eger. Ett par mil från Heidelberg, sedan

30 bortom Heilbronn, från Lauffen till Bcsigheim, går vägen endast
genom sädana traktcr, men sä snart den aflagsnar sig frän fioden,
förändras landskapet och förlorar i omvexling. likasom i saftighet och
friskhet.

Hellhronn, i Wartemberg, sex mil från Heidelberg, har redan något
af den egna karakter, som utmärker städerna i Schwaben. Har far man
första gängen öfver en heltäckt brygga och ser floden genom bryggans
fönster. Stadens hufvudkyrka, mcd dcss tom, är en gammal byggnad,
och det sednare, ehuru utan bestämd stil, serdeles lätt och prydligt.
Midtemot kyrkan finnes Götz v. Berlichingens hus. på hvars gafvel

40 spets ännu en fullrustad dddare paraderar, medan en annan figur ur en
vindsfönster skädar ned p’i torget. Vid stadens östra ända står ännu det
tom, der den rättsinnige, tappre kämpen hölis fången. Den omtalta
staden Besighehn har åter tvenne runda tom frän romamnes tid. Muren
är ett sä kalladt opus reticularun,. Det ena af dessa tom, vid hvars fot
ett viirdshus ligger. och till hvilket ur dettas öfra våning flnnes en
serskild ingäng. hade fyra väningar, afskilda genom murade hvalf. Det
första af dessa har i midten en rund öppning. som utgjorde den rätta
uppgängen. Till denna ledde nu ingen trappa. Men härifrän förde en
trång svängtrappa upp till dc öfriga ctagcmna, och ifnin tornets plat’å.

50 som tillika var en Ihen trädgärd, hade man en vidsträckt utsigt öfver
den täcka, kringliggande trakten. Ludvigsburg, närmaste staden ät
Stuttgart till, har en kungligt slott, som af den nuvarande regenten
aldrig skall besökas, ehuru det var ett favoritställe för hans företrädare,
och hans efterträdare der blifvit uppfostrad. Staden är starkt befolkad
af militär, och förhäller sig i detta hänseende till Stuttgart, som
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Potsdam till Berlin. Stutigan tilihör de alideles mediokra stader, af
hvilkas anbiick man icke mottager något intryck. En del af staden är
nymodig. större delen antik. Laget, vid fotcn af ett högt berg, men dock
på jemn pian, gömmer hela staden. som också, oaktadt dc ofantiiga
odiade mk, man öfverser anda ifrån Ludvigsburg, försi utanför
stadsporten markes, hittills skymd af stora tradgårdar och några higa
kullar.

Stuttgart ligger nära en half mii vester om Ncckar, och här aflägsnar
sig vägen ännu mera från den behagliga fioden. Invid staden stiger den
genast 1 zigzag uppför det höga berget, och fyra mils väg färdas man 10
öfver berg, genom skog, mcd blott få utsigter utåt Neckardalen och till
den på dess östra sida sig utsträckande »rauhe Alp». Denna är en
bergskedja. med 3 till 4 000 fot höga spctsar, som ifrån Hodensjön,
sammanhangande mcd stora Alperna. drar sig åt nordvest. Först 1
närheten af Töbingen nedstiger man åter i dalen, hvilken har är 1/3 mii
bred. samt förenar sig med Ammerdalen. niimnd efter en liten å, som
faller i Neekar.

1 föreningspunkten mellan bda dalarne, p dc öfriga tvenne sidorna
omgifvet af berg. ligger Tiibingen. Staden är nästan hei och hålien 20
byggd i äidsta stil, mcd ganska få nyare byggnadcr. Husens diameter
tilitager mcd hvarje våning, så att den högre belägna alltid med ctt
stycke skjuter ut öfver den undra våningen. Dc luta sålunda öfver den
tränga gatan, och takiisten är ofta midt öfver denna. Åtminstonc kan
man 1 regnvädcr icke, utan fara för takdropp och stråien frän takrän
norna. gä pä midten af gatan. utan mäste hälla sig till dess sidor, der
husen äfven för öfrigt gifva skydd. Rådhuset (frän 1435) är ett non plus
ulira af detta byggnadssätt, Fiera hus äro ocksä försedda mcd runda,
rättare fyrkantiga, heltäckta altaner (Erker), något icke ovaniigt afven
i norra Tyskiands städer. En g’årdstomt är en okänd sak. Husets 30
nedersta väning företräder deremot ofta stali och fähus, och öfver den
reser sig detsamma 4 ä 5 väningar högt, hvartiii ännu stundom komma
mansardrum. Kyrka och universitetshus äro likaså gamia hus; det
sednare bygges dock nu nytt. Ammer har man, för att gifva vattnet Mi,
iängt öfverom staden iedt ur sin bädd midt i dalen, in i en kanal, som
följer bergssluttningen, och den fiyter nu genom staden deis i öppen
bädd, deis underjord, drifvande mängfaldiga mjöl- och stampqvarnar,
små sägar, spikhammare o. s. v. Långsåt stadens östra sida fiyter
Neckar, mcd klart och skönt vatten och snabb ström. På berget södcr
om staden höjcr sig en stort gammait slott, der nu universitetets 40
bibliotek, museer, observatorium o. s. v. finnas.

Universitetet, anlagdt 1457 af Eberhard, den förste hertigen af
Wflnemberg. hade vintersemestern 1840—41 femtioåtta närvarande
lärare, deribiand ätta docenter, som tilisamman hölio 188 föreläsnin
gar. Studenternas antal var litet öfver 700. Bland dem njuta ungefär
208 teo!ogie studerande. 146 evangeliska, 62 katohker, ilia rum,
uppehäile och undervisning i tvenne stift (katoiska konvenrer; evange
liska stWer.) Dc teologiska studierna äro ocksä dc för universitetet mest
utmärkande. Afvensä har den nyaste spekulationen, gynnad af en fri
statsförfattning, och s’Asom basis för det teologiska studium i vår tids 50
mening, dc ilesta anhängare här, näst i Beriin. v. Baur, teoiog, Vischer,
estetiker, Reiff och Zeller, docenter, den förra i fiIosoflen, den sednare
i teologicn, äro män, hvilka dels redan ega, deis för framtiden kunna
hoppas en stort vetenskapiigi anseende. Deras kollegier äro dc mest
besökta, biand dem isynnerhet. som icke läsas för examensiäxan. Baur,
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känd genom sina skarpsinniga och lärda arbeten i dogmemas historia,
är en fdsinnad teolog, mcd åsigter lika upphöjda och ädia som hans
karakter. Han är en personlig vän till Strauss, ehuru ej fullkomligt ense
mcd denne i åsigter. Strauss lefver numera i Stuttgart, endast för sina
skrifter. Han var blott repetent vid evangeliska stiftet, mcd venia
docendi, då han drefs från Tubingen. Såsom sådan sorterade han under
ekklesiastik-styrelsen och dess fanatiska föreståndare, Flatt. Han är en
ung man, vid 33 år, af ett vackert utseende, röd Och hvit som en llicka.
Af alla, som känna honom, är han aktad och afbållen. Hade han varit

10 professor, sä hade bao endast i Bayern efier Hannover kunnat afsättas.
Viseher, Uhlands efterträdare. läser mcd en talang, hvilken man väl
sällan återfinner. höra hans föreläsningar i estctik är ett vcrkligt
otiuni sapientis. Afven Fallati, i statsrätten, och Köstlin, docent i
juridiken. behandla vetenskapen ur spekulativ synpunkt och lägga
dervid den nyaste spekulationen till grund. Professorer i filosofien äro
Sigwart, en eklektiker i ordcts bästa betydelse och f. d. äfven Fischcr,
en half Schellingianer, som i sin metafysik sökt öfversätta katckcsen till
filosofiska termer. Denne har nu, säsom en säker man, blifvit kallad till
ordinaric professor vid universitetet uti Erlangen i Bayern. 1 alla

20 vetenskapsgrenar eger Tubingen berömda namn, säsom, jcmte de
nämnda, i teologien Kern, Drey och Kuhn, de b’äda sednare katoliker,
Michaiis, jurist, v. MohI, i statsvetenskap. Poppe, tcknolog, Gmelin
och Riecke. i mcdicinen, Quenstedt, mincralog, Gmelin, farmaceut.
Ewald och Walz, filologer, m. fi. Såsom något serdeles förtjenar
anmärkas. att här finnes en egen fakultet för statshushällningen (die
Staarsn’irthsehafl). T(ibingerstudentema äro i allmänhct lugna och
sediga. och äfven deras yttre rekommenderar dem högeligen framför
dem vid nägra andra tyska universitet. Ur dct härvarande evangeliska
stiftet hafva Schelling och Hegel utgätt, hvilk-u då bodde 1 summa mm.

30 På den sednares sida fanns ännu vid en rramskriden åldcr den »gamla
kordiala» vänskapen; men hos Schelling var denna icke pålitlig, säsom
synes deraf, att han först efter Hegcls död uppträdde mcd anathemer
emot denne och hans filosofi, samt beskyllde honom att hafva för sitt
utgifvit, hvad som i sjelfva verket tillhörde Schclling. hvilket också vore
det enda dugliga 1 Hegelska systemet. Nu har Schelling uppträdt i
Hegeis kirostol. Hvad han der förmär verka,är icke svårt att förutse. Ty
1 Tyskland går intet filosoflskt systcm upp, som ickc förut nedslagit det
Hegeiska. Men för att ncdski detta, fordras insigt uti detsamma. Det
nya kan ej stä derbredvid utan deröfver. Schelling vili och kan endast

40 ställa nägot derbredvid. d. ä. hans filosofi har spelat ut. Nitiska ifrare
skola harmas öfvcr denna spädom och anse den för ett foster afsjelftär
inbillning. Det fordras dock ingen stor insigt för att ledas till densam
ma; framtiden skall snart afgöra.

Mcd anledning af det sagda, nödgas förf. vidröra en skral sida hos
Tysklands lärda 1 allmänhet. Tvenne vetcnskapsmän mcd olika åsigter
anses här cx offlcio förbundna att vara personliga ovänner, åtminstone
att icke umgås med hvarandra. Till någon del kan detta hafva till orsak
täflan om att vinna auditorer och mcd dem ekonomiska fördelar;
hvilket alIt ställer vederbörande pä krigsfot. Men till stor del har det

50 också sin grund i Tyskarnes tillgjorda pathos, som bjuder dem att i det
yttre rcpresentera sina åsigter (»seine Ansicht :u verrreren»). Man
fruktar, som en diplomat, att genom ett hesök eller ett vänligt samtal
gifva »ve,-Iden» anledning till den tro, att dc båda bälstora i sina
principer närma sig hvarandra, och att säledes ett nytt tidskifte förestär
denna lyssnande verld. Silunda ersättes i skenct. hvad som ofta felas i
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verkligheten, ett lefvande intresse hos vederbörande för deras veten
skapliga åsigter och för dessas förverkiigande i lifvet. Det är klart, att
detta fömämligast skall galla idkare af dc spekulativa vetenskaperna.
Om den ena personen hittar en fiuga, den andra en biomma, så kunna
de lätt pä det vänskapligaste säa i veriden komplimentera hvarandra.
Men dä den minsta sats rubbar ett heit system, sä mäste en systema
tiker alltid vara beredd till strid Och kan ej. utan fara för hela systemet,
tillåta, att ett enda jota deraf afprutas.

Universitetet i Ttibingen stAr. som det säges, för närvarande icke i
kunglig nåd, emedan andan hos ungdomen icke är den behagiiga, to
Thronrnljaren, en 18 års yngling. studerade dock nu i Töbingen. d. v.
s. han vistades der en termin och tog privat undervisning af några
universitetsiärare. Konungen gjorde från Stuttgart eft besök i staden
till hans examen, men dröjde blott några timmar, och kuskade sjelf,
med egna hästar, heit obemärkt tillbaka, likasom han kommit. Han är
icke personligen sä mycket omtyckt, som styrelsen förtjenar att lofor
das. Statsinkomsternas förvaltning är isynnerhet pä god fot. Inrikes
och flnansministern Aro bäda af obetydiig, borgerlig härkomst, och
bäda berömda. Den sednare, Heerdegen, skall isynnerhet vara en
utmärkt man. Årligen besparas halfannan million II. Rhein., och af 20
denna besparing användas frikostiga summor till allmänt nyttiga
företag, offentliga byggnader o. s. v. Dagbladscensuren är äfven här
ganska strdng; dock kunna regeringsätgärder i dem afbandlas, ehuru
icke direkt tadias. Toma spalter visa för hvarje gäng, huru mycket
censuren tillegnat sig. Klagomål mot ministrarne och autoriteter i sista
instansen kunna inlemnas till kamrarne.

Wflrtemberg har pä 360 qv. mii en befolkning af 1 600 000 invånare,
säledes 4400 pä qv. milen, d. ä. nära dubbelt fiera pä hvarje qv. mii, än
Hannover. och nära 1 1/2 gång sA mycket. som Preussen öfverhufvud.
Af tyska länder hafva endast konungariket Saxen och Saxen Altenburg 30
en tätare befolkning, samt Nassau och Hessen-Dannstadt en nästan
liknande. Men i dessa länder finnas ocksä ringa ouppodlad mark. Här
deremot har större delen af landet. det egentiiga Schwaben, skog och
berg i mängd, sä att i sjelfva verket foikmängden pä hvarje qvadratmil
i de odlade trakterna öfverstiger nyss anförda tai. Oaktadt jordbruket
skötes mcd den yttersta omsorg, vore det naturligtvis otiliräckligt, för
att föda en sAdan folkmängd. Manufakturer. isynnerhet verkiiga
handtverkerier, idkas derföre sä vai i dc mänga smästäderna, som pä
landsbygden, icke blott för landets behof, utan äfven i stor mängd till
export. Krukmakare-, tenngjutare-, borstbindare-, handskmakare-, 40
lakerare-arbeten och hundrade dylika tilllverkas i smått och dock mcd
fördei. Bönderne hafva oftast sä små jordlotter, att dc ej ens kunna
hålla sig en häst, tilan lega dessa vid behof af formän och sköta sitt
äkerbruk för öfrigt med spaden och skottkärran, samt bära sitt behof
af ved frän skogarna. Små, men vatturika bäckar, vid hviika byarne
vanhgen uppbyggas, drifva qvamar, som stampa ben eller kalksten till
äker- och ängsgödsel, hvilken kapptals säljes af qvarnegaren. Det
affallna löfvet i skogarne hopsamias och bäres 1 säckar hem, för att
tjena till samma ändamål. En färherde betalar för bete, men har äter
viss betaining för hvarje natt, han läter sin hjord Iigga pä ett anvisadt 50
åkerffilt. Dåjorden är sälunda fördelad, och arbetet i följe derafdrifves
i smätt, sä har hvar och en arbete nog äret om, mcd äker, äng, trädgärd,
vinberg och fruktskog. Endast de tvä ä tre vintennänaderna lemna
tilimile till handaslöjd. Men sälunda föder också hvarje by en mängd
handtverkare. Icke ens sitt bröd bakar bondhustrun sjelf, eller om hon
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bakar det, så gräddas det Iikväl hos bagaren. Arbetsfördelningen går i
det minsta; ingen itager sig hvad honom icke tillhörer, och hvar och en
är stolt att kanna sin sak, postiljonen öfver tonen ur sitt horn likasom
urmakaren öfver sina ur. Alit går i sitt bestamda spir. mcd ordning och
skick. Det är eget att se en forman. mcd sitt två- auer tredubbla spann,
stanna utanför ett värdshus och. som en annan matador, obekymradt
stiga in. öfverlemnande hastarnes ans it husdrängen. Afven fön’ånar
den lydnad. till hvilkcn man genom ständig tiilsyn bragt husdjuren. En
svinahjord auer en skara gäss ser man vandra sedigt Iångs åt vägen

jo mellan bördiga ikrar, kiil-land’ o. s. v. Dc förras huse är dä vanligen
en öfvad hund, dc sednares endast ett långt spö, ur hvars område de
dock lätt kunde förflytta sig.

Byarne i Neckardalen hafva vanligen 600 till 1 000 invänare, och
man träffar ofta 3 ä 4 sädana inom en half timmas väg. Hvar och en har
sin kyrka och föder sin prest, ja endast fil sakna en examinerad läkare
och ett apotek. Skola och skollärare finnas naturligtvis i alla, och
skolhuset är tillika rådstuga, der Schulzen mcd sina bisittare och
kommunens äldsta hålla sina rådplägningar.

Jag önskade, jag kunde göra för läsaren åskådligt. huru fridfullt
20 lifvet ari dessa dalar,just genom det hvimlande, men stilla och fredliga

bestyret i den sköna omgifningen. Sisom sagdt begränsas Neckardalen
ena sidan af Schwarzwalds djupa skogar, it den andra afRauhealps

ofta kala och förunderligt formade spetsar. Man emellan dessa. som
mot södern alIt mera aflägsna sig från hvarandra, upprcsa sig en mängd
berg och bergsstdickningar. afendast 200 till 400 fots höjd. hvilka ofta
aro odiade ända till spetsen, som bär fruktskogar, under det sidorna
bekiadas af vinrankor, lägre ned af trädgårdsvexter och iter fruktträd
samt vid den sluttande foten af bördiga åkrar. Den egentiiga lågdalen.
som flr blottställd för öfversvamningar. intages af ängar. Ser man alIt

30 detta en vacker vårafton. di fruktträden st hviia som snöbollar, ej
blott pi bergen, utan langsit alla vägar och stigar: di rosenhäekar och
narcisser sluta sitt skära hvitt och rödt till hvarandra i de ticka
trädgårdarna; di ikrarne para sin jemna, Ijusa grönska till ängarnes
brokiga drägt och dc mörkgröna klöfverrälten; di vinrankorna åter
bredt ut sina stora blad och lofva att under hvarje dölja en glidjens
bägare; di en fyrsuimmig hornmusik frmn stadstornet klingar i en
koralmelodi öfver rahan och, besvarad af aftonklockans ljud frän
byarne, kallar den trötta arbetaren till hemmet; di dessa frin alla hili
skymta fram uti alleerna, och mcd dem storkarne, seglande i sköna

40 ringar, söka hvar sitt kyrktorn, pi hvars spets man redt äfven dem ett
bo; och di alIt tystnar, ingen glädjestämma mcm skallar, ingen landtlig
sång, intet posthorn; di blott i en vid rundel kullamnes spetsar och pi
dem ett ‘åldrigt tom eller ett hvitglänsande kapeli belyses af solen, under
det Ncckars silfverband skimrar klarare fram ur den mörknande daien,
och näktergalen siir ur strandens småskog — di är der skönt. skönt. i
detta land, som himlen välsignat mcd en nk, fridfull natur och mcd
rika, fridfulla hjertan

Uppe pi Rauhealp finnas stora bergsplauler, der man kan vandra
ömsom mellan ljung och hafrefält samt oftast i en verklig Ossiansk

50 dimma. Men dalarna mellan de utskjutande bergsgrenamne äro deremot
oändeligen täcka. 1 dem dnifves mindre åkerbruk än ängsskötsel. En
sidan dal, mellan höga skogbevuxna berg, mcd en forssande bäck,
som, Iedd i mångfaldiga rännilar. mcd sitt krystallkiara vatten ständigt

Här finnas naturligtvis lika litet, som i det öfriga Tyskland, nägra gärdesgårdar.
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uppfriskar dc af frukttdid beskuggade, blomstrande angarna, och som
åtcr mcd samladt vatten dHfver en qvarn, en säg. eller ctt vackcrt
pappersbruk, — en sådan dal förtjenar ett besök. AlIt är här vild och
vacker natur, och dock vid hvarje steg spår af konstflit och vårdandc
menniskohand. En den skönastc af dessa dalar är den, vid hvars
mynning Reutlingen och den lilla staden Pfuilingen ligga. En timmas
väg Iängrc bort höjer sig vid daiens brädd siottet Lichtenstein pä en 800
fot hög klippa. Det är ånyo uppbygdt i götisk stil ar en grefvc af
Wflrtcmherg och kändt genom en roman af Haufr.

Längre åt söder, på gränsen mcllan Neekar och Donau samt Neckar 10

och Rhein, höjcr sig landet till ett högland, vattcnlöst och jcmförelsevis
ofruktbart. Den cgentliga Schwarzwald har blott spridda fruktbara
dalar, mellan dc orantliga skogarna. Mcn landet åt Donausidan är
jemnt odladt, med undantag af dc brantaste sluttningarnc af Rauhc
Alp. Vester om denna bergssträcka, i södra dclcn af Schwaben, ligga
furstendömcna Hohe,,:olk’rn: Hcchingcn och Sigmaringen. Dcssa bäda
små ländcr, som bestä af ctt sådant högland, sticka mcd sina torra,
trädlösa slätter och kullar starkt af emot den rika Neckardaien. Donau
såg förf. för första göngen vid Tuttlingcn, en luen wortembergisk stad,
fuil af knifsmcdcr. Fioden är här obctydligt bredare. än Fyriså vid 20

Upsaia. och man har svårt att i detta stilla vatten. hvari göss och ankor
plaska, ana kailan till den forssande vattenmassa, som strömmar förbi
Wien. Meri iandct antager redan här den halft nordiska karakter. som
tillhör en stor dcl af Donau-dalcn. Flodcns strander omvcxla mcd
skogbcvuxna berg och grönskande skuggrika ängar, mcdan odlingen
gömmer sig i dc många sidodalarne. Reser man härifrån vidare emot
södcr. åt Schweitz. sä bibchåller sig dcnna karakter. Vingårdarne
försvinna. och skogarne intaga dcras plats. Byarne fiytta sig upp på
höjdcrna, och lockas meni ickc. såsom vid Neckar. ncd midt ibland
dalcns dkcdom. 30

Klimatet är mildt, ehuru landet Iigger högt. Sallan spörjas starkare
stormar. Vintern 184041 var bland dc strängastc i mannaminnc. Snö
fölI redan i mcdlct af Decembcr. Men i medio af Februari kundc man
åter sola sig vid öppet fönstcr. Neckar frös cj till under hela vintern,
churu i den stundom en tunn is dref ncd fnln dcss öfra lopp. Afven
sedcrna äro sydländska. Allmänt har man sitt afskilda sängrum, som
stär oeldadt. Endastjcrnkamincr nyttjas, och dessa eldas utifrän. Pä få
ställcn finnas dubbla fönstcr. Mcn också fär en nordbo frysa duktigt —

i rum. Sommartiden Icfva alla utc i det fria. Ingcn fru tvekar att, mcd
bart hufvud och sitt barn pä armen, promcncra fram och åter pä gatan 40

utanför husct. Husens utsida är garnerad mcd jcrnkrokar och utspända
strcck cllcr stängcr undcr fönstcrna, p1 hvilka klädtvättcn upphängcs
till torkning. En ung skönhct kan här ogcncrad läta sitt fagra anlcte
mönstras p1 samma gång som finheten af den drägt, som närmast
omsluter hennes fylliga formcr. och som nu hänger undcr samma
fönster. vid hvilket hon sittcr. Pä hvarje öppen plats linnas plaskande
springbrunnar, kring hvilka bygdens tärnor bcstamda tidcr pä dagen
och i qvällsstundcn samlas för att giamma och skratta, mcdan dc
mcdhafda kärlen fyllas, och vanligcn en god stund Iängrc. Dessa karl
äro af opolcrad koppar, vaI formade, och bäras p1 hufvudct. Mcd ett 50
sådant. innehåliande 12 ä 15 kannor vattcn, springa och svänga de
ikring. till och mcd utan att alIs halIla uti det i den framstalcndc ncdra
kantcn, som tjcnar kädet till fot. Biand qvinnorna är vanan att bära p1
hufvudct ailmän, och de frän landet föra sallunda sina varor till torgs i
stora flätadc korgar. hvilka likasom vatwkärlcn i en behaglig böjning
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vidga sig uppåt. Seden är pittoresk och ger dessutom könet en rak
hållning och en jemn vacker gång. Romerska plogen med hjul är den
ännu brukliga. och lian är bredbladig som dödens. med rakt skaft. Man
tror sig se en albildning efter de gamia. då man ser en sådan plog
stundom dragas af två par oxar, en man styra piogen och en annan
dragarne. Dessa styras likasom hästame illan betsel, endast mcd ord
och pisksmäliar — 1 iuften. Landtfolkets drägter äro pä qvinnosidan i
olika trakter olika. Små tröjor, korta, vida kjortiar och Iånga, breda,
stundom ända till hälen fladdrande svarta band i dc dubbia luirflätorna

io aro den ailmänna typen. Mörka färger aro likaså alimänna. Det
utmärkande hos karlarne är en kort kapprock, mcd lika Jang krage,
samt en hatt, hvars breda bård pä tre sidor är uppviken och formerar
en trekant (der Dreyspitz).

En bild af så vai himlens som folkets sydländska natur samt den
åiderdomliga anda här råder, kan läsaren fil af föijande. En Decem
berdag, då redan snö låg pä marken, men solen dock sände varma
strålar ned mellan murarna, visade sig pä Tflbingens torg ett skådespel,
tillika sydländskt och till hälften från medeltiden. Krin det ojemna
och mångkantiga torget stod och trängdes en brokig foikmassa. Öfver

20 den lutade sig det fyra sekier gamia rädhuset med sina breda och lAga
fönster, sin urtalla som jemte tiden visade jordens ställning mot solen
och månens emot jorden, med sitt tom och det nu öfvergifna stork
nästet pa spetsen af det branta taket. De kringliggande husen bemö
dade sig att följa förmannens exempel. skjutande den ena viningen
efter den andra fram öfver torget. Aila fönster voro öppna, och i dem
trängdes hufvud vid hufvud. Mängden var vissa ögonbhck så tyst, att
springbrunnens poriande hördes, tills en regementsmusik äter dånadc,
eller stadens pojkar pä en gång instämde i ett gällt hurra och
sekunderades af de öfrigas dofva mummel. Under musiken stirrade

30 allas ögon uppät. Der sväfvade midt öfver torget en kraftig karifigur,
pä en fram och åter, nästan frän den ena husraden till den andra,
svängande lina, vai 20 fot öfvcr marken, dä den var som lägst. An stod
han, under det han mcd starka armar pä midten sammandrog linan till
en skarp bugt, och tumlade sälunda ikring den. än gjorde han sittande
samma manöver. Nu inträffar en af dc pauser. under hviika publiken
hurrar och soriar. Konstmakaren binder tvenne ainsiänga repstumpar.
hvilkas ena ända. skodd med en jemring, omsluter linan. öfver sina
fotknöiar, och en stackars liten flicka, klädd i den vanliga tunikan och
trikåen, klättrar pä en stege upp till honom. Musiken begynner äter,

40 och linan svänger. Vid en stark svängning bakut faller han rygglänges
frän linan. mcd flickan i sina armar — men hans fötter hänga fast vid de
nämnda stropparna. Hastigt är han äter uppe, stAr i en nedhukad
stälining pä linan och kastar sig vid nästa svängning framåt handiöst
mot marken. Flickan faller i samma ögonblick, ur hans famn — nej, han
fasthäller henne i dc späda händerna, siutna mellan hans grofva näfvar,
och hon sväfvar vid detta fäste öfver torget tillika mcd honom. Bädas
enda säkerhet aro knutamne kring hans ben. Mcd ett kraftigt tag
svänger han barnet åter upp pä linan, sig sjelf efter, och den halsbry
tande manövern förnyas ögonblickligt under åskådamnes häpna tyst

50 nad. Alh var vildt och kraftigt. Den athletiska mannens biottade armar
och nakna ben voro fårade af musklcrnas spänning, som pä en
Herkuiesbiid. Och denna scen midt på stadens förnämsta torg, mellan
dessa vidunderliga murar, gamnerade af nyfikna ansigten, från femte
våningen under takiisten ända ned till deras fot, der qvinnornas svarta
drägter och band, karlarnes trekantiga hattar och bara barnhufvuden
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hvimlade om hvarandra, medan massan här och der genombröts af en
student, i den svarta, med snören behängda. fomtyska sammetsrocken,
öfver hvilken Iånga lockar nedföllo, och med munstycket till en
blossande pipa mellan de yfvigt skäggomkransade läppame — — och
detta på en vinterdag. öfver den snöklädda markenl Man skulle trott
sig vara i en af Spindlers romaner efler se en skymt af Victor Hugos
Alsatia i förädlad stil — så fantastiskt och drömlikt blickade det hela
mot ögon. sam trodde sig hafva öppnats i nittonde sekiet. och som
aldrig skådat vintern i annat sällskap Lin pelsars och frusna näsors.

Folket uti Schwaben är i allmänhet godmodigt och jovialiskt, fastän 10

pä sednare tider en öfverhandtagande pietism här och der fördystrat
sinnena. Välvilja och förtroende äro i alla stånd hemmastadda dygder.
En viss naiv munvighet synes vara allmän hos folket. Sång älskas och
idkas, och Schwaben har i Tyskland afltid varit poesiens hemland.
Schiller är i detta afseende landets största namn samt i nyaste tid
Uhland. Den minutiösa arbetsfördelningen m’åste väl dock åstadkom
ma nägon tafatthet, som, oaktadt folkets i allmänhet goda naturliga
förstånd, röjes sä snart nägot ovanligare kommer i fräga. Renligheten
i byar och städer kun icke lofordas. Tadlet sträcker sig dock mera till
det yttre af hushållningen, än till det inre, ehuru äfven en bondstuga 20

här icke kan jemföras med en svensk dylik. Husen bestä af tvä
väningar. af hvilka den undra är för boskapen. Då denna renas. kastas
alh i en hop ut på vägen eller gatan, vanligen tätt invid husets dörr. Sd
sker det till och med i städerna, der äfven p sydländskt vis nattetid
mänget och mycket genom fönstret utkastas pä gatan. En snart sagdt
lika osnygg sed är den. att förrätta en del af slagten ute pii gatan och
upphänga kroppar af svin. kalfvar och fär pä väggen utanför slagtar
bodame. Det sednare ser man redan i byarne vid Rhein. Man skulle
tro. att sådant förökar antalet af de många lytta, vanskapliga och
dvergvexta menniskor, man ser i södra Tyskland. 1 aflmänhet är folkct 30
i Schwaben icke fult. Isynnerhet på qvinnosidan ser man friska,
behagfulla ansigten, fastän icke just sköna, och alltid en fyllig, starkt
byggd kropp. Äfven här talas om kolonier från Sverige, hvilkas
efterkommande ännu skola utmärka sig genom sin skönhet. sa sades
detta om en by. Steinach eller Steinachthal 0). hvars qvinnor äro
prisade skönheter. 1 sin drägt äro båda könen snygga och hela. Tiggare
visade sig blott 1 katolska orter, der alla barn dertill äro inöfvade, samt
bland de talrika vandrande gesällerna och lärgossarna. Ett bevis pä den
jemnt spridda vLilmågan är, att en tiggare aldrig begär bröd, utan en
vägpenning, eller säger: »jag har pä tre dagar icke ätit nägot varmt.» 40

Hum mängen usling har ej norden, som knappt kun säga att han ätit
något varmt tre dagar pä iiret. Dock säger man, aH mycket fattigt folk
finnes, och årligen ske stora utvandringar till Amerika, öfver Bremen
eller Havre. En missvext jagar hastigt upp priserna, och den mest
brukade spanmåln (Kom), som i vanliga är kostar mellan 3 och 4 fi.
Rhein.. har (jag tror 1833) kostat 18 fi. Kött och köttsoppa. den enda
soppa man här känner, äter den fatugare bonden äfven här sällan.
Mjölkmat och rotsaker företräda deras ställe, äfvensom han har råd på
smör och ägg, för att nu och dä bestä sig en kuka, samt stundom kan
utbyta sin Most (fruktvin) mot en Schoppen (halfbutelj) ym. För 50

ståndspersoners bord samt värdshusborden finnes god räd på mmt
f]äderfä, hjortar, r’åbockar. harar. vildsvin och delikata foreller.

Förf. slutar denna beskrifning med att omtala ett par afde folkfester,
till hvilka han var vittne. och som bäde för nyttan af och det sköna uti
sädana förtjenade efterföljd.
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Det flr kflndt att i större delcn ui’ södra Tyskland såkailude Folkfester,
hufvudsakligen åsyftande att uppmuntrajordbruk och boskapsskötsel.
firas hvarje höst. Vid dessa tillrällen anställes nemiigen en exposition af
alla möjliga jordbrukets aister, i dc största och bästa excmpiar, som
kunna päfinnas. Likaså af kreatur. Ett säliskap, som styrer det hela.
biidar genom sammanskott en fond för premier. och äfven regeringen
betalar sådana för vissa siag, isynnerhet för häst- och hornboskaps
afveln. Maistraten pä stället ombesörjer läktare, bänkar. bord och
iandtiiga dekorationer på det fält, der sammankomsten hälies. Alimo

10 gen infinner sig högtidsklädd, expositionen beses, priserna utdelas, ett
eiler fiera musikband traktera mcd musik, och restauratörer mcd mat
och ym. Pä eftermiddagen följer somligstädes dans, äfven målskjutning
och kämpalekar. Alit siutas i god tid, för att aiböja möjiiga excesser.

En annan fest är »Barnfesten», som i iitskilliga städer firas en vacker
vårdag. Vngdomen samlas från alla skoior och tågar under musik,
åtföljd ui’ sina lärare och lärarinnor, högtidsklädd, bärande mångmr
gade fanor och brokiga majstänger. ut till en promenad, en vacker äng
eller dylikt. Der har man upprest ett »biomstcr-altare», kring hvilket dc
samlas och aiböra ett kort. enkelt tai af nägon bland lärarne. hvilkcn

20 uppmanar dem till tacksamhet mot den. som skapat verlden sä skön,
och iägger dem pä sinnet. huru blott den kan vara hjertligt glad, som
icke har nägot att ångra. Sä ungefär lät talet. vid det tilifälle förf. var
närvarande. Före och efter detsamma sjöngos hymner af dc äldsta
bland bamen. 15 till 17 års ynglingar. och flickor om 12 ä 14 Ar. pa
stadskassuns bekostnad voro i en lang atLå bord rangerade, serskitdt för
hvarje skola och hvarje kiass, vid hvilka dc unga trakterades mcd ym
och bakverk, af det förra olika mått för olika åldrar. Dc förnämastes
barn deltaga mcd dc ringastes i ceremonien och välfägnaden. likasom
dcrefter i ringdansen och lekarna. Musik fanns pä stället, samt

30 karuseller och svänggungor, att begagnas för en liten afgift. Hela
stadens befolkning var i rörelse säsom äskådare, och förfriskningar för
dem stod att fås hos för tillfäliet utilyttade säijare. Det sednaste kunde
väl vara borta i nordcn, der sädant lättare skulle föranleda missbruk
och scener, mmndre passande för tillfäilet och barnens ögon. Hvar och
en ser gerna derförutan dessa små glada öfver frihetcn. gräset, blom
morna. trakteringcn, iekarna. sina fanor och sin öfriga utstyrsei. Det
hela är sä skönt, ali det mäste väcka en miid rörelse i hvarje
mcnskobröst, en medkänsla för oskuldens glädjc. parad mcd vemod
vid ätankan pä de tirar, som i en framtid skola fördunkla dessa ögons

40 kiara gians och bieka dessa rodnande kinder. och på dc lidelsemas
stormar, hvilka skoia uppröra dessa nu lugna hjertans dunkia purpur
vågor.

En sädan fest öppnar ocks’ä ett vackert tillfälle för välgörenheten,
emedan yLtI ingen nk ville se sitt srnyckade barn i brcdd mcd den
fattiges trasor. En klädning om äret för denna vore en skänk. som icke
heiler alltflir hårdt skulle angripa den förmögnares kassa, äfvcn om det
cgna barnet bidrog till afgiftcn genom att visa sig i en litet gröfre drägt,
mcd nägon prydnad mindre, och i stället finge glädja sitt öga af den
hulpne fattigcs glädje.

50

V. BAYERN. AUGSBURG. MONCHEN: SKON KONST, LEFNADSSÄ1T. MÄL
NINGSGALLERIER.

Bayerska landet är af ganska omvexlande natur. Emellan Bayerska
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Tyrolens snöberg och dc ofruktbara slLittcrna kring Miinchen finnas
mångfaidiga gradationer. Salzhurgs romantiska Alpland, öfra Bayerns
nordiskt omvexlande skogiga höjder och odiade dälder, det egentiiga
Frankens fruktbara siatter och Rhein-Bayerns vinberg. På en areal af
1 477 qv. mii raknar Bayern 4 112 millioner invånare, hvaraf öfver 3
millioner katoliker. Färf. bctradde Bayerska omnidet vid Lbic/au. en
liten stad på en ö i den vackra Bodensjön. Till denna. hvars strander för
öfHgt äro delade mellan Österrike, Schweitz, Baden och Wörtembcrg.
gränsar Bayern endast mcd en luen landsträcka. en landtunga inklämd
mellan Österrikiska och Wurtembergska besittningar. Pä sjön gå 10
numera 8 st. större ångbåtar af ungefär 40 hästars kraft, ehuru anlalet
afpassagerare ei syntes van serdeles stort. Men handein ifrån dc tyska
staterna. öfver Constanz och Rorschach, uppi östra Schwcitz. afven
som härifrån med ost öfver Lindau och Schaffhausen lärer vara
temiigen betydlig.

Första inträdet i Bayern var ej utan obehag. Lindau, ehuru berömdt
för sitt sköna lage, likasom trakten för sin fruktbarhet. är en gammal.
ruskig stad. Vardshuset var skrait och höil Schweitzerpris. Mannen.
som skulle visera passet, var rusig och oförskämd. En stackars
bondgumma. som icke visade sig hugad att förut betala den lösen. han 20
fordrade för ett betyg till henne, öfverhopade han mcd dc ursinnigaste
skymford. En högre tjensteman på stället måste tiilkailas. och det
visade sig verkligen. att den underordnade fordrat 6 kreutzcr, i sttillet
för dc 4, honom tilikom. Förmannen lät så vai detta som hans rusighet
passera oanmärkt, hviikct naturligtvis ger misstanka om nägon äter
tjenst p1 den underordnades sida. Sä snart den förre allägsnat sig,
utbrast denne äter i en skur af ovett, medan den gamla betalade, teg
och gret. Någon dylik skamlöshet har jag cljcst icke varit vittne till i
Tyskland.

Posten gär ifrån Lindau både direkte till Mflnchen och till Augsburg, 30
hvarifrån man påjernbanan iätt hinner samma mål. Förf. vaide denna
vLig, för att fil se den sednare staden. Nästan ända till Kempten hade
landet en fullkomligt nordisk karakter. Smä berg och dalar omvexia
oupphörligt. 1 dessa saknades icke kärr; p1 bergen icke barrskog.
Äkrarne lägo spridda p1 sluttningen af bergen. Man stIg enstaka
gårdar, stundomträhus, och — gärdesgårdar, stI att likheten var full
komligt iilusorisk, blott man hölI sina ögon från dc i öster framskym
tande Tyrolerbergcn. En medpassagerare, synbarligen en aftärsman.
berättade följande nästan otroliga historia. Den rika barrskogcns
produkter afyttras härifrån p1 Franska Medelhafshamnarne (H). Pian- 40
kor och bräder föras till Bodensjön. derifrån utföre Rhein till fallet vid
Schaflbausen, och äter, sedan dc landväg förts förbi detta, till trakten
af Basel. Härifnln föras de äter landväg till någon bigren af Saone
(kanske Doubs?) och sä utföre Saone och Rhone till Medelhafvet. Jag
vågade yttra några tvifveismål, men han syntes icke tveksam i sina
uppgifter. Skogen här bestär af tvenne slags gran, »Weiss» och
»Roth-Tanne», den sednare vår vanliga; den förra mcd skön, hög och
slät stam, nästan som aspens, och mcd ilma, uppåtsträfvande grenar, är
äfven talrik i Schweitz, skall gifva ett utmärkt godt virke och följakt
ligen betalas vai. 50

Kempten. som passerades sent uppä qvällcn, är en ganska vidlyftig
stad. mcd en mängd stora offentliga byggnader, ehuru den blott eger
ungePär 6 000 invånarc, Staden har stark handel med spannmäl och
linnevaror, samt dessutom transitohandel mellan RheinLänderna och
ltaiien, öfver Tyrolen. Här ungefär börjar siättlandet. och i morgon
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gryningen sågo vi oss redan på alla håll omgifna af oändliga åkerrdlt.
Man kunde pä en gång räkna 15 till 20 serskilda kyrktorn och byar.
Jemfördt med Neckardalen kan dock landet kallas glestbebodt. Här
likasom p1 dc ofantiiga slätterna kring Leipzig, förefaller det gåtiikt,
hvarifrån alla dc annar komma, som odla dessa åkerfält. 1 dessa delar
af Tyskland äro byarne bättre byggda och renligare, ju närmare man
nalkas bergstrakterna och Schweitz. Mellan Munehen och Regensburg
förvandias husen i usla kojor, och redan här söder om Augsburg äro
vackra hus i byarne sällsynta. TrLidgårdsskötseln synes försummad;

10 elier kanske är klimatet och jordmånen dertill otjenliga, ty der frukt
träd finnas vid vägen, se dc skrala Och nödvexta ut. Sädana fruktträd
gårdar. som i Neckar- och vissa delar af Rhein-dalen, säg jag i ingen
annan trakt af Tyskland. Industrien i allmänhet stär jemförelsevis icke
högt i Bayern.

AlImän kärlek egde och förtjenade nuvarande konungens fader
Maximilian Joseph. Dennes företrädare, Karl Theodor, var i början af
sin regering berömd säsom gynnare af konst och vetenskap, men blef
mot slutet deraf föraktad säsom svag Och vällustig, och landet styrdes
da af en f. d. jesuit, Ignaz Franck, samt af statssekreteraren Lippert, i

20 fullkomligt franskt manir ä la Louis XV. Max Joseph, som tillträdde
regeringen 1799, helsades derföre som en räddare ur nöden och
verkade,jemte sin ungdomsvän och minister, grefve Montgelas, alIt det
goda dc svära tiderna tilläto. Efter 1815 började liberalismen spöka
bland dc bayerska ölstopen, och den utmärkte ministern tvangs,
emedan han var dc liberala ideerna obenägen, att Iemna sin plats;
hvartill äfven ultramontanistcrne, hvilkas afgjorda motst’åndare han
var, p1 sin sida bidrogo. Under hans efterträdare, von Rechberg, fick
Bayern 1818 sin konstitution. Men p1 samma tid afslöts äfven ett
konkordat mcd $fven, hvars bestämningar konungen sjelf säges hafva

30 ogillat. ehuru han af omständigheterna tvangs att bifalla till detsamma,
och ifrån hvilket dc ultrakatolska tendenserna datera sin seger i
Bayern. Konung Ludvig, som 1825 kom p1 thronen, hade först till
minister friherre v. Schenk. Denne, sjelf teaterförfattare, troddes hafva
vunnit monarkens stora nåd genom att retouchera hans poemer och
sörja för recensioner. Han hade ocksä öfvergått till katolicismen en
handling säkert icke utan förtjenst, äfven p1 jorden. Den uppriktige
kejsar Frans säges också vid ett besök, som han den tiden gjorde i
Mtinchen, hafva frågat: »hvem som skötte regerings-ärenderna, dä
konungen skref vers och ministern komedier.» 1 längden kunde detta

40 väl icke bära sig, eftersom ministern 1831 mäste lemna sin plats åt
fursten af Oettingen-Wallerstein, en kraftig och skicklig man. Under
hans tid inträffade Hambacherfesten, trakasserierna i Wflrzburg
o. s. v., och han förlorade, genom af denna aniedning påkaliade
siränga åtgärder, ali popularitet. Till denna tid höra äfven dc förföl
jelser, som öfvergingo fiera vetenskapsmän genom dels fängeise, dels
afsättning. Till sednarc kategorien höra Sälti, historiker, och den
modige fiiosofen Salat, bäda berömda män, af hvilka den förre
quiescerades redan 1827, vid universitetets flyttning från Landshut till
Munchen. Emeliertid saknades denne minister, dä han 1837 tvangs att

50 lemna sin plais ät von Abel. Anledningen var, att han, man vet ej af
hvilka skäl, i ständernas församhng motarbetade konungens pian att
öfverlemna en statskassans besparing af 1 1/2 million ät grekiska
regeringen. Om denna »furste» berättas det besynneriiga, att han fått
korgen af en nk »Tandlers» (sä kallas tapetserare elier möbelhandlare)
dotter och sedan gifte sig mcd en trädgårdsmästares — ehuru Tandiers
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dotterns afslag i våra tider är nägot ej mindre underbart. — EftertrU
daren, en son till den berömde juristen v. Abel i Wetzlar, skall ej sakna
skicklighet, men ar ytterst bigott. Dock tros det, att han har rosen
kransen hängande öfver sitt arbetsbord lika mycket af politik, som af
andelig ifver. Följden är i bäda händelser densamma: att nemiigen
katolicismen och munkväsendet da frän dag göra större framsteg i
landet. Uti Bayern säsom i de fiesta öfriga tyska stater fordras enligt lag
kun gligt placet för alla apostoliska förordningar, innan de få publiceras
i landet. Men detta iakttages numera icke i Bayern, sä att vägen stär
fullkomligt öppen för ultramontanska infiytanden. Ocksä skall det 10
protestantiska Öfverkonsistorium pä alIt vis befrämja katolicismens
öfvertag. Dess chef, Roth, f. d. entreprenör för armeen, skall heit och
hället stä till ministerns disposition. Till bedröfliga tecken hörer, att
Niethhammer. fordom den modige Fichtes vän och medarbetare,
säsom ledamot af samma konsistorium härtill äfven länar sin röst.

Ett dylikt tidens tecken är äfven bigotteriet i staden Augsburg.
Fordom, säsom fri riksstad, ett hland protestantismens starkaste stöd,
skall denna stad numera i katolsk ifver öfverträffa sjelfva Munchen.
Dess invänare äro af sjelfva Bayrarne ansedda för ett otälsamt.
högmodigt och tråkigt sLägte. Staden är ganska vacker. Isynnerhet ger 20
den breda Maximiliangatan med sina fem springbrunnar en präktig
anblick. Rådhuset är en skön byggnad, som äfven till sitt inre vittnar
om stadens fordna makt och rikedom. Dömen och St. Afra-kyrkan äro
föremäl för resandes uppmärksamhet, den förra för sina taflor, glas
mälningar och prakten i dess aorton kapeli, den sednare genom sina
djerfva hvalf ett af den götiska byggnadskonstens märkvärdigare
monumenter. Augsburg hade i sina blomstringsdagar ättatio tusen
invänare, nu endast 30 000. Varuhandeln är numera icke sä stor, meri
i stäilet penningemarknaden blomstrande, sä att staden räknar ett
betydligt antal bankirhus, näst Frankfurt am Mayn och Wien dc 30
största i Tyskland. Öfver Augsburg gär förnämsta handeln mellan
Triest och Rheiniänderna samt Holland.

Jernbanan mellan Augsburg och Mönchen är en bland dc mest
begagnade i Tyskland. Man gör resan meilan bäda städerna, 8 1/2
tyska mil, pä 2 1/2 timma. Den förra stadens vallar och närmaste
omgifningar äro ännu gröna och trelliga. Men ifrän Lech, öfver hvilken
flod jernvägen gär en half timmes väg öster om staden. ända till Isar,
färdas man nästan oupphörligt öfver en kai och ofruktbar slätt, den
ödsligaste landsträcka man kan tänka sig. Sä vaI Lech som Isar äro
grunda fioder i en stenig bädd, och dc ytterst läga stränderna äro, ofta 40

pä vida sträckor ifrän flodbädden. genom öfversvämningar beröfvade
sin betäckning afjord samt framvisa endast otrefiiga stenrösen. öfver
hviika en eller annan videbuske sorgiigt hänger sin sparsamma löfbe
klädnad. Hela trakten ser ut som den vore en förgängelsens hem, men
midt ibland denna ödslighet residera Bayerns konungar, samt sköna
konsten och katoiska propagandan i Tyskiand.

MCNCHEN.

50
»sieht aus wie eine grosse Stadt>,.

Saphir.

Hvem kan förtänk-a en menniska, som håller nägot pä vetande och
upplysning och hoppas nägot deraf, att han mcd en förutfattad
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motvilja närmar sig Mtinchen, detta motbjudande hem för obskuran
tismen Och den biinda papismen 1 Tyskland, som hvarje resande
afmålar såsom eli näste af den gröfsta liderlighet, endast lätt höljd af
det skimmer, konstens dyrkan kastar deröfver, det ena som det andra
ammadt Och närdt från ofvan — från dc jordiskt högtuppsatta. Men just
konstens trollmakt är stor. Den stämmer mildt, Och ett för dess intryck
öppet sinne, som Lifven i den skådar ett verk för evigheten, lemnar
säkert Mtinchen icke böjd att fördöma, utan mcd handen på hjertat
bekiagande mensklig svaghet.

10 Då man pä jernbanan raskt skramlat fram öfvcr dc ödsliga, ofrukt
bara fäit, af hvilka staden på alla MII omgifves, Och som endast här Och
der visa en odlad fläck mcd några spridda menniskoboningar, skymtar
lustslottet Nymphenburg, med dess stätliga vattcnsprång, förbi den
resandes blickar, och den enkia bangårdcn sluter honom snart inom
sina träplank. Gcnast öfvcr densamma har man ett af Mflnchens
nöjctstcmpel — ett ölbryggeri, Och kommer man på qvällen, så är den
långa raden af bord pä dess framsida fullsatt mcd glasmuggar. hvilkas
blanka tennlock glimma mot aftonsolen, under trLigcn vandring till dc
törstiga läppar, som på alla sidor omgifva dem. Stadens lågländta läge

20 gör, att den från ingen sida väcker nägon hög tanke om sig. Man kan
ocksi genomtåga en hei förstad och hinna ctt af dc billiga värdshuscn
nära Karlsthor, utan att ännu veta nägot om Mflnchen. Men tager man
blott några steg ut pä Esplanaden, ännu utanför den egentiiga stads
porten, sä ser man till höger och venster länga rader af stora, nya, väl
putsadc hus, mcd meilanliggande, trädbeskuggade promenader Och
trädgårdar. Med ens kan man dä öfverblicka en stor del af det nyss
uppvuxna Mflnchen.

Den egentiiga staden, som är gammal och skralt byggd, har sä vexi
tillsammans med de nyare delarne, att man pä sina ställen endast

30 genom huscns utsecndc kan skilja den från förstLidcrna. Nybyggnader
na, ehuru afomvcxlandc stil, vanstählas i alimänhet af big grundval och
branta tak. Åfven saknas vackra takiister, och takrännan ligger tätt
öfver öfversta våningens Fönster, som oftast äro mycket smärre, än dc
i öfriga väningar. Husens nya och putsade utseende gör likväl intrycket
af det hela angenämt. Härtiil komma ännu dc tairika trädplantagerna,
hvilka, t. cx. vid Brienncrgatan, bilda sml trädgårdar framför hvarje
hus och för öfrigt pryda de mänga öppna platserna. Dc offentliga
byggnaderna, hvilka i sådan mängd vuxit upp under den nuvarandc
regentens styrelse, hafva sä ofta blifvit beskrifna, att dc nu kUnnas af

40 hvar man. Totalintrycket ar dem är beundran, icke njutning af deras
skönhet. Man beundrar mängden och prakten, men knappt nägot enda
för sig retar till längre bctraktande. Afven Glyptotckct, fastän i rcn
grekisk stil, gör ickc nägot blifvande intryck. Byggnadcn är liten och,
framför alit, för big pä den jemna pian, der den stär. Man ser och ser,
mästc medge att det är vackcrt - men det är ändå obctydligt. Bcrlins
museum är ctt hclt annat stycke antik. Pinakoteket stär vida under ilera
andra byggnader, äfven i Mflnchcn. Bland dessa är vestra siottsflygein,
efter palatset Pitti i Fiorcns, vcrkligcn skön, och äfven den i antik stii
hUIma faadcn af Thcatcrhusct står värdigt vid dess sida. Men hvad

50 skail man säga om dessa gammai-itahenska, half-byzantinska härm
ningar: Biblioteket, Univcrsitctet, Ludvigs- och Alihelgona-kyrkan
(hoftapcllct)?

Eftersom jag nu en gäng börjat att »säga», sä säger jag, att dc icke
äro vackra och dessutom svära mot tidcns anda. Biblioteket prisas.
Förf. scr deruti ett varumagasin, mcd små och fil fönster, utan
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grundval, och mcd stora giatta ytor. Universitetet vanprydes af det
slags mörka, i förhällande till bredden läga dubbelfönster, mcd små
rutor, som man äfven ser pi Akademiens för byggnadskonsten hus i
Berlin. Säsom detta. framvisar bihlioteket det räa teglet, och redan
detta ger föreställning om ett hus cndast för nyttan. utan glans, utan
nägot för ögat. De sagda kyrkorna äro hvarken stora eller storartade.
och isynnerhet Ludvigskvrkan har något lika brokigt i sin arkitektur,
som i det brokiga. af färgadt kakel lagda taket. Annu mcm brokig är
den nya protestantiska kyrkan, utanför Karlsthor. hvars tom är en
verklig sockerbagarefantasi. 1 ren götisk stil är deremot Mariahilftyr- 10
kan i förstaden Au; i men byzantinsk. med takstol af mäladt korsvirke,
den stora, ännu blott half-färdiga Basilikan. Den förra är serdeles kort,
i förh1Ilande till höjd och bredd, och tornets framsida. som utan hvarje
öfvergäng tvärt afskär kyrkans skepp, ger 1t dess yttre nägot opropor
tioneradt, likasom bredden ät det inre. Eljest mäste medges. att den är
den mest helgjutna af dc nya kyrkorna härstädes: men ocksä den ger
intrycket af ett blott försök att hämma en storhet. till hvars upphinnan
de krafter felat. Men alh dena kan kanske vara likamycket utan vigt
för dem, hvilka sett Mänchen. som för dem. hvilka ej besökt detsam
ma. Mä det dock qvarsni säsom ett omotiveradt ladel mot alh det 20
omotiverade beröm. man slösat p1 byggnadsföretagen derstädes.

Om det ytire icke serdeles släm an, sä stär deremot det inre i dessa
byggnader genom mikedom och smak öfver alIt, hvad en man i förf:s
skor sett, och man ham svärt att föreställa sig nägon mera skön och
glänsande inredning, än den i Glyptotekets och Pinakotekets loger och
salar, i det nya residenset och Allhelgonakyrkan. Afven Ludvigskymkan
och den östra fiygeln af slottet, hvilka nu som bäst inredas, lofva att
värdigt stä vid sidan af de förra. Öfverallt finnes en förvänande
rikedom pä guld, marmor, stukkatur, basreliefer, enkaustiska och
freskomälningar. AlIt Lir sä väl och smakfullt ordnadt, att det ingen- 30
städes förefaller öfverlastadt, icke ens i hoftapellet, der likväl ögat icke
mötes af annat än guld och freskobilder. Enkaustiska mäleriet är en
äter ny, gammal konst, som finnes använd i residenset och i Pinako
tekets loger. 1 Aukyrkan ses Ainmillers berömda glasmälningar, en
annan dylik nyuppväckt konst. Sä har den nya tiden från fomntiden
tillegnat sig redan försvunna upprinningar och glömda färdigheter. Dc
förnämsta fresker finnas, i Ludvigskyrkan och Glyptoteket af C’orne
lius, i residenset af Schnorr, Zimmerman och Petter Hess, samt i
hoftapellet af Heinrieh He.ss, sam uteslutande häller sig till det heliga
mäLeriet och nu som bäst arbetar i Basilikan. 40

Det förnämsta af alIt detta är utom alh tvifvel Cornelii Yttersta
Dom i Ludvigskyrkan. Mä man säga hvad man viil om teckning och
färg — medges. att figurerna öfverhufvud äro längdragna och stela och
färgen matt. ja ännu, att kompositionens betydelse icke alltid ligger
klar för ögonen — men det hela är sä värdigt, sinnrikt och enkelt. och
uttncket hos personerna sä mästerligt talande, att man gerna ser om
och äter om. alIt mera intagen för hvarje g1ng. Öfverst ses pä den
nämnda altartafian Gud Fader och framför honom Sonen. bäda i
sittande ställning pä molnens stol. omgifna af englar. En sädan,
kolossal. med ett ansigte fulit af allvar och vemod. och mcd det 50

barthuggande svärdet i handen, skiljer mellan dc saliga och osaliga. Dc
förra lima äterseendets glädje. Oändligt skön är isynnerhet en gmupp, en
engel. som förenar en ung man (porträtt af en mälare ur italienska
skolan) med hans älskarinna. Hennes biyga glädje och engelns saligt
kärleksfulla leende ämo oöfverträffligt uttryckta. 1 alimänhet förtjenar
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på denna sida af taflan hvarje ansigte att för sig betraktas. ty alla äro
fulla af frid och salighet. Bland portratt förekommer äfven Dantes och
— majestätets. Då detta cj är serdeles smickradt, sä finnes, att ofvan
stäende »alla» ej saknar undantag. Kontrasten ar sä stor. att det
förundrar betraktaren, huru det fått stå qvar. — Pä motsatta sidan, dit
dc fördömda drifvas af (trol,) erkeengein Michael, utgöras hufvudgrup
perna af Beelzebub, som under sina fötter trampar Judass Och en
annan flgurs (fäderneslandsförradarens) hufvuden: af en hans tjenare.
som föser framför sig tvenne protesterande skrymtare i munkkåpor,

10 samt af en annan, som rått griper om en naken qvinna (en aktenskaps
bryterska), hvilken, söndcrsliten af smärta, mcd Casa och förtviflan
mälade i sitt ansigte, fattar sin flyende medskyldiga i haret. Äfven alIt
detta är utan karrikatyr, uttrycksfullt, och väcker vemod, hvilket ej
vanligen är händelsen mcd dylika skildringar, sam oftare hos den
biidade väcka förargelse och ätlöje, Nederst, der dc båda regionerna
närma sig, söker en knäfallande ung qvinna att komma öfver till de
saligas land — och en medlidsam engel sträcker derifrån mot henne en
hjelpande hand. Sä finnes äfven här försoning.

Med denna enkla komposition, hvars öfriga bipartier förf. ei mera
20 (efter 1/2 är) kan erinra sig, mä man jemföra Rubens berömda

»Yttersia Dom» i Pinakoteket, och man skall linna, huru litet intryck
denna. oaktadt allt dess miisterskap 1 färg och clair-obscur. gör 1
jemförelse mcd den förra. Ludvigskyrkan innehäller en mängd andra
fresker. som efter Cornelii dessin utföras af hans lärjungar. och bland
dessa sädana. som i sjelfva måleriet vida stä öfvcr altartafian. den
nämnda Yttersta Domen. Bland Creskerna i Glyptoteket äro fömämst
Priami död och striden on Patrokios’ lik, bäda kraftiga, fulla af eld och
lif. den förra genom sjelfva kompositionen. likasom Virgilii beskrif
ning. retande sinnet till harm mot Grekerna. Man tadlar här öfverdrift

30 och saknar skön form. Det mä vara. men det heb gör intryck och
skänker mera njutning, än mången Man formskönhet. 1 ailmänhet är
det grekiska, blott formsköna, uttryckslösa konststycket nägot, som
icke utan en viss hedendom 1 tänkesättet kan njutas. Jag menar dermed
icke skepticism eller liknöjdhet i afseende ä kristendomen, utan en
naturalism öfverhufvud, som icke erkänner andens absoluta värde. En
sädan blott formförgudning har genom Göthe 1 Tyskland blifvit
modern, och det är i min tanke emot den, som den nya tyska
mälareskolan arbetar. Den stär häruti i förbund mcd den tyska
bildningens djupare anda öfverhufvud. Att den till en del vändt sig till

40 katolicismen och medeltidens religiösa lif, synes icke vara ett blott
bemödande att härma de äldre Tyskarnes sträfvanden eller mäleriets
italienska mästare, utan framgä ur ett inre tving att fylla kompositio
nen mcd lefvande anda. Denna åter finnes icke i det närvarande,
emedan andens försoning mcd sig sjelf, dess medvetande om det
oändligas närvarelse 1 dcss egen ändliga tillvaro, i nutidens nyskapade
Former. ännu icke gcnomträngt slägtet, blifvit ett allmänt medvemnde.
Vid ett sådant förhåtlande. dä innehället sökes frän en förliuten tid.
hvars anda äfven hos konstnären blir en lånad, utan sammanhang med
hans lif i det närvarande, mäste äfven harmonien och formen saknas.

50 Man säger: vär tid är sä prosaisk, den eger ingen skön form. Det
religiösa vetandet lemnar det historiska, den sinnliga formen, och
förilyktigas i abstrakta ideer. Den politiska handlingen förvandlas 1
ord. hjelten bortlägger svärdet och bestiger tribunen. Sädant duger icke
för marmorn, duken eller sängen. Men ser man till tidens sträfvanden
i poesien, sä synes romanen vara den enda form, som för densamma är
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egendomlig. Det högre dramat har få representanter, och om äfven
dessas arbeten rosas af kritiken, så anslå de ej sinnena. Fordna
musterstycken tilifredsstalla lika litet — de studeras, men njutas icke af
mängden. Lyriken har vai biifvit en ailmän konst, men sjelfva dess
ailmänlighet vittnar redan om dess brist på egendomlig anda. Roma
nen åter, likasom nu måieriet, har gått tilibaka till medeltiden och
öfverhufvud till en äldre tids historia. Men den har återvändt derifrån
och behandiar redan det enklaste, alldagligaste lif, i det närvarande,
icke blott beskrifvande, utan söker i detta hvardagliga ett djup af
känsior och ideer, som man fordom icke trodde sig kunna finna 10
annorstädes, än under seklers mörka täckelse, i deras poetiska half
skymning. Snart skall man också söka verldshändeisernas drilbjul, det
dunkia ödet, i samma menniskobröst, hvilket, säsom tillika passioner
nas hemvist, krossas af dess makt. Man skall linna, att hennes
sträfvanden, just derigenom att de uppiösa sig sjelfva och förete sin
ändlighet, i sjelfva verket adias till oändliga, upphöra att vara indivi
dens och öfvergå till mensklighetens. Sä skail äfven dramat linna poesi
nog i dagens händelser, och en poesi, som anslår hvarje bröst, emedan
den i dem iefver. Lyriken skall upphöra att vara en ängslig veklagan,
som hvar och en vid minsta skoskaf kan uppstämma, och skall säsom 20
förr uttala det i stunden eviga, det himmeiska i det alldagiiga, jordiska,
hvars närvaro hgger öppen för siaren, ej för hvarje mullvadsblick. Det
är dock ej sagdt, att endast nutidens förhällanden borde blifva konstens
föremål. Hvarje tidehvarf, hvarje verldsåskådning stämplar äfven det
förflutna med sin prägel, och uti en sådan ständig omskapning består
det förflutnas iif i det närvarande, dess eviga utveckling. Men om en
poesi sälunda kan uppstå, som ansiär tiden, hvarföre också icke en
skulptur och ett måleri? Finnes andan, sä skall den snart ge sig form.
En madonna mcd klädning och halsduk, ett heigon i byxor, en påfve
med krona skuile säkert ej ansiagit Grekens skönhetssinne, och nu stä 30
de för oss beundrade i Italienarnes mästerstyckcn. Afven dessa yttre
tillralligheter kunna ej sakna en sida för skönhetssinnet, åtminstone ej
vara helt och hållet siutna för en idealiserande, poetisk uppfattning.
Men det är ej dem, det isynnerhet gäller, utan den sköna mennisko
formen. För vår tid miste denna bestämmas af uttrycket, endast troget
framställa den verksamma, handiande anden. Gör den detta, sä är den
i och för sig skön, och närmar sig antikens formskönhet i den mån, den
har att framstälia en skön själ, i ädel handling. Skulpturen skail kanske
icke kunna uppehälla sig såsom statybildhuggeri, men den skall
deremot mcd förut icke uppnädd konst bilda grupper och framställa 40

handling, likasom mäleriet. Till form skola bäda hinna, sä snart
konstnären kan dikta ur fulit bröst, kan uttala en anda, som hos
honom verkligen lefver och har varelse. Då denna nödvändigt endast är
den närvarande tidens, sä mäste äfven formens skönhet utbilda sig i det
närvarande, detta genom den anda, hvaraf det lifvas, i konstnärens själ
antaga en motsvarande form. Posiens och den biidande konstens
tillbakagående till forntiden är derföre icke, säsom sagdt, ett sökande
efter skön form, utan efter innehäli och anda. Tyska mälareskolan
synes redan hafva frigjort sig frän den härmning af formen, hvarvid
arkitekturen, dä den härmar, är och mäste vara bunden, emedan den 50
blott kan läna denna, men af sin tid har ändamälet, ideen. Den förra
sträfvar efter en lifvande anda, och dä denna engång funnits, icke bland
afdöda skuggor, utan i konstnärens af det närvarandes oändlighet
uppfyllda själ, skall den äfven framträda i en skön och ädel form.
Tilldess är det obilligt att förbise det mått af anda, som redan finnes,
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för formens bristfällighet.
Landskaps-, porträtt-, djurmålning o. s. v. äro mindre beroende af

den allmänna utvccklingcn. Historie-målning och genren äro deremot
dc, om hvilka här närmast varit fråga. Bäda drifvas ifrigt i MLinchen.
Hithörande arbeten äro freskerna eftcr Niebelungenlied af Schnorr,
sccner ur Barbarossas, Karl den Stores och Rudolfs af Habsburg
lefverne, dels af honom, deis af Zimmermann och Hess. Till att
betrakta alIt detta, som flnnes i residenset, har man för litet tid, om
man ej gör besök flera gänger, hvartill för!’. ei fick tillfälle. Första

10 anblicken retar ej serdeles. Utom Niebelungen-scenerna, hvilka till en
del göra ett djuparc intryck, synes i flerc af dc öfriga kompositionen
alltför sammansatt och flgurerna hopade. Bland historiemålare hyser
man största förhoppningar om Kaulbach, och han är kanske den, som
närmast kommer att fortsatta i Cornelii anda. Redan hos Cornelius
röjes ett moderniserande af ämnet. SA i den ofvan beskrifna altarmäl
ningen kärlekens äterseende, fäderneslandsförrädaren såsom den gröf
sta brottslingen, munkarnc bland dc osaliga, den unga qvinnans
räddning, d. ä. ånger och försoning bortom grafven, o. s. v. 1
Kaulbachs kompositioner är t. cx. dårhusct redan ett modernt ämne.

20 »Die Hunnenschlachb>, som cftcr sagan förcställer dc fallnes fortsatta
strid i luftcn öfvcr valplatsen. natten cfter slaget. är en fantastisk
komposition, likasom den förstnämnda, ett drag af den nyaste roman
tiken. Den förra finnes i stentryck; den sednare enkaustiskt milad i
residenset och, som jag hört, utförd i olja i Berlin. 1 hans atelier såg
för!’. blott en karton deraf, likasom af ett annat, ännu outfördt stycke:
»Jerusalems förstöring», heit och hället allcgoriskt. och sam sådant
cfter nutidcns åsigtcr. Så kan man säga, att det äfvcn till en dcl förhåller
sig mcd Cornclii »Priami död». Kaulbachs tcckning och form stär
otvifvelaktigt öfvcr Cornelii. Afven hans färg, hvarpå prof sågs i några

30 porträtter, smärrc fantasistycken. och äfven i en frcsk uti arkaderna, är
en gäng frisk och vck. Men huruvida hans ansigten t. cx. i

»Jerusalems förstöring» hafva samma innerlighet och uttryck, som
man finner hos Cornelius, dcrom torde kita sig tvista. Cornelius vistas,
sam kändt är, för närvarande i Berlin, der hans första arbete lär blifva
att mcd fresker pryda peristilcn af Berlins Museum. Kaulbach är en
ännu ung, utmärkt artig man, om ctt par och trctio är, mcd ctt vackcrt
utscende. Hans artistiskt, mcd htct koketteri utstyrda atelier hade vid
förf:s besök ännu en dylik prydnad i den berömda och aimabia
skådespelerskan, Fräulcin Charlottc v. Hagen från Berlin. Född i

40 Mtinchcn, gjordc hon der sin dcbut, samt vann, säsom maliscn pästär,
bifall äfvcn högt uppe. Mcn någon indiskrction hade till följd ett
förbud för henne att vidarc uppträda, och hon fick icke cns nu gifva
gästrollcr, hvilkct hon sade sig gcrna önska.

Afvcn i skulpturcn synes den tyska konsten lösgöra sig frän blotta
härmningen af antikcns form. Utom dc mänga basreliefer här finnas, är
isynnerhct arbetct för Vaihalla, det tyska Panthcon, som konung
Ludvig uppfört vid Donau nära Regensburg, ctt prof derpä. 1 Schwan
tliakrs atelier fanns redan en star grupp, bestämd för ett afbyggnadens
gafvclfält, rardig i marmor, förcställandc Arminii segcr öfver Varus,

50 »die Hcrrmanschlacht». Det är intressant att jemföra denna grupp mcd
de Eginetiska i Glyptoteket. Ingen vilI väl förneka dessa en ojemnför
ligt skönarc form, än hos flgurcrna i den förra. Men likasä onekligt är,
att dcnnc röjcr mcra frihet och omvexling i grupperingcn. Handlingcn
i dc grekiska konstvcrken är fördclad mcllan tvä och tvä pcrsoncr, och
dcssas ställningar äro utstudcradc, athlctiska positurer, enformigt
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återkommande. Herrmansstriden deremot är ett heit, och figurernas
ställning så omvexlande, sam deras olika deitagande i densamma
fordrar, bestammes af handlingens enhet såsom ändamail. Grekernas
fånigt leende ansigien i bredd mcd dessas uttryck af vrede, vildi mod,
ångest och medlidande, biida dc största kontraster. Dock aro hUr sa vai
ansigtsuttryck som stäliningar icke nog kraftiga och tefvande. sä ali
blott det hela. icke hvarje bild för sig, gör intryck. Till följe haraf
saknas äfven den högre formskönhet, som karakteriserar dc grekiska
verken. Här röjes en anda, som blott Iir lånad. biotta sträfvandet till en
djup patriotisk medkansla för tyska namnets storhet och dess triumfer. 10
hvilken icke dnnu finnes i nationens medvetande. och den bristfälliga
formen är ett uttryck deraf. Emedlertid skuile förf. anse. att äfven 1
denna skapelse, ehuru 1 mindre grad, samma sträfvande röjes. som i det
tyska maileriet. att nemhgen, mcd undvikande af ali formhärmning. ur
en djup uppfattning af andan arbeta ut en motsvarande form. För
hkheten i tendensen mcd dessa arbeten nämna vi äfven den ofantiiga.
54 fm höga. Bavaria, det personifierade Bayern. Modellen. ocksai ett
arbete af Schwanthaler, stair redan färdig i ett enkom för densamma
uppfördt hus vid Stieglmayers gjuteri. Det är omöjligt ali säga. huru
detta arbete skall taga sig ut, dä man af dess nuvarande trainga plats 20
hindras från ali se det i dess heihet. 1 den mindre modeil till detsamma,
som finnes pä stallet, är ansigiet icke skönt ehuru mcd ett uttryck af
mildt allvar. Sex ah sades flnnu aitgai förrän bilden blefvc färdiggjuten.
Den kommer att öfver en 22 fots hög fotställning placeras pä det falt
utanför staden, der folkfesterna firas (»Theresienwiese»). 1 Stiegi
mayers gjuteri ses afven sju af dc fjorton’ Wittelsbachska husets
furstar, som skola få sin plats i den nya thronsalen. Dc aro af brons,
helförgyllda, i mer än naturlig storiek, samt äfvenledes modellerade af
Schwanthaler. Endast det praktfulia i anblicken gör här intryck. Biotta
förgyllningen för hvarje bild fordrar 500 dukater. 30

Lefnadssattet i Mtinchen bär intet spår af det konstsinne, om hvilket
dess byggnader och samlingar vittna. Konstnärernas antal skafl stiga
till ungefär 1 000, frän alla Tysklands landsändar. Men konstnirslifvet
är icke alltid ett förfinadt. Minst kan det verka utom sin krets. Konstcn
åter 1 Mz7nchen ar cii strafvande, framkalladt af en enda persons vilja,
och har ingen rot i folkets bildning. Den är här en exotisk planta,
fostrad i driflius och rardig till flyttning. Konstföreningens exposition
besökes knappt af andra an konstnärer och konstnärinnor. 1 museerna
ser man endast nyfikna resande. Mflnchnarens nöjen deremot aro
kaffehusen och ölkailrama. 1 dc förra drickes blott öI, likasom pal dc 40
sednare. 1 eli kaffehus fäs dock äfven spisning: men pä cii ölbryggeri.
af hvilka de utanför staden belägna besökas äfven af dc högre
klasserna, af herrar och damer, fås i huset endast salt och bröd.
Kringvandrande gummor utbjuda derull ost och rättikor. och sai
drickes öl i mängd till denna enkla spis. Om duk. servietter eller andra
beqvämligheter är ej fråga. Knif förer hvar och en mcd sig. Uppassning
finnes också vanligen icke, utan hvar och en går mcd sitt ölkrus till
disken, för att få det påfyldt. Man dricker nemligen på bryggerierna
ölet ur stora krus eller muggar mcd tennlock, medan det pä kaffehusen
nedsköljes ur hälften mindre glasmuggar. om en »Schoppen», en 50
halfbutelj. Man skulie vaI tro, att dc högre klasserna eji detta lif borde
linna nöje, men vissa aC dessa bryggerier besökas uteslutande af dem.
Förf. gjorde en sädan visit i sällskap mcd ett hofråds i öfrigt gentila

llland dessa äro afvcn svenska konungarne Carl Xl och Carl XII.
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familj, som har visade sig helt Och hållet hemmastadd. Fruntimren
hedras blott mcd glas, i stället för krus. 1 staden besökas endast dc
vanliga kaffehusens trädgårdar af fruntimmer. Men dessa hafva äfven
sina egna kaffehus, der dc infinna sig utan manliga ledsagare. Det är
besatt löjligt att se ensamma damer, gamia och unga, matronor och
llickor, stiga in, reqvirera sin kopp kaffe eller sitt glas öl Och sätta sig
vid detta mcd en tidning 1 hand eller diskurera med nägon bekant.
Dock är det skäl förmoda, att dessa fruntimmers-kaffehus endast
besökas af bourgeolsien. Bland denna kan man också få se något af dc

jo skönheter, för hvilka man stundom hör Munchen berömmas. Sä säg
förf. en afton i den sä kallade Pratcrn, en ganska nätt trädgård mcd
lusthus, danssalong o. s. v., pä en holme i Isar, en verkiigen utvald
samling af vackra ansigten. Vid tillfället gafs musik och fyrverkeri. det
sednare på en annan holme, skild från den förra genom ett vattenfall
och en skummande fors, hvilka, belysta af fyrverkeriets eldar och i
skilda repriser öfversådda mcd svärmare, gäfvo en utomordentligt skön
anblick. Trädgärdens eklärering och musiken voro äfven ganska bra,
och det hela den vackraste tillställning jag såg i Mönchen. Entreen var
ungefär 12 sk. banko. 1 norden, t. cx. 1 Stockholm, der man alltid

20 fordrar en plump vinst, skulle en sädan herrlighet kosta 1 rd. samma
mynt. Vid detta tillfälle utgjordes förfriskningarna som vanligt af öl,
smör och bröd, ost och rättika, som borde hopsamlas från skilda håIl.
Dc besökandes antal var sä stort, att en mängd törstiga själar fingo stä
vid disken och vänta pä lediga krus, emedan hela förrådet dcraf var
upptaget. Anlände ett sådant, sä var det ej ens fråga om att tvätta eller
skölja det för den nya gästens behof, utan denne grcp mcd begärlighet
efter detsamma, sädant det var. Ett prof på den cynism, här rådcr, såg
förf. pä aftonen cfter den stora »Frohnlcichnahms»-festen, hvarom
nedanföre. Pä denna högtidsdag iskänkes ett slags starkt öl, »Bocks

30 bien>, hvilket säsom »Salvators-ölet» och andra dylika högtidsdrycker,
endast pä vissa bestämda tider och dagar fär säljas, samt tiliverkas af
enkom privilegierade bryggare. För att få se, huru vid dessa tillrällen
gär till, och för att smaka på ölet, sökte jag upp en källare, der det
utdelades. Det var ett obetydligt nästc, utmärkt af en tallruska.
Derinne funnos åtskilliga smä rum, alla, s’ådana man kan föreställa sig
dem pä den sämsta krog, ehuru för tillfället litet uppsnyggade. Ett af
dem var uppfyldt af sjungande studenter i skjortärmarne, andra af
annat muntert folk. Man måste föreställa sig förstugan trång och läg,
mcd stengolf och svarta väggar, samt ifrån denna skilda ingängar till dc

40 små kyifena, och en trätrappa, som leddc upp till ett enstaka rum i
andra våningen, fullkomligt likt dc öfriga, blott något rymiigare. Hit
ställde jag min kosa och fann der en familj, män, qvinnor och barn,
förtroligt tillsammans vid ett bord, samt nägra officerarc och några
stadens sprättar, hvilka jag igenkände från det förnämsta kaffehuset i
Bazaren, vid ett annat. Nägot sednare anlände en yngrc civil man mcd
sin fru, bekantskaper, säsom det visade sig, till ett par af officcrarne.
Hvarannan af dessa titulerades grefve eller baron. Dc och deras
sällskap förde dock ett muntcrt suplif, och det kom sä långt, att en af
dem hann rusets högsta stadium och, under dc öfrigas högljudda löje,

50 der han satt, afiastade en del af den intagna ölportionen. Mcd plats
hann den nämnda frun, som satt midtemot, rädda sig och sin klädning
undan störtfloden. Jag vet ej. cmedan jag genast grcp till reträtt, om
damerna funno rädligt att längre dröja, men säkert är, att dc ej sägo
serdeles brydda ut, utan tvärtom uppträdet syntes förefalla hela
societeten som en vanlig småsak. Prosit!
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Rättvisan bjuder nämna, att förf. äfven var vittne till hyggligarc
allmänna samqväm. Sä infördes han af sin viird pä en borgerlig bal. der
blott fremlingens namn behöfdc inmatrikuleras, för att göra honom till
medlem af sällskapet. Det var en »Rosenfesb>. En fördjupning i
danssalen var eklärerad mcd färgade lampor, prydd mcd blommor och
försedd mcd ett altare sana deröfver en kupidonisk transparent. Hvar
och en af dc unga damerna hade valt sin kavaljer och drog sedan en lott
ur en ödets urna, dä den. som på sin lottsedel hade en ros, högtidligt
framför altaret kröntes mcd en rosenkrans och förklarades för »Ro
senköniginn» sana dermed för balens drottning. En inskription på 10
transparenten lydde äkta tyskt:

»0 holde Rosenköniginn!
Vergiss nicht dieser Stunde hehren Sinn.»

Hennes kavaljer, hvilken, säsom ofta brukas. var detta för heTa
aftonen. blef naturligtvis i och med detsamma anförare i dansen. Det
hela var ganska nätt. men damema voro ej vackra. och hela aftonen
dracks det fördömda öIet.

Den fönämare veriden deltager i den icke fömämas nöjen blott oit 20
lördagarne, dii kunglig frikostighet läter ett par musikkorpser spela
upp i »englischer Garten». en stor vacker park, som genomskäres och
lifvas af fiera forssande armar af Isar. Musiken uppföres hiiri närheten
af det sä kallade kinesiska (träd-) tornet. Den förnämare verldens
vagnar samlas kring stället. En del skådar medlidsamt verldens bestyr
ur dem, en annan del stiger ur och deltar i dess nöjen — d. ii., utom
musiken, uti att dricka öl till en spisning, sädan den ofvan blifvit
beskrifven. Onsdagarne bestås en dylik rolighet i »Schlossgarten», dii
man ocksä ser glacer ätas och sockervatten drickas utanför det
närbehägna kaf&t i Bazaren. Hufvudsaken är äfven här öl. Men härhar 30
blott en ringa del af publiken plats, dii pä förra stället fiera hundrade
personer kunna lugnt siLta vid den älskade ölmuggen och pipan eller
cigarren. Äfven de sednare äro förvista ur Schlossgarten. Soireerna här
besökas derföre mest af barnen, mcd deras vårdarinnor, under det att
den mera sansade publiken vandrar ut till ölbryggerierna.

Man kunde finna det onödigt att beskrifva värdshuslifvet. Men i
södra Tyskland är detta liktydigt mcd sällskapslifvet. Endast i dc
förnämaste kretsar föres detta mera inomhus. Men i medelkiassen,
Nide af borgerskap och tjenstemän, går man hvarje afton »in’s
Wirthshaus». Dock kanske ej 1 Munchen sä allmänt, som t. cx. i 40
Schwabens smärre städer. eller i dc österrikiska. stora och smä.
Deremot gär det dervid i Mflnchcn vida mera rustande till, och
drickandet synes vara hufvudsak. Smaken för ölet har härifrån utbredt
sig åt vester, så att numera äfven i Rheinländerna och i sjelfva
Frankrike ddckes öl 1 ymnighet. Det bayerska ölet, som man öfverallt
anser för det bästa och söker att eftergöra, innehiiller ganska litet
kolsyra. men är deremot starkt af malt och humla. Det bryggcs pä
hvete. Drycken förlorar sin friskhet genast, om blott kärlet varit en dag
öppnadt. Detta mäste derföre omedelban tömas. Hvad som för qvällen
ej gär ät, blir, der man är rätt nogräknad mcd smaken. säljarens förlust, 50
ty fatet miiste alltid vara »frisch angestochew>. 1 Mtinchen har man i
detta hänseende en så delikat smak, att redan dncken ur ett 1 ä 2
timmar öppet fat ratas; och dii på bryggericma taljan. hvarmed faten
upphissas ur käularen, höres gnissia, drickas krusen ut, under allmänt
jubilerande, medan hvar och en skyndar att fii sig en tär af det nya
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fatet. Den, som är ovan, kan redan af 2 å 3 Schoppen (1 ä 1 1/2 butelj)
hafva sig ett litet rus. men dc vana dricka utan fara i hvardagslag 8 ä
10, äkta drinkare ända till 20 Schoppen och derutöfver. Det läter
otroligt, att en menniska pi några timmar skulle kunna förtära tre ä
fyra kannor öI. emedan qvanuteten, styrkan obcräknad, ej borde linna
rum. Men detta blir möjligt derigenom. att drycken är starkt drift’ande.
En fremling bör derföre akta sig att dcraf förtära ett enda glas, om han
t. cx. straxt derpå sätter sig i en postvagn eller, ännu värre, skall resa p1
en jernbana. Smaken är något bäsk och p1 intet vis behaglig. Dessutom

io är dess källarkyla. isynnerhet om vintem, obehaglig. Man kan kanna
sig yr i hufvudet deraf och Iikväl frysa, sä att tänderna skallra en i
munnen. För den arbetande klassen är drycken likväl nyttig, emedan
den undanträn2er bränvinet samt tillika är närande och. måttligt
njuten, stärkande. Priset p1 dc bästa sorter är ocksä blott ungefr 8 sk.
rgs. pr butelj. Men man erfar lätt, att den ej såsom vinet lifvar fantasien
och känsian. Mcd rätta parar man derföre tröghet och siöhet mcd
öldrickande.

Mänchen är, som hvar man vet, bcryktadt för serdeles lättsinnighet
i förhållandet mellan könen. En fremling kan dock ej linna, huru sig

20 härmed förhäller, annorlunda än genom dc statistiska uppgifterna. Ty
här har lifvet i detta hänseende ej den offentlighet, som t. cx. i Hamburg
och till en dcli Köpenhamn. Kyrkorna (de katolska) och Teatern anses
likväl allmänt för rendezvous-orter. 1 dc förra, som, i olikhet mcd
brukct uti en del katolska länder, blott vissa tider p1 dagen stä öppna,
finner man ocksä vanligen andäktiga unga damer. Utan skydd af
förkläde Iiggcr en sådan knäfallande och mcd hopknäppta händer i
kyrkstolen, under det att hennes blick granskande följer dem, som
vandra i gången. Modren, kyrkan, förläter sä lätt alla svaghetssynder,
att de svaga icke hafva nägon fruktan för att kIta henne till dem vara

30 vittne. Renlärigheten ari hennes ögon en förtjcnst. som öfverväger alla
brister. Den säges ocksä gä så längt, att dc sköna ofta pröfva sina
tillbcdjare genom en gemensam bön, dä dc i hans sätt att göra
korstecknct OCh niga mcd säkert öga skilja kättaren frän den rättrogne.
Ä andra sidan pästäs, att skickligheten i dessa öfningar hos mängen
kättare skall vara så stor, att icke ens en inqvisitor skulle i hans nigning
kunna se nägot misstänkt. — 1 teatern ser man mera sallan ensamma
unga damer, men deremot besökes den af en mängd skönhetcr. som isä
och två vid hvarandras arm trotsa hvarje ungkarls häg att skilja dem.
Scden är den, att äfven högst anständiga unga fruntimmer sälunda

40 utgöra tillräckligt skydd för hvarandra. blott dc vid hemgäendet
ätföljas af en domestik.

Jemför förf. lifvct här i detta hänseende mcd det ej mindrc beryktade
i Wien, cfter den underrättelse om bäda, han pä stället erh1llit. sä är
skilnaden densamma, som i dc båda hufvudstädernas umgängeslif i
öfrigt. 1 Mtlnchen räknas vid en förbindelse utom ordningen ci. såsom
1 Wien, uppä en glad sammanlefnad i det ailmänna. vid oifentliga nöjen
cx s. v. Pä förra stället mäste den dcrföre vara inskränkt till det groft
sinnliga och af kortare varaktighet, samt följaktligen lättare kunna
ingäs, Wienaren deremot har. sä länge en sadan förbindelse varar,

50 ingen glädje, ingen förlusteise — och lustigheten är hans lif—. som han
ej delar med sin böjelses föremäl. Storstadslifvet och vanan gör, att
sädant der kan passera utan uppmärksamhct, men Munchen är en
alltför liten stad för att tilläta det, äfven om andra nöjen än öldrickan
det funnos. Sä tror förf., att saken pä bäda stallen är dcnsamma, men
lifvct i Mflnchen i grunden osedligare. Det finnes lätt, att genom den
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form den har i Wien, mänga samhällsklasser sklla indragas i hvirfveln;
men sakkunnige göra också i Mflnchen icke undantag för någon klass.
Exemplet uppifrån, bigotteriet Och stadens egenskap att vara den
bildande klnstens säte verka här detsamma, sm lefnadsluten Och
tlleransen i Wien.

Om vi från detta ämne öfvergå till »Frohnleichnahms»-prlcessilnen,
så torde steget ej vara så stlrt, som det synes. 1 alla händelser är det ej
en religiös handling, utan ett offentligt spcktakel, hvarlm fråga är,
ehuru dagen benämnes »Herrans lekamens dag». Frohn är nemligen ett
nu eljest Obrukligt uttryck för Herre; hvarifrån orden »frohnen» Och 10

»fröhnen», tjena en herre, träla. Dagen firades fordom (d. 18 Juni)
öfver hela den katolska kristenheten, nu endast i vissa länder Och orter,
mcd processioner. Ar 1841 måste ceremonien i Mflnchen för regnig
väderlek uppskjutas ilera serskilda gånger. Slutligen ringde en morgon
alla klockor, trumslag Och musik hördes från alla MII, Och stadens
militär, Mdc den krigiska och den fredliga, denna bestående af
välfödda borgare, var i rörelse. En del af deltagarne i uppträdet
bivistade gudstjensten 1 Metropolitan-kyrkan; de öfriga stodo väntande
på gatorna meIhin en haye af dels infanteri, dels kavalleritrupper.
Processionens bestämmelse var, att genom dc förnämsta gatorna tåga 20
till fyra serskilda öppna platser, der altaren voro uppresta, vid hvilka
ctt kapitel ur de fyra Evangellerna upplästes Och välsignelsen utdelades.
1 densamma deltogo 1:0 dc skilda skråna ock embetena mcd deras
fanor. Mästarne sjelfva gjorde till större delen militärtjenst, och hvarjc
skrå representeradcs dcrföre af några fil personer. Gesäller och lärgos
sar buro dc merendels gamla och söndriga fanorna. AlIt detta tog sig
lappigt ut. Fanorna hade dock till en del historiska minnen i sina fiikar
och voro sknlet skänkta för fordna verkligen krigiska bcdrifter vid
stadens försvar. Andra voro putslustiga. Så hade slagtarnc på en fana:
Abraham mcd knifven i högsta hugg öfver lsak; på en annan: den gode 30

hcrden och språket: »en god herde hiter sitt lif för fåren»; på hofsla
garnes fana sågs den helige Eligius, som tager foten af en häst, skor den
och äter sätter den på sin plats. 2:o komma dc andliga brödraskapcn,
bestående till det mesta af borgare. Dessa brödraskaps ändamål är
vanligen välgörenhet eller underhållet af nägot kapell i kyrkorna. Dc
föra titlur såsom t. cx. »die ffinf Wunden-Bruderschaft bci St. Elisa
beth», »die Hof- und Erz-Bruderschaft des heiligen Lorenz», »die neun
Chöre der Engel-Brudcrschaft in der heil. Geistkirche» o. s. v. Deras
drägter äro hvita eller svarta kåpor mcd bjertfärgade hängkragar, i
stället för munkarnes kapuchonger, och framför dem bäras fanor, 40

bilder och tallor ifrån dc kapell, dc tillhöra. Skönaste anblicken gifva
dc flickor af skolungdomen, som hvitklädda och prydda med band af
brödraskapets färger, bärande gröna qvistar, kransar o. s. v. i händer
na, gå framför hvarje afdelning afbrödcrna, medan skolornas manliga
befolkning sluta truppen. 3:o följa gymnasistcr och seminarister samt
midt ibland dem dc »barmhertiga systrarna». 4:o Munkar och andliga.
5:o Under en baldachin Majestätet och prinsarne näst efter »det
Aldraheligaste», d. 1 hostian, som ger hela festen sitt namn, och
hvilken bäres af erkebiskopen, omgifvcn af hans stat, samt efter dem
hof-, militär- och civiltjenstemän i fulI uniform. 6:o En mumlande 50

folkmassa, till det mesta bestående af gamla käringar.
Hela denna tillställning hade åtminstonc kunnat gifva ett vackert

spektakel, — om det ej gifvit ett löjligt, ja motbjudande. Mellan till en
del mcd Iöf, blommor och tapeter smyckade hus, mellan militärcns
leder, skred tget fram, medan i husens fönster och pä gatorna trängdes
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otaliga åskådarc — det var alIt vackert att åse. Men såg man sjclfva
processionen närmarc: handtvcrkens fanor och deras öfvcrhufvud
bräckliga upptradande, dc groR’a fysionomier, som framstucko ur
brödraskapens käpor, halft föriagna. halft stolta öfver den Iånadc
drägten. dc mångahanda på sina stäliningar vacklande biiderna. mcd
deras klädningar och qvinliga prydnader, siutiigen sjelfva majestätets
glada steg, uppsyn och nickningar. samt embctsmännens hviskningar
Och betydelsefufla Icenden, så föreföli hela maskeraden mcd dess
tillgjorda ailvar endast löjlig. Betraktade man ilter närmare dc »barm

in hertiga systrarnas» bleka ansigten och stelt ncdsänkta blickar, det
högre presterskapcts välgödda figurer. franciskanerncs verkiiga bof
fysionomier och sist den vildt, ifrigt men tanklöst, pladdrande skaran
af åldriga, fattiga och krympiingar — dä blef afltsamman inncrligen
motbjudande. och man stod sorgsen bland den sorlande, rörliga,
Iättsinniga massan utanför soidatiedet. Det var klart, att största delen
af de uppträdande, deis af intresse, dcls nödtvunget Iånade sig ät
gycklet, för att bedraga den stora massan — men dc syntes endast hafva
Iyckats mcd några fil ur samhäflcts Iägsta klasser. Ty utom den nämnda
hopen af pöbel, som trängdcs sist i processionen, såg man ganska fil

20 andäktiga bland åskådarnc, medan dc fiesta voro intagna endast af
nyfikenhet, behagsjuka o. s. v., samt många ungdomssinnen, blickar
och händer upptagna af intriger. Efter slutadt spektakel passerade
kungen i en ståtlig statsvagn ännu en gång miliuirens leder. Trummor
na rördes, gevären skyldradcs, och de skildu korpserna aftågade,
likasom mängden. för att få mat i magen: hvarefter dc Iyckliga
Mflnchnarne njöto den eftcrlängtade fröjden af ett rus i »Bocksbien,
Det är dock att hoppas. att aIlt dctta skall för en framtid bära den
frukt, som i festprogrammet antydes. då det berättas: »Den 8 Juni 1743
var Karl VII närvarande vid »Frohnleichnahms» procession i Augs

30 burg, under hvars förlopp en arg strid uppstod vid Friedberg mellan
den Bayerska och fiendtliga krigshären, sä att man i staden kunde höra
kanondundret. Adjutanter aflemnade tid eftcr annan underrättelser om
srndens fortgång. men Karl VII. ehuru mcd djup sorg i hjcrtat och i
anletsdragen, vek intet ögonblick ifrån — det Aldraheligastc, utan
hemställde sitt och landets öde åt konungarnes konung, hvilken
kristiiga förtröstan af Gud ärorikt belönades — uppä hans efterkom
mande, äfven uppä vår öfver alIt älskade, fromma Och visa konung,
Ludvig.»

Uti sjelfva Mtinchen finnas inga andra munkar, än dc nämnda
40 franciskanerna, men i landet föröfrigt gifvas fiera nyinrättade kloster,

ibland hvilka det sä kallade Redemptoristernas säges vara befolkadt af
förklädda jcsuiter. Obskurantismens väide befordras dock ej blott af
regeringen, utan äfven en vctenskap har uppstått, som sökcr bevisa
vidskepelsens sanning och djupa betydelse. 1 spetsen för dcnna står
Görrcs, franska liberalismcns f. d. apostel i Tyskland och sednare en
bland romantikens f. d. chorförare. Icke blott dc mest krassa af
katolska kyrkans dogmcr bchandlar han såsom vorc dc höjden af ali
vishct, utan äfvcn dc mest absurda munklegender. hcigonundcrverk
och uppenbarelser betraktas af honom säsom verldsvigtiga tilldragel

50 ser. Kanske intresserar det läsaren att se. huru en tysk lärd Pörklarar
brödets och vinets förvandling. Han säger:

»Den, hvars ord fordom, inträdande i den vegetativa processens stad
och ställe, förvandlade vatten i ym och lät brödet tillvexa, har här på
samma sätt inträdt i stället för den animaliska lifsprocessen och
förvandiat (»transsubstantierat») brödet och vinet i sin lekamen och
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blod. utan att upptaga dem i sig. Han har alltså till det yttre likasom
utvidgat och fortsatt sin personliga kropp uti båda, pä det att han,
sedan han i döden hängifvit och ätertagit densamma, likvål genom
denna fiytande expansion för alltid skulle qvarblifva på jorden, och pä
det att det nya slägte, hviiket hans kropp tjenar till föda, ocksä på sin
sida mätte linna sig införlifvadt mcd honom derigenom, att det mcd sig
assimilerar denna spis.» Det gör väl den djupsinnige mannen litet
bekymmer, att, medan substansen förvandias, sjelfva accidenserna, det
synliga brödet och vinet, »bäde före Och efter ätandet» förblifva, hvad
dc äro. Men han säger för det första: »att det, som föregår i väsendet, 10

vaI kan, men ej nödvändigt mäste refiekteras i fenomenet», och för det
andra: »att helgonens historia lemnar historiska otvifveiaktiga bevis pä
sjelfva accidensernas förvandling. uti hostians och deras, som deraf
tilit, glorifikation», d. ä. att ickc blott brödet och vinet verkiigen biifvit
kött och blod, utan äfven att helgonen kroppsligen förvandlats till
Kristi lekamen.

Man himlar sig öfver haifvridna lärdas stupiditet i fordna dagar, dä
det t. cx. allvarligt striddes om. huruvida en råtta. som händelsevis
förtärt af hostian. verkligen njutit Kristi lekamen; men wir tid har,
säsom synes, icke torni brist på iärdom af samma art. Sjelfva språket 20
och bevisningsmetoden i det anförda profstycket är karakteristiskt för
en hei skola af spekuianter och saknar icke motstyckcn i vissa skrifter
på svenska språket. Man skulle ej tro, att dylika plumpa hokus-pokus
kunde förvilia dc biidades omdöme, men förf. säg och hörde i Mflnchen
prof uppä motsatsen. Görres saknar der ej anhängare, och hans
föreläsningar äro talrikt besökta. Vid förf:s dervaro var han nyss
återkommen från en resa i Tyrolen, der han sökt förjaga den svärmo
dighct och sinnesoro, hvaraf han varit angripen. Det hade äfven lyckats
honom, och han skulie iter börja sina föreläsningar.

Ludvig-Maximilians-Universitetct i Mflnchen räknade, vintersemes- 30

tern 1840—41, tillsammans 66 lärare, fördelade på fem fakulteter, och
1 371 studenter. Föreläsningarnas antal. 133, var i förhäflande till
antalet af lärare betydligt ringare. än vid andra tyska universitet.
Lägger man till uppgifna studentantal det för samma haifär i Wflrz
burg, 443, och i Erlangen 311, vid hvilka universitet, likasom vid det i
Mftnchen, endast fä utiändingar studera. sä kunna för Bayern räknas
ungerär 2 000 studenter, d. ä. i förhäilande till befolkningen nägot
mindre än 1 Sverige. Isynnerhet universitetet 1 MQnchen har dock
hittills räknat fiera berömda namn. Sä ännu i filosofiska fakulteten
Thicrsch, Ast, Schubert, Gruithuisen, Steinheil. Franz Baadcr dog 40

under nämnda tids föriopp, och Schelling är, säsom bekant, numera i
Berhn. Den förre hade, för sommarsemestern 1841, intimerat: »Phi
losophie und Theosophie», den sednare: »Philosophie der Mythoio
gie», utan att likväl liisa deröfvcr. Ast och Thiersch läste estetik, samt
Buchner och Erhard moral. Lägger man dertili Görres föreläsningar i
mystik, sä har man ali den filosofi, hvarpå universitetet hade att bjuda.
Logik, metafysik, psykologi, statsrätt. naturiilosofi, intet sädant he
kymrade man sig om. En professor Döllinger 1 teologiska fakulteten
hade intimerat »Religions-philosophie». och en docent uti den stats
ekonomisk-a, Prand, ett privatissimum i »Staatslehre»: men huru dessa
föreläsningar äro beskaifade, läter sig lätt förmoda. Säsom prof pä den
farhåga att biifva förkättrad, man här hyser. mä anföras följande. En
professor i teologien, Kaiser, hade. jag vet ej om såsom praeses elier
opponent, deltagit i en doktorsdisputation öfver tesen: »Sacramenta
novw legis moraliter operantur». Hans embetsbröder hade i hans
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yttranden vädrat kätteri och försummade ej att på det bevekligaste
derför varna sina ihörare samt pi det grundligaste visa ogudaktigheten
af den nämnda professoms satser. Denne, härom underrattad, anhöll i
fakulteten om undersökning och, då sädant vägrades, införde i tidnin
garne en berättelse om förloppet och en försflkran om sin rcnlärighet.
Han finner genom dc öfrigas förfarande »sitt goda rykte vara i högsta
grad förnärmadt» och uppmanar dem att bevisa, det han lflrt något
emot »kyrkans stadgandcn’>. Det minsia snedsprång förbi kyrkomö
tenas beslut och påfliga dekretaler är sålunda tillräckligt att göra en

10 Mflnchnerprofessor ärelös.
Schelling, verkligt gehcimenid, ordrörande i vetenskapsakademien,

general-konservator för alla vetenskapliga samlingar i Mflnchen 0. s.
v., såg redan äldrig och förfallen ut. Fåfängt sökte man hos den lilla
hopkrumpna gubben nägot spår af den unga modiga man, med den
modiga hållningen, den eldiga blicken, som hans porträtt vanligen
framställa. Deremot finner man någon likhet 1 följande beskrifning:
»Der Mann, mit dem starren, stieren Auge, dem gespenstigen Blick und
dem blassen, unbeugsamen Kopfe» — Sä mycket oss är tilkitet att ana
angiende denna väldiga andes tjuguåriga hvila. sä har den icke varit

20 sjelfvald, utan Ivungen — en barn af Förhållandena. Ifrån början fallen
i den gamla dualismen mellan kropp och själ, materie och ande,
försökte han fäfängt att häfva den genom en förutsatt Trcdje, det
absoluta säsom lertius intervcniens. Detta förblef vid den Spinozisuska
substansen. vid en Nägot, som genomgick naturens och andens lif. som
fanns före dessa båda, såsom deras enhet, men uti ingendera af dem
framträdde säsom sådan, utan i dem blott hann en approximativ
verklighet. En sådan lära kunde lätt lemna mindre inskränkta hufvu
den, än Jacobi’s och hans vederlikars. tillfälle till beskyllningen för
atheism. Anfallen, behandlade Schelling väl Jacobi som denne förtjen

30 te, och mcd den öfverlägsenhet man borde vänta. Men, tvungen till
sjelfförsvar, förvandiade han det opersonliga Absoluta till en ande
utom anden och försatte i denna den dualism, han förut förlagt utom
det Absoluta, i dess manifestation säsom natur och ande. Dermed voro
hans mod och styrka brutna. Han hude gjort sin forskning beroende af
den skriandc mangdcns domslut. Hegel, hittills hans lärjunge, insåg
hans felsteg och var fast nog att icke söka förmedlingen i det toma och
föreställda. då i sjelfva verket ingen annan medlare mellan natur och
ande finnes. än anden sjelf. Den skenbara lätthet, hvarmed han löste
knuten. under det Schelling ännu förgäfves arbetade att rena det

40 gudomsbegrepp. han 1 sin nöd skapat, från den inskränkning och
ändlighet. som vidlådde detsamma. drog dc tänkande från den sednare
till den förra. medan den tanklösa hopen, då den hörde talas om en
absolut ande, fann sig lugnad och icke begrep. att detta ville säga:
anden är det absoluta. Dc många pseudo-schellingianerne bragte ännu
genom sina radoterier hela denna filosofiska metod i vanrykte; och eit
systems metod är systemet. Detta fullbordade Schellings nederlag.
Dertill kom, att den framåtsträfvande Hegel lefde och lärde i Berlin,
under preussiska monarkiens skönaste dagar, då denna högt förklarade
tankens frihet och vetandet för sitt bestånds grundval, under det att

50 Schelling fästades vid Bayern, der den ultra-katolska propagandan mcd
hvarje dag vann mera insteg och snart obskurantismen blef gällande
statsmaxim. Huru var det under dessa förhällanden möjligt, att
Schelling skulle äter kunna uppträda sjelfständigt. äfven om han icke
sjelfvåldsamt aCskurit den tråd, som ledt honom pä forskningens väg.
Ett bevis, hum förlamade den fordom starka andens vingar voro, är
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det, att han under tvenne decennier icke förmådde åt sig uppfostra en
enda lärjunge. Stahl tog sig före att vilja gälla säsom sädan; Schelllng
förnekade honom, och ingen annan lät höra af sig.

Orättvist har man påbördat det Schelling som en bakslughet, att han
först efter Hegels död höjde sin röst emot denne. Pä sin höjd kan detta
anses för bevis pä den modlöshet, hvari han under den föregående
perioden försjunkit. Hegel slöt kanske i rättan tid sina ögon. Han
undvek derigenom vådan, bäde att under det sjelfförsvar, man ±1 snart
skulle aftvingat honom, vidhålla dc inkonseqvenser. han redan lätit
komma sig till last, och drifvas till nya, samt att, såsom Kant och 10
Schelling, upprifvas af sina egna lLirjungar och anhängare. Först vid
tidpunkten af hans död började man kunna öfversätta den Hegelska
termen: »den absoluta anden», och, ehuru man lika litet förstod
öfversättningen: »anden är det Absoluta», klingade dock denna alltför
misstänkt i en mängd öron pä kyrkans nattväktare och dc politiska
patrullerna, för att man längre skulle velat Ulla förnuftets oafbrutna
gudstjenst. Dc auktoritetstrons flämtande lampor, Göschel pä dess
altaren uppställde, tjenade till att vägleda dc anfallande. Richter,
Strauss, Michelet, Feuerbach o. a. bådo, då det redan var klar dag, att
lamporna skulle slLickas. Dl ropude den teologiska menigheten, ovan 20
vid dagens Ijus, att stat och kyrka ovilkorligen skulle bryta af sig benen
i det hiskliga mörkret. Först dä repade Schelling äter mod, och dc
gynnande omständigheterna lockade honom att åtaga sig det svåra
värfvet, att ätergifva teologerna deras ögons bruk, och det ännu
svårare, att litra filosofien sola sig i lampsken. Han är nu som bäst i
Berlin sysselsatt att utföra detta konststycke, som kallas »Uppenbarel
sens filosofi». Skall det lyckas? 1 Schellings antecedentia finnes intet ja
till denna fråga. Han synes ämna bygga upp ett splitter nytt system
hrcdvid det Hegelska. Sä kan det ej lyckas; ty endast genoni och åfver
detta gär vägen för tyska fllosoflens vidare fortkomst. Och härmed 30
torde komma att dröja tills i Tyskland vetenskapen och verkligheten
närmat sig hvarandra öfver det svalg, som nu ätskiljer dem. Den förra
kan icke gä tillbaka, men den sednare kan i ett steg framåt tillrygga
lägga samma väg, hvarpå vetenskapen räknar sina mödosamma tio.

Thiersch är en liten, ännu kry grähärsman. Hans föreläsningar synas
icke motsvara hans stora rykte i öfrigt. Pä sednaste tid har detta lidit
nägot afbräck, emedan det kommit i dagen, huru plumpt den tyska
professorn på sin beskickning till Grekland, före konung Ottos utväl
jande, låtit lura sig af dc illistiga Grekerna. Men mcd dem hade detta
väl kunnat hända hvarje professor i Tyskland. 40

Universitetets samlingar lära ej höra till de utmärktaste. Desto mera
utmärkt är kungliga biblioteket, det största i Tyskland, innehällande
500 000 serskilda verk, hvilka man uppskattar till ungefär 800 000
volumer,’ deribland 15 000 inkunabler och 50 trädtryck, samt 18 000
manuskript, deribland ett från 6:te seklet. Åt fremlingar visas en mängd
kuriosa: papyrusmanuskript, en messbok skrifven pä purpurpergament
mcd guld och silfver, handskrifna biblar i dyrbara band o. s. v.

‘i. E. Rydqvist uppgifver i sin »Resa i Tyskland m. m.» 600 000, utom 120 000
akademiska dissertationer. Förf.,som annorstädes afven funnit uppgiften 500 000, 50
har den i texten anförda af bibliotekets kustos, Fähringer (om förf. icke hörde
namnet orätt). P-å finska spräket flnnes ingen enda bok. Hr. F. ubad sig uppgift
uppä Iexika och grammatikor. Förf. lcmnade titlarne till Beckers Grammatik,
Renvalls Lexikon och Kalevala. Svenska litteraturen är cj alltid stort bättre Iottad.
Pä universitetshiblioteket i Täbingen funnos endast nalgra volumer af Vetenskaps
Akademiens flandlingar.
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Intressantare aro nägra minnesmarken af Tyskiands äidsta mäleri,
såsom den sä kailade Wessobrunncr bönboken, Evangeiiiböckerna
frän Tegcrnsee och Nicdermflnster m. m. Från sednarc tid flnnas ett
psalterium med sköna pennritningar af Diirer och Cranach d. ä., den
förres, genast vid första anbiicken synbart mästerligare. i blätt, den
sednares, stundom putsiustiga kompositioner, i brunt, samt det pä
konstens vägnar utmärktaste af alitsamman, en bönbok frän 16:de
sekiet, i siifverkapsci, mcd utomordentligt sköna miniatyrmäiningar,
som det tros, af Rera ltaiiens yppersta mastare.

10 Mflnchens konstsamiingar fordra kännareskap, för att med nytta
beskrifvas. Det saknas i denna bok, likasom utrymme. Glyptoteket
försummar ingen resande att besöka. Dess skatter äro sä vai ordnade,
jemte det, att dc aro föga tairika, sä att man mcd katalogen i hand pä
ett par timmar kan orientera sig. De Eginetiska bildverken, ApoHo
Citharoedus, Barbcrinska Faunen, en Silenus mcd Bacchus pä armar
na, Niobiden, Venus från Knidos och ett Medusahufvud tiilihöra det
utmärktaste, lätt i ögonen failande. Den stora kopparsticksamhngen
deremot, som finnes i jordväningen i Pinakoteket, erfordrar Mdc läng
tid och studier, för att mcd nägon nytta beses. Förf. hade för Mflnchen

20 biott fyra veckors tid och använde den hufvudsakiigen att studera
mäiningsgafleriet. En kort uppgift pä det märkvärdigaste derstädes
föijer här nedan.

Funnes icke denna rikedom pä konstens aister, s’å vore Mflnchen
icke Munchen, och ingen fremhng skulie vai eljest dröja tvä dagar i den
träkiga staden, mcd dess otrelliga omgifning och ombythga vLidcrlck,
som pä ett par timmar förderfvar den skönaste sommardag mcd köld
och regn, frän Tyrolens härifrån synliga snöberg. Man scr den stora
staden, men den ser endast stor ut, utan storstadstrafik, utan storstads
lif. Dcss 100 000 invänare tappa bort sig pä dc stora öppna piatserna,

30 som stä öde, och dc otaliga ölstånkorna fängsia dem om aftnarnc pä sä
mänga spridda håfl, att intet offenthgt hf, inga alimänna nöjen flnnas.
Och likväi saknas i hcla södra Tyskland, isynnerhet den vackrare
ärstidcn, äfvcn ali privat sammanicfnad. Dc ruskiga kaffehusen utan
hvarje konstens, och dc i förstäderna belägna öibryggerierna utan aila
naturens behag. der aldrig cns en vef-orgei Ijuder, der ölct, serveradt af
strykfuia käflarflickor efler af piumpa kypare, är aiit det nöje fremiing
en bjudes, kunna ej intaga honom till Mönchens fördel. Afven teatern
har numera föga utmärkt. Konstskattcrna, dc från forntiden, dc nya.
dc som hvarje dag uppstå — dc gifva en vistelse i Minchen dess enda

40 och stora värdc. Med giädje bugar derföre äfven fremhngen för konung
Ludvig, då han svängandc sin haimhatt, i sin mörkbruna bonjour, mcd
parapiycn i handen, raskt skyndar förbi, heisande åt alla sidor, endast
stundom uppehäiien af någon gammai bekant ciler af nägon vacker
flicka i nationaldrägt. som han kanske skickar till siottet för att
porträttcras. Han har gjort Bayerns hufvudstad till ailt hvad den är,
och man skall, dä tidcn bragt till utveckling hvad man anser honom
hafva försummat eiler motarbetat, giädjas äfven öfver hans verk, ehuru
dä det läga och ackliga smicker tystnat, hviiket Bayerns skriftstäliarc

50 nu i sädan mängd utösa, och som syncs vittna, att dc ickc cns förtjena
det så vai, som dem ödet nu beskärt.

MÅLNINGSGALLERIEN 1 MONCHEN, WIEN. DRESDEN OCH BERLIN.

För den, som mcd en kurs i konsthistorien viili förena äskådningcn,
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d. a. som i konststudier är nybegynnare, erbjudcr sig utan tvifvel
Munchen såsom den lämpligaste ort i Tyskland. Bäde skulpturens och
måleriets alster äro i härvarande samlingar ordnade i historisk följd,
och man saknar mindre än annorstädes länkar i kedjan. Målningsgal
leriet i Berlin vore det enda, som i detta afseende kunde täfia mcd det
i Mönchen, kanske framför detta rekommendera sig genom ett större
antal tafior ur de äldsta italienska skolorna. Men deis saknas der de
fiere prof från Italienarnes mästaretid, som finnas i Mflnchen, dels stär
samiingen af tyska måleriets produkter både i mängrald och värde efter
Mflnchner-Pinakotekets. Hvad åter skulpturen angår, sä har Mflnchen 10
ett stort företräde framför Berlin uti konstverkens bäde uppställning
och konsthistoriska betydenhet, ehuru pi det sednare stället antalet af
statyer är öfvervägande. Tafiesamiingarna i Wien och Dresden äro, den
förra genom ofullständighet, den sednare genom dålig anordning, heit
och hället olämpliga för ett historiskt studium. Kan man sä inrätta sin
resa, att man först besöker Mänchen, sedan Wien och Berlin samt sist
Dresden, sä har man för konststudier i Tyskland följt den tjenligaste
ordning. Man kan naturligtvis ej hoppas, att utom Italien lära nogare
kanna den antika och italienska konsten, dä antalet af dess alster i
Tyskland öfverhufvud icke är stort, och ifven bland detta antal månget 20
och mycket lärer vara orätt angifvet och ofta bestä af till och mcd
däliga kopior. Ocksä i detta afseende torde Pinakoteket i Mlnchen stä
framom andra tyska gallerier, emedan här uppgiften p1 författarne
strängare håller sig vid sanningen. Dc sköna salarne och kabinetten,
samt den lyckliga belysningen uppifrån i dc förra, göra ocksä en längre
vistelse i MLinchens pinakotek angenäm. 1 Berlin, Dresden och MUn
chen är numera tillträde till mälningsgallerierna fritt alla dagar, i Berlin
och Dresden mcd undantag af söndagen, i Mflnchen mcd undantag af
Iördagen, samt här, som det heter, blott för artister Och resande,
hvaremot det för stadens inwinare stär öppet endast om söndagarna. 30
Den närmare praxis synes vara, att alla vätklädda personer ega inträde
om hvardagarna, ty man begär aldrig några uppiysningar om perso
nen. Förordningen att hällas p1 mattan, hvilken löper tvärs öfver
salama, gäller endast för dem, som ei mcdhafva nägon katalog. 1 öfrigt
är man oförhindrad att ifrän ki. 10 till 3 pä dagen röra sig efter behag,
fram och äter i rummen. 1 glyptoteket deremot, som blott tvcnne dagar
i veckan kan beses utan inträdcskort, mäste man alltid vandra ät en led,
mot solen, emedan här dc midt i rummcn stäende bilder och grupper
lättare förorsaka trängsel.

Beskrifvandet och än mera bedömandet af det, som rcdan hundrade 40

g1ngcr blifvit bedömdt, vore cndast tröttande och onyttigt, äfven om
förf. för bedömandet egde den nödiga vidsträcktare erfarenhet, som
han nu saknar. Om han derföre här uppräknar nägra dc fömnämsta
styckcn, i dc skilda gallerierna, sä sker det blott för att dermed gagna
dc resande, som antingcn hafva för kort tid eller sakna historiska
notiser, att bland mängdcn uppsöka det bästa. Att sälunda oftast
saker, dem man framförallt skulle önskat se, förblifva osedda, vct hvar
och en, som besökt gallerier. Ty skönhcten ligger ej alltid sä i öppen
dag, att ens en kännare, utan längre åskädning, skulle finna henne. Det
är också en allmän regel, att i ett gallen endast bese fä sakcr, men dcssa 50
ofta och förnyadt. Ty cj blott saknar man allt minne af det, man endast
flygtigt sett, utan skönhetssinnct förvirras, och förmägan att njuta
mattas, om man ilar frän det ena till det andra. Förf. skall i nedan
stäende förteckning följa icke sitt subjektiva tycke, utan sakkunniges
bedömande, sä vidt detta är honom bekant.
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Uti Pinakoteket i Manehen finnes, som sagdt, en utmarkt samling af
tyska skolornas arbeten, tillkommen förnamligast genom inköp från
bröderna Boisserees gallen. Det utmarktaste är sammanstftldt i ka
binetten 1-VElI.’ Här förekomma berömda stycken efter Byzuntinska
mönster, från 12:te eller början af 13:de seklet, samt af Aitköinisehe
Meisier, som det föregifves äfven af Wi/h. v. Kölln. Sedan af Flwidriska
och Nedenryska skolan, hvanibland isynnerhet märkvärdiga dess stifta
re, Joi;. v. Eyck (1445) och hans lärjunge Hans Heniling. Härvid bör
märkas, att bland dc tafior, som i katalogen (af Centrai-Galieri

io Direktören Georg von Diilis, Mänchen 1839) tiliskrifvas Eyck, k. 35, 36,
37, af somiiga ansetts tilihöra Hemiing, och tvärtom k. 48, 49, 54 vara
af Eyck. Men om dc förrajemföras mcd dem i Berlin af bröderna Eyck
(se nedanföre), så är man hugad att lita uppä kataiogens utsago. Säkert
af Eyck är (k. 42) »Lucas mälande den hei. jungfrun», och af Hemiing
(k. 63) »Marias sju fröjder». Alla dessa taflor äro högst märkvärdiga,
emedan dc visa en riktning i den tyska konsten, som snart försvann,
och en fullkomlighet. som för denna tid är förvånande. Uttrycket är
adeli och ansigtena sköna, figurerna äro, om ei utan fel, dock väl
Miina; målningen är konstrik, isynnerhet hos Eyck (k. 35) »dc trenne

20 konungars tillbedjan», biand hvilka tvenne aro porträtt af Philip och
Karl af Burgund, och färgerna utomordentiigt sköna, säsom vore dessa
snart fyrahundraäriga biider nyss målade. Giömmas bör ej en annan
tafia i samma ämne (45, i första salen), som tiliskrifves samma mästare
och säkert eger stort konstvärde. Dc hafva äfven sköna iandskap,
såsom k. 42, der man ser ett sädant genom ett fönster, och 54, som
förestäiler den hei. Kristoffer, bärande Jesusbarnet öfver ett vatten i ett
iandskap, belyst af den uppgående solen, alit utmärkt skönt och lifligt.
Man behöfver blott gå vidare, för att se, huru litet intagande i bredd
mcd dessa aro så vai Nederkindarne: Quentin Messis, Sehoora!, Coxcie,

30 Hemskerk och den otäcka Mahuse; hvilka Iefde öfver ett halft sekei
sednare, som den Öfi’errj.’ska skolan (siutet af 15:de sekiet), Sehän,
No/hei;; d. a., och dc yngre (i början och mediet af 16:de sekiet) frän
UIm, Zehhloon;, SchafJher, Asper An;herger. Ur den förra skolan
förtjena att nämnas såsom landskapsmålare Bks (k. 90) och Patenier
(k. 94). Hos dessa alla synes redan det rena och sköna uttryck gätt
förloradt, hvilket Eyckska skoian lånat från Byzantinerna, jemte det
den tiliika mildrade dess steihet. Hoibein d. y., (i Augsburg), tiilihörande
öfvertyska skoian, för hvilken hufvudsakligen borde göras ett undan
tag, har här endast porträtt, ett berömdt (77 i 2:dra salen). Aibr. Därer

40 (1528), aC hvilken tyska konstens heros öfverhufvud icke aiitför många
mäiningar finnas, har här sina berömda »Apostlar» (71, 76), sitt eget
»porträtt» (k. 124). sin iarares (k. 139). samt för öfrigt »riddare» (1, 3),
verkliga riddare af den bedröfliga skepnaden, en stel »Lucretia» (93)
o. s. v. Det kan vara förmätet att yttra något sådant om en Dflrers
verk, i händelse dc verkligen aro hans, menjemför man det nämnda flnt
måiade porträttet, dc starkt modelierade apostlarna och dc förunder
ligt tecknade riddarne, så skulle man tro sig här hafva trenne skilda
måiare. Af hans lärare Mk!,. Woh/gen;uth (från Nflrnberg) finnas flera
stycken. Ocksä Dflrers lärjungar A/degrwver, AIrdo;j&, Gruenewaid, slå

50 icke serdeles an, ehuru tyska mäleniet frän honom anses räkna en ny
peniod af uppblomstring. Hos dem skönjes dock tydligast, jemte större

Hela galleriet är fördeladl på 9 salar och 23 kabinett. Numreningen fontgår
serskildt för salama och för kabinetten, hvarföre här eLI nummer 1 kabineten
utmärkes mcd bokstafven k.



TYSKLAND. SKILDRINGAR OCH OMDÖMEN FRÅN EN... 87

frihet i kompositionen. framstegen i teckning. Lärorikt i detta hänseen
dc är »siaget vid Arbela» (k. 169) af Altdorfer. Lukas Kranach (förra
hälften af l5:de seklet) har här ett bland sina skönaste styckcn.
»äktenskapsbryterskan inför Kristus» (56), af hvilket man genast lär sig
att kanna igen honom. ty hans qvinnor mcd deras brandgult siitsade
drägtcr äro alltid desamma.

Vi rorbigå de följande kabinetten IX-X1, som upptagas af Neder
Iändska målare. hvilka talrikt återflnnas i alla gallerier. erinrande blott
om den yngre Teniers kuriösa »apstycken» (k. 194, 195) samt om ett
verkligen humoristiskt stycke (k. 250) af hans medtäflare. Steen. »den 10
lustige värdshusvärden», som skötte detta yrke för sitt nöje och bjöd
sina gäster. tilis han blef fattig. och af Brouwer (t. cx. k. 262, 273).
Likasä lemna vi salen 111, hvars förnämsta prydnad äro van Dyck
porträtt. för att från dc äldre Tyskarne komma till galleriets andra
(ellerförsta) märkvärdighet. hans lärare Rubens’ (1640) arbeten, hvilka
här finnas till ett antal af 88 större och mindre stycken. Om åtskilliga
afdessa talar katalogen förtjusta ord. Förgäfves bemödade sig förf. att
beundra komposition Och uttryck i den »stora yttersta domen» (263)
eller flirgblandningen och clairobscuren i »dc osaligas fördömelse»
(256). som för förf. förblef en oredig massa. Meni begripliga VOFO 20
honom: »Rubens’ och hans gemåls porträtt» (261), »en barngrupp»
(268), »Phoebe’s och Elairas bortröfvande» (297), »den helige Laurentii
martyrdöd» (298), ett par »jagtstycken» af Rubens och Snyders. samt
den »lilla yttersta domen» (k. 297), ehuru blott en skizz. Tntrycket af dc
köttiga figurerna, de bläröda skuggningarna, mätte blott kunna öfver
vinnas af ett fullkomligt konstkännareskap. Säsom af intresse för
Svenskar, mä annu nämnas ett porträtt i heI figur och kroppsstorlek af
konung Sigismund (286). samt ett porträtt af Gustaf Adolf den Store
(k. 338), måladt afv. Dyck. 1 samma rum af samma mästare Tillys och
Wallensteins porträtt (k. 347, 348). Äter följa i salen V porträtt af v. 30
Dyck, samt af Rembrandt (1674), Franz Hais, och Ferdin. Bol, som
jemte Eckhout, Gerard Dow, m. ii., tillhöra Holländska skolan. Redan
i salen III finnas fiera stycken ur denna skola, och i kabin. Xl
isynnerhet en mängd tafior af Rembrandt, utmärkande för hans manr,
men icke bland hans bästa. 1 samma rum en utmärkt vacker tafla (k.
285) af Slingeland, ur samma skola. Vi nämna, utom dessa porträtt, i
femte salen endast ett skönt Iandskap af Bergheni (299), ett annat (315)
af Wynants, ett ännu skönare af Ruvsdad (328), samt ett par eldskens
stycken af SCha!ken. Bland mängden af genre-målningar ur nyare
Nederländska skolan, kabin. X11I-XVII. som hvar i sitt sLag äro 40
fönräifiiga. kan icke Iätt något enskildi stycke utmärkas. Bland
mångfaldiga stycken af Wouwern,ans, mcd hans gråa skymmel. är en
»plundring» (k. 442). af gripande effekt. En »fiiktning» (k. 428). meihin
svenska och tyska ryttare, mcd hela svenska armeen i slagtordning,
lärer ingen svensk vilja gä förbi. Annu ett skönt »landskap» (k. 435) af
Berghem. bör ej förbises: också icke ett annat af Everdingen (k. SOI),
och ett »vattenfalh> af Ruysdael (k. 475). Hela kabin. XVI är upptaget
af bibliska föreställningar af v. der WerJj i ett eget slickadt maner,
glänsande af fernissa. För att fullborda samiingen saknas också ickc
heller några kor (k. 511) af PQtIL’rs pensel. 50

Det förnämsta i salen VI äro några »tiggarscener» af Murillo (1682).
som här är bäst representerad bland sina spanska medbröder Spagno
kim, Velasquez, Zurbaran. samt bland stycken af Poussin, Joseph
Vernet och Claude Lorrain (1682), m. II., en »morgon» (404). och en
»afton» (418), af den sistnämnda.
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Af dc gamle Italienarne äro väl här fiera representerade i enskilda
exemplar. Berlin har Iikväl, åtminstone till namnet, ett större antal
målningar från denna tid. Märkvärdiga äro i Mtinchen af Cimabue
(1300) en »Marite bröstbild» (k. 557), troligen det äldsta minnesmärke
af italiensk konst i Tyskland. Biiden, målad på trä, har guldgrund,
likasom den gamla ncderrheinska skolans målningar. Af hans lärjunge
Giotto finnas 1 kabin. XIX sex skilda stycken. Emot dc karakteristiska
och mörkt skuggade ansigtena hos denne, som derigenom mera
öfverensstämmer mcd dc äldsta Tyska’, afsticka dc i Fiesoles (k. 600

10 f.f.) och Genrile cia Fabrianis (k. 542), båda nära ett århundrade sednare
än de förra, hvilkas sträfvande att göra uttrycket passionsftitt och
heligt äfven gjort ansigtsfärgen Ijusare, och, i synncrhet hos Gentile,
mälningen lik emalj. Jemför man äter dessa mcd deras samtida Eyck
och Hemling, så stä dc sistnämnde högt öfver dem uti teknik. Men
italienarena hade redan frän början mera sjelfständighet, subjektivitet,
idealitet, under det att ännu Eyck’ska skolan något fasthängde vid
Byzantismens stereotyper. En sädan sjelfständighet röjde sig liktidigt
hos dc Toskanska skoiorna, genom friare komposition, nakna figurer
och sträfvandet till natursann form. Hit höra Ucceiio, (k. 548),

20 Masohno (k. 563), Masaccio (k. 549—50), Fihppo-Lippi (557, k. 568),
sednare Ghirlandajo (559—60), och Andrea Verocchio, som arbctadc
efter antikens skulptur, (546, k. 562), alla i l5:de seklet. Men medges
måste att, mcd undantag af den sistnämnde, hvad af dessa och deras
förvandter här och i Berlin ses, ej lyser af sköna former. — Det af dem
försummade sköna ansigtsuttrycket ersattes i dc Sienesiska ;n(Lvtarenas
(Fiesole) anda af skoian 1 Umbrien, hvars förnämste voro Perugino
(1524), Rafa1s lärare, (isynnerhet tafian 561), och hans samtida,
Francesco Francia, hvars tillbedjande madonna (579 — i Berlin en
kopia) är för denna tid utomordentligt skön. Pä samma tid började

30 Squarcione (1474), Man!egna (k. 564, 599), 1 Padua, samt Giov. Bellini
(1516) »Jungfrun mcd barnct och hclgon» (562) Cima dci Caneghano (k.
598), 1 Vcnedig, dit oljcmålningen kommit genom Antonelio från
Messina, Eycks lärjungc, skolor, som 1 tcckning bildade sig crtcr dcn
plastiska antiken, och scdnarc utmLirktc sig gcnom draperier och färg.
(Dc äldres arbeten äro mälade 1 tempera, en vattcnfärg mcd gummi.)
Sedan komma dc stora mästare, som förenadc formens fufländning
mcd det ädla uttryckct. Dcras arbetcn underläter ingen att uppsöka 1
katalogen. Vi anmärka här ätskilliga kuriosa. Så den fula »Madonnan»
(367), som tillskrifves L. dcx Vinci, (1519, lärj. af Andrca Verocchio),

40 mcd hvars »Cecilia» (550), en skön figur, den ingen likhet har. Denna
scdnare tafia har deremot i maneret ett slående tycke af Madonnan i
Estarhazyska galleriet uti Wien, hvilkcn likväl nägra pästätt tillhöra
Lumi. Af dcnna da Vincis lärjunge förekommcr en underbart skön
»madonna» (589), pä hvilken en icke kännare, som förf., nästan hellre
ser, än pä sjelfva Rafa&s (1483—1520) »della tenda», så kallad af den
gardin, som utgör grundcn, hvilken tafla kostat konung Ludvig 64 000
II. Rhcin. ACnämnde mälarfurste finnas här tvcnne föregifna egenhän
diga porträtt. det vanliga (585) troligcn äkta, och ctt annat dctta hclt
och hållet olikt (k. 577). Af Mieli. Angela Buonarotti (1563, Ghirlan

50 dajos lärj.,) scs en dubbcltafla (k. 569), förcställandc frälsarcn pä
oljobcrget, först bcdjandc, scdan närmande sig dc sofvande lärjungar

Dock såg förf. på exposition i Köln Ijusa och genomskinliga helgonanleten på
taflor, som tillskrefvos AIt-Kölnische Meister, och Dombilden närmar sig detta
slag.
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ne, ehuru kändt ar, att af honom blott finnes en enda siker oljemål
ning, i Florenz. Af Florentinska skolan ses för öfrigt utmärkta, en
madonna af del Sarto (548), Och en helig familj af Fra Bartolonzeo
(554). Under Giulio Romanos, Rafaels lärjunges, namn ser man i
Tyskland intet, sm serdeles skulle skl an, utlm hans madlnna mcd
bäckenet i Dresden, der äfven för öfrigt utmärkta stycken ur Rlmerska
skllan finnas. Likaså har Dresden det förnämsta af Correggio, (1534),
ehuru äfven bland det i Mtinchen föreklmmande »Madonnan, uppen
barande sig för helgln» (582) torde vara äkta. Atminstone förefaller
madonnan nästan skönare, än någon af dem i Dresden. Märkeligt Och 10
vackert är äfven ett »englahufvud» (k. 539 a), måladt al fresco. Skön är
en »H. Franciscus», (k. 560), af Pacchiarotro, såslm Rafael en efter
följare af Peruginl. Venetianska skllan har dc bästa representanter i
Wien Och Dresden, fulltaligast pä förstnämnda ställe. 1 Mflnchen äro,
utlm fiere utmärkta porträtt af Tizian, (1576 — död vid 99 års ålder), en
»Jupiter Och Antilpe» (k. 634) Och »Venus för en Bacchantinna
afslöjande kärlekens mysterier» (524) det utmärktaste. Det sednare
stycket har i komplsitilnen mycken likhet mcd den talla i Wien, som
bär namn efter del Vastls älskarinna. Likasä böra ej förbigås: ett
»musicerande sällskap» (486) af Pordenone, Och ett »fruntimmerspor- 20
trätt» (487), af Tizians lärjunge ParLv Bordone. Det är utmärkt vaI
måladt Och visar Originalet till de feta, gullockiga qvinnlr, hvilka
föreklmma i hans arheten uti Wien. Porträtt af Tintoreno (1594) ser
man såsom här i alla samlingar, Och Paolo Veroneses (1588) härvaran
de stycken kunna ej mäta sig hvarken med dem i Wien eller i Dresden.
Deremlt finnas af klnstens restauratlr, Annihal Caracci (1619) ett
bland de bästa stycken: »Eros Och Anteros» (520), samt bland öfriga
Eklektikers (Bolognesiska skolans) arbeten otvifvelaktigt det bästa
Tyskland eger af Gitido Reni (1649): »Mariae uppstigande till himia»
(531), en helig »Hieronymus» (450), en »ångerfull Petrus» (k. 622), Och 30
en »JOhannes» (k. 632) — alla förträffliga stycken — äfvensom goda
stycken af Dominiehino, Guereino, Albani, Sassoferrato, carlo Dake m.
fi. Dc så kallade Naturalisterna, (Neapolitanska skolan) äro äfvenså
talrikt representerade; främst Miehelangelo Caravaggio (1609), af hvil
ken en effektfull »herdarnes tillbedjan» (521); vidare den redan nämnda
Spagnlletto, Salvaror Rosa, mcd fiera Iandskap, bland hvilka i synner
het en flod mcd drickande krigare i en djup bergsklyfta (k. 611),
Miehelangelo C’arquozzi, Luca Giordano, Pulma d. y., m. II.

Leuchtenhergska galleriet 1 Mllnchen har en liten utvald samling af
förnämligast italienska, nederländska Och nyare mästares arbeten. 40

Kanske största värde i konsthistoriskt hänseende har en kopia, i
Originalets storlek, af Leon. da Vincis »Nattvard», utförd mcd krita pä
papper af Joseph Bossi (1816), sm eger alla kännares bifall Och är så
mycket dyrbarare, dä af Originalet endast fä otydliga fragmenter
återstå. En madonna, fullkomligt lik den i pinaklteket, Och lika litet
intagande som den, bär Leon. da Vincis namn. Flera stycken nämnas
efter Lumi, dlck intet sä skönt, som den nämnda madonnan i
pinakoteket. Af en annan Leonardos lärjunge, Andrea Salaino finnes
äfven en »madonna, med barnet, sittande i d. h. Annas famn», som
eger mycken likhet mcd den förras arbeten och äfven i skönhet stär vid 50

deras sida. Ett porträtt af en kardinal tillskrifves RafaW. Herrliga äro
en »engel tillbedd af en biskop» och en »madonna» af Murillo, hvilken
man i dessa stycken, sä till anda som färgton, lärer att känna pA en helt
annan sida, än ur hans tafior i pinakoteket. En »madonna med barnet,
vid hvars sida Johannes döparen och den heI. Georg», af Tizian,
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förtjenar serskild uppmärksamhet, icke biott säsom utmärktare än
nägon af dem i pinakoteket Och Wien, utan äfven emcdan en sädan
omgifning är karakteristisk för Tizians heliga familjer. Här finnes
också en annan dylik, der Paulus företräder S:t Georgs ställe. Bland dc
minga ur Nederländska skolan nämner förf. endast af van Dyck: en
tafia mcd »Karl 1i:s, Jacob 1I:s Och prinsessan Marias bilder» säsom
barn, en skön mälning. Bland dc nyare finnas fiera fransoser, säsom
David (1826), Verijet (Karl) (1837), Gerard (1837), Richard, hvilkas
arbeten i Tyskland aro sälisynta. Ett putslustigt stycke af den sistnämn

10 dc förestäiler, huru Henrik IV strör konfekt för hertigen af Beliegarde,
hvilken gömt sig under hans Gabriellas säng, mcd dc orden: »allt måste
hafva något att !efva ali» Hess (Peter), historiemälaren, har här fiera
goda stycken. Afven svenskarne, hvilkas arbetcn vai i utländska
gallerier aro sällsynta gäster, hafva här representanter uti en »utsigt af
Gripsholm» af Fah/crant:, och en af »hamnen i Kalmar» af Berger, det
förra ett litet, utmärkt vackert stycke. En ännu större sällsynthet är ett
eidskensstycke, en »Italiensk Osteria», af finnen Alexander Launeus,
(död i Rom 1825, 37 är gammal), som väl ej torde taga sig illa ut vid
sidan af dylika utaf Honthorst elier Schalken. 1 katalogen heter han:

20 »Lareus A. (Schwede»). Annu har det Leuchtenbergska gaileriet värde
af några skulpturarbeten, bland hvilka canovas trenne »Gratier»
intaga första rummet. — Galleriet är öppet aila torsdagar. Deremellan
vinnes inträde päfåregående anmälan hos intcndenten, hvilken, för att
föröka sin dessutom nog stora inkomst säsom cicerone, noga tiillser, att
ej skilda säliskaper fil inträda pä samma gång. Och om en ensam
person anmäler sig, sä är denna för honom eri sällskap.

Det kejserliga, kungiiga (K. K.) Ösierrikiska niålningsgallerie! i Wien
befinner sig uti ett, efier den franskt-italienska smaken uppfördt, och

30 dock ganska vackert iustsiott, Beli’edere, i förstaden Landstrasse. Näst
gaileriet i Dresden, som enligt katalogen räknar 2 000 nummer, är detta
gallen det största i Tyskland, mcd ungefär 1 600 nummer; då det i
Berlin innehåiler 1 268 och det i Mtinchen 1 269 tafior. Vid sädana
massor är det omöjligt att gifva den besökande nägon tillräcklig
ledning. Men sjelfva svärigheten att bland denna mängd utleta det
dyrbaraste och mest lärorika, bör göra äfven en kortare anvisning
väikommen för den, som ej är konstkännare cx profrsso.

Jemfördt mcd gaileriet i Mflnchen, erbjuder det i Wien största
nikedom ur Venetianska och kanske Neapolitanska skoiorna. Afven

40 hvad här finnes ur den Nederländska har till en del intet motsvarande
i öfriga Tyska galierier. Likasä är samlingen af nyare Tyska, isynnerhet
Österrikiska, konstnärers arbeten synnenligen värd uppmarksamhct.
Icke sä de egentligen Tyska skolorna, ehuru antalet af deras arbeten
icke är sä ringa. Men den innehälier blott enskiida stycken, som
förtjena serdeles uppmärksamhet. Det bästa af Italienare och Neder
ländare finnes i slottets mediersta väning, och det är till denna vi
hufvudsakligast hälla oss. För öfrigt vili man i Wien ega närmare
historiska notiser om hvarje utmärktare tafia, än annorstädes är failet,
sä att äktheten äfven pä historisk väg kan utredas. Nägra prof härpå

50 meddelades förf. välvilligt af Gaileri-direktorn, Peter Krafft, sjelf
berömd mälare. Också vittnar katalogen om sanningskärlek, emedan
uti densamma fiera mäiningar, ehuru dc bära berömda mästares namn
elier monogrammer, betecknas säsom understuckna. Och dock vilja
kännare påstå, att här ej stär så rätt till.

Vi vilje, för redighetens skdl, föija den ordning, i hvilken salarne äro
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numrerad&. Första Och andra salen i medlcrsta våningen aro upptagnc

af Venetianska skolan. 1 den fiirsia är det mesta af Puola Veronese,
dock till en del underlägset hvad som af honom finnes 1 Dresden. Det
bästa torde vara: »Christus och den botfärdiga Magdalena» (L), »dc tre
vise man» (30), och en »Judith» (34). En »herdarnes tillbedjan» afhans
»arfvingar» (mäleriets historia upptager en son Carla caliari) är ganska
utmärkt. Den har en friskare mrg än Veroneses egna. som öfverallt visa
sig förPärligt »nachgedunkelt», och i hvilka nu en grönblä teint är den
rådande. Af Giorgione. Tizians medlärjunge (hos Bellini) torde dc
såkallade »Landtmätarne från Osterlandet» (6) vara det bästa, ehuru 10
äfven en »krigare» (36) i form och färg är utmärkt. Styckcn af Pulma
d. a.. en annan lärjunge af Bellini. af Tizians lärjungar. Bordone. (hvars
tafior, bäde här och i följande sai, mcd den nämnda qvinnoflguren),
samt Tintoretro (isynnerhet sköna porträtt), och af Bassano. Vcroncses
kiri.. fyfla det öfriga af salen. —1 den andra är T&ian hufvudpersonen.
Berömdt är hans »Ecce homo» (19); nästan skönare än någon Venus i
Dresden hans »Dana», samt präktig den allegoriska mälning, mcd det
ofvannämnda porträttet afdel Vastos älskadnna. (61), som tydligen är
en fd öfversattning af Venus och Bacchantinnan. Förvänas man redan
öfver de madonnor af honom, man ser i pinakoteket och i Leuchten- 20
bcrgska galleriet i Mflnchen, så är detta ännu mera fallet här, der
trennc sådana finnas (39.41 och 45), ty de visa uti intet afseende någon
likhet mcd hvad man för öfrigt ser, och hafva intet intagande. ehuru
färgen mindre lidit och ser frisk ut. Lyckligtvis bära de ingen namn
teckning. Nästan än mera förvånande är en stel »Lucretia» (4). Sä
mycket vackrare äro några porträtt, bland hvilka en »Carl V:te», som
äfven finnes i Mflnchen. »Aktenskapsbryterskan» (21), af Allessandro
Varottari (1650), en målare, som,jemtc Pulma d. y., föres till dc sednarc
naturalisterne, lider icke afjemförelsen mcd samma scen under Tizians
namn (62). Märkvärdiga aro äfvcn Tyskarne Lalli och calcar, den 30
sednare Tizians lärjunge, den förra, som Iefde ett århundrade scdnare,
bäde här i »Jacob välsignande Josephs söner» (28), samt uti fiera
stycken i MLinchen, enkel och storartad. Bland äldre Venetianer är
Bellini »en ung qvinna» (43), märkligast. Tredje salcn har målningar ur
Romerska skolan, främst trc märkvärdiga af Rafael. Vidare: mcd
Peruginos namn en »madonna mcd barnet» (12); »Evangelisternas
attributer» (18), ett litet. raskt utkastadt och originelt stycke. som
nämnes eftcr Giulio Roniano, samt likaså en »Pluto» (37), hvilka dock
bida endast för stora kännare mätte ega sitt höga värde. Från sednare
tider af Salvaror Rosa »romcrska bataljstycken» (54. 56), samt en »H. 40
Wilhelm», (»biissender Krieger,» 36). af carlo Muratta (171 3), dc
Rafaöliska »stanzernas» återställare, räknad till Eklektikerna. och af
Rafael Mengs (1779) ilera berömda stycken.

Den Jjerde salen. som kallas cftcr Florentinska skolan. har ett par
icke serdeles utmärkta arbetcn af Fra Bartolonieo och del Sano. (blott
»efter» Mich. Angelo och »efier» da Vinci), men för öfrigt original
endast från konstens förfall eller från en sednare tid efter dess
restauration. Från denna sednare period är en »Judith» (20), af
christojöro Allori (1621) berömd. En »madonna mcd bamet» (38), i
katalogen: »Schulc des Franscsco Vanni» (denne föres till pcrioden af 50

Bådc 1 jordvåningen och i den medlcrsta, en trappa upp, finnus Italienarne 1
salame till höger för den inträdande, Nederländare och Holländare till venster.
öfversta våningcn hafvu de aldre Tyska skniorna sin piais till höger. nyare tidens
målare till vensier. Numreringen pä tafiorna fortgår endast för hvarje sai.
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konstens förfall), har ett mildt Rafaliskt behag. Fenite salen, Bolog
nesiska skolan, innehåller Carracciernas Och deras efterföljares arbe
ten. Af Annibale Carracci utmärktare: en »Venus Och Adonis» (13),
samt fiera af Guido Reni Och Guereino. Af Carraccis finnes Linnu i nasta
sjette sai, men hufvudsakliga prydnaden är här Correggios tafior, Och
bland dem »lo» (19), dupietten till den i Berlin, utan att man vet, om
någondera af dem är kopia. Af hans efterföljare, ii Parmigianino
(Franc. Mazzuoli), en »S:ta Catharina mcd tvenne engian>, frapperan
dc skön. Sjunde salen innehåller arbeten från åtskilliga skOIOr. —

10 Säilsyntare äro dc många af Andrea Sehiavone, Tizians lärjunge, samt
några ur Neapolitanska skolan af Antonello di Messina (15 sekiet),
Solinze,:a (1747). Fiera glda tafior finnas af Luca Giordano (1705).

Bland de mänga arbeten af redan nämnda mästare, slm äro
uppställda i nedersta våningen, nämna vi en »Lucretia» af Tizian Och
en annan af Paolo Veronese, endast för det misslyckade i bäda. Amnet
synes i sanning hafva trotsat ali konstnärsförmåga, såsom äfven kan
finnas pä den i Mflnchen af Diirer. Tizians tafia har ett »Sibi Titianus
P3>. Veroneses Lucretia har dock ett vackert ansigte. Ett »Iandskap» (2
salen, 18) af Tizian är en sällsynthet. 1 samma rum finnes en skön

20 »madonna mcd barnet och helgon» (2) af Cignaroli, en sednare tidens
målare, död 1770. 1 3:dje salen (4) ser man ett annat exemplar af den
tafia, »Christus vid oljoberget», som i Mtinchen tillskrifves Mich. Ang.
Buonarotti, men här Också blltt utgifves för efterbildning. Derstädes
Och 4:de salen ses Ocksä ett stort antal arbeten ur Neapolitanska
skolan af Spagnoletto, Salvator Rosa, Luca Giordano, m. II., samt af
Tysken Rosa di Tivoli (Phil. ROOs, 1705). hvars stycken utlm Dresden
ärl mera sälisynta.

Arbeten af Ncderländska målare aro här ganska tairika. 1 mellan
väningen, der dc förnämsta hafva sin plats, har man först den egentiiga

30 Holländska skolan, mcd en mängd porträtt af Re,nhrandt, stycken af
Gowaerr Flink, Hoogstraren, Koning. Sedan i andra salen endast
Iandskapsstycken, dock äfven utom Nederländska skolan. Af dc äidsta
Iandskapsmålare Patenier, Bies Och Corn. Marzvs, alla i början af 16:de
sekiet, får man se karakteristiska arbeten bland Tyska skolans härstä
des. Genom Johan Breughel (1525, »sammets»- eller »blomsten>-B) och
hans efterföljare, Fouquiers, Savary, Vbwkehooms, m. 0. blef Iandska
pet blott en dekoration, en tapet säsom bakgrund för taflans hufvud
del, en qvinnobild, allegori 0. s. v., såsom det redan varit hos dc äldsta
Tyskarne, hvilka satte landskapet i stället för Byzantinernas guldgrund,

40 jemnfärgade eller rutiga botten, dock mcd något iakttagande af
perspcktiven. Rubens gjorde landskapsm’ålningen till en härmning efter
naturen. Hans efterföljare voro: BriI, Elzheimer, Lys, Poelemburg.
Caspar Poussin (1675) idealiserade, mcd iakttagande af naturenlighet,
och valde äfven till staffage antik arkitektur samt scener ur den antika
mythen. Af honom och hans efterföljare, J. F. van Bloenien (Orizonte,
1748), finnas här fiera goda tafior. Likaså af Ad. Pynacker, Fr.
Moucheron och Jac. von Artois, lärjungar af Claude Lorrain (1682),
som, i stället för Poussins romantiska utsigter, har dem vidsträckta,
mcd trädgrupper och effektfull belysning. Alla dessa imiterade sydiiga

50 Iandskap, Zachtleven (ellcr Saftleven, 1685), af hvilken här N:o 44,
deremot Rheintrakter. Tvenne styckcn af honom finnas i det såkallade
gröna kabinettet (81 och 82). En gren af det idealiserande landskaps
mäleriet är det idylliska. Afven dess äldsta bearbetarc Wynants och
Weenix äro här rcpresentcrade, ehuru ej i nämnda, för dem mest
karakteristiska stil. Den sednares lärjunge, Nieoi Berglienz (1683), är i
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denna art den utmärktaste. (Af honom här fiera små tafior, 39, 47, 86,
92, 93 i gröna kabinettet.) Afven den nämnde Rosa di Tivoli hör hit.
Samtidigt med Poussin, Claude Och Berghem iefde Jac. Ruysdael
(1681), en trogen afbildare af naturen, men af dess majestät och makt
öfver menniskoverk. Af honom ses tvenne mindre stycken (29 och 36),
ett af hans lärjunge Hobbenia, och ett vackert »månskensstycke» (16),
af Arthur van der Neer, som också tilihör denna skoia. Vidare:
sjöstycken af Bonaventura Peters och Backhuysen (1705). — Den
föijande tredje salen innehäiler en samiing af van Dyck’ska porträtt och
ett säiisynt antal historiemälningar af samma mästare. Vi våga ej 10

afgöra, huruvida hans tvenne »nedtagningar frän korset» i Mflnchner
pinakoteket öfverträffa dessa, som icke taga sig rätt vai ut; men i Beriin
finnes en »den hei. Andes utgjuteise», som utan fråga tilihör hans bästa
historiska kompositioner. Fjerde saien förvarar tafior af hans mästare
Rubens, bland hviika de förnämsta: »Loyola, som botar de besatta» (1),
och den »undergörande Frans Xaver» (3) — kanske det yppersta af
Rubens, som man ser i här upptagna gailerier, mä man än göra, hvad
väsende man viii, med det artistiska i de nämnda tafiorna uti Munchen.
Bland de mänga genremäiningarne fästa vi biott uppmärksamheten pä
några serdeies subtiia af Fr. v. Mieris och Terburg, i gröna kabinettet, 20
der, hkasom i sjetre saien, äfven ilera »interieurer» af Steenwyck d. ä.,
samt i den fernse goda porträtt och sälisynta iandskapsstycken (4 och
13), af Rubens, ej böra förbises. En intressant sammanstäilning utaf
blomsterstycken, af Seghers, Thielen, Mignon, Heem, aila frän 17:de
sekiet, samt Huysum och Rachel Ruysch, från det 18:de, m. II., finnes i
det sä kaiiade hvita kabinettet.

De äldre Tyska skoiornas arbeten hafva sin piats i tredje väningen.
Från äidsta tider finnes ganska obetydligt, men samiingen från den
äldre Öfvertyska och Nederländska skoian är tairik nog, ehuru ej
utvald. Det märkvärdigaste ur den förra, i första saien, är en altartafia 30

af Michael Wohlgernuth (1519), med dubbia, pä bäda sidor mäiade
flyglar (47), ailt framstäliningar af heigon och kyrkofäder. Ålbrecht
Därer, den förres berömda iärjunge, iärer man här kanna pä en ny sida
uti tvenne tafior (15 och 18), förestäiiande den ena »10 000 martyrer»,
den andra »treenigheten». Figurema hafva uti teckning mycket tycke
med dem, pä några tafior i Mflnchen, (pinakot. k. 571, 576, 583) som
tiiiskrifvas Rafai, från hans första tid. Pä bäda tafiorna finnes DLirer
sjelf afbildad. För öfrigt är det omöjhgt att igenkänna samma hand i
dessa stycken som i någotdera af samma mästares redan omnämnda
arbeten i Mflnchner-galieriet, hans »apostiar» nemiigen, »hans por- 40

trätt» och »Lucretia». Denna sistnämnda och hans riddarefigurer äro i
samma stii, som här tvenne madonnor (26 och 28). Ett par porträtt
vittna deremot mera om den store mästaren. För öfrigt innehäiler
rummet en mängd stycken af Cranach d. y., Holbein d. y., och fiera
arbeten ur Öfvertyska skolan, samt, utom fiera porträtt, en »omskä
relse» (73), af Därers lärjunge Aldegraf(Aldegrever 1560), som synner
hgen utmärker sig. En tafla (82), tillskrifven Heniling, torde ej kunna
försvara sitt namn. 1 2:dra saien, med tafior ur gamia Nederländska
skolan, förtjena, af fyra stycken, som tiliskrifvas bröderna Eyck, en
stäende »madonna» (15) och ett »porträtt» (12) af Joh. v. Eyck 50

synnerhg uppmärksamhet. Biand de öfriga päminna vi om ett »iand
skap» (43) af Patenier, med Jesu döpeise, och trenne (73, 74, 75,) af van
Bies. Vidare tre tafior (54, 56 och 64) af Hemessen, en mindre kand
måiare från medlet af 1 6:de seklet, aila förestäilande Mathei kaiiande
till apostiaembetet, af hviika isynnerhet det sednaste numret samt ett
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»heigon» (63) af samma man äro sköna stycken. De båda följande
salarne, mcd arbeten af sednare Nederländska och Tyska mästare,
hafva fiera märkvärdiga stycken från den vanligen nedsatta perioden af
Tyska skolans härmning efter italienarne, som visa, att dc hit räknade
målares arbeten stundom ega en. ickc obetydligt värde. Sä tvenne
praktfulla stycken (34, 35) af Franck d. ii. (1606), i tredje salen; ett af
Rottenhanuner (1608), Ijerde salen Nr 8. Deremot visa Rera afFr. Floris
(dc Vriendt) och Octav. van Veen (Ottovenius) ett uppenbart konstens
förfail. Fjerde salen upptages äfven aren mängd målningar från 18:de

10 seklet, hvilka tilisamman mcd den stora samling af måleriets nyaste
aister, som finnas till vensier i samma våning, bilda en skala för den
nyaste Tyska konstens utveckling, som icke igenfinnes i Tysklands
öfriga gallerier. Utrymmet förbjuder oss, att bland dessa utmärka dc
minga utmLirkta och förtjenstfulla. 1 allmänhet är man fallen att i dc
nyares arbeten kita sig mutas af färgens friskhet och glans, af det
skarpa albrottet mellan Ijus och skugga, som ger utförandet ett sken af
kraft och karakter. Förf., som förde en ung dam ikring i detta gallen,
hade yttersta möda att förmä henne öfvertyga sig om dc äldre
mästarenas företräde. Fram- och åter-vandningar, från dc nya till de

20 gamla och tvertom, tjenade till intet. Först sedan hon någon tid i ro fått
betrakta dc nyares arbeten, sade hon: »dessa äro dock alla lika; jag
tror, att dc gamia göra mig mera glädje». Hennes natunligt goda
omdöme hade träffat rätta punkten. Endast det inre, djupet, förmär
alltid mcd ny tjusning flingsla blicken och sinnet.

Esterhu:y ska galk’riet, uti det furstliga sommarpalatset i fönstaden
Mariahilf, eger arbeten af stort vände. Främst skl en »Maria mcd
barnet och tvenne qvinnliga helgon» (Museum 36’, nu i Ii :te rummet),
under Leonurdo da Vineis namn, samt den berömda »handtvagningen»
(2:dra rummet, 58), af Renihrandi. Den förra taflan harva kännare velat

30 tillskrifva B. Lumi. Har man af båda mästarena ej sett annat, än af
Vinci »den H. Cecilia», och af Lumi »madonnan mcd barnet» i
Mflnchcn, sä finner man hos den ifrägavarandc taSan pätaglig likhet i
maneret mcd det förra af dessa arbcten. Den skall hän ej vara den enda
af da Vinci, utan har trenne föregifna medsyskon, af hvilka dock intet
har syskontycke. Bland dessa bär ett mästarens porträtt (Museum 44,
nu i 1 1:te rummet) till inskrift: åt della Torre af L. d. V. Hän f,nnes
också tvenne stycken mcd Luinis namn, af hvilka »en helig familj»
(l1:te rummet, 16)är ganska skön, ehunu ej jemförlig mcd den nämnda,
ojemnförligt sköna madonnan. 1 »madonnan mcd barnet och Johan-

40 nes», som tillegnas Rafaöl, anses endast barnet vara af dennes hand.
Galleriet innehållen dessutom en stor mängd landskapsstycken, från
olika tiden, samt en skön och sällsynt samling af Franska och Spanska
mästares arbcten. AnmärkningsvLirda äro också en »Petri befnielse ur
fängelset», af Steenwyk d. ä., som förekommer i alla samlingar, men
här i ett utmärkt exemplar, samt ctt stycke (2:dna rummet, 13) af
Potter, en naritet i hvarje samling.

Lichtensteinska galleriet uti furstliga slottet, i förstaden Rossau, lärer
vara en bland dc största privata samlingar. Bland mängden mäste
finnas ett och annat godt, men större delen synes samlad utan stort

50 urval. Fönf. hade blott tilifälle att en gäng besöka detta gallen och
saknade dertill ali fönegäende kunskap om dess mänkvändigheter,
äfvensom katalog. 1 grelliga Fries’ska samiingen, hvilken fönf. icke 1kk
se, skall finnas en »Marhe död» af Diirer, mcd pontnätt af Maximilan 1

Se katalogen.
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och Maria af Burgund, som är synnerligen berömd.

Knappt vågar f?irf. vända sig till Dresdener galleriet, hvars rikedom pä
utmärkta stycken motsvarar det stora antal af målningar, det innehål
ler. En blick på kamiogen säer. att man här ej har att söka prof från

måleriets äldsta tider. utan det mesta förskrifver sig ifrån dess blom
strande period. samt tillhör. till dess utmärktaste del, den italienska
skolan. ehuru denna i nummertal blott upptager hälften mot de
förcnade Tyska. Nederländska och Eranska skolorna. Galleriet är
indeladt i det yttre och inre. det sednare innehällande Italienarne och, 10

mcd undantag af Rafadssalen. besniende af dc rum. som ligga inåt
borggården af det palats. uti hvilket galleriet är uppställdt. Nummer
följden är serskild för hvardera afdelningen.

Hvem skulle kunna utmärka något annat i Rafal’s-salen. dit hvarje
besökande genast hastar. än mästarens »madonna di San Sisto”. ehuru
omgifven af mästarstycken denna tafia är. Man stadnar häpen inför
den, och det förefaller en, som skulle man för första gängen se en skön
målning; sä vidt stär detta underverk öfver alIt. hvad man i Tyskland
kun se. Man tviflar uppå, att afståndet kan vara sä stort, man ser
omkring sig, man anstränger minne och inbillning — det är alIt 20

förgäfvcs; något liknande finner man ickc ens bland hvad man sett af
Rafaäl sjelf. Säsom bekant, plLtr man indela hans verksamhet i trenne
perioder mcd skildt manr: den flirsta, då han närmast följde sin
mästare Perugino, och pä hvilken tid uttryckcts innerlighet är hufvud
draget i hans arbeten. Hit höra dc nämnda smätaflorna i Mfinchner
pinakoteket (k. 571, 576, 583) samt i Berlin en »madonna» (223), en
»madonna med helgon» (225), och en berömd »dc tre konungars
tillbedjan» (III Afd. 100, kallad »bilden fr. huset Ancajani»). Endast i
den sistnämnda, ehuru illa medfaren målningen är, förm’är äfven icke
kännaren upptäcka spår afden pensel, som mälat Sixtinska madonnan. 30

Förf. skulle väga ställa den, jemte del Tempi i Munchen, i uttryckets
skönhet näst denna. 1 Berlin ses också en »Kristus stående i grafven»
(226), som skall vara från tiden af hans öfvergång till den andra
perioden, dä han i Florens, der han var nära förenad mcd Fra
Bartolomeo. tillegnade sig den Florentinska skolans friare form, hvars
skapare da Vinci var. Till denna tid föras i Munchen; »madonna del
Tempi» (k. 603) och en »hellg familj» (538). i Wien »Madonna im
GrUnen», som är betecknad mcd årtalet MDV eller MDVI. det sednare
äret bestämdt tillhörande tiden för Rafads vistelse i Florens. Det andra
i ordningen af dessa stycken 1kk förf. icke se, emedan det som bäst 40

kopierades för en målning pä postlin. men dc bäda öfriga tilldraga sig
i hög grad åskiidarcns beundran, ännu mera genom uttryckets skönhet
än konstnärskapet i målningen. Härtill kommer ännu en »madonna»
(256. »Rafal di Casa Co/anna») i Berlin. som anses vara målad i
Florens 1508, summa år Rafael begaf sig till Rom. Från den tredje
perioden, tiden af Rafals vistande i Rom, der Mich. Angelos karak
terfulla och storartade enkclhet anses hafva haft inflytandc pä hans
utbildning, härleder man »della Tenda» i Mlnchen. och från tiden af
hans största fulländning Dresdncr-madonnan. Till en sednare period
måste vaI äfven föras »d. H. Margareta» och den sä kalladc »hvilan i 50

Egypten» uti Wien, hvilka arbeten förf. icke sett recenscrade, men som
i man€ret närmast likna »della Tenda». Isynnerhet den förra af dem
utmärkcr sig genom en färgprakt, som uti intet annat af här nämnda
arbeten återflnnes, och bäda hafva. ehuru effektfulla, ett något, som
helt och hället skiljer dem fr’ån dessa. »Della Tenda», synbarligen en
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mästeriig målning, biott till en del ovanligt starkt mldelierad, har äter
intet af det öfverjordiska uttryck, som finnes hos madonna Sixtina Och
den för henne knäböjande Barbara. ehuru kanske en icke-kännare mcd
förf. skulle kunna vilja sätta Chdstus-barnet pä den förra taflan lika
högt. som det pä den sednare. Men hvem vågar här bedöma, der man
stöter emot kännares förtjusning, hvilka i det sednare barnet vilja se det
mästerligaste af alltsammans.

Uti samma rum finnes Correggios verldsbekanta mästarverk, ibland
dem »Natten». Bland arbeten af Rafa(±ls lärjungar utmärka vi Giulio

10 Ronianos »madonna mcd tvättbäckenet», det fömämsta af denna
målare 1 Tyskland. Och en skön »madonna mcd barnet och fiera
helgon», af Bartol. Ranzenghi (BagnacavalLo). Skön är också en
»Magdaiena» (469), af Bartoni, en Romare från början af 1 8:de seklet.
En »Cecilia» (493) af (‘uria Dolee är mindre vek, än hvad som vanligen
ses af honlm. Annu mä nämnas en klpia efter Raf&!l af Ra/höl Mengs
(1779), kanske skönare än något af dennes Original, här eller i Wien,
samt anmärkas, att den kopia af »madonna della Sedia», som föregif
ves vara gjord under Rafals ögOn Och mcd hans biträde, af dc fiesta
kännare anses vara utan värde, så aH äskädaren mcd lättadt samvete

20 mä lemna biiden, äfven Om han säsom förf. förgäfves sökt linna den
mästerlig.

Vi begifva 055 sä till det egentiiga inre galleriet. Här mötas vi först af
några Iii äldre Italienare, bland hvilka vi hAlla oss till Venerianska
skolan, såsom den fullständigaste. Paduanerne Squarcione. Mantegna.
samt dc egentiiga Vcnetianerne Giov. Bellini. hans lärjungar Genrile
Bellini, Gfroiwno di Santa C’roce, afhlnlm scrdeles skön tafia, »Joseph
och Maria tillbedjande barnet» (38). Cinia da Coneghano, Vicenzo
Carena m. ii representcra skllans äldre perild. 1 samma rum slm
dessa finnas äfven stycken af den älskliga Francesco Francia, igenkänn

30 ligast i en »madonna» (6). 1 följande rum upptager Tftian ali uppmärk
samhet. Icke mindrc än trc »Venusbilder» lysa har emot den inträdan
de. Nära förgäfves söker man dock i dessa det, som borde gifva dem
den mesta tjusningskraft, formernas veka rundning genom en clairobs
cur mcd hvitt pä hvitt, emedan hela biiden gränat eller gulnat afäider.
Märkiigare är den sköna inkarnatilnen pä den nämnda Dana i Wien.
Såsom kanske det förnämsta härstädes anses »skattpenningcn» (il
Christo della MOneta 62). Berömd är också en »altartafia» (60). 1 detta
rum finnas äfven stycken af Tizians medlarjungar, Giorgione Och Pahna
Vecchio, af den sednare tvenne goda (73 Och 76). Bland tafior af hans

40 efterföljare förtjenar en »Mathei kallelse» (31) af Pordenone serskjid
uppmärksamhet. 1 nästa stora sai intager Paolo Veronese biidligen
första Och verklighcten största rummet. Berömdast Aro »bröliopet i
Cana», ehuru samma ämne finnes uti en ännu berömdare framstälining
i Paris. Dermed tälla i prakt »Kristus, bärande korset», (»die Kreuz
tragung»), Och »Kristus i Emaus». Den förstnämnda tafian är 16 fot
bred, 7 1/2 fot hög; den i Paris har 40 fots bredd. 20 fots höjd. Afven
om den färgprakt, dessa arbeten egt, kan man numera blott göra sig en
ungefärlig förcställning. Också är detta sä kallade »inre gallen» alltför
mörkt. Motstycken till Veroneses arbeten är, i saiens andra ända, dc

50 af Annibaie Carracci, likasom dc förra. dc utmärktaste af denna
mästarc i Tyskland. Kring Veronese ordna sig sednare Vcnetianare:
Giaconzo, Leandro och Francesco da Ponte (Bassano), af den sistnämn
da »hcrdarnes tillbedjan» (114), Donzenico Feri. en »David» (141).
Pakna d. y., Varotari m. 11.; kring Carracci tafior af farbrodren
Lodoi’ico och brodren A,ztonio (Agostino?). Do,ninkhino, Aibani. »Ve
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nus och Vulkan». (257), Sehidone och andra Ekiektiker. Bland Anni
bales kraft- och prakifulla stycken äro »Maria pä thronen» (249) Och
Marhe himmelsfärd» (267) rikast uppå effekt. Mellan dessa båda serier
uppiages rummet af andra skolor 1 öfra Italien. Vi fästa uppmärksam
heten uppå »tvenne gamla» (203. 204) af Nogari, »Petrus Och Paulus»
(242) af Niccolo del Abbate (Giulio Romanos lärjunge), och »Äkten
skapsbryterskan» (232) af Biscaino. 1 nästa mm fortsättes mcd Eklek
tikerna. Bland dem fömnämst Guido Reni, samt dernäst Albani och
Franc. Barbieri, (Guercino da Cento). af hvilka alla finnes en mängd
stycken. Sist följa Naturalisterna (nyare Neapolitanska skolan), med 10

Caravaggio i spetsen. isynnerhet en stor mängd tafior af Spagnolerro,
Luca Giordano och Solbnena. AfGiordano är kanske bäst en »Perseus»
(362), samt »Jakob och Rachel» (366). Uti »Sabinskornas bortröfvan
dc» (367), närmar han sig. i form och kolorit, pä ett märkvärdigt sätt
Rubens. Giömmas bör ej en »sjästorm» (357) aC Salvaror Rosa.

Om redan de ofvan uppräknade äro fil i förhållande till den stora
mängd, som fördfinnes, sä måste detta ännu mera blifva händelsen mcd
det örriga af galleriet — bestående af circa 1 200 stycken, utan att räkna
eit stort antal porträtt från nyare tid samt pasteilmälningama. Men
öfvertygad att den. som pä förhand icke gjort ett urval. äfven mcd en 20

måleriets historia i hand här behöfver flera dagars tid för att orientera
sig, fortfar förf. att anifva några hufvudstycken. Ingängssalen, A.,
har, jemte fiera utmärkta tafior af Tqjlas Poussin, tvenne sköna
landskap af Caspar Poussin och trenne af claude Lorrain, afhvilka N:o
30, 31 utomordentligt herrliga. En »helig familj» af Le Brun, en
»Napoleon» af Gerard (Frans). samt, såsom raritet. en »soldatscen» af
(‘aho!. böra ej förbigås. Uti B finns ett stycke (152). som tillskrifves
Johi. v. Eyck, men dock ej täl jemförelse mcd dem i Berlin och
Manchen, ett »pomträtt» (77) och »en kanin» (135)1 aquarell afDllrer,
hvilka ej, säsom fiera andra taflor härstädes af samma mästare. sätta 30

betraktaren i förlägenhet. Vidare af Cranach d. ii. en stor mängd, och
af Holbein d. y. bland annat en serdeles skön »madonna. mcd ett dödt
bamn på armen, framför hvilken en man knäfaller (74). Det är ett i
högsta grad utmärkt stycke. Rummet C har stycken af Mengs och af
Rosa di Tivoli, dc sednare isynnerhet rara utom Dmesden; D en skön
»Vestal» (271) af Angelika Kauffinan, serdeles goda arbeten (åldriaa
ansigten) af Denner, samt en mängd landskapsstycken af redan nämn
da (Se sid. 242 f.) skolor och mästare. Sä af Rubens efterföljare Snavers
(335), firil (353, 368), Poelenihurg (327), af fivilka Iängre fram fiera
arbeten förekomma, samt ett bland Ruysdaels utmärk’taste stycken 40
(365). Galleriet innchåller af honom utmärkt sköna. Berömdast äro
»Jagtcn» (723). »Judekyrkogården» (656) och »klostret» (648); ehuru
äfven tvenne »vattenfall» (365, 594) och »skogstrakter» (442, 593) aro
förträffliga. Isynnerhet »Jagten», mcd rigurer af van der Velde, är den
mest lefvande natur, man nägonsin kan se. På landskap är galleriet i
öfrigt serdeles rikt. Vi nämna ett (455) af Wynants, en af de äldsta
idyllmålare; fiera (510, 976, 734), det sednaste semdeles skönt, af
Everdingen (1675), en Ruysdaels efterföljare, som milade nordiska
landskap; bland en mängd af Berghenz tvenne större stycken (670, 676);
trenne (426, 635. 666) af den rara Potter; ett utomordentligt antal 50

landskap af Zachtlewen; ett ungefär lika stort af Wouwerman, mcd hans
ryttare- och jagtgrupper; fiera af Adrian van der Veide och Jan van der
Meer, som också tilihöra de idealiserande idyllmålamne; trenne (824,
926, 986) af Waterloo, ett (843) af Hackert, den förra från slutet af
17:de, den sednare i 18;de seklet; tvenne mänsken (1 006, 1 007) af
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Arthur van der Neer m. m. Ruhcns har här berömda stycIen; en scen ur
Virgilius. »Quos ego» (920) och »der Liebesgarten» (747), ett uickt
stycke. något hos denna mästare ovanligt. Mera än af den förstnämnda
tafian torde dock dc fiesta äskidare anslås af en »Meleager och
Atalanta» (682), »den druckne Herkules» (691) samt »Paris’ dom»
(731). Dessutom af honom en mängd sköna porträtt samt ett Iandskap
(917). Af Rembrandr och hans lärjunge Ferdin. Bol finnas utmärkta
stycken. Btand den förres äro »Monoah och hans hustru» (478). ivenne
porträtt (472. 575) och »mästaren sjelf mcd sin hustru» (718), en

10 serdeles humoristisk komposition, dc främsta. Ett »Iandskap» (523) af
honom är en sällsynthet. »Jacobs dröm» (530), en »läsande man» (531),
»David och Uria» (719) samt »Josef inför Farao» (720) af Bol, täfia
mcd den förres och öfverträffa dem stundom 1 effekt. Dessa bådas
arbeten finnas numera alla tillsamman i salen E.; Rubcns i salen G., der
nu äfven de fiesta af Ruysdaels stycken äro uppställda, medan num
merföljden i katalogen upptager dem spridda. Bland dc mänga af
Rubens’ eftcrföljare fästa vi uppmärksamheten på en »madonna» (708)
af van Dvk, några effektfuUa styeken af hans mediärjunge Jordaei,s.
Vidare ur Nederländska skolan en »Magdalena» (634) samt »Abraham

20 och Hagar» (639) af Adrian van der Werff tvenne synnerligen goda
stycken (735. 938) af Mieris; tvcnne »unga flickor» (1 010. 1 Oli) af
SchaIk-en, bida cldskensstycken’, mcd hvilka man här äfven har tillfälle
att jcmföra fiera dylika af Honihorsi. Slutligcn päminna vi om: »en
qvinna mcd siti barn» (539) af Murillo; en »Magdalcna» (541) af
Zurharan; »dc vise mäns tillbedjan» (534) af Chiari: en serdeles skön
»madonna» (553). af obekant hand, som det tms, ur Rafaäls skola,
samt några perspektivstycken af canale och Canaletto (8cm. Bellotto),
bland hvilka en »utsigt af Verona» (555) synncrligen utmärker sig— alla
(mcd inrc Galleriets nummerföljd) i salen H., som innehåller arbeten ur

30 särskilda skolor. Bland dc talrika pastcllmålningarna finnes en skön
»Amor» (13) af Rafiliil Mengs. 1 sammanhang mcd galleriets tafior
förtjena att nämnas dc utsigtcr af Dresden och af serskilda orter i
Sachsen, dels utaf Canakrro, dels ui’ Thide, som finnas i f. d. Brlhlska
palatset. Detta inneslutcr dock en ännu större märkvärdighet, nemiigen
sex rapc’rer efier Rafaul, hvilka af kännare anses stå i bredd mcd dc för
original ansedda uti Rom. Samma intryck, som en målning, göra dc
icke. och det torde fordras ett specielt studium af Rafaöl för att gifva
dem deras ratia intresse.

40 Maningsgallerier i Rerlin är mcd sädan ordning uppstäldt. dess mdcl
ning i smärrc rum för hvarje serskild skola underhjelper sä mycket en
ailmän öfvcrsigt, ait här en handledning biir mindre nödig. och det
utmärkta faller här si hitt i ögonen. att det knappt kun förbises.

För studium af dc äldre italienska skolorna erbjuder Berlin kanske
det lämpligastc tillfälle af alla Tysklands gallerier. Men man mäste dä,
för detta ändamäl, göra en serskild kurs gcnom en del af dc rum, som
upptagas af italienska mästares arbetcn, cmcdan uti hvart och ett af
dem sednare mästare förekomma jemte dc äldsta. Desslikes bör den
serskilda samling genomgås, som i katalogen är upptagcn under:

50 »Drittc Abthcilung. Erste Classe». Den har, om den är äkta, ett stort
värde. Man fär, på serskild tillsägelse till betjentcn, tiliträde till
densamma och instänges då för behaglig tid. Förf. eger en mängd
anteckningar. hvilka dock här kunna vara sä mycket mer öfverflödiga,

Alla dessa 1 Rubenssalen.
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som målningar från Lildsta tid hufvudsakligen blott gälla genom deras
historiska betydelse, och dertili katalogens uppgifter, angäende dc
skilda skolorna, redan Iemnar den besökande en god handledning. Att
försumma detta studium, som öfverhufvud är sä belönande för för
stäendet af sednare tidcns fuilkomligare verk, vore sä mycket mera
obetänkt, som Berlin icke eger nägot större antal af dessa sednare.
Dock kan man naturligtvis afdetsamma icke draga n’ågon större nytta,
utan studium aC mäleriets historia. Vi rekommendera för detta ända
mäl: »Handbuch der Geschichtc der Malerei von D:r Franz Kuglen>.

Till berömda tafior, hvilka vi eher nummerföljdcn vilja upprLikna, 10

höra här: af Tizian »Tizians dotter» (75, a), kanske den qvinnobildning
och den inkarnation, som af alit, hvad man i Tyskland 5cr, bäst
motsvarar den föreställning, man gjort sig om tjusningen af Tizians
pensel. »Aktcnskapsbrytcrskan» (82) af Pordenone samt en »Madonna
mcd »barnet» (92, a) af obekant mästare, förtjena äfven närmare
uppmLtrksamhet. Likaså nigra stycken (103, 108, 110) af Lorenzo Lotto
(1544, Tizians medlärjungc) och ett »Mariehufvud (129), som tillskrif
ves Luini’s skola och har mycket af hans milda behag. Af Correggios
»lo» scs här en dubbclbild (109) till den i Wien, utan att kännare kunna
afgöra, hvilkendera som är original, eller om dc äro det bäda.Vidare 20
hans lika berömda »Leda» (107), hvars ena arm förf. icke kunde förlika
sig mcd. Vid dcnna tafla bör man cj läta hufvudflguren leda blickcn
från bipersonerna, bland hvilka finnes en den skönas leksyster, sköna
rc, än Leda sjelf, mcd ett uttryck af oskuld och Eruktande lust, som är
obeskrifligt. RaJå&s härvarande arbcten äro ofvan nämnda. 1 samma
rum mcd hans Madonna »di Colonna» flnncs en »Maria mcd barnet,
helgon och englar» (253), det skönaste stycke af Andrea del Sano i
Tyskland. Det har mycken likhet mcd van Dycks bästa historiska
bilder. »Tvenne älskandc» (289), som tillskrifvas Giullo Romano,
förtjena för namncts skull att betraktas. Utom fiera andra stycken af 30

Caravaggio, bcrömdast hans »Amor» (396). Af Gzddo Reni »Paulus och
Antonius» (383) och en »Fortuna» (387). Af hans mästare, Annibale
Carracci, samt hans medlärjungar Doniiniehini och Albani, scrdclcs
berömda och bcrömvärda bildcr af Kristus, Maria, Johannes döparcn
och dc tolf apostlarna (391—395, 399403,407,410413). Förbigäs böra
cj hcller »Kristus spisande 5 000 män» (377) af Ludov. Caracci och en
»Madonna» (381) af Sehidone (1615) mcd förträmig bclysning. En
kuriositet äro nägra Iandskap (390, 408, 414) af Annib. Caracci. Ett
landskap (420) och ctt annat (437), mcd en Silenus, af Claude Lorrain
visa denncs cgendomlighct i sköna cxemplar. 40

Till det märkvärdigaste i tysk mälarckonst hör den sammansatta
tafian: (1—12), ctt fragmcnt af den bcryktadc altartafian uti Gcnt, af
bröderna Hubert och Johan van EyCk. Den är detta ej blott såsom
historiskt minncsmärke, utan äfven delvis säsom verkligt skön. Sä dc
musicerande englarne med deras oförlikncliga ansigtcn, dc mästcrligt
mälade trädcn i N:o 5 o. s. v. 1 ställct kan man hjertligcn skratta åt dc
sjungandc cnglarne. Flygcltaflorna, som äro mälade pä bäda sidor,
vändas om en gäng dagligen. Skönt är ocksä ctt »Christus-hufvud» (26)
af Joh. van Eyck. Åtskilligt af Henling (här Mcmling), hvaribland en
»altartafia» (19, a, b, c), märkclig äfvcn dcrföre, att p1 den drägtcr 50

finnas, fullkomligt liknande dem, man ser pä den Joh. v. Eyck
tillskrifna altartafian i Munchen. Men i öfrigt kunna dc hvarken
jcmföras mcd hvad på scdnarc ställct finncs af Hemling, cllcr mcd dc
Eyckska mälningarna dcrstädcs, som uppcnbarligen äro syskon till
altartafian från Gent. För öfrigt scs Nk ganska litct utmärkt ur dc äldre
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tyska och nederlandska skolorna. Serskildt förtjena dock nämnas en
»Madonna» (28) af Jan Mostaeri ([555), ett utmärkt godt »porträtt»
(67) af A;nberger och ett annat (71) af Georg Pens (1550), som hade till
lärare både Durer och Rafael. Likaså har Cranach d. ä. här åtskilliga
berömda arbeten: »Christus vid Oljoberget» (60), »Venus och Amor» i
tvenne exemplar (52, 54), »Ungdomsbrunnen» (56), en originell och
humoristisk. ehuru temhgen steit utförd komposition. samt goda
porträtt. »Fredrik den Vises» (99), »Katarina von Bora» (100), »Luth
en> och »Melanehton» (63. 62), af hvilka båda sistnamnda exemplar

10 äfven (innas i Wien och Munchen, Bland härmningar af italienska
mäleriet utmärka sig: en »Venus» (157) och »Loth» (160) afNederiän
daren Frans Fioris (1570); en »ung qvinna» (148) af Peter Aert:en,
likasom fiere här förekommande. en mindre kand mälare; en »tiggars
cen» af David Vinekeboonis (»ii Bamboccio»), samt en »Bacchusfest» af
Tysken Rottenhann;ier (1608) och Jan Breughel (»Blumen-Br.»). —

»tredje klassen» af denna »Afdelning» följa mästerstycken: af Ruhens
»Kristus-barnet mcd Johannes och en engel» (275). ett oändeligen tackt
och lent stycke. Dc pä tafian förekommande frukter aro af Frans
Sni’ders. djurmålaren, som ofta var Rubens’ biträde. hvarpå här ses

20 ännu tvenne exempel, i den mästerligt enkia »Kristus mcd Maria och
Martha» (310) samt i ett »jagtstycke» (452), och i Miinchen mångfal
diga. »Den Helige Andes utgjutelse» (279), »Maria mcd barnet och dc
tre botfärdiga syndare» (307) samt »Carl I:s barn» aro sköna stycken af
van Dyck, det första och sista märkbart skiljande sig från det andra,
som är starkt i Rubens’ man6r, sådant detta visar sig i hans nyssnämn
da arbeten. Icke jemförligt mcd något annat, än »handtvagningen» i
Esterhazyska galleriet är »hertig Adolf af Geldern och hans far» (299).
denna snarlik »Moses» (296). bäda af Remhrandt. Hans lärjungar,
Ferdin. Bol, mcd ett »porträtt» (270, b) och en »spående Zigenerska»

30 (300), samt Goi’cierr Flinck, mcd en »Abraham och Hagar» (301) och
»H. Anna mcd Maria» (30!, a), sluta sig mcd rätta till nyss uppräknade
stormästare. Af hvad som vidare förefinnes, utgöres större delen af
landskapsstycken af nästan alla ofvan nämnda mästare i denna gren af
mäleriet. En »storm» (356, a) af Backhuysen är utomordentligt skön.
Ett »sjöstycke» (353) af Ruvsdael är en sällsynthet — och en vacker.

Uti serskildt rum äro, liksom af italienska skolorna, äfven för
konsthistorien vigtiga stycken fr’An tyska måleriets aldsta tid uppställda
(»Dritte Abtheilung — Dritte Classe»). Dc tillhöra nästan alla Kölner
skolan.

40 Ännu äterstär att päminna om en mindre samling ur alla skolor från
18:de sekiet. i nummerföljd mcd italienska afdelningen säsom dess
»Sjette Klass — Akademiker». Till densamma höra goda stycken af
Nicolas Poussin, Adrian van der II4iJf. en »Madonna» (472) af Mengs.
afAngelika KaufJhiann hennes eget skönt mälade >‘porträtt» (475) samt
några »stadsvuer» af Canaleito.

Förf. ser med ledsnad tillbaka pä det ringa antal. han känner och
förstått att utmärka bland dessa rika samlingar. Dc nämnda taflorna
aro dock, jemte fiera utmärktare ur nederländska skolan. hvilkas
upptagande utrymmet ej medgifvit, dc enda, förf. erinrar sig och för sin

50 fantasi kan återkalla. ehuru han använde en tid af fvra mänader nästan
uteslutande för samlingarnes studerande. Menjust den erfarenhet, förf.
gjort. af svärigheten att vända sig skädandet till gagn, der tusendetal
bilder frän hvarandra locka heskådarens blick. har uppmuntrat honom
att mcd dessa förtcckningar söka gagna andra besökande, lika nybe
gynnare, som förf. sjelf, ehuru han kunde förutse, att han skulle afsluta
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förteckningen med samma obelåtenhet, som den hvaraf sista afskedet
från något af de beskrifna gallerien åtföljes.

VI. WIEN. NOTISER OM OSTERRIKE. THEATER.

Wien ist eine grosse »Stadt».
Saphir.

Wien—ja Wien är en stor stad och en skön stad, då man hunnit till dess 10
inre och der blifvit hemmastadd. Men ±1 man kommer neddängande
mcd en ångbåt långsåt Donau, använder man för lång tid af den korta,
som ström och ånga bestå, för att betrakta Kloster Neuburg och
Leopoldsberg, och den blick, man kastar på Wien, visar en endast
Stefanstornet mcd några stycken dess barn. Reichard försäkrar, att
staden »se prsente majestueusement dans toute son tendue», men
man bör kanske dii ej hita sig locka af närmaste omgifningar, t. ex. af
dc nämnda, eller afnågon angenäm bekantskap om bord, eller kanske
skall man klifva upp i masten — sannerligen jag mera vet, om
Donaufartygen ens hafva en mast! 20

Man har för resan från Mflnchen till Wien att välja mellan tre
serskilda vägar. Af de tvenne direkte till Linz föredrages vanligen den
öfver Salzburg för landets prisade skönhet, i trakten af denna stad samt
mellan den och den förra staden. Förf., som nyligen sett det skönaste
alpland, och som icke förstår sig pä att njuta af ett sådant instängd i en
postvagn, valde en tredje väg, till Regensburg och derifrån pä Donau,
ända till Wien. Man har dii tillfälle att kasta en blick pii den innersta
delen afTyskland, och nöjet af ätminstone tvenne dagsresor på fioden.
Landet närmast till Manchen är äfven ät norden af samma ödsliga och
ängsliga beskaffenhet, som åt vestern, mellan denna stad och Augs- 30

burg. Först i trakten af Landshut, en nätt och välbelägen stad vid lsar,
mcd ett kyrktorn, 456 fot högt, d. ii. af precist samma höjd som St.
Michelstornet i Hamburg, och högre än Mtinstertornet i Strassburg
(445 f.) eller Stefans-tornet i Wien (420 f.), får landet ett fruktbarare
och behagligare utseende. Till och med vinrankan, fruktbarhetens
insegel, visar sig äter, iitminstone i trädgårdarna. De usla kojor, man
härtills sett, förbytas småningom i gladare byar, och man erinrar sig
åter, att man är i det bördiga Tyskland, hvilket man i Mflnchens
omgifningar hunnit glömma. Regensburg är det bäst att besöka mcd
tillslutna ögon, ty dess yttre är obehagligt, ruskigt och dystert. Blott 40

bryggan, uppförd 1146, den enda af sten öfver Donau, som här har
ungefär 900 fots bredd, mii man bese. Invinarnes antal är 24 000.
Härifrån styrdes tyska riket till 1806, i etthundradesextiofyra års tid, en
tid af ingalunda lysande öden för Tyskland; sä att, rätt besinnadt,
utsigten är lika litet inbjudande för slutna, som för öppna ögon.

Derföre ut pii fioden, näst Rhein Tysklands stolthet, ty Tyskarne äro
större entusiaster för landets vatten, än för sjelfva landet. En tysk
sångare har sallan mycket att säga om det sednare, men om dc förra,
om Donau och isynnerhet om Rhein, kan han qväda frän morgon till
qväll. Verkligen är också icke en resa på bäda dessa fioder så angenäm, 50

som man nägonsin kan önska sig den. Att hafva sett den ena af dem,
minskar ej nöjet af att se den andra. Ty Donau har ett helt annat
skaplynne än Rhein. Den sednare intager mest genom sina stränders
rikedom, bergen äro omslutna af bördiga rika dalar, och deras ruiner
höja sig midt ibland vingårdar. Sjelfva fioden har ett jemnt lopp, nästan
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alltid samma bredd, samma djup, bädden är fri frän grund och stenar,
och vore man säker, att ingen slump skulle drifva fartyget mot ett annat
dylikt, ingen tillfällig vindpust föra det mot stranden, sä kunde det
lemnas p1 egen hand, för att göra resan från Strassburg till Rotterdam.

Annorlunda förhäller det sig mcd Donau. Här finnas sandbankar,
klippor midt uti fioden. verkliga faIl och forssar, till och mcd vatten
hvirflar, och man får verkligen gunga pä dess böljor samt höra deras
brusande dän, hvilket p1 Rhein endast erfares — i beskrifningarna och
1 poetiska utgjutelser till Rhcingudens ära. Mcd denna llodens karakter

10 står dess stränders i öfverensstämmelse. Donautrakten kring Regens
burg är väl en öppen odlad slätt, och denna sträcker sig nedät iloden
ända till Straubing och mynningen af lsar, sä att blott pi venstra
stranden spridda berg och landthöjder visa sig, bland hvilka sednare
en, vid Donaustauffen, ungefär en mil nedom Regensburg, bär det
blifvande tyska pantheon, »Valhalla».1 Men ungefär vid nämnda
punkter vidtaga dc vanligen skogbcklädda, här och der mcd slott,
stätliga klostcr och ruiner af fordna borgar bekrönta berg, som ända
till närheten af Wien pä bäda sidor innesluta Donau-dalen, än speg
lande sig i dess vatten, än aflägsnande sig frän dess stränder, för att läta

20 dessa pryda sig mcd behagen afett alplands dalar. Sä genomfar man en
bergränna, afbruten af täta sidodalar, uti hvilken vattnct brusar fram
mellan klippor och stenar, der det fordras skicklighet hos styrmannen,
för att föra den snabba ängbåten helbregda ned till det lugnare vatten,
som vidtager vid Passau. Denna stad har ett det mest romantiska läge
pä en udde vid lnnflodens utlopp 1 Donau. Midt emot dc berg, vid
hvilkas fot staden utbreder sig, reser sig, p1 venstra Donaustranden,
der den lilla fioden Ilz i den utgjuter sitt vatten, en brant klippa, täckt
af en befästning, Oberhaus, som beherrskar dc tre iloderna, staden och
den kringliggandc ncjden. Uppit bestär denna i den trånga flodrännan,

30 men nedom Passau utbreder sig ett det täckaste, i frisk fägring
grönskande landskap. omslutet af en ram aC pittoreskt formade berg.
Strömmen är sä stark, att fartyget ej kan vända midtför staden, utan
mäste följa mcd ett styckc nedät, för att åter arbeta sig upp i det lugna
vattnet mellan båda ilodernas strömfäror. Anblicken af staden och
nejdcn är öfverraskande, och för!: tvekar ei att sätta denna utsigt frän
floden öfver den vid Koblenz, mcd hvilken stads läge Passaus har
mycken likhet. En dylik öfverraskning väntar den resande snart äter.
Bergcn sluta sig ånyo tillsamman, och efter nägon tid befinner man sig
i en ny bergränna mcd 5 å 600 fot höga väggar. 5cr man sig tillbaka

40 från slutet af denna, som der en half mil löper fram i rak linje, sä har
man framför sig en den mest romantiska, ehuru nägot dystra dal, pä
hvars sidor ruiner titta fram ur den täta skogen, och i hvars fond vid
dalens ändpunkt ett skönt slott majestätiskt blickar ned öfvcr dalen och
llodens hela lopp. Knappt har man hemtat sig frän första intrycket af
denna syn, sä vika plötsligt bergen ätcr undan, och ctt vidstrLickt land,
mcd odlade fält, löfbekransade kullar. skönt gröna, frän dc skogiga
bergspetsarne nedhängande gräsmattor,2 fäster och tjusar blicken. Sä
kommer äter en bergpassage, vid inträdet i hvilkcn man omgifves af dc
säkallade Maximilians-tornen, en kedja af bombfria blockhus. Pä

50 några minuter är den genomfaren, och sä har man äter för sina ögon ett
stort skönt landskap, vid hvars början staden Linz ligger pä flodens

1 Byggnaden är ännu kringbyggd mcd ett trädskjul, och från Roden kunde man
blott se detta samt den kolossala trappa, som leder ncd mot flodbrädden.
— »Die Matten» kallas i Schweitz betesmarkerna uppe 1 bergen.
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högra strand. Det är ett oupphörligt vexlande sceneri, mera storartadt
och mera öfverraskande än något vid Rhein.

Linz är en genom sitt sköna läge vackcr österrikisk gränsstad, mcd
26 000 invänare, som äfven har ganska vackra öppna platser och några
breda, glada gator. Staden är synnerligen bcrömd för dess sköna,
junoniska fruntimmcr, och för den sköna utsigten från den bro, som
här är Iagd öfvcr Donau. Mellan Linz och Wien visa Donaus stränder
öfverhufvud fyra stora sccnförändringar. Först vidsträckta ängsfält
mcd löfrika lundar och spridda byar — tallor sådana dc ses af Bcrghems
mästarehand. Vattenmassan, som redan betydligt ökats af Isar och Inn, jo
vinner ncdom Linz tiilvext af en mängd bifioder, såsom Traun, Ens, ips
m. fl., och i hvarje stund tiiltager fioden i storhet och styrka. Nu följa
sakta siuttande, skog-, gräs- och blomsterklädda berg, här och der
köpingar och byar vid dcras fot, samt enstaka herresäten, hängande på
sluttningarna i trädens skugga. Vid dc beryktade vattenhvirllarne mk
detta iandskap sin största skönhct. Bergen tilitaga i höjd och lutning;
vilda, romantiska sidodalar öppna sig för blicken; den sammanträngda
vattenmassan brusar piisnabbt fram uti klippbädden. Här funnes
arbcte för Ruysdaels pensel. Derefter framträder en verklig Rheintrakt,
fuli af skoglösa berg, vingårdar, ruiner, städer, siott och ståtiiga kloster 20
— ett af Saftlevens landskap. Siutligen utbreder sig landet i odiade
slätter, mcd iångsträckta kullar, ordnadc trädgrupper, — i Claude
Lorrains manär. Dc rika klostren lysa som furstliga paiats från
kullarnes spetsar; stLiderna tillvexa i antal och betydenhet, och fioden
flyter lugn fram meilan låga stränder mcd en bredd, som anstår furstcn
biand Europas flodcr, såsom en sjö omslutande talrika grönskande öar.

Men alit dctta är nu förbi — en tvenne dagars skön dröm. Vid
Nussdorff, der fartyget lägger till, ser man ctt skjul för tullbcvakningen,
några spridda hus, en mängd folk och vagnar och ett par polis-soidater.
Passen aflemnas, cffektcrna visiteras artigt och iätt, och — här håller 30

mig omsorgcn för iäsarcns bästa qvar vid prosan. Den, som vid
ankomsten ej öfvcricmnar sina effektcr i ångbåtsdircktionens vård, för
att mcm tvenne timmar hafva dem kostnadsfritt midt inne i staden,
handiar icke visligt, isynnerhet om hans kappsäck innehåller en bok, ctt
par nya handskar cller något dyiikt. Ty endast i händelse han detta gör,
sker visitationen genast och, som sagdt, lätt och artigt. Men viii man
nödvändigt medföra sina saker, så undersökas dc vid barricren, och jag
var vittnc till, huru man här vände ut och in p1 hvarjc stycke. Ur
damcrnas askar frampiockades aila toiicttens arcana, och ur dcras
koffertar — nog af, dc sköna sjclfva och alla dc ting, som lika mycket 40
gagna till att dölja som att framvisa deras bchag, sågo här jemmerliga
ut. Herrarne sågo snopna p1 sina cigarrer och cigarrdosor, och Heines
Salon vandrade i säilskap mcd Hegcis Philosophie der Geschichtc till
censuren, derifrån dc väl aldrig vändc åtcr. Värst deran var dock en
sångerska, som mäste kita hela sin thcaterparure vid dagsljus passera
dc nyfiknas mönstring.

Dctta sig jag, scdan jag förut sett en skönare syn, den skönaste man
se kan. Mitt täcka resesällskap från Rcgcnsburg stod nedslagen och
bctänksam vid min sida, ty hon hade förgäfves bland mängdcn spejat
cftcr den väntade. Vi öfveriade som bäst, om vi skulle fara af uti en af 50

dc Gcscilschaftswagen, hvilka för ångbåtcns räkning föra de resande
kostnadsfritt till bestämda alimänna platser i staden, cllcr om vi skulie
taga egcn vagn. Jag var onödigtvis dum och förlägen, ty jag fruktade
att sära hcnnc. Hon hadc ännu en gång kastat en blick utät vägen,
släppte plötsligt min arm, ropadc: »CarH» och flög en ung hyggiig man
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till mötes, i hans armar, kysste honom Och kysste om igen — det var
hennes bror. Hon kände genast igen honom, men han kunde ej i den
vackra, blomstrande jungfrun se den lilla, ystra flicka, han för ätta är
sedan lemnat i Erfurt. Min roll var nu utspelad, och jag slutade den
mcd att ur diket upptaga hans hatt, som under den häftiga omfamning
en fallit af, räckande den ät systern, dä hon mcd sina varma, tärade
ögon säg sig om efter mig. Presentationen och tacksägelserna visste
säkert den glade och kärleksfulle brodren ei mycket af; han förde
systern till sin vagn, och så hadejag endast ali tänka pä egen fortkomst.

10 Dervid fordrades ej mycket besinnande. Klifva i en sällskapsvagn
och läta det bära utaf, gär temmeligen utan hufvudbry. Den jag räkade
uppä gick enligt serskildt aftal till värdshuset Dreyfaltigkeits-Hof, inuti
staden och i närheten af Neumarkt. Dc herrar, hvilka här skulle taga
in, försäkrade, att stället var godt och billigt. Sinnad att följande dag
(nu var det söndag) förskaffa mig privat logis, var jag likgiltig, hvart
det bar. Genom förstäder, hvilkas namn jag hörde och glömde, och
som sägo skrala nog ut, kommo vi till Alster-Vorstadt, förbi Jo
sephinum, der staden redan börjat antaga ett regelbundnare utseende
och der vid den raka, temmeligen breda gatan sägos endast stora hus.

20 En oupphörlig rad af vagnar mötte oss, isynnerhet utanför linien (sä
kallas här barrieren), der Zeisel- och Stell-vagnarne ökade deras antal.
Jag trodde, att nägon serdeles festlighet drog Wiens befolkning ät
denna trakt; men det var endast söndagen, som lockadc det glada
folket ut p1 landet, till Kloster Neuburg och dess omgifningar.
Brigittenfesten, den största folkfest i Wien, hade vaI i dag tagit sin
början, men Brigittenau, der den firas, big ät en annan sida, närmare
staden. Dä jag hörde talas härom, erinrade det mig, att jag var i en stor
stad, Snart kommo vi ut pä glacis’n, som p1 denna sida, der man ser
Alster-, Josephs-, St. Ulrichs-, Spittelberg- och Marienhilf-förstäder,

30 hvilka alla ät glacis’n garneras af stora offentliga byggnader och
palatser, ger en storarlad anblick. Inkomna genom Schotten-thor
halkade vi jemnt fram pä dc trånga gatornas sköna stenläggning,
begrafna i en halfskymning af dc höga husen och ett nedstörtande
hällregn. Sä tog sig stadens inre ej serdeles inbjudande ut.

HeIt annat var det följande dag. Gatorna hällas sä rena, äro sä väl
Iagda; magasinerne breda sä omsorgsfullt ut sin rikedom; folket är sä
vaI klädt, ser sä gladt och välmäende ut; man har ej gjort hundra steg,
förrän man tycker, att Wien är en glad och treflig ort.

Jag kan ej påflnna andra omständigheter, än dc nämnda, hvilka helt
40 och hället aflägsna det obehag, som man erfar pä en trängt byggd stads

mörka och smala gränder, och hviika göra äfven sjelfva stadcns gator
i Wien till den angenämaste promenad. När och huru ofta dc sopas vei
jag ej, men regnet gör dc fiata, fyrkantiga stenarne aldrig smutsiga. 1
vackert väder begjuter man dem vanligen mcd vatten morgon och
afton, för att skydda magasinerna för det uppstigande ilma dammet.
Detta bidragcr äfven till svalkan, som dessutom befordras afskuggan
från husen och de tält, hvilka på solsidan utspännas öfver magasiner
nas fönstcr och dörrar. Gatorna tillåta inga trottoirer, men hela gatan
är här beqvämare för en fotgängarc, än annorstädes trottoirerna.

50 Husen äro ej vackra, och trängscln hindrar äfven ögat att fröjdas ät dc
vackrare. Men hvarje hus är garneradt mcd stora vackra skyltar, mcd
alnshöga gyllene inskriptioner. Fönstren i jordvåningen äro öfverfyllda
mcd alla möjliga konstens och idoghetens aister. Man har ej af nöden
att gä in i boden, för att söka, hvad man önskar, utan kan göra sitt vai
pä gatan, äfven der underrätta sig om priset, som ofta finnes utsatt ä
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hvarje stycke. Tyghandlaren viker sina vesttyg i form af vestar, sina
halsdukar efter nyaste modet 0. s. v. och uppradar dem i fönstret.
Modehandiaren fäster biommorna pä hatten, kastar voilen deröfver
och hänger den tätt öfver shawlen. sä att man lockas aH söka
skönheten. som gömmes derunder. Skraddaren hänger till hvarje frack
dithörande inexpressibles. till hvarje vest den rätta duken m. m. Hvarje
hus Och magasin har sitt namn, Och en oljefärgstafla vid dörren,
mången gång icke utan värde, visar skyddspatronen eller patronessan.
Vid en modehandel står »die schöne Wienerin»; vid en kaffehus sväfvar
»Ins» öfver regnbågens glitter: för en skraddarcbutik star »König lo
Leopold» stoit och rak: utanför tobaksboden drar en Turk sina väldiga
rökar o. s. v. Knappt en fläck Ø väggen är tom. 1 sjelfva dörrame och
utanför dem aro varor uppstaplade, mellan hvilka en modernt klädd
ungherre bockar ellen en täck säljerska blickar dig till mötes, beredd att
på det artigaste uppfylla hvarje billig önskan. Dörrarne till kaffehus
och vinkällare stå vidöppna; der utrymmet tilläter, sitten man, äter och
dricker, röker och läser tidningar p1 öppna gatan. Sä har »der
Graben», den mest lifiiga öppna plats i staden, tvenne stora, gentilt
dekorerade glacebutiker, uppförda midt på torget. omgifna af fiera
rader vackra stolar, der vandrande och äkande af båda könen, p1 20
öppet torg, under bar himmel, svalka sig mcd »Eis» och limonader.
Denna omgifning gör, att endast de förbifarande åkdonen päminna
om, att man befinner sig p1 gatan. Dessa fara raskt; men den stränga
polisordningen har gjort kuskarne försigtiga, och olyckshändelser i
följd af deras framfart aro högst sällsynta. Genom den jemna gatlägg
ningen är äfven bullret af åkdonen dnga. och fotvandraren har derföre
af dem hvarken fara ellen obehag. Det är tvärtom ett nöje. att vid 51tt
kafreglas eller gbceassiette betrakta dc eleganta ekipagen och dc
brokiga. pratande och skämtande grupper. som i dem röras fram och
äter. Till behaget af Wicns gator hör vidare, i första rummet, ehuru vi 30
sparat det bästa till sist, stadens vackra, välklädda befolkning. Der en
modern drägt endast är undantag. der väcker den endast uppseende.
utan att behaga, och förvandlar den, som bär den, ofta till en narr. Är
deremot den moderna klädscln. säsom namnet uttrycker. den sedvan
liga, sä ragnar den ögat p1 samma gång genom sin nyhet och genom att
vara som den vara bör. 1 en stor stad är det hitt att vara modern, ty
dertill hör b]ott en rock och en Gud, som man säger. Hvarje skräddare
följer der modet at, och krämaren säljer endast moderna varor. En
modern drägt är derföre icke kostsammare än en urmodig. Fasonen
och nyheten betalas ej, der det endast ges nytt och fasoneradt. Wien är 40
nu äfven i detta hänseende en stor stad. En modern drägt gör der skäl
för namnet — alla aro moderna. Vi tala då icke blott om dem, hvilkas
hufvudsak toiletten ar, utan om grefven och kammartjenaren, hofrådet
och skrifvaren, grosshandlaren och kyparen artisten och gesällen, mcd
alla dessas damer. hustrur eller älskarinnor. Endast åldern gör en
åtskilnad, och modernt klädda gubbar ser man i Wien, likasom
annorstades, endast i dc högre ständen — om fruntimren tiga vi, ty dem
och äidern bör man aldrig nämna tilisamman, Ati nu se sig omgifven
af endast välkladda personer är isynnerhet för nordbon, som alltid
bredvid sidenkappan har trasor och nakenhet för ögonen, en högst 50
angenäm syn. Man ledes af dennajemna ym aH tro pä enjemnlikhet i
bildning och yttre vilkor, en iso. hvilken äfven vid en närmare
undersökning icke visar sig sä illusorisk. som mången kunde förmena.
Lägger man nu härtill den fröjd af lifvet, belätenhet och välvilja. som
framlyser ur hvarje ansigte, samt tackhetcn öfverhufvud hos Wiens
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qvinliga befolkning. så finner man 111tt. att en promenad, en vacker
sommardag. på Wiens gator ej kan vara utan behag.

Sjclfva staden är icke stor. och man är ett ui tre vid en af dess portar.
Vänder man sig mot norden, sä kommer man till en arm af Donau. och
pä dess andra sida till Lcopoidsstadt. hvars närmast staden belägna del,
mcd tiHägg af dc bredare gatorna och dc nyare husen, föga skiljer sig
ifrån sjelfva staden. Men ät alla andra vaderstreck leda portarne ut på
glacis’n. Staden är nemligen omgifven af vallar och en djup bred graf.
Men detta ger den intet krigiskt utseende. Vallarne äro mcd alleer

10 försedda promenader. Uti grafvarne ikes och promeneras likaså uti
trädens skugga. Glacis’n utanför dem. som i en båge, trefjerdedelar af
cirkelperiferiens, omgifver staden, Ur en jemn pian, prydd af alleer,
hvilka, strälformigt utgående från hvarje stadsport och genomskfirande
hvarandra, leda till dc särskilda förstäderna. Dessa. dels för farnnde,
dels för gående. afskäras åtcr alla af en bred. af popplar beskuggad
farväg, som löpcr parallelt mcd vallarne och grafven. Mellan alleerna
består fältet af en gräsplan. Utan denna omgifning vore ej Wien. hvad
det är. Genom att frän staden afskilja förstäderna. hvilkas hufvudga
tor, i riktning pä stadens medelpunkt, Stefanstornet, löpa tillsamman

20 mot glacis’n, ger denna det hela regelbundenhet, utan att hindra den
mångfaldigaste omvexling i detaljerna. Vigtigare dock. än för an
blicken af staden, äro vallar, graf och glacis för Wienarens dagliga lif.
På förmiddagen göras upphandlingar i det gröna, pä dc åtskilliga
marknadcrna, och glacis’n är förvandlad i ett stort salutorg, hvars
förnämsta punkter äro framför förstäderna an der Wien (Widen) och
Landstrasse. Den ömsinta modren, som tror, att solsken och fri luft är
hennes barn lika nödvändigt, som mat och kläder, för redan ±1 dessa
mcd sig, och. medan hon besörjcr om förråd för middagen, öka dc
glada barnen sin naturliga aptit genom att tumla om 1 gröngräset.

30 Visserligen gör detta större förråd nödiga, men ingen är mera öfverty
gad än Wienaren, aH magen ej häller ut vid bara solsken, och
kostnaden för dcss nödtorftiga spis anses derföre ei har för en extra
utgift. brcdvid den hufvudsakliga för lyxen. Men först pä eftermidda
gen och mot aftnarnc samlas här stort och smätt. Man spatserar, sitter
vid en bok i dc mindre alleerna eller helst — hvilar i gräset, utan att kita
sig genera, läser, leker mcd barnen. eller pröfvar den medförda
matkorgens innehäll. Glacis’n, grafven. vallen, allt lefvcr och hvimlar
af förnöjda menniskor.

Gå vi öfvcr Glacis’n ut i förstäderna, sä behålla här endast hufvud
40 gatorna utseendet af stor stad, och på dc aflägsnare finner man alla en

småstads tillhörighctcr, smä krämarbodar, skräddare- och skomaka
reskyltar pä hvartannat hus, toma gator, half-klädda, sqvallrande
qvinnor i husdörrarne, samt miinner mcd pipa och nattmössa i
fönstren. Leopoldsstadt, Mariahilf och an der Widen äro dc lifiigaste
bland dessa Wiens irettiofyru döttrar. Af dess 400 000 invånare lefva
blott ungerär 60 000 1 egentliga staden — öfver nätterna, ty om dagen är
väl detta antal tredubbladt.

Andra dagen af min vistelse i Wien gaf mig tillfthlle att lära känna
folket och dess lif 1 stort. Brigittenfesten. som börjas pä en söndag. i

50 början af Juli. räckcr ännu öfvcr mändagen. och denna dag bivistas
densamma af dc bildade klasserna. Genom förstaden Rossau kommer
man ut till ett stort öppct fält, icke långt ifrån Augarten. Vägen från
stadslinien till fältet var uppfylld af tvenne rader vagnar, farande och
kommande, hvilka endast fot för fot rörde sig förbi hvarandra. Dc
ätervändande vagname voro till större delen StelI-. Zeisel-. Steyer
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vagnar, Och hvad dc alit heta, hvilka transporterade den lägre befolk
ningen fiiin linien till fiiltet, ty inuti staden Ii dessa vagnar icke klmma.
Pi bäda sidor Om vagnarne rörde sig en ofantlig folkmangd till flts,
Och ytterst pä ena sidan rullade p1 enjernbana vagnar äfven dragna af
histar, sä utt en hist förde tvcnne stlra vagnar, den ena framför, den
andra efter sig. Sanan var enkom anlagd för att [ortskaffa besökande
dli en invid det namnda rdltet liggande trädgård Och förlustelseort,
Coiosseum. Vid en sidan tillförsel var fältet snart befolkadt. Tidning
arne uppgåfvl foiksamlingen till 70000 personer. På stället funnos väl
50 skilda teatrar, der menniskor, djur Och marionetter täfiade om 0
publikens ynnest. Här stodo Ivenne sminkade Och sotade trashankar pi
en gungande stege, höllo tai, sade piumpa qvickheter och inbjödo
mängden att se dc dramatiska representationer. till hvilka dc voro
lefvande allischer. Man skulle väntat, att dc p1 sin höjd kunde aflocka
det goda fllket en alimosa för att slippa se dem — men nej. biljettkln
toret var oupphörligen belägradt. Några hundradc steg längre bort
arbetade en pajazzl. hvars öra patronen sallan släppte. för summa mäl
som de nämnda. Han såg usel och uthungrad ut Och tuggude p1 dc
öfverlästa gläplrden med en bedröflig uppsyn; men patronen hölI i
örat, och en tryckning uf hans beniga fmger gaf den syndaren åter lif 20
och rörelse. Pubiiken skrattade och köpte biljetter. Pä ett annat ställe
gjorde en markatta p1 sin stång samma tjenst Och sekunderades dervid
af en björn, hvilken inanför den utspända tältväggen mcd slag eiler
styng tvangs att brumma. Taskspelare, hvilkas konst att halshugga folk
tydligen sågs albildud; qvinnor mcd alnslångt skägg, qvarters länga
mustacher eller andra manliga attributer lockade de skädelystna. Utom
dessa theatrar för fixa pris. funnls en skara marionettskåp, som visades
p1 diskretiln, ehuru jag nästan tror, att deras förcställningar voro dc
bästa. Ätminstlne roade dc mig utomordentligt, Och dc öfriga äskä
darnes jemna skratt vittnade, att Också icke dc hade ledsamt. Till 30
bestämda pris funnls afven en mängd karuseller, svänggungor o. s. v.
Tjugu års ynglingar försmådde ej att taga sig en ridt p1 trädhästen, och
damer, gentila som till en bal. täfiade om att fä en plats i svänggung
oma, under det kavaljcrerne vanligen visade sitt kurage mcd att stä
bakom den sköna Och genom att gifva gungan fart afpressade hennc ett
nödrop, dä naturligtvis artigheten bjöd dem att skl sin arm kring henne,
för att lugna hennes förskräckelse. Om dcrvid det upprörda hjertat
vemkligen skg lugnarc, det veta cndast dc tu. Man gungar verkligen
djemft, sä att den stlra vagnsklrgens ena ända stiger öfver fästet för dc
linor. uti hvilka den svänger. Dessa skl dervid bugter och meddela 40
korgen ryckningar. som man fruktar skola utskaka hela lasten. Men
man hör blott ett skrik, halft af räddhoga. haifi af nöje. Och ser —ja för
hvad man ser är bäst att »blunda eller springa>. En Wienerskas drägt
sitter alltid lägt ner pä axlarna, ty hon har dessa vanligen vackra, skön
hals, skönt rundad nacke och fyllig barm. Modet Och koketteriet har
dertill uppfunnit en snitt för lifvet, som gör detta framtill fullklmligt
likt männemnes öppna västar. Slagen ligga öfver hvarandra, Och. utom
det öppna mellanrum dc ega, lcmna dc vid hvarje den skönas böjning
framåt en ny terrän till pris ät det lystna ögat. Den trögaste fantasi har
lätt att föreställa sig hvilken effekt alh detta har under gungningcn, då se
damen sväfvar deruppe framböjd Och mcd hufvudet mltjlrden. Den
vilda farten skullc göra alla försigtighetsmått onyttiga. men man tänker
ej ens dcrpä. Man ser dcrräre alltid en mängd ungkarlar kring
gungorna, och den bakom damen stäende kavaDeren har sällan fröjden
att ensam tjusas af sin skönas behag. Men sådant skrämmer icke en
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ikia Wienerska. henne, som ej rädes för ett bad, der karlar betala
entree för att åskida dc sköna badandes Jekar. Kring hela ifiitet voro
musikkorpser spridda, som manade till dans. Dc gjorde det ej förgäf
ves. Den. som ej för sig och sin dam kunde betala 4 X 5 kreutzcr och
valsa vid fiolers klang, han hoppade för L krcutzer ikring vid den
ojemna Lakten ur ett positiv. Kängar mcd lyckspel stodo vid små bord,
och kring dem trängdes gamla och unga, »artige Herren», till och mcd
»schöne Damen», så kallades dc af dcssa lyckans prestinnor. Man
spclade dock synbarligen blott af bcräkning för dagens utgifter. Sällan

10 sågs ett silfvermynt; mcd kopparslantar frcstade man den nyckfulla
gudinnan. Att de mångfaldigaste förfriskningar icke saknades, förstås
af sig sjelft. Brädskjul. mk, granriskojor, gropar i jorden voro nöjets
salar. Man såg butiker på fyra hjul, som kunde rymma 40 ä 50 gäster.
Andra fröjdade sig kring en kärra, en tunna, en korg o. s. v.. mcd den
klara himmelen till tak. Dock funnos för den bättre klassen afåskådarc
endast ett par kalTehus samt det nämnda Colosseum, der man för en
entree af 30 kreutzer (1 rd. rgs.) kunde se skädespel »im Freyen» och
kostymdans samt uppfriska sig mcd ett glas kalte, limonad eller dylikt.
För en lika betalning vann man Nk tillträde till en upphöjd altan,

20 hvarifrån trädgårdcn och hela det utanföre liggande fältet kunde
öfvcrses. Skådespelet var alltför lockande, för att kita den temmeligen
dryga afgiftcn lägga hinder i vägen — och jag ville ej bortbyta anblickcn
mot den bästa opera. Den del af fältet, som intogs af folket, var ej
större, än att mcd goda ögon alIt kunde ses i detalj. En bred rörlig linie
af promenerande åskådare genomskar massan, och pä båda sidor om
dcnsamma hvimlade dessa tusende grupper af dansande, gungande,
spelande, gapande, ätande och drickande. Dc brokiga drägterna.
fanorna, musiken, skratt och prat ur 70 000 munnar — det var för öga
och öra mera färg och ljud, än dc någonsin sett och hört. Längre bort,

30 i ordnade rader, hundradetal vagnar, och pä den raka vägen till staden
ännu en oupphörlig ström af äkande och gäende. Och kaIlan till denna
ström. Wien mcd dess trettiofyra förstädcr, i fonden! Det stridde i mitt
sinne en lust att på hela aftonen ej Icmna altanen, mcd en att kasta mig
i hvimlet, äta, dricka, dansa, gunga och skratta mcd dc glada menni
skobarnen. Skullc en glad själ pä svenska, god eller brutcn, föreslagit
mig det sednare. sä hade jag säkert varit mcd; nu följde jag dc vises
tråkiga medelväg. stadnadc en timma på altanen, begaf mig sedan ätcr
ncd i hvimlet — men blott som åskldarc, och sist mätt af se och trött af
gående, till den väntande vagncn.

40 Under det vii den hvila ut och vänta p1 hyrkusken, som säkert vid
glaset, flickans sida eller tärningarne glömt hvad tiden lidit, vilja vi i
korthet anställa vira bctraktelscr öfver det församlade folket. Min
kamrat. en Meyer, af Tysklands tiotusende, från KöIn. och jag gjorde
verkligen början dermed. men albrötos gcnom en ung dames ankomst.
Hon fann hvarken på vagn eller kusk, oaktadt alla bemödanden af dc
skrikare, som mcd att ropa p1 kuskarne här förtjcnte några styfver. För
att i migot likna dc artiga Wienarne, erbjödo vi henne och hennes lilla
dotter en hviloplats i vär vagn. Utan krus mottogs anbudet. och då
hennes kusk infann sig rorr än vär, bjöd hon till återtjenst en af oss (den

50 andra mäste stadna qvar för liqviden) att göra henne sällskap till
staden. Man mäste vara bra oartig, för att afslå ett sådant anbud; i oss
bäda fann hon hvad dertill fordnLs: »vi ville ej skiljas ät» — det var en
ursäkt — dertill en osanning — , för hvilken jag skulle skämts, om jag
varit 10 är yngrc och artigare, ehuru mindre snusförnuftig. Hon såg ut
som sjelfva nöjet; hade vi icke varit i Wien, skullcjag ej tviflat uppä, att
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hon åtminstone var en af dess prestinnor. Nu vet jag verkiigen ej. hvad
derom är att tänka. Det torde derföre vara klokast, att ej vidare tanka
derpä, utan öfvergä till dc utlofvade betraktelserna, hvilka vi för
vighetens skuH sammanfatta i följande korta satser.

Sädana man har såg Wienarne, voro dc det älskvärdaste folk i
veriden. Osminkad glädje visade sig öfverallt. utan att vara vild och
stormande. Bland dessa sjuttiotusende sågs ingen illaklädd person —

med undantag af några bland dc nämnda spclföreständerskorna,
mänglerskor och dc bam, som. kringdrifvande med sin vatienkruka
och ett glas, ideligen skreko sitt: »frisch Wasser doo-o!» Mänga kinder 10
voro röda af dans och ym, men ingen fot raglade. Der nägot var att se
trängdes man. men ingen arm skuffades — icke ens en fot kom i
trängseln i beröring med mina liktornar. Bland de promenerande
rusade ingen fram, utan hvar och en rörde sig längsamt och uppmärk
samt. Ingenstädes hördes gräl eller ett ovänligt ord. Man tror vaI. att
den berömda österrikiska polisen har förtjensten häral? Bland folket
syittes ingen enda polis-soldat till; de hade sin plats vid vagnarne. för
att förekomma oordning och olyckor.

Och dä vi nu en gäng kommit i farten att pdsa. sä kli oss dermed
fortfara. sä längt det tål. Man kan ej se något mera välvilligt än en 20
Wienare. Den resande, som köper sig en plankarta öfver staden, mä ej
alltför ofta begagna den: han förspiller dä ett nöje, sam verkligen
förtjenar att sökas, det att pröfva Wienarens godsinthet genom att
fråga den förstabästa. han möter, om vägen. Han skall dervid stadna
tvifvcl, om han visat den frågade en tjenst, eller tvärtom, — sä glad synes
denne öfver tillfället att fä använda sin kunskap den frägande till gagn.
Om ocksä en hemlig stolthet öfver »das schöne, frohe Wien» hän har
nägon del, sä förningar det ej det älskvärda i ett sädant bemötande.
Man ledes lätt till nyss nämnda förmodan af den fröjd, hvarmed
Wienaren, dä han kommit under fund med att man är fremling, och 30
fätt veta hvad man sett ellen icke sett, skyndar att framställa och
beskrifva hvad ännu är värdt att ses och njutas, samt lemnar alla härför
nödiga upplysningar.

Ett annat drag i folklynnet är redligheten och förtroendet — nägot
som för hela Sydtyskland är gemensamt — men som i en stor stad
isynnerhet frapperar. Vär omtalade fiakerkusk hade äkt oss ut i
Pratern, ända till Donau. samt derifrån tillbaka till linien och sä äter ut
till Bnigittenau, och han lät oss, utan minsta tvekan, här stiga ur och
blanda oss bland folkmassan, under väntan att först vid återfärden pä
ahonen f’ sin betingade betalning. Vi hade Iän kontroli pä honom, 40

men han visste ej ens hvar vi bodde, emedan vi stigit uti pä ett torg.
Hans rättskänsla visade sig också den, att han, dä vi. efter att föngäfves
hafva väntat uppä honom en half timma. ännu en gäng gingo ikring
fältet. icke gjonde nägot anspiik pä högne lega, ehunu han sälunda fick
dnöja tvenne timman, öfven hvad som var aftaladt. Ett sådant sinnelag
hos en hyrkusk hör i sanning till det ovanliga. Ingenstädes uppä
värdshusen betalas föntäningen, förrän man lemnar stället. Vid de
tillfällen, dä, säsom vid Strauss’ ellen Lanners soineer, sex till ättahun
dnade pensonen äro fönsamlade, äta och dricka. vore ett sädant
förtroende en oförlåtlig oklokhet i hvarje annan stad än Wien. Vid 50
soireema i Spenl’s trädgärd försäkrades fiena gånger af infödde Wie
nare, som kände sitt folk. att större delen af gästema vono fremlingar,
säledes obekanta för kyparne; men detta förändrade intet i den vanliga
ordningen. Och likväl mäste hvarje kypare ansvana för hvad som
förtäres vid hans bord. d. v. s. vid 4 å 6 bord, för tiilsamman 30 ä 40
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gäster. lngenting hindrar ett möjllgt bedrägeri. Man äter, dricker, låter
vinbuteljen stå halftömd, stiger upp och promenerar i trLidgården,
återkommer eiler — gär, om man viii undvika iiqviden. 1 en omnibus ser
man likasä, huru den ena betalar, då han stiger i, den andra vid
utstigandet, utan att kusken kan veta, hvem som betait elier icke, lika
iitet som ekipagets egare kan kontroliera kusken. Hyr man ett rum,
uppstår ingen fråga om skriftligt kontrakt och likväl ingen tvist om
hyreslega o. s. v.

Annu ett utmärkande drag hos Sydtysken, förnämhgast hos Öster
10 rikaren och Wienaren, är folkets öppenhet. Jag menar härmed mindre

uppriktigheten i ord, än frånvaron af alit bemödande att synas och
gäfla. Man skäms ej för sitt stånd och söker ej i sitt lefnadssätt gifva
andra begrepp om en högre värdighet, än den man eger, och, hvad som
framför alit skiljer Wienaren från Berlinaren, man sträfvar ej att låta
påskina kunskaper och en bildning, som oftast är en biott Iexa. Deraf
kommer, att man är hjertans glad, utan att skämmas derför eller anse
det stöta emot värdigheten. Deraf härleder sig också frånvaron af ali
rang- och ståndsskilnad i det alimänna. Den förnämsta adein och
landets högsta embetsmän draga sig kanske nägot undan, men nedom

20 deras exklusiva krets lefver och giäder sig ailI om hvartannat. Sä
paradoxt detta än mä Iåta, sä inses likväl Iätt, att der man i sällskaps
lifvet sträfvar aLI gäila för annat, än man är, der mäste rangen ega
något värde, ±1 deremot fränvaron af detta sträfvande visar, att det ej
lönar mödan.

Att folkets glada lynne och begäret att njuta af lifvet gjort sitt till, för
att utrota ständsfördomarne, är 111tt insedt. Der den gladaste gäller
mest, der försvinner rangen, och der njutningsbegäret drifver hvar och
en att deltaga i offentiiga nöjen, der måste man vara betänkt pä att
lemna börds- och rangstoltheten hemma. 4. andra sidan kan ej nekas,

30 att, när offentliga nöjen utträngt enskilda samqväm, den högre själs
bildningen i ailmänna lifvet mäste ega mindre värde; men den sökes dä
äfven mera för dess egen skull, än säsom ett blott medel att lysa i
salongerna. Offcntliga nöjen utbiida äfvcn en egcn säliskapston. Hvar
och en roar sig, sä godt han kan, utan pligt att roa andra. Men likasä
förbindes man af pligt och egen fördel att icke störa andras nöje.
Regeln är: »leben und leben lassen». Här saknas derföre den fransyska,
pä fåfänga baserade sällskapstonen. 1 stäilet för begäret att lysa råder
oskrymtad glädje, och öppen väivilja ersätter den minutiösa artighetcn.
Svärare torde vara att förklara, hvarföre i södra Tyskland öfverhufvud

40 dc offentiiga nöjena, samlefnaden pä värdshus o. s. v. utträngt
sällskapslifvet inom hus? Man kan säga, det är beqvämare och på
längden fördelaktigare i ekonomiskt hänseende. Man kan dä bo
trängre och öfverhufvud inrätta sin hushållning mera efter verkiiga
behofvet, än för att representera. Den sköna naturen, det tempererade
klimatet, har äfven sin andel i denna smak; ty det är isynnerhet
sommaren och trädgårdarne, som Iocka ut familjerna. Under den korta
vintern fortsätta männerna sommarens lif af gammai vana. 1 Wien
inverkar serskiidt sinnet för musik; ty detta är ett nöje, som man, mcd
anspräk på högre konst, ej enskiidt kan bestä sig.

50 Men iät oss iemna dessa undersökningar och ätergä till beskrifning
en. Trenne Musici, aila, om förf. ei är orätt underrättad, direktörer vid
borgarmiiitärens’ musikkorpser, Iocka nästan dagligen Wienarens pä
musik begifna öra — och, ej sälian äfven hans dansiystna fot. Strauss,

Denna uppgär i Wien till 20 000 man.
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Lanner och Morelli äro namn, som på alla hörn, der anslag för dagens
nöjen fästas, bland mängden af andra främst iidraga sig de läsandes
blickar. Bland dem fortfar Strauss aH vara publikens älskling. Kännare
mi hur dc vilja tilidela Lanner bcrömmet för mera »kunstgcrcchtc»
kompositioner. Strauss kommer fram mcd en vals, ett nytt potpourri,
uti hvilka dc mest olikartade läten, pistolskott, skratt, disharmonisk
sång, afvexla mcd originella, sprittande melodier samt de mest smäl
tande kadenser och öfvergångar — och se, man strömmar i tre ä fyra
veckor till, för att höra den nya kompositionen. Lanner applåderas,
men Strauss väcker furioso. Den sednarc har sitt hof af beundrarc, 10

mest unga män, hvilka taga plats 111tt under orkestern och pä hela
aftonen förtära endast toner. Dä Strauss stämmer upp ett älsklings
styeke börjar deras jubel. Hvarje gång. då efter en mästerlig öfvergång
grundmelodien åtcrkommer, förnyas jublet. och publiken instämmer
nu eldigt. likasom vid styckets slut i en skallande Da Capo. Strauss’
mörka, torra, men lifiiga figur visar sig åter. Han bockar. kort och
raskt, bllekar öfver samlingen med de svana, blixtrande ögonen, sätter
flolen till hakan. böjcr hufvudet ät sidan. drar ett klingande stråkdrag.
och leken börjas p1 nytt. Till Strauss’ framgång bidraga icke litet den
lifiiga exckuiionen och dc talanger, som tillhöra hans kapell. Han är 20

sjelf outtröttlig, ailtid uppmärksam och sysselsatt mcd att Ida tempo,
forte och piano. Kanske sker detta mera för publikens skull, än derföre
att den utmärkta orkestern vore i bchof af en sä omsorgsfull ledning.
Det gör emedlertid effekt, och dä man hör Lanner, förefallcr hans
musik sömnig ijemförelse mcd Strauss’. Hans kompositioner äro också
ofta orimligt långa, enformiga och tröttandc. Men han saknar likväl ej
sina beundrarc, ehuru af en mindre cnthusiastisk natur, än dc Straus
siska. Under förf:s vistelse i Wien, hade Strauss i sitt kapell ett
oöfverträffligt skönt horn, för hvilket han också skrifvit cndast enkla
och rcela saker. Dessutom en skön tcnor-röst, som tillika sjöng en 30

utomordentligt hög sopran, till en dcii faisctt-toner, och solo utfördc
duetter. Ingendera förfelade att väcka publikcns enthusiasm. Lanner
försökte äfven sin primhornist, men denne var Straussianern vida
undcrlägscn. Dertill kommer, att Strauss nu en gång intagit Volksgar
ten och Sperls trädgärd, der den tongifvande publiken helst samlas.
Morelli är i rykte och talang dc bäda nämnda vida underlägscn. Men
äfven hans lilliga kompositioner och dundrande musik sakna ickc
åhörare och loftalare.

Pä dessa trenne personligheter hvila till en stor del dc offentliga
nöjena i Wien. Strauss spelar hvarjc Tisdag i Volksgarten. Sä kallas en 40

promenad, innesluten af en del af Kejs. palatset (»die Burg»), Erkeher
tig Carls palats m. m. p1 ena sidan och vallen pä den andra, der
kanske rättare af dc här vid Rurgthor dubbla vallarne. Den har fordom
tillhört kejsarborgcn, men af »Fränzel» (Frans 1) blifvit uppläten ät
hans kära Wienare, samt prydd med det sä kallade Thcscitcmplet, en
till hälften öppen, i arkitektoniskt hänseendc obctydlig, afllng bygg
nad, som inncsluter gruppen »Thcscus och Centauren», af Canova. Jag
tror väl, att en anatom skail bcundra en mängd partier. isynnerhet
Centaurens hals. kring hvilkcn hjelten gripit mcd venstra handen.
synbarligen ett kraftigt och qväfvande grcpp. Men det hela saknar lif 50

och kraft. och säkert är, att Centaurcn. om han ickc qväfves. ingalunda
dödas af klubban; så varsamt synes Theseus sinnad att sänka ned det
förfärliga vapnet till hans skalle. Okunnig om, hvilka proportioner
Centaurcrna hade. fann förf. ocksä hästdelen alltför liten. för att mcd
kraft kuirna uppbiira den menskiiga hälfzcn, och Theseus mästc hafva
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haft 111tt arbete för att krysta ncd den. 1 samma trädgird flnnes Ufven
konstföreningens lokal, till hvilken man nu under exposition hade fritt
tillträde. Bland dess skatter behagade förf. mest en tafla af WaIdmUller,
förestallande en ung bondfamilj, som såg ut genom ett äppet fönster.
Belysningen var till högsta illusion mästerlig, och det hela andades en
sä sann natur, att man kände solvärmen pä ryggen samt var rärdig, att
af den vackra äldsta flickan begära mjölk och vatten och under väntan
knipa pojkbytingen om näsan. Ett par landskap och blomsterstycken
voro också icke utan värde. Men detta lockar ickc folket hit. Orönskan

10 och svalkan under träden samiar viii besökande alla tider pä dagen,
ehuru i dnga antal; men först pä qvällarne, dii det gifves musik vid dc
bLida kaifehus Nk finnas, tilitager deras antal. Tisdagen är dock
Volksgartens högtidsdag. Di samlas Wiens elegantaste befolkning i
Cafc Curti. uti en stor halfcirkelformig salong, om vädret ej tillåter
vistelse i fria luhen, för att höra Strauss. Här gär litet stelare till, än
eljest. Damernas parure är mera utsökt; herrarne äro sä till sägandes
förbundne att hafva hvita handskar; man förtär endast glacer, sällan
ett glas kaffe, eljest dag och natt Wienarnes älsklingsdryck. Vid
talrikare besök sitta endast fruntimren uti fiera rader, i en halfcirkel,

20 och karlarne promenera i en heI, hvars ena häIfl säledes ger dem tillfälle
att mönstra de sköna. Under det man för LO x:r. ungefär lika mcd 10
sk. b:ko, sälunda roar sig vid lampors sken innanför Cafäens hägnad.
Iyssna derutanföre i halfskymningen en mängd gratialister till samma
musik, 1 händelse ingen ljufvare 1 hviskningar fyller deras öra och
hjerta.

Raskare och ledigare är lifvet i Sperl’s Garten, uti Leopoldsstadt.
Der infinner sig, äfven i vanligt lag, knappt nägon kavaljer utan sin
dam. Man slär sig ned kring dc dukade borden, i den upplysta
trädgården eller i en vinkelformig saiong, äter, dricker och giammar,

30 dock aldrig sä högljudt, att icke grannen ostördt kan njuta afmusiken.
Den rika ekläreringen, musiken ifrän den smakfullt prydda orkestern,
dc sköna träden och dc sköna under träden, dc aflägsnare gängarnes
halfdunkel mcd deras partals rangerade befolkning. blomsterdoft och
Ijumma nattvindar, alIt detta är till berusning glädjande. än mer om det
understödes af ungerskt ym och en vacker Wienerskas joller. Här har
en fremling tillilille att pröfva deras älskvärdhet. Han sätter sig vid eta
bord, der sä1skapet är honom alideles obekant, och inom 10 minuter är
han s’å hemmastadd, som vore han omgifven af idel gamia vänner. Ar
han oartig nog att ej tilltala sin täcka granne, sä händer vaI, att hon

40 börjar samtalet, inleder den sin man, bror eller älskare — fremlingen vet
ej hvilket — och hennes älskvärda, naiva munterhet förfeiar vai sallan
att vinna henne en beundrare. Och just detta synes fröjda den skalken,
antingen hon har en förut eller ej. Om sä är, visar sig dock ingen
jalousie. »In Wien ist man toleranu>, sade en ung, gift man, som
uppdragit mig att följa sin fru pä spektaklet. Tyskarne äro i allmänhet
frägvisa, di dc träffa uppä en fremling. och man sitten sällan en timma
i en postvagn. utan att nödgas göra reda för flidernesland, destmnations
ort o. s. v., i fail man nemligen deltager i samtalet, som vanligen dc
första timmarne är lifligast. 1 Wien är det icke annorlunda. Man skulle

50 tro att Wienerskan, hon som aldrig lemnat det glada Wien, röres till
medlidande, dii hon hör, att man är sä längt irrän hemmet, och att hon
ansäge för samvetssak att visa ctt deltagande hjerta för den, som blott
pä hundradetals mils afständ kanske eger ett sådant. Lusten att Iii höra
nägot nytt. företrädesvis nigot roligt, gör sitt till, och sä kan en glad
frcmling i Wien öfverallt lefva bland bekanla. Ty »ein lustiges Leben»
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är hufvudsaken. På denna lustighet och nyfikenhet hade förf. ett roligt
prof. under en resa mellan Wien och Baden. 1 vagnen satt närmast mig
en ung dam. och midt emot hennes mor. en frodig och fryntlig gumma.
Sam vanligt var snan konversationen i fulJ gång. Utan hing väntan fÖil
modren in: »Ni är ingen Tysk?» Nej. — »Est cc que vous etes un
Franqais?» Nej. — Do you speak English?» Nej. —, ltalienisch?» Nej. —

»Russisch?» Nej. — Mor och dotter skrattade hjertligt. Den förra hade
kanske velat lysa mcd sin lilla språkkunskap, eller låta dottern visa sig
pä styfva linan. Af mig var det ett infali, att icke lemna något slags
upplysning, och de togo saken genast på den giada sidan. Gumman 10
gick öfver till frågor. Om man i mitt land hade jernvägar, ångbåtar
o. s. v. Nu svarade jag sanningscnligt. Dä på detta san ingen upplys
ning rimligen kunde vinnas, bad dottren mig tala något pi mitt Iands
språk? Jag gjorde en luen kärleksförklaring pä flnska. Förväningen blef
stor, men glädjen ännu större. Och då jag pä tillfrågan hvad dena vore
för en spräk? sade. att det var Ny-Zeeländska. skrattade gumman, så
att magen hoppade och tårarne stodo henne i ögonen. Dottren började
skämta öfver sitt grannskap mcd en »Menschenfressen>. jag intalade
henne mod, ehuru lockande hon än såg ut, och sä fortfor det i yster
gladje. Modren var, oaktadt sin språkkunskap. just icke mångfaldig, 20
men dottren var »cm gescheidtes Mädchen>,. 1 Baden, vid Bangirden
(Bahnhofl, väntade dem eget ekipage. Jag hjelpte dem artigt i. mottog
en tacksägelse och helsning till Nya Zeeland, och sä skiljdes vi.

Utom dc nämnda platserna för Strauss’ triumfer gifvas i Wien en
mängd andra trfldgårdar och salonger, der man samlas för att höra
musik. Som förf. tror, blott borgerliga samlingsorter äro »Grosser
Zeisig», i St. Ulrich, der Lanner spelar, och en trädgård vid Rofrano
gatan i Josephsstadt, der Morelli läter höra sig, under det att pä de
förut anförda ställena publiken är blandad, 1 Volksgarten kanske till
och mcd litet exquisit. Dock beror detta, enligt förf:s öfvertygelse, 30
mindre af afseende ä rangskillnaden. än afandra yttre omständigheter.
Nyssnämnda förstäder bebos mest af fabrikanter, handtverkare och
småkrämare, och det är naturligt. att desse företrädesvis besöka der
belägna förlustelseorter. Den traktering. 1 Volksgarten bjudes, är också
för klen, att tillfredsstalla en affärsman eller arbetare. som, trött af
dagens mödor, jemte musiken söker sig en mera solid vederqvickelse.

Men det är isynnerhet clii någon af dessa musikchcfer arrangerar en
bal, som alI staindsskiflnad försvinner. Dessa baler bällas sommaruden
vanligen pä landet, och isynnerhet berömda äro dc uti Domayers
kasino i Hitzing, nära Schönbrunn. En utomordentligt vacker, stor 40

salong, en vanligen präktig eklärering, den uppmärksammaste be
tjening och Lanners musik locka hvarje gång ett stort antal besökande.
Schönbrunns trädgård är blott några steg allägsnad, och dansen
omvexlar mcd promenader 1 dess alleer. Ofta förenas mcd tillställning
en ett fyrverkeri. Dä hvar och en, utan anseende till personen, eger
tillträdc, så skulle man tro, att damerna här, såsom vid dylika
lustbarheter i andra städer, skulle tillhöra en väl känd, ehuru tillika
mindre välkänd klass. Men detta är ej faflet. Ingen dume infinner sig
man sin kavaljer. och denne utgör för hela aftonen hennes moiti i
dansen. Endast genom speciell öfverenskommelse mcd kavaljeren, kan 50
en annan fä låna hans dame. naturligtvis mcd hennes samtycke. Detta
felar vaI sällan. men kavaljererne äro vanligen icke lika lätt bevekta.
Denna sed verkar emedlertid, att ingen gema belastar sig mcd en dame.
hvars sällskap, om hon till sin person och skl lefnadssatt igenkännes,
skulle bringa honom skam.
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Ett excmpel skali visa, huru man i det eljest toleranta Wien i della
afseende tänker. Det var en afton jag i Volksgarten 1kk min plats i
narheten af tvenne fruntimmer, af hvilka den ena utmärkle siti bide
genom skönhel och en yllersl elegant loileLI, under del den andra
pätagiigen var en underordnad person. säilskapsdame. förkiade eller sä
bortät. Ett par aldre män närmade sig henne. samtalade, skämtade och
gingo äter sina färde. Jag satt emedlertid en bcundrande betraktare och
var scrdeles nyfiken att fil ‘eta. hvem hon kunde vara. ty. ehuru det här
cj är nägot ovanligt aLi se rienne fruntimmer visa sig utan Icdsagare, sä

10 var det elI nägot i hennes sätt. som föreföil mig kuriöst. Jag frågadc
kyparen. som bragte mig en glace. Han sade, »att damen ofta kom hit!»
Vid denna gätilka upplysning blcf det. Jag gick bort och kom äter.
Kyparen 1kk se mig och hit mig förslä, aH genom hans bemedling
bekantskap med den sköna kunde ske. Jag tillsulr. att jag blef fiat,
isynnerhet dä jag eftcr en stund under promenaden ätersäg henne samt
tydiigen .märkte, alI hon aliaredan ansäg mig för en connaissance ä
faire. Snart tog hon mcd en blick bakom sig af i en mindre besökt aii.
Men ingen syntes vara hugad för en tte ä tte. Sednare pä aftonen såg
jag vai en ung man. dä han trodde sig obemärkt, addressera sig till

20 henne, men öppet skedde det icke, och vid bortgåendet var hon utan
ledsagare. Att damens förhäilanden af nägot större antal personer
bland dc närvarande voro kända, kunde ej af deras biickar och
uppförande bemärkas. Endast nägra karlars salt aLI se efter henne, då
hon gick förbi. visade att hon af dem var kand. Hennes toiiett kunde.
som nämndt, taSa mcd hvarje annan i säilskapet. Derafatt man under
sädana omstandigheter iikväl [ruktade att visa sin bekantskap eller
närma sig henne. gjordejag den konklusion. att den yttre anständighe
ten i dena fail i Wien är stor. Af andras utsago Fann jag sednare min
slutsats bekräftad.

30 Mcd det anförda ville förf. biott bevisa, hvad han anfört om balerna,
aH nemhgen hvar och en karl redan af anständigheten tvingas att har
endast säliskapa mcd anständiga damer. Sä latt, som det i Wien läter
sig göra. att ingä hättrc bekantskaper och fä en välkänd säliskaparinna.
skuile det ocksä Cordras mycket förderf och mycken rähet hos stadens
manliga ungdom, för att föredraga en offentlig bekantskap. Deraf
följer vidare. att hvar och en, utan fara för ladei, kan besöka dessa
danser. Grefvinnan mcd sin kavaijer aniänder i en skön Wicner- eiler
Landauervagn; bokhållaren mcd sin dame kanskc i en fiaker, eiler mcd
den stora mängden i en af dc mänga Omnibus, som här aro i rörelse,

40 och om hvilka man säger, att de vid tilifälle utan Ivekan begagnas äfvcn
af de förnämsta. Till säliskapet kan vai äfven höra en gesäli mcd en
husjungfru o. s. v., men dcssa aro lika klädda mcd dc öfriga och, så
lange man ej talar till dem, märkes ingen skilnad. Finnas också
personer, som ej kunna föras till de anständiga. så mäste de dock här
spela rölen deraf. Man dansar mest valser, och så är ingen generad af
sina mcddansande. 1 staden äro danserna hos Sperl. vid Strauss’ musik,
dc mest besökta. Det är en glädje att som äskädare vara mcd vid dessa
tilifäilen, ehuru man känner en förebräeisc öfver att vara hiott äskä
dare: ty ingen afdel giada folkel gär dit för ati roa sig mcd gapande och

50 anmärkningar, ulan aila dansa af hjertans iust.
Samma glömska af rangcns företräden visar sig äfven vid andra

offcntiiga nöjen. Sä säg förf. vid en fest i Helenenthai. nära Baden. der
det gafs spcktakcl »im Freyen», dans och Fyrverkeri. stort och smätt
folk. ifrän kejseriiga huscts medlemmar till iärpojkar mcd deras damer.
förnöjda tilisamman.
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Men den dagen förtjenar en egen beskrifning. Den skall aldrig gä ur
mitt minne, ty aldrig har jag ännu haft sä hett om öronen som dä.

Det var den 18 Julii 1841. En skön klar söndagsmorgon lofvade den
vackraste dag, för att bese Baden, med dess omgifnmgar, Wienarens
ideal för alIt hvad landtligt behag heter. Pä aftonen skulle der firas en
fest, hvaraf inkomstcn var bestamd för ett nytt hospital, fattiganstalt
eller nägot dylikt, och förf. hade derföre, i likhet mcd mängen annan,
tilifälle att förlusta sig för nästans skuli Och derjemte studera folklifvet.
Detta är det största nöje, förf. känner, och han försummar ogerna
tillfiillet dertili. Från Stefansplatsen afgä vagnar till jernbanan, hvilken io
leder frän Wien förbi Baden till Wiener-Neustadt. Jag infann mig alltsä
vid foten af Stefanstornet, hvarifrän sista vagnen afgick just vid min
ankomst. Alla platser mi vagnen voro upptagna. Men kusken, som
märkte, huru snopcn jag säg ut, visste genast räd och erbjöd mig rum
vid sin venstra sida. Utan krus klängde jag upp pä den höga kusk
bocken, och så bar det afut genom Karnthnerthor och förstaden an der
Wieden. Redan pä glacis’n och utanför staden tyckte jag vai hettan var
besvärande, menjag tiliräknade den min hastiga marsch frän mitt logis
i förstaden till Stefansplatsen. Pä jernbanan gick resan gladt i den förr
omtalta lustiga fruns och hennes dotters sällskap. Öfver 1 000 personer 20
transporterades nu pä en gäng ut till Baden af tvenne lokomotiver, som
bäda voro spända framför vagnstrainen. Den vagn, i hvilken jag satt,
hyste 32 personer. Andra funnos liknande stora salonger, som herber
gerade 64 till och med 72. Inalles besöktes Baden denna dag af 6 ä 7000
Wienare. Under färden hade en häftig vind börjat bläsa, hvilken vid vär
framkomst hade vext till stark storm. Ogenomskädliga dammkolonner
visade riktningen af dc mångfaldiga vägarne, uppä hvilka stoftet, efter
den länga torkan, läg half qvarters tjockt. Baden var alideles öfveryrdt
af sand, och hettan qväfvande. 1 promenaden, i hvars närhet baden
finnas, föllo bladen gulnade af trLiden och drefvo ikring som pä en 30

höstdag. Hettan tilltog mcd hvarjc minut, tillika mcd vinden, och
denna medförde en sä genomglödgad luft, att man glömde solen och
endast sökte ett skydd för blästen. Kaila bad, glacer, alIt var förgflfves;
ty mcd hvarje andedrag insöp man mera värme, än tio skedblad is
kunde neutralisera. Solen förmörkades till mer än l/4:del af dess
storlek, men hettan blef ej mindre, utan ökades tillika mcd vindens
häftighet. Dä man gäende pä en gata, som låg i öster och vester, kom
till tvärgatorna, längsät hvilka den sydliga vinden hade tillfälle att
spela, trodde man sig stä framför en upphettad ugn eller vara i närheten
af en stark eldsväda. Först mot kI. 5 pä aftoncn lugnades vinden och 40

hettan aftog. Thermometern sjönk inom ett par timmar frän 36°
Reaumur (i solen) till 20°. Ingen nu lefvande person i Wien erinrade sig
en sädan värme dcrstädes. Vinden ansågs för en verklig Afrikanare, en
Scirocco, som vaI nägon gäng plär besöka Krain, Kärnthcn, ja
Tyrolen, men aldrig trängt sä långt mot norden. Italien var samma dag
en badstuga. 1 Schweitz och i nordöstra Tyskland blefvinden en orkan,
som uppryckte träd, aflyftade tak, kullstjelpte bätar o. s. v.

Sedan det blifvit möjligt att i fria luften andas och lefva, besäg jag
staden, en liten obetydlig en, mcd blott fä bättre, nybyggda hus. Den
ligger pä nedersta sluttningcn af ett berg, ur hvilket dc varma källorna 50
strömma. De voro redan under Romarne berömda under namn af
Aquae Cetiae. Hufvudkällan, »der Ursprung», som uppspringer vid
bergets fot, är öfverbyggd mcd ett antikt hvalf, till hvilket en 50 å 60
alnar lång gäng leder. Badinrättningarne Liro längt ifrän att vara
präktiga. Promenaden är liten, försedd mcd nägra skrala bänkar och
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salonger liknande tegellador. Intet mcd ett ord paiminner här om
kejsarstadens närhet Och om dess lyx. Afven stadeos iägc företer intet
ovanligt skönt, utan skulte kunna kailas triviait, om man ej dermed
förolämpade dc rörtjusta Wienarne.

Men Badcn har dock i sitt närmaste grannskap en trakt. som
rättfflrdigar den föreställning om iandtligt behag, Wienaren fäster vid
dess namn. Det är Helenenthal, en Iång träng dal. gcnomfluten af en
litcn Ct, med grönskande, trädbeströdda stränder, Och omgifven af
skogbevuxna berg. Det är ett ganska vackert Och lockande parti.

io ehuru ej att jemföra mcd dylika dalar i t. cx. Schwflbische Alp. Här
hade den aflidne kejsaren sin ro Och glädje hvarje sommar, under det
Iackfabrikationen hvilade, och Wienaren kunde hvarje dag här
betrakta sin Fränzel i det gröna. Den nuvarande kejsaren besöker
aldrig Baden, sedan. då han ännu var kronprins. här ett försök mot
hans lif blifvit gjordt af en rasande officer, Reindl, hvilken af enskild
hämndlust rigtade Och afsköt sin pistol pä monarken. Lyckligtvis bIef
verkan blott ett litet skrubbsår. Den brottslige behandlades mildt,
insattes pä fästning Och fick genom thronföljarens nåd ett extra
underhaiul. Ehuru vackert kejsarens handlingssätt härvid var, sai kan

20 dock den politiken, att halla affärer, saidana som denna, hemiiga,
hafva mycket skäl för sig. För öfrigt talar man också ganska litet om
nuvarande kejsaren. Han är sjuklig, till sitt yttre en bland dc minsta
karlar man viii se. och visar sig, kanske af dessa sammaniagda
orsaker, ej sä ofta offentiigen. Hans uppsyn är nästan barnsligt miid.
Man kun yli ej Ilta uppå, hvad okunniga bönder säga. Emedicrtid
kan förf. vai omtaia, att en sdan passagerare. dä han af en resande
Svensk tilifrågades, huru man tyckte om kejsaren, pekade pä sin
panna och sade: »Es fehit hier»

Det ser ut. som om vi aldrig skuile komma till festen i Hclcnenthal,
30 men nu aro vii sjelfva verket der. Entrccn betalas mcd 48 x:r, och vid

samma tilifälle köpes en biilet för återfärdcn på jernbanan, ki. 11 i
qväii. Stäilet der dcnna handel göres, är en punkt pä åns högra strand,
dit vi kommit öfver en smal brygga. och der bergcts fot sträcker sig sai
nära ån. att blott naigra ainar siättland skiija dem åt. På en dylik smai
vail vandra vi stranden uppåt, ungefär tvaihundra steg. Här se vi den
vidga sig till en temmeligen vid gräsmatia, pä alla sidor omgifvcn af
lummiga träd. Från hvardera andan af denna naturiiga saiong höres
musik. Vid den aflägsnare skockar sig mängden tilisamman, höjer sig
pä tåspetsarne, kiifver upp på bänkarne och tittar inät skogen. Vi gå

40 närmare, komma, man att trängas, genom trängseln och se meilan
träden en öfvcr marken upphöjd, med giriander af löi’ och biommor
dekorerad scen, uppå hviikcn skådespelare Uran Leopoldstadt-theatern,
vid ijusan dag och under bar himmcl, göra sig qvicka, de skrattsjuka
åskådarenatili bästa. Dä vi se dit. hänger der Gcsslers hatt pai sin stång;
Teil, omgifven af man och qvinnor, haiuler modiga tai öfver dc baida
hattarne, sin och fogdens: dennes handtlangare ger befailning att gripa
Teli; soidaterna närma sig honom — då inrusar pä scencn en halftrasig,
dansande en; soidater och folk Ry dcrifrån. lika förvainade som
aiskaidaren; höfvidsmannen. som jcmte Teli stannat qvar, fraigar ny

50 komiingen: hvem är du? »Jag är den lustige skräddaren» — »Men hvem
är då du?» Höfvidsmannen kastar bort rustning skägg ctc. och säger:
»Jag är den rättskalTens snickaren» — Men »hvem är dä den der?»
frågar skräddaren. 1 det han pekar på Teil. Denne gör saisom höfvids
mannen nyss förut. sflgandc: »Jag är den fömöjda brodren». — och sai
äro vi frain Schiilers ailvarliga. tankedigra sångmö jagade in i en scen ur
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Lumpaci-Vagabundus. Sä gär det vidare, ur den ena pjesen i den andra.

Men hvarken kan detta pl iängden roa, eller hälla aktörerne hela
aftonen ut dermed. Vi begifva oss derföre tillika mcd musiken till
midtcn af pianen, der man Terpsichore till ära uppfört ett öppet, rundt
tempel, p1 hvars golftiljor ungdomen svänger omkring i muntra valser
— dock stormande aro de icke; Tysken älskar äfvcn i dem det beqväma.
Den, som tröttnar att se p1 dansen, intager en plats vid dc cxtempo
rerade kaffehusen, och betraktar den brokiga mängden. Sätta sig dä
Erkehertigarne Carl och Ludvig mcd sina fruntimmer vid nästa bord,
sä ser han i den förre en nägot mager Och torr man, vext under 10

medellängd, men i den sednare en lång karl, väisignad mcd fett och
frodighet, som en smästadsrådman. Ifrän dessa går sLillskapet nedät,
genom alla klasser, anda till larpojken och jungfrun, hvilka det
förnämligast äligger att hälia valsen vid makt, medan den öfriga delen
af societeten deltager i detta nöje blott säsom äskädare. Dc, som voro
kände aferkehertigarne, helsade, andra icke. Ingen lät sig störa afderas
närvaro eller paraderade med hatten i hand. Medgifvet, att desse
furstar här hade den serdeies lyckan, att fil lefva precist, som om dc ej
varit annat än menniskor. Vi komma öfvercns om, att hvarje furstc
borde anse sädant för en lycka. Ty »det är sä ljuft att vara menniska» 20
säger en god vän. Vid tillrället funnos icke ens scrskilda restaurationer
för skilda klasser, utan »grefven och sotaren» drucko sitt kaffe eller
spisade sin glacc vid samma bord; den enda åtskillnaden var, att den
sednare kanske reqvirerade en half portion is, dä den förres börs och
mage tälde vid en hei. Om, säsom förf. hoppas, brottmälsstatistiken för
Wien visar ctt bättre förhällande, än i andra stora städer, sä skall ingen
bringa det ur hans hjerna, att detta till en stor del har sin grund i
sotarens smak för grefvens nöjen, och i dennes sed att hellre vara glad,
än lysa.

30

Ty värr lärer dock fältet för dessa blidare, menniskovännen fägnande
tafior, inskränka sig hufvudsakligast till Wien, och kanske det egentliga
Österrike. Afven i städerna öfverhufvud finnes jemlikhet i förmögenhet
och bildning, och dc näringsidkandc klassernas belägenhet anses
öfverallt vara ganska lycklig. Men i dc fiesta delar af monarkien lefvcr
bonden under det sväraste förtryck, mindre iikväl i följd af lagstiftning
en, än i följd af missbruken.

Regeringen har pä allt vis främjat industricn. Egentliga Österrike,
Böhmen, Mähren, hvimla af fabriker af alla slag, och sä vai kladen
som siden och bomullstyger tiillverkas af utmärkt beskaffenhet, 40

täfiande med alla ländcrs produktioner. Ett strängt prohibitivsystem
har uppdrifvit tillverkningen, och omständighcterna göra, att, ehuru
snart sagdt intet afsättes utom riket, ännu ingen öfvcrproduktion
uppstått. Ty ilera delar af monarkicn, säsom Ungern, Galizicn,
Siebenbörgen, Tyrolen, sakna helt och häilet manufakturer. Lombar
diet, Kärnthen och Krain o. s. v. bcfrnna sig delvis i samma
belägenhet. Afsättningen på dessa provinser ifrän dc manufakturid
kande är derföre stark, isynnerhet som tuliförfattningarne icke
rnedgifva utiändningen nägon taSan, icke cns i Ungern, der afvcn för
Osterrikiska varor erläggcs en iäg tulI, likasom omvändt den öfriga 50

monarkien har hög skyddstuil mot Ungerska viner, tobak o. s. v. 1
stället lcmnar Ungcrn vax, uli, spanmäl i mängd, Stcyermark o. s. v.
metailvaror, Lombardiet silke och olja, Galizicn boskap och salt.
Inrikes handeln är sälunda utomordcntligt liflig, och Österrike en
biand de fä stater, hvars handcl är oberoende af utrikes förhällanden.
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Endast behofvet aC kolonialvaror delar det mcd det öfriga Europa.
Dessa komma deis öfver Triest, dels frän norra Tysklands hamnar,
och belalas mcd ulI, Ungerska viner, glasvaror från Böhmen,
spanmål, hudar, nägot biy o. s. v., ehuru den handelsbalans till saldo
för utförseln, som dc sednare ären uppgjorts, just icke lärer vara
pålitlig. Sjöfarten frän Triest, Fiume och Venedig drifves mcd blott 4
å 500 fartyg. Transitohandeln mellan italien och Schwcitz å ena
sidan samt Tyskiand och Ryssland å den andra skali vara högst
betydlig, och är lättad af lagstiftningcn. Wien är äfven rikets

10 betydiigaste handeisstad, och har grosshandiare i mängd. som handia
med fabriksvaror p1 Ungern och Lombardict, elier omsätta Ungerns
produkter pi den öfriga monarkien. Genom jernbanorna härifrån till
Brflnn i Mähren och Raab 1 Ungern, hviiken sednare ännu Hirer
komma att förlängas, har man sökt att ännu mera höja stadens
redan af iäget vid Donau så myckct gynnade handel. Mcn företaget
har hittills icke visat sig väl beräknadt. Mot hösten 1840 vacklade
jernbanornas aktier mellan 55 å 60 P. C., och hotade att genom dä
inträffade betydliga fallissementer falla ännu ytterligare. 1 ailmänhet
anscs spckulationsandan p1 scdnare tidcr hafva tagit en alltför rask

20 fart, och små bankrutter äro högst vanliga. Vid nämnda tid kantradc
ilera stora bankirhus. Det var cj utan intrcsse att sc den uppståndel
se, som herrskade i Wicn, ±1 det sista och betydligaste af dessa,
Geymflller et komp., cfter en hundraärig god kredit instälidc sina
betalningar. Nyheten om en revolution i Frankrike skuile säkert ej
väckt en lika sensation. Bland andra sades madame Pasta derpä
hafva förlorat sin förmögenhet. Förf. hade den spellyckan att tvenne
dagar förut hos samma hus uppbära beloppet af en liten vexel.

Utur anförda omständighetcr är dc industriella samhällsklassernas
trefnad och belätenhct Iätt förklarlig. Pä bonden faller deremot här

30 säsom öfverallt dagens tunga och hetta. Man beräknar, ehuru
otroligt det läter, att bonden i Östcrrike betalar 60, i Böhmen,
Mähren, Galizien 70 procent af sin skörd uti utskylder, dels till
staten, dels till egendomsherren och kommunen. Lifegenskapen bief i
slutet af förra seklet upphiifvcn, och bonden kan numera saha sin
jord, om han icke stär i skuld hos den egentliga cgendomsegarcn,
men han har ±1 ingen annan utsigt, än att underkasta sig en ny
herre, ty endast 1 Tyrolen, till en del i Lombardiet och undantagsvis
i Böhmen och Mähren finnas verkligen sjelfegande bönder. Utom
den egentliga skatten äro dc förbundna till en mängd dagsverken för

40 herrgärden; inspektoren och undcrinspcktoren afpressa dem mutor
och skänker; kringstrykande judar prängia uppä dem varor p1 krcdit
och taga procenter, ±1 betalningstiden infaller. Kronans uppbörds
mUn och handhafvare af konskriptionen fordra nya penningeoffer, dc
förra för uppskof, dc sednare för befrielsc, sä att den arma bonden
jagas pä aila häll. Det oaktadt skali han beFinna sig temligen väli det
vinodlande egentliga Österrike, åtminstone vida bättre än i Böhmen
och Ungcrn. lsynncrhet pä det sednare stället är hans bclägenhct
fullkomligt hjelplös. En Österrikisk författare beskrifver den Ungers
ka bondens tillständ som följer:

50 l:o »Han kan cj lemna jordtorfvan, utan sin herres tiliätelse;
2:o Han eger ingen verklig fast egendom, och lösegendomen kan

hvarje adelsman taga ifrån honom;
3:o Han har inga personliga rättigheter, och det Finnes ingen

domstol, som skulle gifva honom rättvisa.»
Samma författare tiflägger: »Om egendomshcrrn läter prygla bonden
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halfdöd, stiger han upp ifrån Deres’ med ett underdånigt: »ko zönöm as
Nagysågd», (jag tackar ers nåd!) eller »Magyar eniber vagyok» (jag ar
en Ungrare!)» — Slafven har fäderneslandskärlek, men jorden ingen
rättvisa. Den förtryckte hanvisas till himmelens salar, p1 det förtrycka
ren, som skrattar åt hans inbillningar, mcd mera säkerhet måtte fbi
skinnet af hans jordiska lekamen — han fär ju det åter p1 hinsidan
grafven!

De lägrc embetsmännen äro proportionsvis dåiigt allönade, och
denna omständighet skall föranleda mycket underslef, likasom den att
tjenstförrättande embetsmän anställas, hvilka ända till fem ä tio års tid 10
tjena utan lön. 1 alimänhet klagas öfver byråkrati. Halfva det nuva
rande antalet af embctsmän, påstås det, skulle vara tillräckligt. Att på
dessa i högre grader slösas, finnes äfven deraf, att pensionerade
offlcerare, efter en mer än tjugufemårig fred, uppgå till en tredjedel mot
dc i tjenst stadde. Lagstiftningen är högst invecklad, men en ny är
redan palbörjad för dc Österrikiska arfländcrna. 1 civilmål, som alltid
mäste utföras afdertill berättigade advokater, lyda adeln och de ofrälse
under skilda domstolar i första instansen, bönderne under de af
egendomsherren aflönade »Justizämten>, men för brottmål äro dom
stolarne gemensamma, utom i Ungern. Vid dc förra kan appell ske till 20
högsta domstolcn (»die oberste Hof-Justiz-stelle»), endast i händelse
domen i andra instansen utfallit olika mot den förstas, och dödsdomar
bekräftas ej af monarken, om icke alla tre instanserna rdilt samma
utslag. Alla förfrågningar ifrån en underordnad auktoritet till en högre,
och tvärtom, ske genom fiera mellanliggande myndigheter, och ären
dernas behandling är derföre ytterst längsam. Klagomål kunna anföras
direkte hos monarken, som dertill svarar »Na, ich werd’s schon
machen», men derpå följer vanligen ingen rättelse, utan blott befallning
till den myndighet, hvars åtgärder öfverklagas, att rätta saken.

Öfver embetsmännens stolthet och egenmäktighet mot de ringare 30
föres sålunda mycken klagan. Men en fremling kan aidrig blifva
artigare bemött af tullens och polisens tjenstemän, än det sker i
Österrike. Tre serskilda g’ånger, i Linz, Wien och Brflnn, (i Prag brydde
man sig cj derom) undergick min kappsäck visitation inom Österrikiska
området, utan att detta oroade de böcker, densamma innehöil. 1 Wien
mäste man personligen infinna sig pä polisbyrån och undergå ett slags
förhör, men man tages då emot som vid en visite, mcd yttersta artighet.
Tjenstemannen, som betänkligt fixerade mitt pipskägg, syntes vilja
vara en annan Fouch och gjorde besatt slipade frågor — skada blott,
att dc voro det alltför mycket, för att missförstås, och dertill siösades 40
p1 orätt man. Ordningspolisen i Wien är berömd såsom ett mönster.
Man ser t. ex. en polissoldat posta vid alla nybyggnader utåt gatan, för
att afvärja hvarje för allmänheten farlig manöver, tillse att nedfallet
grus och stenar ögonblickligen sopas från gatan, o. s. v. Det är också
vanligt, att gatan belägges mcd halm utanför dc hus, der en svag sjuk
person finnes, och äfven vid sådana tillmlien är alltid en polissoldat
tillstädes, som tillser att dc åkande här färdas varligt. Gröfre stölder,
rän, inbrott äro i Wien sällsynta, och man prisar derför polisen.
Polissoidaterne äro en elite ifrån linjeregementerna, och denna beford
ran vinnes ej utan ett exemplariskt uppförande. Hemliga polisen besblr 50
dels af civilt klädda polistjenstemän. hvilka folket kaila »Naderen>,
och hviika egentligen tilihöra ordningspolisen, dels af personer i

En för ändamälet inrättad bank, vid hvilken delinqventens hais, armar och ben
fastbindas.
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alla samhällsklasser uti polisens sold, hvilka utgöra spioner pä frem
lingars uppförande och pä de inhemskes oöfverlagda yttranden. Man
har mänga prof uppä, att dc förre hastigt fätt bege sig öfver gränsen, de
sednare fått resa till Spielberg eller nägon annan säker ort. Numera
pästäs det dock, att vederbörande blifvit mera toleranta, ehuru derföre
icke mindre nyfikna. En fremling gör derföre alltid klokast 1 att hålla
tand för tunga. Börjar man ett samtal om styrelsen, sä bringar man
blott den glada och vänliga Wienaren 1 förlägenhet. Om kejsaren och
erkehertigarne kan han möjligen språka, men för furst Metternichs

10 namn fruktar han värre, än en pietist för den ondes. Man har säkert i
Wien aldrig hört detta öfver hela verlden ryktbara namn nämnas.

Om landets utrikes-politik fär man först veta utifrån. Likaså är
förvaltningen af statens medcl en hemlighet, så att man endast
gissningsvis kan veta, hvad som verkligen utgifvits och infiutit. In
komsterna uppgifvas dock till ungefär 240 millioner FI. Conv. M., d. ä.
ungerär 440 millioner R:dr R:gs, hvilket i förhållande till folkmängden,
33 millioner, gör nägot mera Lin 13 R:dr R:gs pä person. Är 1811
gjordes, såsom kändt är, en statsbankrutt, men statsskulden har sedan
dess äter stigit öfver det fordna beloppet. Län hafva blifvit gjorda 1816,

20 1818, 1823, 1824, 1826, 1831, 1833, 1835, och dessa tillsamman med
den äldre statsskulden beräknas nu till 700 millioner Conv. M. Detta
sväfvar dock temligen i dunkel, emcdan amortissementsfondens ope
rationer icke äro kända. Ett regeringens medel att hälla statspapperen
i kurs bestär den, att alla depositioner i allmänna kassor, kautioner för
uppbörd, leveranser o. s. v., ske i sådana, samt att behällningen i
städernas kassor, i förmyndarekamrar m. m., anvandes till inköp af
statsobligationer. Af alh synes dock, att rikets penningeaffärer inga
lunda äro blomstrande.

Likasom man klagar öfver förvaltningens invecklade skick, sä säges
30 äfven uppbörden vara högst kostsam. Likasä talas om stora underslef

vid uppbörder, leveranser för armen o. s. v., och militärväsendet anses
i allmänhet stä pä dälig fot. Sä räknas för en arm af 270 000 man,
indelad 1 33 divisioner, 9 fältmarskalkar, 31 fälttygmästare och gene
raler af kavalleriet, 143 fältmarskalk-löjtnanter (generallöjtnanter), 202
generalmajorer, 358 öfverstar o. s. v., deis i aktiv tjenst, men till större
delen pensionerade. Subalternposter tillsättas af regementschefen och
bero derföre vanligen af rekommendationer eller penningar. Ser man
pä allt detta, sä synes fursten-statskanslern icke hafva varit lika
verksam inät som utät.

40 Man är beredd att tro, det adein uti en stat som Osterrike skall vara
serdeles gynnad. Den är det ocksä i sjelfva verket genom nära
uteslutande rättighet att besitta jorden och genom tiliträde till alla dc
indrägtigaste embeten, som icke nödvändigt fordra högre insigter.
Ehuru alla embeten äfven stå öppna för ofrälse män, sä hinna likväl
desse sallan till dem, och dä det händer, förvandlas dc sjelfve till
adelsmän. Sädana embeten tillhöra dock blott den högsta och högre
adeln, medan den mindre förmögna landtadeln Iefver pä sina gods. På
den civila banan tjena sädana högembetssvenner utan lön i de lägre
graderna (d. ä. dc läta förrätta dessa tjenster) och tillskynda derigenom

50 statskassan en besparing, medan dc förvärfva sig sjelfva en förtjenst.
som snart bör belönas. Dä den ärfda egendomen hufvudsakligcn
öfvergär till äldsta sonen, sä är det isynnerhet dc yngre sönerna, som pä
detta sätt mäste försörjas. Men, säsom sagdt, gäller detta endast den
högre och rikare adeln. Den fattigare, som är utan förbindelser, och
hvars uppfostran, likasä litet som den högre adelns, gär ut uppä
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inhemtande af kunskaper, har svårare att komma fram. Bördsstolthe
ten hindrar den att idka någon näring, och denna större del af adein
befinner sig derföre icke i nägon serdeles prisvärd belägenhet. Så är
adeln gynnad icke sä mycket genom bördens privilegier, som genom sin
rikedom och sin ställning till hofvet. Endast Ungerska adeln njuter
stora privilegier, säsom dem, att ensam ega jord och ensam hafva rätt
till embeten, jus honorum. Rätt att ega jord hafva i de öfriga länderna,
jemte adeln, borgare i alla »kejserliga, fria städer» samt köpare af
kronogods. Med undantag afdenna rättighet och frihet från konskrip
tion, är den Österrikiska adeln säsom herrskande kast derföre heldre en 10

byräkrati, än en aristokrati.
Till de fördelar, som äro den högre adeln förbehållna, höra äfven

biskopsdömen och andra kyrkans högre värdigheter. Bland de förra
finnas dc, som gifvaen inkomst af 300 000 FI. Conv. M., ehuru andra
gifva knappt tiondedelen af denna summa. Likväl skola de högre
klosterföreståndarne, som utgå ur den ingalunda bördsstolta munkho
pen, föra ett mycket skrytsammare, mera vällustigt och stundom
vanärande lif, än biskoparna. Under Joseph II sekulariserades en
mängd kloster, men nya tillkommo åter under Frans 1. Rikedom finnes
endast i de gamla klostren och abbotsstiften, men Franciskaner, 20
Augustiner, Kapuziner och andra tiggarmunkar skola hafva föga
annat att lefva af, än de 200 FI. och 12 skålp. snus, hvilka regeringen
årligen bestär dem; ty numera tror just ingen pä den salighet, som
förvärfvas genom skänker ät munkarne. Andra ordnar, säsom de
barmhertige bröderne, Elisabethiner-nunnorna och de barmhertiga
systrarna (Soeurs grises), sysselsätta sig uteslutande mcd sjukas vård i
egna, genom frivilliga gåfvor underhällna hospital, och stå derföre i
stor aktning, uti hvilken äfven Prämonstratenser, Benediktiner samt
Salesianer- och Ursuliner-nunnorna, som alla helgat sig ät ungdomens
uppfostran, mcd rätta deltaga. 30

Undervisningen i Österrike hvilar pä de kända principer, hvilka
kejsar Frans framställde i sitt yttrande: »Jag behöfver inga lärda män,
utan blott goda undersäter». En stor del af dc förmögnares barn,
isynnerhet flickorna, gör sin uppfostran i klostren. Afven vid dc lärda
skolorna, gymnasierna, 230 till antalet, äro oftast munkar och prester
anstäflda såsom lärare. 1 dessa skolor, der det läres: religionskunskap,
latin och grekiska, prosodi, retorik, historia, geografi och aritmetik,
måsre lärjungen dröja sex är. Sedan afgär ynglingen till Universitetet.
Sädana finnas i Wien, Prag, Grätz, Lemberg, Ollmfltz, Inspruch,
Padua, Pavia och Pesth. Här studeras de tvä första ären geometri, 40

naturlära, logik, moral, rcligionsfilosofi (?). Ett besynnerligt stadgande
befriar dc betalande eleverne frän att lära ailmän- och naturalhistoria.
Kursen är sedan för jurister och teologer fyra, för läkare fem är. Afven
nu undgä dc betalande att lära Ösrerrikes historia, diplomatik, estetik
och nyare spräk. Blifvande prester öfvergå efter den tvååriga filosofiska
kursen till seminarierna, der dc fyra är fortsätta sina studier under
stränga religiösa öfningar. Doktorsgrad ijuridik och medicin är vanlig,
i teologi och filosofi sällsynt, ty dc förra, isynnerhet den juridiska
graden, gifva pengar, dc sednare deremot äro icke ens oundgängliga för
att vinna en profession. Vid professioners besättande tillgär så, att dc 50

sökande sammanträda pä bestämd dag, för att, under tiilsyn af en
pröfningskommissarie, hvar för sig skriftligen besvara nägon af dc
omedelbart frän »k. k. Studienhofcommission» insända vetenskapliga
frägor, hvilkas försegling vid tillfället brytes. Aspiranterne fä, säsom
studenter vid författandet af en proflcria, icke lemna rummet, förr än de
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aflcmnat sina afbandlingar. Dessa sändas nu till nämnda myndighet,
och ingen menniska hör något vidare utaf dem. En af säliskapet får
tjensten — ingen vet om för krian eller andra meriter, eller genom
mäktiga förespråkares förord. Eftcr sådana lärdomsprof Iåter det ej
otroligt, att en professor 1 Prag nyligen skulle hafva förblandat
bokhandlaren Wigand i I.eipzig med Wieland, och bekiagat sig öfver
dc rabulistiska skrifter gubben på sednare tid skrifvit. Öfverallt följas
vid undervisningen noga dc bestämda läroböckerna, och professorer
nas häften stä under noggrann inspektion. Serdeles vaksamhet öfvas i

10 synnerhet öfvcr litran i prcstscminarierna. 1 Wien fär man vanligen se
dessa seminarister mcd bieka afmagrade ansigten, barhufvade, klädda
i svarta talarer, sitta eller vandra i Schwartzenbcrgska trädgärden, i
förstaden Landstrasse, läsande p1 ett kollegiihäfte och utantiil recite
rande dess innehäll. Ali undervisning skall också endast vara byggd
uppå utanläsning. Förf. lyckadcs ickc ätkomma nägon Lektionskata
log för universitetet i Wien, men p1 dc par förehisningar han besökte
gjordes cndast öfversättningar eller förklarades kompendier’. För
dessa studier var den omsorg knappt nödig, som visades dem genom att
mcd kedjor spärra de angränsande gatorna, på det dc ej måtte störas af

20 vagnsbullret. Studenternes antal uppgår till 2 000. Professorerne äro ci
serdeles högt lönade, i filosofiska fakulteten mcd 600 ä 1 000, i dc öfriga
mcd 800 1 600 fi. Den i Tyskland vanliga inkomstcn genom privata
kollegier finnes ej här. Gymnasiilärarne hafva endast 400 Ii. Dessas
däliga aflöning skall föranleda stora oordningar i afseende å lärjungar
nes behandling, deras betyg och befordran mellan dc skilda klasserna
samt till universitetet. Folkskolorna äro i slätt tillstånd, dels i följd af
lärarnes usla aflöning, men förnämligast af den orsak, att desse
tillsättas af egendomsherren samt följaktligen genom köksintriger.

Pä samma sätt tillsättas äfvcn dc fiesta prester p1 landet. 1 afskildarc
30 traktcr skall deras belägcnhct och lcrnadssätt ickc skilja sig ifnln

bondens genom annat, än lättjcfullhct. Till följe af cclibatet framvisar
också i öfrigt prcsthushållct ofta mycken oordning. Prcstcrnc äro
derförc ofta personligen föraktade af allmogen. som likväl mcd myckcn
noggrannhct iakttager den cercmoniclla gudstjcnstcn. Folkct skall
sålunda öfvcrhufvud vara bigott, utan serdeles undcrdånighct för
prestcrskapet, men dc bildadc klasserna deremot ganska skeptiska,
oaktadt annat exempel uppifrån. Tolcranscn är ännu cj alltför Iängt
hunnen. Protcstanter hafva väl fri rcligionsöfning samt kunna för 500
personer uppbygga en kyrka. bilda cgcn församling och sjelfve utvälja

40 sig en lärare, som likväl bckräftas i embctet af rcgcringcn. Mcn dessa
kyrkor få hvarken hafva tom ellor klockor cllcr ingång från gatan.
Likaså fil protcstantcr cndast gcnom serskild dispens rättighct att
bekiäda något embete. Vid biandade äktcnskap uppfostras barnen i
katolska rdligionen, om fadrcn bekänner den, men uti annat fali
sönernc i fadrens religion och döttrarna i den katolska. Den protcs
tantiske presten stär också 1 afsccndc ä kyrkoböckcrnas förande under
nägon katolsk prests uppsigt, och denne uppbflr en afgift för hvarje
vigsel, dop, begrafning inom den protestantiska församlingen. Dcssu
tom skola protestantemne vara utsatte för många vexationer utom ellcr

50

______________

Wien har utmärkta vetenskapiiga samiingar; deribland kejserliga biblioteket,
äfven berömdt för den serdeles vackra salen, som rymmer heli bokförrådet, 300 000
volumer, det rika naturaliekabinettet och den intressanta brasilianska samlingen,
jemte fiera andra i kejserliga borgen. Den enda i sitt slag i Tyskland är den sköna
samlingen af anatomiska och patologiska vaxpraeparater i det såkallade Jo
sephinum, i Alster-Vorstadt, egentiigen ett institut för armeens blifvande läkare.
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mot lag, isynnerhet i Ungcrn. Judarne arO Iikaså temmeligen strängt
hållna genom serskilda pålagor, hinder för deras giftermål o. s. v. 1
Ungern, der dc hittills varit mycket förtryckta, hafva de nyligen crhållit
större Criheter, hvartill dels penningar för ögonblicket, deis adelsmLin
nens bchof af förstr1ckningar sUgas hafva förhjelpt dem. Den tolerans,
som i Österrike finnes, daterar sig från Joseph II och år 1781.

Om, såsom ofvan blifvit visadt, Österrike i mycket står cfter det
öfriga Europa, så kan detta förklaras ur tvenne orsaker. Rikets
sammansUttning af så många heterogena beståndsdelar, hvilken för
hindrar alit gemensamt fosterländskt intresse, en Österrikisk na- io
tionalanda, att uppkomma, har tvungit regeringen till stränga åtgarder
i förhållande till tidens liberala tendenser. Ty en vaknad nationalanda
och frihetsbegär skulle kunna hafva monarkiens splittring till följd. En
annan fråga är, om ej å ena sidan Böhmens, Mährens och Galiziens, å
den andra Lombardiets konstitucrande till sjelfständiga stater, säsom
Ungern, endast genom regentens person förenade mcd dc öfriga
Österrikiska staterna till ett statsförbund, skulle lemnat säkrare garan
tier för monarkiens framtida bestånd. Den andra orsaken till stilla
ståendet Iigger deruti, att adeln eger mera än 2/3:delar af hela rikets
jord. Deraf kommer hufvudsakligen massans ekonomiska betryck och 20
dess jemförelsevis ringa bildning; deraf också byråkratien och lagarnes
däliga tillämpning, äfven då dc i och för sig äro ändamålsenliga.
Rättighet för hvarje undersäte att besitta landets jord skulle snart
förändra detta förhällande, men den jordegande adelns materielia makt
hindrar regeringen att medgifva en sädan frihet. Förtrycket skk därföre
qvar.

1 dc fali regeringen har fria händer och icke bindes af omständighe
terna, röjes öfvcrallt dcss sträfvandc för foikets välstånd. Sä göres allt
för handel Och industri och för biidandet af ett sjclfständigt borgare
stånd. Offentliga, vaI inrättade och doterade läroanstalter för blifvande 30
näringsidkarc saknas icke. Sä ett polytekniskt institut i Wien, ett annat
i Prag, samt ett icke obetydligt antal realskolor, en berömd bergsaka
demi i Schemnitz, som täfiar mcd den uti Freiburg i Sachsen. Likasä
finnas fyra betydiiga läroanstalter för skogsväsendet. Sanitetsanstalter
na i Österrike äro berömda och förtjena att vara det. Den redan
omnämnda »medicinskt-kirurgiska» Josephsakademicn i Wien besökes
äfven mycket af utländningar. Allmänna lazarettcr finnas 40 å 50.
Bland dem utmärker sig det i Wien, för 2 000 sjuka; men äfven dc
öfriga påstås vara exemplariskt inrättade. Sjukhus (Siechhäuser), der
personer bchäftade mcd obotiiga äkommor vårdas, finnas till ungefär 40

lika antal. Dessutlm en mängd accouchementshus, barnhus, enkhus,
fiera än trettio anstalter för faderlösas vård, rika Och tairika uppfost
rings- Och fattigförsörjningsanstalter, därhus o. s. v. Regeringen upp
offrar för dessa ändam’åI årligen ofantliga summor, och den ailmänna
välgörenheten stär rcgcringens bemödanden ickc efter, sä att vaI i intet
land välgörenhetsanstaltcr finnas talrikare der ändamålscnligare in
rättade. Bland därhusen bär det i Prag europeisk namnkunnighet. Här
vårdas nu 350 dårar, mcn det är redan beslutadt att bereda plats för ett
dubbelt antal. Ett besök derstädes är lika lärorikt, som det är tröstande
att se, huru en mild behandling förmär lägga band äfven pä den 50
vanvettiga. Kroppslig aga och inspärrning äro här helt och häliet
bannlysta. Endast kaila bad och förknappad diet användas för dc
oroliga samt, vid alltför stor väldsamhet, tvångströja. Af hela antalet
funnos vid förf:s besök endast tvenne dermed försedda, men äfven
dessa kunde efter behag gä omkring ätföljda af en väktare. Den ena af
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dem såg lidande ut, och tjenstgörande Jäkaren lät för en stund lösa hans
armar, man att han missbrukade sin frihet. Dc lugnaste få arbcta i en
köksträdgård och sköta ett åkerrält, dc 1 andra klassen hafva en
blomsterträdgård under sin vird, och dc i den tredje bcsöka fritt mcd
träd planterade stora gårdar. Dcssutom hafva de i första klassen sina
snickare-, skomakarc- och skräddare-verkstäder, qvinnorna spinna,
väfva och sy kläder. Dc i andra klassen förrärdiga madrasscr o. s. v.
Äfven Iazarettet i Prag förses härifrån mcd en mängd af dcras arbeten.
Så mycket möjligt är, lemnas valet af kläder åt hvars och ens smak.

10 Dieten och rummens inredning är nägot olika för dc skildaklasserna,
Dc hafva sina konversationsrum, biijardsal, badrum o. s. v. Afvenså en
egen kyrka, der musiken uppföres af dem sjelfva, och den en målare
ibland dem utprydt. Kapellmästaren, äfven en däre. var vid Ibrf:s
hesök sysseisatt mcd att arrangera ett violin-stycke, som han nyligen
erhållit, rör sin orkester. En gång om äret hålles till och mcd bal för dc
tvennc första klasserna. men eljcst äro karlar och qvinnor afstängda
från hvarandra. Det hela är ett verk af outtröttligt tålamod och
menniskokärlek. En sådan behandling är endast möjlig derigenom. att
vid inrättningen finnas fcmtio vaktkarlar, och, såsom läkaren sade. att

20 »dcsse äro exempladske män. hvilka ingen annan bclöning fordra än
en godt samvetes vittncsbörd.»

Alla sädana direkta åtgärder för undersåtemes bästa hafva vanligen
utgått från monarkernes personligt välvilliga och mcnniskoälskandc
sinnelac. och Habsburgska husets lcdamötcr hafva alltid varit utmärk
ta för rättsinthet och hjertats godhet. så att det ligger myckcn sanning
i dess valspräk: reera luen. Dcremot hafva de uteslutandc hyllat den
faderliga regerinaens Ihreträden. och hvarje folkcts anspråk pi någon
sjelfregcring har fått stä tillbaka. Annu äro politiska förbrytare dc
strängast straffade. stringare än dc ränarc och mördarc. som undslup

o pit dödsstraffet. Likvill giftes det äfven i alla Osterrikes provinser
»Landtständcr.» Dcsse välja ett permanent utskott af tvä lcdamöter.
hvilkas pligt är att ordna skattcrnas fördelning o. s. v.. och hvilka
afiönas af regeHngen. Ständcrna sjclfva. bestäende af »Prälaten. Her
ren. Rittcr und Barger», sammanträda pä kallelse en gång hvarje år. för
att rådslä öfver — d. 1 säga ja till det älagda — skattebeloppet. hvanid
tvennc kejserliga kommissarier och ett kompani grenadierer assistcra
dem. 1 Wien hafva Nedra-Österrikes ständer för detta ändamäl ett nyss
uppbygdt, präktigt palats. Landtdagcn beskrifves som följer:

»Landtbåden äka under tillopp af en mängd äskädare upp i prakt
40 fulla, sexspänniga, på gammaldagsvis mcd förgyllningar och lös grann

lät rikt prydda statsvagnar, till hvilka bästarne blifvit länade från
nägon forvagn, emedan dc fiesta af dessa landets representantcr aldrig
egt nägot eget större ckipagc. Framför och bredvid vagnarne trafvar ctt
från alla stadens delar sammanrafsadt manskap, uti ett rikt livri,
sparadt för denna dag ifrän det cna Aret till det andra. Borgrarne
paradera i lysande uniformer, mcd svajande piymer och blixtrande
gevär. Trummorna röras, de skilda regementernas musik skallar,
fanorna sänkas, och hela den borgerliga krigshärcn skyldrar gevär mcd
alfvarsam min och falskt tempo. Längsamt rörer sig tåget förbi dem,

50 mcd borgerskapets kavallerister pä hinade hyrkuskhästar i spetsen, och
kommer till samlingssalen, för att här under dödstystnad höra monar
kens önskningar sig förcläsas, dcrpå göra en djup, bifallande bugning
för den toma thronen och dc båda kejserliga komissarierna på dess
båda sidor, och genast äter åka tillbaka under samma bullcrsamma
pomp och ståt. Ett välförscdt middagsbord och jublande skålar för
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kejsaren Och kejserliga familjen sluta den imposanta högtidligheten».
Derefter ätervända ständernas ledamöter hvar och en till sitt, för att

förbereda sig pä samma riksvigtiga uppdrag till nästa är. Sä kunna
gubbarne efter en lefnad af 60 ä 70 år icke klaga, att de ej fått vara med
om statens afPärer. Och affärerna — de gä, sä länge det behagar Herran.

Öfra Österrike är ännu ett haift alpland, men det nedra, isynnerhet
trakten kring Wien, är en oupphörlig äker, som hvälfver sig öfver
iängsträckta kullar och endast här och der afbrytes af nägra enstaka
berg. Förf. reste ifrän Wien pä jernbanan till Brflnn (18 mii pä 5 1/2
timme) samt vidare öfver Königingrätz till Prag och Dresden. Jernvä- jo
gen gär pä en trädbrygga öfverDonau, som här fiyter iugnare. PA dess
venstra strand utbreder sig den ofantliga slätt, pä hvilken Wagram och
Aspern ligga, och man färdas tätt förbi den förra obetydliga byn, som
genom en närliggande, fältet dominerande kulle blef hufvudpunkten
för den strid, hvilken den gaf sitt namn. Ju närmare man här kommer
till Mähren, desto mera kuperadt och skogrikt blir landet. Bruun, en
vigtig fabriksstad, ligger vid bergens fot i ett ganska täckt hige, men det
ruskiga Spielberg, som hotande höjer sig öfver staden, gör att man
finner luften härstädes qvaf. och den eljest ljusa staden tryckande
dyster. Huru mänget ädelt menniskohjerta har icke der klappat ut, i 20
dessa hvaif, emedan dess för menskligheten varma blod förvirrade
ögats beräkning af de krafter, som styra verlden. Samma känslor,
samma sträfvanden i en annan tid eller pä en annan punkt af jorden
skulle hafva gjort dessa män till mensklighetens hjeitar. Men just
derigenom är menniskan förnuftig, att hon iefver i det verkliga och
förnuftiga och icke sträfvar att inom staten förverkhga känslans elier
fantasiens drömda lycksalighetstiliständ. — Mähren är ett bergigt
landskap, otillgängligt för högre kultur, och hela trakten frän Brönn till
Zwittau, pä Böhmiska gränsen, har derföre en temiigen nordisk
karakter. Böhmen deremot, isynnerhet dess norra och nordöstra del, är 30

ett jemnt och rikt odiadt land. Hela dagsresor ser manöfver den
oändhga, blott af kullar och skogslunder afbrutna, odlade siätten
Riesengebirge och dess stoltaste spets, »die Schneekoppe». Vester om
Prag deremot synas äter bergen vidtaga. Sä usla, som dc vanhgen
beskrifvas, se de böhmiska byarne icke ut i dessa trakter, ehuru man
äfven stundom ser smä kojor i mängd, och det i det inre af bondens
boning är fattigt och smutsigt. Här vanhga stölder och rän uppä allmän
landsväg, samt äfven dc inföddes fruktan för sädana olyckshändelser,
vittna ej serdeles fördeiaktigt för alimogens belägenhet.

En sakkunnig författare säger om böndernas belägenhet i Böhmen, 40

Mähren och Galizien: »Här är det icke nog, att skatterna till kronan,
det frän feodaitiden härstammande Robothsystemet (dagsverken till
herregärden) och otaiiga andra utskylder, till egendomsegaren, till
presten, skolläraren, byherden, skorstensfejaren o. s. v. äro af den art,
att tyngden af dem och det härigenom förorsakade, mer än tiggarhka
lefnadssättet blifva odrägliga att bära, utan äfven sättet för godsens
förvaltning mäste anses för ett hufvudsakligt ondt. Med jemhård
stränghet och godtyckhghet indrifves af tjenstemännen hvarje pälaga,
och der dess indrifvande är fysiskt omöjligt, der lägges i gården en
»Militärexsekution», tilis egaren försält sin sista ko och mcd den 50

blodiga köpeskiilingen för denna betait sina rester. Endast genom
skänker till uppbördsmannen kan miskund och en kort väntetid af
nägra veckor köpas. Huru ofta händer det ej, att den i hufvudstaden
garnisonerande militären är otillräcklig för exsekutionerna. — Hvarje
egendomsinspektor afiönas vanligen mera mcd landtmanna-produkter,
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än mcd penningar, och är derjemte i hvarjc stund beroende af
egendomsegarens infaii och godtycke, sä att denne när som heist kan
skilja honom från tjensten och derigenom för iängre tid beröfva honom
aila inkomster. Hvar och en sädan känner detta ailtför väl, och,
emedan han lätt kan för ett sådant faii berakna det bcdröfliga i sin
belägenhet, så ser han sig tvungen att, om ocksä p1 orättmätigt sätt,
skrapa ihop alit hvad han kan, för att vid en möjiig föriust af tjensten
hafva nägon bcsparing. Viii derföre bonden se sig menskligt behandlad,
så mäste han icke blott häila sina hästar tiilreds för den stränge herr

10 öfverinspektoren, sä ofta denne viii göra en resa för sina affärer elier
för sina nöjen, utan äfven i behagiig tid offra en fet stek ät hans kök
eiler en hård guiden ät hans privatkassa. SjeIf iefver bonden heia äret
om af potatis och mcd hafra uppbiandadt rägbröd, och kött är en för
honom oätkomiig artikei, om icke händetsevis nägot boskapskreatur i
byn störtat. Sädana missförhälianden kunna aidrig afhjeipas; ty större
deien af egendomshcrrarne Iefvcr. är ut och är in, uti nägon större stad,
och dc äro nöjda, om dc biott regelmässigt erhälia penningar till sina
stora utgifter. ingen bryr sig om, huru bonden betalar ellerom han kan
betaia. iika sä litet som dc ileste egendomsherrar i öfrigt bekymra sig

20 om sina underiydande.»
Men denna mäining är nedshiende. Lät oss hcllre resa till Prag. der

nybyggda och väibyggda stadsdeiar vittna om borgarcståndets i Öster
rike stigande välmåga och anseende, men der ocksä härden finnes för
en ny. mot den germaniska bildningens välde fiendtlig foikröreise.
Denna yttrar sig i den uppblomstrande Czechiska litteraturen, som är
en frukt af vaknad nationalanda hos dc siaviska stammar, hviika.
hkasom dc i visst hänseende ännu lyda under tyskt öfverherrskap.
hittiils inom dc biidade klasserna varit helt och hålict slafvar af en för
dem biott ytlig tysk kuitur. För hvarjc dag upprcser sig denna reaktion

30 alh mera hotande mot Tyskiand, ty den tyska stammen är ifrän
Östersjön till Adriatiska hafvet omslutcn af en kedja siaviska stammar.
Och man måste medgifva. att det för en nation är mera förskräckande.
dä dess bildning förlorar sina inkräktningar. än om den blott nödgas
1terge en tiiifäilig landvinning. Den enas död är den andras bröd. Det
hgger i sakernas ordning, att en kufvad nation ätervinner sitt national
medvetande och sin sjeifständighet, men att den detta gör är ocksä ett
beis på den herrskandes svaghet. Vi hafva i det föregäende sökt
antyda. huru en sädan reiativ oförmäga att verka utåt hos den tyska
vetenskapen och dermcd hos den tyska biidningen öfverhufvud sam-

40 manhänger mcd nationens ringa poiitiska betydenhet.
Prag har väi ett skönt iäge vid fioden Moldau, dock ej sä utmärkt,

som det ofta beskrifvcs af dem, hviika biott jemföra det mcd Herlins,
Mtinchens och tili en dci Wiens föga reninde omgifningar. Stadens inre
är, mcd undantag af Neustadt. öfvcrhufvud icke iockande. Den
beryktade bron är öfverlastad och brokig, och står vida efter den öfver
Elben vid Dresden. Nu har den seU en lätt och elegant medtäflare
uppvexa i den nya hängbron, som har 1 200 fots längd. lfrän Hrad
schin, en högt belägen del af staden, säsom södra bergen i Stockholm,
har man en skön öfverbljck öfvcr den mcd dess 82 tom; hkasom ä

50 andra sidan den massa af stora byggnader, borgen (mcd 440 rum),
dömen och en mindre kyrka, som kröna denna stadsdel, sedda ifrån
bryggan eiier motsatta strandcn gifva en imposant anbhck. Staden har
ii 5 000 invänare; doek synes rörelsen icke vara stark — om ej i
ficktjufnad. Förf., som blott dröjde tolf timmar i staden, förlorade
under denna tid sin näsduk, troligen 1 sjelfva domkyrkan vid den hei.
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Nepomuks siifvergrafwird, och, dä han omtalade händelsen, flck han
höra, att man i Prag alltid bär näsduken i barmFickan. Sammaniefna
den säges här ännu hafva någon släng af Wiener-glädtigheten.

Fastän man redan, förrän man kommer till Prag, tydligt kunnat
skönja den bergsklyfta, genom hvilken Elben tränger ut till Sachsens
fäit, har man ännu 18 mii till densamma. Men vägen till Dresden kastar
sig nägot ät vester, Och man har sä till gränsen vid Peterswalde blott 16
mii. Sä är man äter i det träkiga norra Tyskland, ehuru ännu Dresden
har nägon skymt af posi, den nemligen, som utsigten frän liröhlska
terrassen elier anblicken af Sixtinska madonnan breder deröfver. Men 10

den omgifvande naturen öfverhufvud, folket Och deras 1ff— alIt ser blott
kälkborgerligt, steit Och snusförständigt ut. Med njutningen häraf kan
man fortsätta i Leipzig, der dock pi nyaste tid nägra verkligt sköna hus
upprest sig, i Haile, den till det yttre obehagiigaste stad i Tyskland, Och
i Magdeburg, stapeistaden för dc varor, som gä ifrän Hamburg till
Leipzig Och det inre landet, der. likasom vid Haile, omgifningen är sä
piatt Och prosaisk, en nordtysk näglnsin kan önska sig den. Sä äro
ocksä Eibens stränder beskaffade ända ifrän Magdeburg, läga, sandi
ga, videbevuxna, iloden grund, sä att dc ruskiga ängfartygen ofta icke
kunna fuliända sina turer meilan denna stad och Hamburg, vattnet guit 20
och tjockt — mcd ett ord alh mäkta träkigt. Förf. hade dessutom den
egna iyckan, att bäde i Leipzig, Haile och Magdeburg blifva beluxad pä
värdshusen, nägot som föröfrigt icke händt honom i Tyskland. Den
resande, som icke har affärer, mä gerna fly hela denna trakt af
Tyskland och, om ocksä icke från nägot häil vid dagsijus, resa midt
ibland ali denna naturens prosa till det poetiskt förkonstiade Beriin.

TEATER.

30
Tyskiands teater torde hafva iika liten egendomiighet, som dc fiesta
sferer i öfrigt, uti hvilka nationens andeliga 1ff uppenbarar sig. Eng
iands dramatik var mönstret för den nyare tyska, och ännu ses franska
dramatiska aister pä Tysklands skädebanor oftare än stycken af
inhemskt ursprung. Schiller gäller vai ännu för Tyskiands teaterskald.
Men ehuru hans entusiastiska kärlek för alit upphöjdt och ädeit i
känsia och handiing, hans djupa reflexion och varmt sväliande spräk
göra hans dikter nationefla och älskade, sä hafva hans dramer IikväI
smäningom fiyttat frän scenen till studerkammaren och sybordet. 1
teatertidningarna ser man beständiga klagomäl öfver vederbörande 40

direktioners uraktiätenhet att gifva hans eiler Shakespeares mästar
stycken, men direktionerna synas kanna sin pubiik och hvad som ger
teaterkassan inkomster. 1 sjelfva Berlin säg förf. Maria Stuart efter ett
års hvila gifvas för haift hus. Man fär ej tiiliräkna detta biotta
nyhetsbegäret. Drama’t fordrar mera, än nägon annan produkt afskön
konst, nägot genomgäende substantielt intresse, som uttalar sig i
individens pathos. Konungars herrskarebegär, hjeltars eröfringslust,
svärmande och religiös medeitidskäriek, allt detta ansiär icke en tid, dä
menniskoandens frihet frän ali auktoritet, folkens rättigheter o. 5. v.
icke blott äro taiesätt, utan verkande krafter för dagen, och dä 50

statshfvet alltmera sätter individens lif och dess verld af känsior i
bakgrunden. Sä länge dessa elementer icke verkiigen trängt igenom och
fätt en positiv form i individens vetande och handling, utan endast
finnas säsom sträfvande, behof, och yttra sig i blott förnekelse af det
gifna, bestäende, kan trohgen ocksä icke en dramatisk litteratur
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uppstå, som skulle ega eU annat intresse än nyhetens för dagen. Sä
hafva äfven i Tyskland dc nyaste dramer af en Raupach, HaIm,
prinsessan Amalia af Sachsen m. II. icke lyckats vinna någon större
popularitet, ehuru dc varit mera direkt arbetade för scenens bräder, än
t. cx. Schillers. Mera af den flägt, som genomgär tiden, röjes kanske i
Gutzkows arbeten, en man ur nyromantikernas leder. Men omstandig
hetema mäste äfven binda honom. Nyligen har äfven en annan ur
samma skola. Laube. mcd framgång uppträdt: men tiden har ännu icke
ralit sin dom öfver deras produkter.

10 Mcd den dramatiska litteraturen mäste äfven den dramatiska kons
ten stiga eller falla. Regeln ar dock i vär tid redan sä gifven. att en viss
grad af mästerskap nu lättare än förr mäste kunna vinnas. 1 alimänhet
lärer man likväl om Tyskarne kunna säga, att dc af en roll antingen
göra för mycket eller för litet. Samma konstgjorda entusiasm, som man
ofta nog hos dem träfTar i ailmänna lifvet. visar sig p1 scenen i en
tillgjord och bråkande pathos. En äkta teaterhjelte. som skriker, shk
och sparkar och i lugnare stunder träder uppä brädema mcd steg, [asui.
som vore de ämnade att bära ett kyrktorn, och mcd en häflning. som
en tamburmajors — en sadan finner man väl lättast i Tyskland. 1 sjelfva

20 Wien ansåg man sig icke rörhindrad att pHsa en sådant stampande
uppLrädande säsom god aktion. ehuru rollen var Almavivas i Figaro.
Skädespelarcn eller sängaren var en bland Berlins bcrömda, hr Böt
ticher. Pä sistnämnda stalle röjes dock 1 ailmänhet mindre spär af
denna ytterlighet. utan man gär der heldre till den motsatta, till ett blott
kallt beräknande, som. emedan det icke öfvergått till natur, röjer sig 1
hvarje ögonblick. Det jir 1 detta förhällande, dä skädespelaren hvarken
1 deklamation eller aktion ger nägot att klandra, mcn liRväl lemnar
äskådaren kall, som vi sagt att han gör för litet af sin roll. Hvad som
felas är pathos i ordets goda mening, den varma i handlingen och

30 sjelfförgätenhet hos individen. som just visar, att han är genomträngd
af nägot substantielt intresse eller af en egoistisk, verklig passion, som
dermed stär 1 strid. Ty 1 detta hänseende kan skådespelaren till och mcd
i någon män ersätta hvad hos författarcn brustit. Endast genom en
sädan patos kan han ocksä förmä äskädaren att glömma honom för
den person, han förestälter. För en mängd biroller uti en pjes kan dock
bristen häruppä vara en mindrc störande ensidighet, än öfvermättet;
men sträcker den sig äfven till hufvudpersonerna, så blir lätt deL hela
enformigt, medan i sednare fallet, vid en falsk pathos, ätminstone
ögonblick kunna gifvas. dä skädcspelaren förer sin publik mcd sig.

40 Dock har den sednare sä mycket Iöjligt och störande. att man
öfverhufvud finner sig mera beläten äfven mcd ett blott sansadt och
välbetänkt spel. 1 detta hänseende kan nu sägas. att talscenen i Berlin
eger Pöretrade Pör Tysklands öfriga.

Detta omdöme om sccnen i Berlin stöder sig mera p1 totalintrycket
af densamma än pä egenskaperna hos dess utmärktaste talanger. Ty
förf. hade icke tillfälle att se de manliga, Seydelman och Mantius, af
hvilka den förre, som erkännes för Tysklands förste skådespelare, vid
förf;s vistelse i Berlin var sjuk, den sednare, som är en i Berlin omtyckt
Mdc aktör och sängare, var frånvarande. Madame Crelinger såg förf.

50 i Maria Stuarts roll, men måste bekänna, att ehuru konstrikt fulländadt
hennes spel var, man dock hade svärt att glömma madamen för
drottningen. Mycket af illusionen förgick kanske derigenom, att hon
var äldre, än man gerna önskar föreställa sig den sköna. lättsinniga,
hvars fel Schiller lätit olyckan utplåna, säsom denna i sjelfva verket
kommer medlidandet att giömma dem. En egenhet var det, att scenen
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mcd Elisabeth här visade icke drottningens stolthet. utan qvinnans lust
aLI slacka sin harm. förf. kan icke afgöra. airi endast till följd af
skådespelerskans framställning. Elisabeths roll gafs mästerligt, fullt ut
lika väl sam Madas; men den spelande var obskur, Och förf. har glömt
hennes namn. Derigenom mä intet vara Crelingers stora talang betaget,
hvilken röjde sig i hvarje hennes ord, blick och åtbörd. Bland de fiera
berömda i öfrigt. förf. såg, till hvilka händelsevis hvarken den loftalade
madame Schröder-Devrient eller en berömd manlig Devrient (i Dres
den eller Berlin’?) hörde, vill han endast utmärka hr Döring i Stuttgart,
en man, som med mycken konst förenade lif och eld och. ehuru han to
nägon gäng öfverdref, likval alltid elcktriscrade åskådaren. Han delade
sig mellan skämt och allvar och föreföli lika mästerlig i båda arterna.

Jemför man denna del af tyska scenen mcd den i Stockholm. sä
mäste man å ena sidan medge, att kritiken ofta varit alltför strän mm
den sednare, medan man å andra sidan icke kan neka, att här saknas
nägot af halllning i det hela, sä att intrycket af en cnskilds talangfulla
spel Cörstöres af obildade och pretentiöst uppträdande medspelare,
äfvensom dc utmärktares spel ofta stadnar vid ett stelt manr. Det felas
konst och bildning, icke förmågor. Afven den bästa förmåga stadnar,
utan träget studium, vid ctt sjelfskapadt sätt, ±1 deremot skådespcla- 20

rens bemödande att för hvarje ny roll glömma och gömma det egna
jaget ger mångsidighet. Detta hjelper äfven den relativa oförmägan,
som, om hon icke kan göra konsten till natur, itminstone mcd dess
slöja tLicker naturens lyten, samt genom bemödandet att inhemta den
larer sig lydnad för sakens fordringar och vinner jemnhet i skick och
väsende. En skådespeiare, som endast viii lita pä stundens ingifvelse,
biir förr der sednare en odräglig machin, hvars enformiga rörelser man
kan liha kanna pä fem minuter. Klagan i Stockholm öfver talseenens
öfverhufvud förfall är obillig, emedan den föres öfverallt, och detta
förfall hör till tiden. Likasä vore det obilligt att klaga öfver brist pä 30

taiangcr, ty Stockholm eger dem jemförcisevis prisvärdt goda. Men att
dessa sä snart blifva utnötta och gamla. det är deras eget fel, emedan
det hiirieder sig frän bristande studium: och att det goda hos dem
dränkes i det däliga hos deras omgifning. det beror pä direktionen att
afbjeipa, som alitid bör kunna kita hjclpligt inöfva en biroli.

Foikteatrar aro nägot. som Stockholm saknar: fikasom hela Tysk
iand. utom Wien. icke eger nägon folkteater af värde. Och dock är det
otvifvelakti2t, att en sådan för den obildade massan i en stor stad är
högst nttig och bildande. genom att leda dess sinnen ifrån räa sinnliga
förströelser till konstnjutning. Wien. som i sina offentliga nöjen i öfrigt 40

sammanför olika samhällsklasser och derigenom bildar de lägres seder.
har äfven en folkteater, hvars föreställningar, ehuru ämnade för
massan, skanka också dc bildade njutning. Dc stycken här gifvas spela
uti folklifvet och aibilda det sådant det är, men mcd ständig persifflage
öfver dess svagheter och olater, under det att äfven de högre ständen fä
sin siäng af slefven. Likväl afmålas i dem icke egentligen de skilda
samhälisklassernas beröring med hvarandra, utan oftast är det feer och
andar, med hvilka skomakare, kammarjungfrur, hyrkuskar och sko
pulsare stä i rörbindelse. En fee uppfylier skoputsarens däraktiga
önskningar och låter honom erfara deras följder, eller räddar hon 50

honom ur den förlägenhet, i hvilken lika däraktiga företag störtat
honom, och hvar och en, som icke tror på andars mellankomst, hvilken
tro ocksä vanligen motarbetas af några löjliga sidor hos dessa andar,
han mäste tänka pä svårigheten att nuförtiden häfva dårskapens
följder. Då olaterna genom sädana utomordentliga tillstäliningar för-
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löjligas, så har en möjlig harm endast andeverlden att vända sig emot.
Förnämsta författarcn För denna teater är Raymund. Nu skrifver
Nestroy För densamma. Kun är en förtjenstfull komiker, ehuru ej af det
flnare slaget. Dess förnämsta skådespelare för närvarande är Scholz,
hvilken under förf;s vistelse i Wien var stadd pä resor, Juu mänad är
också i afseende ii teatern missgynnande för ett hesök i Wien. emedan
då den förnftmsta teatern af dc fem. som finnas. Burgteatern är
tillsluten. och dc förnumsta sujetter vid dc öfriga ro borta pä
permission. En hr Scutta öfverträltade vida Nestroy. Han uppträdde

10 som »Schuhwixfabrikant» i pjesen »der hinkende Teufel» och var
mästerlig. stilla och lugn. men hade komik i hvarjc min och åtbörd.
Pjesens knut är. ati en apotckare, hvars dotter den fattige blanksmör
jeftibrikanten älskar, fått rikedom och ett rart stenhus genom en
händelsevis funnen öfverlåtelseskrift från den sednares farfarsfar till
den förres, hvars upptäckt likväl skedde först efter fabrikantens
föräldrars död. Händelsevis en gång ensam i apoteket fär denne höra
en bedjande röst ur en af de stora burkarne. han öppnar locket och fär
se den haltande mcd små horn och hästfot krypa upp ur densamma.
Till mcksamhet yppar nu dcnne, att öfverlätelseskriftcn varit pro

20 forma. och det är nu blott fråga om atc få reda pä en annan skrift.
hvarigenom detta bevisas. Den haltande, som redan di för tiden
vistades j huset, visste väl. att en sädan fanns, men hade cj reda uppii.
hvart farfarsfadren undanstuckit den. Dc båda göra derföre uti en
vagn, bespänd mcd fiygande drakar, en resa från 1840 till 1740 och
inträda osedda uti farfarsfadrens snickareverkstad, der dc blifva vitt
nen till den tidens sedesamma borgarclif, likasom till den omnämnda
öfverlåtelseskriftens upprättande o. s. v. Detta sednare skedde, för att
mcd lämpiiga medel återföra den slösande farfadren, en ung man, pä
ordningens väg, men dervid upptäckes, att denne varit frånvarande

30 frän hemmet och gjort af mcd en liten summa penningar endast för att
rädda en fattig familj. Det hela är en skön och intagande tafia, och
isynnerhet pikant är blanksmörjefabrikantens förtjusning vid äsynen af
hans sköna adertonåriga, blifvande farmor. Han, sjelf en snart fyr
tioårig man, kan ej läta bli att smeka det täcka barnet — farmodren,
hvarigenom hans närvaro upptäckes, och han gär miste om kunskapen,
hvart den ifrägavarande räddande kontraöfverlåtelsen tar vägen. Men
den haltande är ej rädlös, utan för honom i en ångvagn till 1940, dä han
mcd förskrLickelse fär se sin sondotter, en gammal ful gumma, men till
sin glädje höra henne omtala, hvar hennes farfar, blanksmörjefabri

40 kanten, äterfunnit den vigtiga skrifvelsen, nemiigen i en viss gammal
byrä. som han ännu egde. i en Iönnlåda. För öfrigt är nu alIt den
uppochnedvända veriden. Luftskeppsbyräer och postkontor till månen
aro smäsaker. Qvinnorna hafva fullkomiigen emanciperat sig. och
karlarne intagit deras plats. En kypare, utstofferad som en gcneralad
jutant. har sitt eget palais. och en köksa, en gentil dame. spelar. för att
steka några hjerpar, blott en kavatina pä ett instrument, hvars tangen
ter kommunicera mcd köket. Det hela är besatt löjligt och gisslar.
likasom uppträdet från 1740, den närvarande generationens svagheter,
ehuru på annan väg. UppiösninEen gissas lika lätt. som äterfärden till

50 1840 skedde i ett Iuftskcpp. Askädare funnos lika många ur dc
förmögnare klasserna, som ur dc mindre bemedlade. och alla skrattade
afhjertans Iust. Dialogen föres på Wienerdialekten, ehuru ej sä strängt.
att den ej i det mesta förstås äfven af en fremling. Entreen är
naturligtvis för dc flesta piatserna högst billig.

Miinchen och Berlin hafva äfven folkteatrar, men ohyfsade. Pä förra
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stallet roa åskådarne sin publik mcd grofva ekivoker, på det sednare
roa spektatörerna sig sjelfva mcd skrik och plumpa upptåg samt göra
skådespelarne till föremål för sitt gyckel. Ledningen af en folkteater
fordrar i sanning, om den skall gagna, lika mycken insigt som
redigerandet af en folkkalender.

Om en egentlig tysk lyrisk scen torde man knappt kunna tala, då den
till en stor del fylles af Italienare och i öfrigt härmar dem. Mera
egendomlighet har den lyriska scenen i Sverige, d. v. s. i Stockholm,
ehuruvLil här icke finnas några originalkompositioner för scenen af
erkändt värde. Men sångrösten i norden är öfverhufvud för svag att 10

åstadkomma dramatisk effekt, och man åtnöjer sig derföre mcd att
höra de skilda partierna i en opera föredragas rent och mcd känsla. Det
är mera en sång för musikaliska soireer, än för scenen. 1 stället för
styrka och eld i sången, fordrar man ±1 dessa egenskaper i aktionen.
Denna ses också ofta bättre, än pä Tysklands lyriska scen, och
Stockholm egde i mamsell Lind en talang af denna art, hvars jemlike
icke så lätt stär att finna. Tyskarne, isynnerhet sydtysken, hafva en
märkbart starkare stämma än Svensken, men språket egnar sig icke för
sång, utan blir då oredigt och gör stämman oklar. För koralsång och
uthållande toner kan Tyskcns starka stämma vara effektrik, men den 20
volubilitet och snabba nyansering, som fordras för operan, eger den
icke. Dertill kommer Tyskens vanliga breda och sjelfbehagliga pathos,
som isynnerhet skaffar sig rum pä lyriska skådebanan. Derigenom blir
sängen sallan ett uttryck för sann känsla, eller har sängaren sjelfbe
herrskning nog, för att tåligt böja sig under konstens fordringar.

Vanligen anses i norden Tyskarne för serdeles musikaliska. Detta
anseende är rättvist, om det endast afser deras musikaliska bildning
och dennas allmänlighet i Tyskland. Säng och instrumentalmusik,
isynnerhet den förra, hör der ickc blott till namnet till skolundervis
ningen. Man kan få höra barnen i byarne p1 söndagseftermiddagarne 30

utföra flerstämmig sång, och skolungdomen ur elementarskolorna i
städerna sjunger ofta utanför husen, för att göra sig och läraren, som
inöfvar dem, en liten förtjenst. 1 HaIle såg förf. till och mcd 15 ä 18 års
ynglingar ur Frankeska institutet drifva denna, för dem dock, som det
syntes, nedslående rörelse. »Liedertafelm>, »Liederkränze», harmonier
och musikaliska kasinos finnas ofta fiera i hvarje smästad. Musikalisk
bildning är derföre ganska allmän, äfvensom öra för tonens renhet.
Men smak och djupare sinne för musik tror jag öfverhufvud felas.
Åtminstone finnes det ej hos studenterna; ty oaktadt melodierna till
deras sånger vanligen äro träaktiga och andefattiga, och deras hvar- 40

dagssång ett unisont skrik, tröttna dc ej att oupphörligt skrika om
samma slagdängor. Kommer man, säsom händelsen var mcd förf., i
nödvändighet att fiera veckor å rad dagiigen höra dessa sänger, så är
man verkligen illa deran. Nästan lika illa ut kan man stundom råka, ±1
en ung frodig Tyska sätter sig till pianot och ur full hals skriker ut en
kavatina. Bland folket hör man sallan någon annan sång, än barnens,
eller en lika dundrande som studenternas från nägot värdshus. Schwa
ben gör härifrån ett undantag. ty der hör man ofta ganska behagliga
folkmelodier tvåstämmigt skalla öfver fälten. Wien har säkert befolk
ningens uppblandning med italienskt och slaviskt blod att tacka för 50

dess finkänsligare musikaliska sinne. Böhmen, musikens käraste hem i
Europa, är ett slaviskt land, och den, som känner ryska allmogens
sinne och kärlek för musik, tillskrifver säkert icke den tyska bildningen
Böhmarens musikaliska fallenhet. Ar derföre Svensken i musikaliskt
hänseende sina tyska stamförvandter underlägsen, sä är han det i
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röstens styrka och i bildning, men ingalunda i sann känsia för musik,
i smak Och 1 tonens behag. Detta konstituerar 1 förf:s tanka äfven
skilnaden mellan den svenska och den egentligen tyska lyriska scenen.
Förf. tror, att svenska ailmänheten skulle vara föga belåten mcd ett
byte, och lägger dc stränga herrar kritici i Stockholm detta på sinnet.
Utom dc nämnda, Wurda och Reichel i Hamburg, hörde förf. bland
berömdare tyska sångare, Bötticher från Berlin, Krause, en angenäm
bas, från Mflnchen, en Hauser från Stuttgart, som mcd mycket bifall
uppträdde i Wien, och bland sångerskor mamsellerna Mayer och

10 Tuczek i sistnämnde stad, m:ll Evers från Stuttgart, Hähnel i Berlin,
Jazede och Hartmann i Mflnchen, utom flera mindre utmärkta —

sålcdes nog för att bilda sig ett totalomdöme, hvarifrån en mamsell
Sonntag, Heinefetter, Schröder-Devrient, hvilka förf. ej hän, mä biida
lysande och sällsynta undantag.

1 Tyskland har man ocksä Iätt om en måttstock för sitt bedömande,
genom den mängd Italienare, man der är 1 tilWdlle att hän. Förf. hörde
italienska operor i Dresden, der signor Moriani och signora Ungher,
bäda nu Wiens primaröster, uppträdde, samt i Berlin, der Pasta ännu
satte publiken i förtjusning. Pellegrini, den berömda basisten, sjöng i

20 tyska operan i Milnchen. Det var således ett ungt par och ett gammalt.
Obetingadt mäste man bekänna, att man icke vet, hvad drastisk sång
är, förrän man hört den smältande ilyta, jubiande fiyga eller vildt rasa
fram ur en utmärktare italiensk strupe. Tonen uttrycker icke känslan,
afbildar icke handlingen, utan det är som skullc sjelfva tonen vara ett
kännande och handlande väsende. Man likasom väntar, att den skall
frambringa en katastrof, och denna väntan är en nervernas spänning,
som fixerar blicken, hämmar andedrägten och fasthåller tanken vid ett
crescendo, såsom skulle detta bringa lösningen af den hänryckning, i
hvilken man är snärjd, vissheten om den handling, man redan anar.

30 Man behöfver dervid knappt nog se, endast höra, och aktionen
försvinner till en bisak. Pasta spelar egentligen ej, för att med min och
ätbörd uttrycka ögonblickets känslor, utan hon väljer vexlande plas
tiska attityder, hvilka man alltid tycker öfverensstämma mcd sångens
karakter. Det kan läta löjligt att tala om det plastiskt sköna hos en
temmeligen fet och frodig gumma, men detta Iigger hos henne, lika litet
som hos Taglioni, 1 kroppens former, utan i dess afrundade rärelser,
förnämligast armarnes och hufvudets. Hon har redan öfverlefvat sina
bästa dagar, och rösten är försvunnen isynnerhet i de lägre tonerna, sä
att hon i vissa partier, t. cx. af operan Tancred, hvars stämma fordom

40 var hennes triumf, till och med misslyckas. Men hon eger konsten qvar,
både i spel och sång, och aldrig kan den fira större triumfer än hos
henne i segern öfver ärens välde och den menskliga förmågans
bräcklighet. Förf. hörde Ungher bäde före och efter Pasta, men den
förra hade pä nägra veckor verkligen gått tillbaka. Hon hade eljest
mycken verve och friskhet 1 sång och aktion, samt i sednare hänseende
något af mamsell Lind, utan att uppnå henne. Jemförelsen var så
mycket intressantare, som förf. hörde Ungher äfven i Lucie. Men i
röstens styrka och sångens konst, bäde den tekniska färdighetens och
den högre drastiska, måste Stockholms älskling stä tilibaka — ej blott

50 för henne; likasom öfverhufvud Stockholms lyriska scen häruti är
underlägsen. Den ende, som här förmår beherrska orkestern, är en
Italienare, Belletti, och, ehuru hans röst icke är vaeker, har han likväl
nägot af italiensk konst, för att gifva ett begrepp om hvad dramatisk
sång är. För den, som äfven i operan blott fordrar rena och behagliga
toner, är en sädan sång skrik, men om man af detta skrik verkligen kan
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hänföras, sä mäste det vai vara något annat. Att den stundlm dertiil
urartar, derpå iemnade äfven den nämnde Moriani någongäng exem
pel, Och hos underordnade italienska sängare röjes sädant ofta.’ Men
dä en Pasta fortgår i ett par minuters crescendo, dä sitter man slagen af
häpnad, betagen af en fruktande njutning, som icke läter sig beskrifva.
Oförgätlig är för förf. den scen i Norma, der hln af Adaigisa får veta
Rlmarens Otrohet, Och nu 1 tlner andas ut sin slrg, sin förtviflan, sin
hämndiust. Sedan hln slutat, herrskade ännu en haif minuts dödstyst
nad i salongen, förrän man tänkte pä appiåderna, och denna häpna
tystnad var ett större bifalI, än de sednare, ehuru stormande de än voro. 10

Sådana duetter, som den derpä föijande, hvilken hon sjöng tillsamman
med en signora Feriotti (Adaigisa), eiler en annan i operan Semiramis
meilan henne och mamseil Hähnel (Arbaces), eiler den meilan Moriani
(Edgar) och Ungher i Lucie, fär förf. vai ej mera höra. Hähnel är en
gammal Berlinerpublikens favorit, men kraften af Pastas förmåga var
sä inspirerande, att man med en mun försäkrade, att den förra ännu
aidrig sjungit sä, som uti denna duett i Semiramis.

Balietten är ingenstädes 1 Tyskiand att skryta med. 1 Mflnchen
svänga sig dansöserna för anständighetens skuil uti vida kalisonger,
hvilket icke biott ser iöjhgt ut, utan, som hvar man finner, mycket mera 20
än trikåerna päminner om sängkammaren. 1 Köpenhamn öfverträffar
i förf:s tycke bailetten aila dem, han säg 1 Tyskland. Sceneriet i operan
i Stockholm kan tryggt mäta sig med de tyska teatrarnes, om man
undantager »Theater an der Wien» i Wien, der den ofantiigt stora
scenen, som rymmer smä armeer till häst och fot, är inrättad enkom för
storartade uppträden i sceneri-väg, för feerier, militäriska skädespei o.
s. v. Pä den nya teatern i Mflnchen, hvars machineri räknas till de
utmärktaste, sg förf. Robert gifvas med vida sämre scenisk effekt, än
i Stockholm. Afven sjelfva operasaiongen härstädes öfverträffas kan
ske af dem i Mtinchen och Dresden, men den förras djupa loger, och 30

dessas öfverlastande med utsirade rundbågar i den sednare betaga bäda
det enkia behag, den afven skönt formade operasaiongen i Stockholm
eger, hvars i öfrigt smakfuila utstyrsel endast missprydes af den afltför
skrala ridäen. Blott i Wien, dä operor gifvas, äterfinner man i nägon
grad den stora begärlighet att klappa bifall, som är sä utmärkande för
Stockholms teaterpublik, och endast i Wien hörde förf. publiken
begära da capo, genom förlängd handklappning, icke genom ord, men
det gäilde då icke sängarne, utan Mozarts musik.

40
VII. BERLIN. TYSKLANDS UNIVERSITETER OCH VETENSKAP.

»Berlin ist eine Stadt, die gross ist.»

Saphir.

Berlin har säsom hufvudstad och det egentliga Tysklands första stad
blott en port. ViilI den resande derföre genast vid första anbiicken finna,
att staden är stor, sä bör han, från hvilket väderstreck han än kommer,
göra en omväg och fara in genom Brandenburger-Thor. Ifrän Charlot
tenburg far han dä på en bred, snörrät chaussee, pä bäda sidor 50
omgifven af Thiergartens alleer, samt har framför sig den efter

Ehum ringa vigt förf:s omdöme äger, fordrar Iikväl rättvisan, att han härjämte hr
Belletti nämner hr F. Kinmansson, hvars sång säkert skulle hedra hvarje italiensk
opera i Tyskland.
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propyleerna i Athen byggda porten, mcd sina fem genomgångar,
barande den ryktbara segergudinnans vagn, hvilken 1806 harifrån
färdades till Paris, men återvände 1814. Innanför porten utsträcker sig
för hans blickar, 2000 steg lång, Berlins berömda »Unter den Linden»,
en gata eller rättare en esplanad mcd tredubbla alleer och en gata på
hvardera sidan, och långsåt dessa tvenne rader sköna hus. Till höger
kan han titta in i Berlins förnämsta, till en del glänsande, kaffehus och
restaurationer, samt deremellan beskåda den mängd af gravyrer,
hvarmed boklådornas utsida är garncrad. Pä venstra sidan finner han

10 endast några smärre handclsbodar. Men bäde till höger och venster
kan han skåda in i länga, raka, avenuen genomskärande gator, bland
hvilka Friedrichsstrasse, ungefär en half tysk mil i längd, genomskär
staden frän Hallischer- till Oranienbaumer-Thor. Då alleerna taga slut,
befinner man sig på en öppen plats, operaplatsen, har till venster
Universitetshusct, till höger Biblioteket, katolska kyrkan, en härmning
af Maria della Rotonda i Rom, och Operahuset, alIt stora och
imposanta massor. Genast på andra sidan om det sistnämnda är
Arsenalsplatsen, hvilken har sitt namn af den präktiga arsenalen, till
venster. Derinvid ligger det äfven vackra corps dc gardet, framför

20 detsamma BflIows och Scharnhorsts bilder i marmor, midtemot dem,
till höger för den ankommande, BlLichers gjutna staty och på samma
sida det sä kallade konungens palais, ett vackert hus, i hvilket den
aflidne konungen bodde, bredvid furstinnan afLiegnitz’s,’ mcd hvilket
det förra är förenadt genom en täckt balkong, som gär öfver tvärgatan.
Sedan färdas man förbi prins Wilhelms palais, nästan det vackraste
privata hus i staden, öfver slottsbryggan, mcd sköna, massivt gjutna,
arabeskformade brovärn, och hvarifrän man ser den nya Werderskyr
kan samt akademiens för byggnadskonsten palats, in i Lustgartcn.
Denna är en mcd träd planterad och blomsterprydd öppen plats, pä

30 hvars ena sida kungliga slottet, på den andra det utmärkt sköna
museum, pä den tredje slottskyrkan eller dömen och på den fjerde den
nyss öfverfarna kanalen, samt prydd af en vacker springbrunn, hvars
vatten stiger till 50 fot, och en gigantisk vas af slipad granit.

Här befinner man sig i tiet ståthga &rllns mcdelpunkt och har tillika
sett hela dess stät i det yttre, sä att man, om man endast velat se hvad
som i detta hänseende utmärker Berlin framför andra städer, här kan
vända om och fara tillbaka samma väg man kom. Men har man ocksä
sett allt detta i skönt väder, vid fullt solljus, samt derpä offrat ett par
timmar, mellan II och 1 f. m., då skådeplatsen är som mest lifvad af

40 menniskor, sä har man i sanning sett något ganska stätligt. Besinnar sig
den resande och läter bli att vända om, hvilket i alla falI torde vara det
klokaste, sä kan han fara ikring slottet, öfver slottsplatsen och öfver
den korta »lange Brflcke», mcd den stora kurfurstens lilla staty till häst,
till Hotel dc Portugal, der han kan fil en litcn kammare och god
betjening för anständigt pris samt kan hoppas räka — ickc Portugiser,
utan Svenskar, och der vi vilja anställa följande betraktelser, för att
derpå företaga nägra små cxkursioner i och utom staden.

Berlin Lir i sjelfva verket, enligt Saphirs ord, blott en stad som är stor,
icke en i egentlig mening stor stad. Folkmängden stiger väl enligt

50 sednaste bcräkningar till ett antal af 350 000, men ingenstädes kan en
sådan folkmLingd bättre förstä att gömma sig, än i Berlin. Endast fä

Denna furstinna var såsom ogift en obetydlig adelsdame, hvilken den aflidne
konungen lärde känna vid ett bad och i en handvändning gjorde till sin gemäl samt
Preussens, ehuru icke krönta, drottning.
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gator se lifiiga ut, förnämligast Königs-, Ross- Och Leipziger-Strasse
samt den del af Friedrichs Strasse, som ligger emellan Unter den
Linden Och Oranienbaumer Thor. Den öfriga större delen af denna
långa gata, ehuru talrikt nog försedd mcd handelsbodar, är temmeligen
tom. Sjelfva Unter den Linden kan ej skryta af en stor stads hllighet.
Der finnas också utom kaffehus och boklädor endast småbodar. Jag
säger mcd ilit bodar, ty med undantag af jern-, porceliain- och
glasmagasinerna i parterren af Akademiens för byggnadskonsten hus
samt Gropii magasiner, finnas inga egentliga magasiner, utan endast
små krambodar, och äfven dessa sakna ali glans och ali omsorg, för att jo
locka köpare. Modemagasinerna, som i andra större städer se sä
prydliga och lockande ut, äro här fil och obetydhga. Hvad som här
sammanhäller och föder sä mycket folk är svårt att utieta, dä hvarken
nägon export- eller transitohandel finnes, sedan äfven den pä Schlesien
numera upphört. Ehuru man i skrifter ser fabriker omtalas, hörde jag
dock kunniga affärsmän försäkra, att de voro ganska fil, samt att
endast jerngjuterierna, hvaraf finnas tvenne betydliga i Oranienburger
förstaden, och porcellainsfabrikerna lemna nägon export. Några spe
della statistiska uppgifter i detta hänseende kom jag ej öfver. Ytterh
gare bidraga till stadens relativt döda utseende kanalerna, torgens och 20
gatornas beskaffenhet samt de förras bestämmelse. Staden genomskä
res nemligen af Spreefloden och en parallelt med densamma ledd kanal,
eller kanske en arm af floden. jag vet ej hvilketdera, emedan äfven
sjelfva fioden mcd sitt blott långsamt rinnande vatten ser ut som en
kanal. Rörelsen pä dessa är ganska ringa, och dc äro till större delen
toma. Dessutom gä vanligen husen ända till kanalens eller flodens
brädd. sä att inga gator lifva deras stränder. De se derföre, med deras
nästan stillastäende och mörka vatten, rätt ödsliga ut. De redan
nämnda öppna platserna, opera-, arsenals-, slottsplatsen, hafva ingen
marknad. Operaplatsen är icke ens stenlagd, utan begagnas till ridba- 30
na. Likasä förhåller sig mcd Wilhelmsplatsen, uppä hvilken sjuäriga
krigets hjeltar äro att se, uti smä, af tiden svärtade marmorafbildning
ar, pä higa fotställningar. Vid uthällande regn biida dessa icke stenlag
da platser moraser. Gatorna äro öfverhufvud breda, men till stor del,
likasom trottoirerna, illa stenlagda. Rännstenarne vid kanten af trot
toirerna äro djupa och breda, ständigt af smuts och stinkande vatten
uppfyllda rännor, öfver hvilka trädbroar leda till husens inkörsportar.
Emedan dc fiesta gator äro breda och raka, gör detta tomheten sä
mycket mera märkbar, äfvensom derigenom husens ofta oputsade
utseende lättare bemärkes. 1 en nymodig. reguliert byggd stad böra 40

Lifven husen ega en glad yta, om ej det hela skall fil utseende af förfall.
Men i Berlin hafva till och mcd en del offentliga byggnader, säsom
slottet, slottskyrkan, katolska kyrkan, operahuset, bibliotcket, ett
sådant halfförfallet utseende.

1 öfrigt mäste medges, att i Berlin dc nyare säväl offentliga som
enskilda byggnaderna äro uppförda i en skön och ren stil, samt att
staden i detta hänseende stär framom hvarje stad i Tyskland, tilloch
mcd det nybyggda Munchen. Med det sköna och storartade Berliner
museum uthärda hvarken Pinakotek eller Glyptotek i Mtinchen jem
förelse, likasälitet som det nya teaterhuset i Dresden kan i stilens 50
storhet jemföras med det tadlade skådespelshuset i Berlin. Gendarmes
platsen, pä hvilken det sistnämnda stär, har dessutom, p1 hvardera
sidan om detta, tvenne till hälften nybyggda, hvarandra alldeles lika
kyrkor mcd sköna dömer, som mcd sk’ådespelshuset bilda ett skönt
helt, dä man afräknar det minst sagdt ovanliga att placera en teater
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mellan tvenne kyrkor, isynnerhet di dessa till storleken äro ett slags
kapell till det förra. Kungliga slottet har äfvenså ganska storartade och
vackra partier. Utmärkt priktig Ur äfven arsenalen. Akademiens för
byggnadskonsten hus, en massiv quarree. kunde vara vackert, och
kanske är det; men dess rarg, naken tegelsten, och dc halft götiska
fönstren skämma bort det hela. Ett undantag fnin aHt det öfriga bildar
den nya Werderskyrkan. byggd uti, jag vet ej om det skall vara hei- eller
halfgötisk spetsbågs-stii, eller ingendera. men hvarken vacker eller i
tidens anda. Privata husen i Berlin. isynnerhet dc nyastc, äro ganska

10 vackra. Dc ega framför dem i MUnchen trenne berömvärda egenska
per: att hafva en grundval öfverjord. fönstren i alla viiningar lika höga,
och taklisten betydligt höjd öfver öfversta väningen. Eljest ser man i
Tyskland nästan öfveraHt, utom på nybyggnadcr i Leipzig. motsatsen
af alit detta. Mig förefaHer dock grunden äfven i Berlin ofta för låg.
Afvenså äro taken vanligen alltför höga och branta. hvilket är miss
prydande.

Om man nu i afseende p1 vackra hus måste antaga, att dc äro hka
mycket p1 sin plats i en stad, hvilken är stor. som i en stor stad, så Qifva
dc likväl för sig icke staden anspråk p1 någondera titein. Mcn Berhn

20 saknar karakteren af stor stad äfven i andra afseenden, än de ofvan
anförda. Inga granna ekipager. inga omnibus hvimla p1 dess gator.
Hyrvagnarne, dc skallade droschkorna. äro till största delen ruskiga
åkdon, mcd ruskiga hästar och kuskar. Hela antalet afåkare-ekipager
lärer uppgå blott till 1 600, medan af dem i Wien finnas inalles 3 000.
i Petersburg. mcd mindrc folkmängd än Berlin, 6 000 och vintertid
ända till 10000. lnvånarenas drägt är blott undantagsvis elegant och
modern. Endast om söndagarne ser man ett större antal moderni
klädda personer; men detta är redan småstadsaktigt. Man skulle eftcr
beskrifningar vänta, att i alleerna Unter den Linden få se veriden i dess

30 eleganta skrud. Men den vanliga befolkningen derstädes består af
smutsiga och sqvallrande käringar. hvilka intaga alla hvilobänkar.
samt af fruktmängclskor. Den lilla heart nwnde. som visar sig. gär ej in
i alleerna. utan smyger sipp och tyst fram p1 södra trottoiren. 1
Thiergarten är det i hvardagslag tomt och tyst. ehuru den utgör
Berlinarens snart sagdt enda promcnad. 1 Lustgarten äro endast några
få barn mcd deras vårdarinnor synliga. Om söndagame blir det
öfverallt lifiigare, och i gynnande väder visar ±1 Bcrlin 1 detta
hänseende en anblick af stor stad.

För att samla ytterligare bevis kunna vi nu begifva oss ut i
40 Thiergarten, der det är musik i afton, konsert som det hcter, hos

George, eljest näst Louis det vanligaste kyparnamn pä dc Tyska
värdshusen. Thiergartcn är en ganska vidlyftig park, tätt bevuxen mcd
träd, brädjemn och nägot sumpig. PA en den varmaste sommardag kan
här vara ganska svalt och angenämt. men är det kallt eller har det
nyligen regnat, så känner man väl till bade fuktighet och kyla. Markcns
beskaffenhet har gifvit tilifälle att anlagga ett par små dammar och
kanaler. Kring dessa 5cr verkligen ganska smånätt ut, och till dem mcd
deras öar, stora som ett kammargolf, Louise-, Rousseau-ön, vallfärda
dc promenerande. Hos George är nu en vanlig harmoni-musik. Man

50 går dit rcdan kI. 4 och drickcr kaffe; andra komma kI. 6 och dricka thö,
men dc fiesta dricka litet »Weissbier», ett slags bornerande svagdricka,
och äta »Kuchen». Damerna sitta nästan alla mcd stickstrumpan i
hand och se andäktiga ut. Kavaljererna hålla sig p1 vördnadsfullt
afstånd ifrån dem. Då musiken tystnar, är allt så tyst, som sutte man
ensam p1 stället. Småningom kita dock sakta hviskningar höra sig, men
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intet giam, intet skratt, inga högljudda diskurser, som skulle vittna, att
man vore glad, fri frän tillgjordhet och obekymrad om hvad andra
tänka eller göra. Den, som viii se nägot rätt tråkigt, kan gä en sädan
afton till George, Gflnther eller Odeon, en lokai, som likväl för sig
förtjenar att ses. Dä det iider ät skymningen, vandrar eller äker man
tifibaka till staden, och alla se hjertans trötta ut, hvilket i sanning ej är
att undra uppä.

Berlins fruntimmer, isynnerhet i de bättre klasserna, äro typer för dc
Nordtyska i alimänhet. Man saknar hos dem ledighet och grace, eller
blott en frimodig och glad uppsyn. Deras ajustice är vanhgen stel och 10

smaklös, och de synas af det moderna väija endast detta. Sä säg man,
under nuvarande dc långa kiädningarnes period, denna smakiösa sed
här drifven till det yttersta, sä att klädningsfåiiarne sopade den
jemnaste gata och icke ens täspetsen kunde krypa fram undan kläd
ningen, utan vid gäendet sjäpande sparkade denna framför sig. Isyn
nerhet missprydande äro de stora shawlarne, hvilka bäras utslagna, så
att dc hänga ifrån nacken till hälen, och säiunda med rätta förtjena det
behagiösa namnet: »Umschlagtuch», emballage. Omsorgen om dessa
mångfaldiga, graciösa småprydnader, spetsar, manchetter etc., tyckes i
Berlin vara okänd. Man synes der ocks’å mest älska svart och mörka 20
rarger, förmodeligen emedan dessa äro sä tähga. Vackra qvinnor ser
man sallan. Deremot äro dc vanligen robusta och stadiga.

Angäende säliskapstonen 1 Berlin vägar jag ej döma af erfarenhet,
emedan denna är för ringa, och jag äfven fann prof pä ett sätt,
stridande emot, hvad jag på teoretiska grunder anser vara det här
rädande. Min teon kan derföre icke sära dem i Berlin, hviika jag
personiigen har att tacka för den utsöktaste artighet och väivilja. Men
jag har ett vigtigt skäi att anse mina konkiusioner i afseende å den
rådande tonen komma sanningen nära, det nemhgen, att en Beriiner
professor, en biand Europas utmärktaste vetenskapsmän, icke mindre Jo
berömd för fin observationsCörmäga än skarpsinnighet och sinnrika
kombinationer, mcd hvilkcn jag, sedan jag iemnat Berlin, hade det
nöjet att göra ressäilskap, i aHo giliade dem säsom träffande det rätta.
Pä hans fräga, hvad jag tyckte om Beniin och specieit Beriinaren,
svarade jag, emedan han var en man, mcd hviiken intet pruderi var af
nöden, äfven om han ej visat sig vara iängt ifrän en beundrare afBerlin,
utan omsvep: att alit der föreföil mig sä konstiadt och förvridet, att jag
ingaiunda skuile väija att iefva i Berhn, om vaiet stode mig fritt. Ty det
ständiga bemödandet att synas rätt utmärkt »gebiidet» iemnar men
niskorna der hvarken ro eller rast. Jag villi cj nämna domsiuten öfver 40

skön litteratur, musik och teater, ty den hör man deis väpiga omdö
men, deis iexor ur jurnaierna litet hvarstädes. Men i Beriin taias sä
mycket om »schöne Scelen», »zartcs Wesem>, »harmonische Biidung»,
att alit detta biir äckligt. Det är Göthianismen, som der rasar. Man viii
säsom han läta veriden hafva sin gång och endast vända sig inät,
harmoniskt, som det heter, biida sitt eget iiHa jag upp till det grekiska
konstverkets sköna lugn och cnkclhet. Men man är icke konseqvent i
denna subtila egoism. Man viii ej ega det förmenade goda för sig sjeif,
för att sjeif stä fri utanför veridens orohga sträfvanden, utan man gör
till hufvudsak att breda ut sin sköna sjäi, sin harmoniska biidning för 50

andra. Man sökcr ej harmoni inom sig sjeif, för att höja sig öfver
verldens dom, utan man fordrar af denna erkännande. Hela denna
verldsäsigt, äfven sädan Göthe iärde den, är redan i sig sjeif vidrigt
egoistisk. Hvad som dock mcd hans artistiska fuiländning och hednis
ka skepsis blef eli sinnrikt konstverk, biir redan en äckiig karrikatyr
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hos Rachel och Bettina, hos hvilka religionen ingår som ingrediens i
denna sjeifförgyllning. Detta sednare är äfven ofta händelsen mcd det
Berlinska skönsjäleriet. då pietism och en till det yttersta drifven fåfäng
och tillgjord flnkänslighct gå hand 1 hand. För umgänget synes den
sanna regeln: att vara enkel och Iugn. hos beriinaren utgöra ctt axiom,
hvilket han känner, och bemödar sig att förverkliga. Menjust detta, att
han icke hunnit öfver bemödandet. att hans umgängessätt icke är andra
natur, utan studium och exercice, betager detsamma både enkelheten
och lugnet. Ty den sköna själen, den inre harmonien, som i umgänget

10 skall Framträda. Fordrar en ständig omsorg, d. ä. sjeifva bildningen är
här en onaturlig spänning. och den gör derföre det bildade umgänget
till ett spandt. i stallet för ett ledigt förhäilande. Suru litet 1 Berlin en
(in umgängesbildning är sed. i den mening. att den utan swdium och
arbete skulle sprida sig genom sjelfva umgänget, finner man lätmst af
förhällandet i dc icke litterärt bildade klasserna, hos hvilka ej ett enda
drag ger tillkänna, att dc skulle tillhöra Berlin, d. 1 1 dessa lltterärt
biidades tanka nutldens Athen.

Jag vet ei, hvilken smickrande resande, som inbillat Berlinarena. att
dc aro utomordentligt qvicka. Dcrifrän har smaken och jemte den tron

20 uppä nationens qvicka lynne spridt sig öfver hela Tyskland. Studen
teme arbeta som orgeltrampare För att klämma »Witze» ur sig. Det
gifves folk i mängd, till och mcd vetenskapsmän. professorer o. s. v..
som hela dagen bnika med att utkläcka Witze cller samla witziga
berättelser. för att på qvällen. i ett privat sällskap eller på ett värdshus,
dermcd kunna regalera nägra ähörare och njuta af deras beundran. För
offentligare tillfällen, subskriberade middagar o. s. v., måste man ega
eli helt Förråd deraf. och den. som ingenting lyckats uppdrifva. går ej
dit. Witz är numera i hela Tyskland. hvad den harmoniska själsbild
ningen ari Berlin. ctt ord 1 allas mun. En mindrc fabrikant i Wien. hos

30 hvilkenjag bodde, försäkrade mig. att man äfven i Wien var »ungemein
witzig.» Man vågade väl ej klandra regeringen. men man hämnade sig
mcd Witze. Han skulle berätta För mig ett par och tog sin son. en dcv
vid polytekniska institutet, till hjelp: men det hjelpte ej. Jag blef lika
klok som dc. dii. jag vissteej, hvari det qvicka läg. men mäste ändock
no, att det hela var oerhördt qvickt.

1 Berlin har nu, som sagdt. qvickheten sitt rätta stamhåll. lfrån
Majestätet att börja med är alIt »ungemein witzig.» Beställsamt
kringföres en nyhet. yttrad af det eller det beryktade qvickhufvudet.
Detta gar dock an, ty stundom kan den finnas nägot verkligen

40 qvickt. Ofta är det dock af den art. att det behöfver förklaringar 1
mangd, för att förstäs. Annu oftare står det i bredd mcd en beundrad
qvickhet ur konungens mun under sista höstmanövern vid Potsdam.
Några ungherrar, dcnibland några mustacherade, hade infunnit sig
som sk5dare och närmade sig en liten bro, der konungen tagit plats,
och öfver hvilken en trupp skulle rycka under charge. Konungen
sade dä: »Haf godheten att stiga undan, mina herrar, eljest kunde ni
sveda skägget pA er!» AlImän beundran. Alla tidningar föllo 1
förtjusning. Sådant kan man vai nu höra berättas. Men räkar man ut
för ett sällskap, som 1 sin anletes svett jagar efter Witze, och af

50 artighet mäste linna. att jagten Iyckats, så kan man verkligen blifva
mera uttröttad, än vid en verklig jagt. Alla Benliner-Witze äro just ej
Atheniensiskt lima, utan man har en mängd cirkulerande Eckensteh
er- och Nachtwächter-qvickheter, samt andra mcd afseende pä den i
Berlin vanliga inskriptionen pä väggarna, hvilka, hkasom sjeifva
inskriften: »diesen 0tt darf man nicht verunreinigem>, vittna om
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någon mer än vanlig cynism.
Till hvad jag yttrade om skönsjäleriet, det sökta i umgängestonen

och witzsjukan, tillade den nämnde professorn, att man i Nordtyskland
öfverhufvud samt i Berlin isynnerhet sökte skenet, hvaremot sydtysken
vore mera naturlig och okonstlad. 1 yttre hänseende kan dock en
nordbo ei så mycket finna detta besannadt; ty jag tror, att lyxen i
många hänseenden i Berlin är mindre oförnuftig, än t. ex. i Stockholm
och än mera i hufvudorten för ett litet, fattigt land, som jag ej vilI
nämna, men der bonden äter barkbröd, under det att embetsmannen
Iefver upp 15 å 20 tusen riksdaler ärligen. Jag tror till och med, att t. ex. 10
i Österrike, likasom i Baden och Wörtemberg, det sköna könet
utvecklar mera elegans i kläder, än damerna i Berlin. Men i andligt
hänsende torde satsen vara påtagligare. Man gör nemligen bildningen
till en lyxartikel, och dess värde är derföre ofta endast ytans, en
visitdrägt, som man pä det bästa uppstufvar för att dermed göra effekt,
men hvilken man hemma Iägger af sig. Naturligtvis talar jag här ej om
vetenskapsmannen (ej heller har jag äran af connoissencer bland den
egentliga haut-voleen), utan om den Iitterärt bildade medelklassen.

Den, som ser en Berlinska, och i denna fasta kropp, under detta
prosaiska yttre, tänker sig »eine schöne, zarte Seele», som lefver och rör 20
sig 1 platonisk kärlek, tillber det grekiska skönhetsidealet, studerar
psychologi i Hamlet, djup verldsvishet i Faust och lär sig kristendom af
Rachel,han p’åminnes, i fall han känner svenska litteraturen, ovillkor
ligt om brukspatronessan i »Spader Dame». För en ung witzig
Berlinare med atheniensiskt »fin takt» har jag svårt att finna någon
bild, sä likt är detta lejon oss hvardagsmenniskor. Men Berlins
tidningar tala mycket om »den fina takt, som endast är en äkta
Berlinare egen». Säsom prof derpä berättade en mycket hist tidning
ungerär följande historia.

En »äkta» Berlinare och en Provinzial följdes en gäng it pä en Jo
promenad unter den Linden. Framför dem siäpade en Berlinska p1 sitt
långa Umschlagtuch och sin länga klädning. Af denna syn blef
naturligtvis Provinzialen förtjust, och hans förtjusning stegrades, då
han fick se hennes flnt bildade, blomstrande och själfulla anlete, — ty att
sädana finnas i Berlin, det tog redaktören p1 sitt ansvar, —ja han blef
vid denna anblick sä topprasande befängd, att han i biinken ville
formera närmare bekantskap. Han gjorde modigt ett försök att tilitala
henne; men utan Berliner-takt, som han var, mäste han misslyckas.
Han afvisades. Dä erbjöd Berlinaren ett vad p1 två buteljer Champagn
er, som han skulle bekosta, om han ej lyckades blidka den sköna. 40

Provinzialen, som ej förstod, hvad berliner-takt ville säga, antog
enfaldigt vadet. Nu närmade sig Berlinaren den släpbemantlade skön
heten, tog vackert hatten i hand, beklagade hvad som skett, afmälade
Provinzialens ånger, bad om förlätelse för honom och utverkade, att
denne sje!f fick göra afbön. Men dermed var det ej nog. Han berättade
vidare om det vad, han vågat för satsen: att endast en Berlinares ilma
takt kunde anslä en Berlinskas harmoniskt bildade sjLiI. Affären
slutades sä, att Champagnern genast dracks hemma hos den sköna, i ali
tukt förstås, ty hon bodde hos sin mor, samt kröntes mcd ett giftermäl
emelian den ilma takten och den finkänsliga, sköna sjäien. Berättelsen 50
är karakteristisk och behöfver inga kommentarier.

Annu ett drag angäende !efnadssättet, emedan det vittnar om den
enkeihet, som den eftersträfvas. En quidam, en fremiing, hyste nägon
nyilkenhet att litra kanna damerna i ett Berlinskt hus, hvilkas höga
bildning och intagande väsende han af en deras förtjusta beundrare
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ofta hört beskrifvas. En af husets närmare bekanta åtog sig artigt att
göra förfrågan, och tillstånd till ett besök beviljades lika artigt.
Familjen bodde ute p1 ett landställe, så skönt beliiget. som Berlins

omgifningar kunna erbjuda det. Det var ett rikt folk, och den elegans,

som omgaf dem, mcd stflck, speglar och förgyllningar beklädda väggar,
ett derefter lämpadt ameublement, betjening i livree o, s. v. vittnade
derom. Den besökande mottogs med största artighet och vänlighet.
AlIt gick enkelt och anspråkslöst till. Thö dracks ei i familjen. 1 stället
bjöds han till en tidig su. Den bestod af 1:0 lilbunke, 2:o röki kött, 3:o

10 plommon och päron ur egen tradgärd. En annan gång tillgick p1
samma vis, mcd den skilnad, att det rökta köttet företräddes af en
kotelett. Det var vaI blott i Augusti mänad. men väderleken var regnig
och kaIl. Att nu lefva ett par timmar ute i tradgården och parken samt
derpä värma sig med några skcdblad surmjölk, var i sanning ei att rosa.
Ett glas ym, en kopp th eller en varm soppa hade varit en verklig
välgcrning. Af ömhet för sin mage, mcd hvilken han gerna lefver i fred,
måste fremlingen begära åtminstone litet ingefära p1 mjöLken. Jag
förklarar saken sä. att det hörde till saken, till det enkla sLittet, att
ingendng förandra i det vanliga sättet, och man försäkrade, att det

20 vanliga sättet var det landtliga. att hvarje afton äta landtlig surmjölk.
Det var alIt naturligt, men likväl ärjag osäker. om ej i surmjölken fanns
mera konst än natur.

Vid bjudningar lefves ungefär lika som 1 Sverige. Restaurationer
finnas ganska goda, ehuru i sjelfva staden inga mcd större lokal.
Betalningen är på dessa ställen temligen dryg. Kyparena, die
Tafeldecker, som dc artigt kallas. kunna ci ens genom en sädan
artighet förmås till artighet. utan se alltid ut som skulle dc hafva lust
att bitas.

1 det ståtliga Berlin framträdcr rcdan synbart den nordiska fattigdo
30 men, i förening mcd, som jag tror. häglösheten. och framställer sina

trasor till allmänt äskädande. Jag har redan nämnt, huru hvilosätena
under Lindarne belägras af sysslolöst folk ur dc Iägsta klasserna.
Öfverallt i Berlin finner man samma förhållande. Tiggcri idkas dock ej
till öfvcrdrift. Det är vaI säkert förbjudet. Huru det sblr till med det
sämre folkets bildning, derom synas anslagstallorna 1 Thiergarten bära
vittne. De utlofva för den, som skadar anläggningarna. icke blott böter
och Pängelse, utan kroppsstraff, »körperliche Zächtigung». Detta hiter
något rått i Tysklands Athen. 1 Wien såg jag, sä vidt jag minnes, inga
sädana anslag, men väli Miinchen. Ej heller fanns p1 nägotdera ställct

30 den omnämnda inskriften, som i Berlin skyllrar i snart sagdt hvarjc
pongång och p1 hvarje husknut. Jag hörde äfven Berlinare beklaga sig
öfver massans rähet, och vid folkfester. säsom vid den i Stralau. om
hvilken jag ej vet annat, än att dä i denna öster om Berlin, vid Spree
behigna by ätes mycket fisk, skall det gä vildt till.

Afven hos det )ägre borgerskapct, handtverkare och krämare, röjes
föga atheniensisk bildning. Skilnaden mellan ständen är också i det
offentliga strängt uppdragen. och inga gemensamma lustbarheter
fmnas. Den som vet. huru Tysken, isynnerhet 1 denna klass. älskar
sin pipa, och huru denna jemte ett glas äl är hans vanliga

50 söndagsnöje, måste t. cx. anse förbudet att röka tobak i Thiergartcn
för ett indirekt sätt att ur dess alleer fördrifva honom. Också förblir
han derföre hela eftermiddagen sittande i värdshusen pä norra sidan,
»die Zelte», medan den goda tonen har sina kafeer p1 1/4:dels mils
afstånd derifrån, vid parkens södra gräns. Om söndagarne isynnerhet
vallfärdar man ur denna klass till teatern i Stieglitz, en liten ort invid
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vägen till Potsdam. Man far då uppå jernbanan, som går mellan
denna stad och Berlin. Kostnaden för fram- och åtcrfärden är
inberäknad i priset för biljetten. Teatern är ett litet brädskjul, dock
vida bättre inredd, än det yttre lofvar, och man ger der vanligen
komedier eller smä hjertnjupna borgerliga familjestycken. Man hade
sagt mig, att publiken derstädes rätt visade Berlinarens witziga lynne,
ty Witz hafva ju alla Berlinare af naturen, lika säkert som en vanlig
menniska sin näsa. Jag begaf mig derföre ut en söndag, dä tvenne
representationer gäfvos, den ena komisk. den andra gråtmild.
Pubiiken spelade på visst sätt med och höil sig munter. Då en 10
polislöjtnant steg in, mottogs han af ctt allmänt: »Ahaa»! Vid en
omfamning pä scenen ropades »KussT.» och de tu mäste kyssas. En
åskådarinna medhade en knähund. och sedan denne en gång gifvit
sin närvaro Lillkänna, retades han oupphörligt af sina tvåbenta
kamrater på ett språk. som han förstod. D1 dc arma aktörerna i
dramen gjorde sitt bästa, för att röra åskådarena, framskrek någon
ur hopen eU: »0 wie rihrend!» »Das war schön!» »Getrosi alter!»
eller dylikt, men dessa Witze väckte inga sympathier. utan gjorde
blott det hela pinsamt. Sä hade man begrepp nog om Berlinarens
naturliga qvickhet. De spelande voro naturligtvis inga Garricks eller 20
lfflands medtäflare. men dramen gafs dock sä vaI, att gäckeriet blef
en verklig groibet.

Bland orter i Berlins omgifningar. dit utfärder göras. är Treptow en
förlustelseort vid Spree. midt emot det förut nämnda Stralau, der
vanligen fyrverkerier anställas ute på fioden. Dess läge kan sägas vara
sä vackert, som ett slättland kan bestä det, emedan träd icke saknas och
fioden här bildar en liten sjö. mcd en eller annan seglare. Men äfven
denna plats synes vara de bättre klasserna uteslutande förbehållen. Jag
såg der ett stort fyrverkeri, som Iikväl genom en konträr vind. hvilken
dref röken mellan pjeserna och äskädarena, till en del misslyckades. 30
Hvad som sågs, deribland en imitation af Engelsburgs i Rom ekläre
ring, var dock väl gjordt. Den skönaste anblicken gäfvo ett knippe af
1 000 (sade afrischen) raketer, hvilka pä en gång uppsändes och
öfversållade luften med mångfärgade stjernor.

Genom jcrnbanan till Potsdam är kommunikationen häremellan och
Berlin lillig. Trainer afgå, om jag ej misstar mig. frän hvardera stället
fyra gänger om dagen, och pä 40 ä 45 minuter gör man den 31/2 mii
långa resan. Tvenne dagar i veckan, tisdag och thorsdag. dä ett litet
ängfartyg går mellan Potsdam och Pfaueninsei, besökas bäda orterna
talrikt af fremlingar och den förnämare Berlinerveriden. Om sönda- 40

garne strömmar petite bourgeoisien ut i massa. En sidan dag valdejag
för miii besök. deis emedan min tid om hvardagarna var upptagen. deis
af förkärlek för sistnämnde klass och dess nöjen. ty man fär bIand dem
lättare se foIkets genuina lynne och giada menniskor. Dc voro också,
för att vara nordtyskar oväntadt muntert folk, och läto sig ej genera.
Största delen slog sig genast ned i värdshuset invid sjelfva bangården i
Potsdam, der pä husets tak flnnes ett siags Bellevue, en hei stor, icke
otreflig salong. och der det nu gafs musik. Nägon del vandrade af till
Pfaueninsel, der kungliga familjen skulle spisa middag; endast några fä
föredrogo Sanssoucis alleer. 50

Hit begafjag mig. Sjelfva parken har intet serdeles att erbjuda, men
terrassen mcd dithörande anläggningar är ett stycke i temmeligen
imponerande skala. Dess öfversta afdeining höjer sig 60 fot öfver
parken. Slottet är ett lågt men ganska vackert envåningshus med endast
8 ä 10 rum. Af dessa äro en del bibehälina 1 det skick, Fredrik den store



142 TYSKLAND, SKTLDRINGAR 001 OMDÖMEN FRAN EN...

Iemnade dem’, och bebos ej, så att den nuvarande regenten, om jag ej
missminner mig, endast har tvenne och hans gemål tre rum. Något
lägre an sjelfva slottet stå tvenne äfven ganska vackra Sygiar, af hvilka
den ena ett målnings- och skulpturgalleri, hvars största skatter dock nu
finnas i Berlin. Bakom siottet uppföres en liten, obetydlig byggnad för
den del af konungens svit, som här omger honom. Man måste medge,
att Fredrik ej var iikgiltig för sin omgifning, ty efter den tidens
byggnadskonst hade han svårligen kunnat göra sin filosofiska ensam
het angenämare, än han gjort den. Också har han ej sparat på styfvern,

10 sä rikshushållare han eljest var, ty hela anläggningen mäste kosta dryga
summor. Den beryktade qvarnen ligger knappt hundrade steg rrän
siottet, hvilket ait denna sida begränsar parken, sä att man ur dess
vestibul omedeibarligen kommer in pä en alimän farväg. Qvarnen
skyllrar nu öfverst p1 en minst 30 fot hög stenmur och är kunglig
egendom.

Pä terrassen i Sanssouci gjorde jag en egen bekantskap. En underof
flcer, af ett martialiskt utseende och rikt dekorerad, fann för godt att
utmärka mig, troligen säsom betalande ledamot, bland den öfriga
personal, som stadnat p1 terrassens öfversta trappsteg. der ett utspändt

20 streck betecknade ett ,zon plus ititra för de nyfikna. Han förde mig
innanför strecket, ehuru jag medveten om min Iagöfverträdelse krusade
emot, men tillät ej de öfriga, som visade häg dertiil, att följa mcd. Hvad
han hade att visa, bestod endast i den nämnda qvarnen, Fredrik 1i:s
favorit-berceau, mcd gailerverket af smidt jern, och hans hundars
grafvar. Men derunder fick jag veta, att mannen tillhörde ett elitkom
pagni af 60 man, af hvilka tjugu hvarje dag aro ordonnanser hos
kungen. Han hade gjort ryska fälttäget vid Yorkska korpsen, sedan
tjenat under nuvarande konungen i Sverige, varit mcd vid Grossbeeren,
Dennewitz och Leipzig, samt förtjenat jcrnkorset vid Waterloo. »Men

30 hvad har man för alit dettab> tillade han. »Jag äter mitt kommissbröd
som den sämsta rekryt i armeen. Åtta Thaler månadtligen, ätta
groschen om dagen, hvart viii man komma dermed, dä man har hustru
och barn? Das is nicht gut vom König! Något bättre vore 30 års trogen
tjenst värd.» Hans tai hade alit utseende af att vara sanning; men det
var naturhgt, att han ej viliie hafva sagt mig sanningen för intet. Jag
betalte honom derföre en tvenne groschen högre dagspenning, än han
hade af kungen.

Kastellanen fanns ej p1 stäliet, och jag 1kk ej se Fredrik Ii:s rum. 1
stäilet besökte jag hans graf i den lilla garnisonskyrkan, der hans och

40 hans faders kistor, den förra af tenn, den sednare af marmor, båda
alideles enkia, stä bredvid hvarandra i ett hvalf under predikstolen. 1
min ungdom ansåg jag det iättare att lefva än att dö som fliosof. Ehuru
jag nu tror att det är tvärtom, beundrar jag dock den mannens mod,
som, fastän han till tänkesätt stod ensam bland sin nation, var sä fast
öfvertygad om deras sanning, att han mcd samma iugn som han lefvat
lade ned sitt hufvud till hvila. Tcke utan rörelse Iemnade jag det trånga
hvaif, der l8:de århundradets störste man var en hopkrumpen mumie.

1 Sanssouci’s park finnes äfven ett annat siott, det såkailade Neue
Palais, en stor byggnad i enkel stii, Lifven uppförd af Fredrik II. Nära

50 Potsdam, vid den »heliga sjön» finnes ännu ett slott, Marmorpalatset,
och i sjelfva staden ett fjerde, till en del ganska vackert och imponeran

För en Svensk m1ste det vara intressant att veta, aLI dä i en sai Trajani och Marci
Aurelii biider öro hufvudfigurer, Karl X1I:s staty har samma roll en annan, och alI
Gustaf Adolfs målade porträtt är det enda i den store konungens sängkammare.
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de. Det förra, bygdt af inhemsk marmor under Fr. WiIh. II, såg jag
endast på afstånd. Dess lage är skönt tätt invid sjöstranden. Jag
vandrade af ditåt, men gick miste och kom till den Ryska koloni, som
den sist aflidne konungen anlagt för dc ryska sångarc, han hade i sin
tjenst. Husen äro af trä, i fullkomligt ryskt man&. Pä en kulle är en
liten grekisk kyrka uppförd. Jag hade för aftonen att vänta nöjet af en
sup, hos en af Berlins professorer, och derföre endast tid att förtreta
mig öfver mitt misstag, icke att rätta det.

Staden Potsdam ser ödslig och tråkig ut. Dc mänga toma palatsen
vid dess gator, man i resebeskrifningar ser omtalas, äro ganska vanliga 10

hus. Endast det nämnda slottet mcd dess omgifningar, stadens rådhus
och en präktig, ny kyrka, gifva en skön anblick. Trakten, som upplifvas
af den här breda Havel och af den ofvannämnda sjön samt af dc
skogbevuxna kullarna pä deras stränder, är i Brandenburg ett verkligt
paradis. Den tar sig skönast ut ifrån höjden, utför hvilken man färdas,
dä man kommer från Wittenbergersidan. Den vägen skedde min
ankomst till Berlin, och dä jag säg Potsdamertrakten första gängen
ifrån den sidan vid morgonsolens sken, var dess anblick öfvcrraskande
skön.

Charlottcnburg, är en köping mcd ett kungligt slott. Slottet, i sig 20
sjclft obctydligt och visst icke vackert beläget, har dock en mcd största
omsorg värdad trädgärdslik park, som förtjenar att ses. Dcss största
märkvärdighet är Iikväl drottning Luisc’s graf och i den den sköna
bildcn af Rauch. Man mä säga hvad man viil om det passande eller
opassande uti att framställa en drottning sä blottad, som denna bild det
är, men bilden är skön och draperiet ännu skönarc. Thorwaldsens
lättaste och subtilaste mästerverk, så myckct jag af dessa sett, hafva
intet som öfverträffar detta draperi i natur, vekhet och Iätthet. Det är
dertili sä sedigt och blygsamt lagdt, att alit tadel öfver ställningen borde
förfalla. Det enda, som i denna nlgot stöter, är, att benen ligga i kors 30

öfvcr hvarandra, ty en sädan ställning är icke skön. Men konstnären
hade för mänga klippor att undvika, och en annan torde ej fil sä hitt att
lösa en dylik uppgift. Den rakt utsträckta ställning, hvilken man
vanligtvis ser pä grafvärdar, tilläter ej mcd bibehällande af bäde
skönhet och dc’corzun ett naturligt draperi, om ei detta göres tjockt och
tungt. Nu är alIt naturligt, Iätt och lcdigt, och totalintrycket ojcmnför
ligt skönt. Endast ogerna Iemnar man denna värd, hvilken, utan
afscende pä hvad den skall föreställa och dc minnen, som vid den fästa
sig, är ett konststycke och kanske i Tyskland ickc kan jemföras mcd
nägon annan, än mcd erkehertiginnan Christine’s grafvård uti Augus- 40

tiner-kyrkan i Wien af Canova.
Samlingar och kabinetter, hvaraf Berlin naturligtvis öfvcrflödar,

fordra en kännare för aH beskrifvas och bedömas. Samlingen af antika
vaser samt af grekiska och romerska vapen, utensilier 0.5. ‘i. i Museum
är högst talrik och fullständig. Den anatomiska pä Universitetet
motsvaradc cj min väntan. Preparaterna äro till större delen förvarade
i sprit, ofta gamla och hopfallna. Den pathologiska dclen tordc dä vara
relativt i utmärktare skick. Den mineralogiska scr mindre väl förscdd
ut, än den i Bonn är; ätminstone är den för en ickc kännare i afseende
ä petrifikater ej sä iärorik som denna. 50

VLird att ses för den sköna uppställningen, för jcmförclscn mellan
olika nationcrs artilleri-pjcscr samt för en mängd fanor och standarer
frän Franska republikcns tidcr, är Arscnalcn. Annu ett skädcspcl, som
cj bör försummas, är Gropii Diorama. Under min vistelsc visades en
Schwcitzer-utsigt, i närheten af Bricnzersjön, samt den märkvärdiga
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dubbelkyrkan uti klostret i Assisi, Franciskaner-ordens vagga. Båda
voro herriiga tafior, och isynnerhet den sednare bragt till fullkomlig
illusion. Solen ar i nedgången och dess sista strålar belysa kyrkan.
Småningom lägrar sig skuggan kring dess fot, den inkräktar alit mera
på ljusets område, tilis slutligen äfven det ghinsande korset på tom
spetsen sjunker i mörkret. Då ringer vesperklockan till hän, Ijusen
tändas i ett sidokapeil, orgelns ljud siär i matta ackorder åskådarens
öra. Bönen är slut, Ijuset försvinner, men framkommer åter i den undra
kyrkans pelargängar. Det är en procession, som sakta framskrider mot

10 kyrkans port. Munkarnes figurer blifva allt större och tydiigare,
blossen i deras händer lysa klarare. Nu äro dc främsta vid porten — då
rullar ridän ned — och man hör geten bräka, hvilken ställd p1 spetsen
af en klippa är den enda lefvande och rörliga varelsen i Schweitzer
scenen, som man nyss förut beundrat. Så faller lifvets bräkande prosa
in i diktens himiaharmonier.

För att äter komma i harmoniernas rike, vänta vi endast tälmodigt
några timmar och gä, om för dagen någon akademi hålles, och om vi
af en dess ledamot fått ett inträdeskort — det finnes mänga Olli och meit
för att komma från lifvets prosa — några steg till musikaliska Akade

20 miens hus. 1 denna akademi uppföres endast kyrkomusik af dc
utmLirktaste mästare. Dess första ledare var Tasch, sedan Zelter,
Göthes umgängesvän, och nu Rungenhagen. Ledamöternas antal
kännerjag ei, men en chör af 200 till 300 röstem är här en hvardagshis
torie. Inrättningen skall iifven i afseende å skönheten af dess produk
tioner vara »einzig», som man i Mflnchen säger om dc Resta taflor,
hvilka utställas i konstföreningens lokal. Men skämt å sido. En sädan
chorus hörde jag första gången i min lifstid, och hvar och en annan
mäste göra det, om han för första gängen är i Berlin, och om det ofvan
sagda har sin riktighet, hvarom äter intet tvifvel lärer finnas. Man sjöng

30 ett par stycken för första gängen, mcd en precision och ensemble,
hvarvid vaI mången större kännare, än jag, intet skulle kunnat
anmärka. Men för den konstcrfarna kapeilmiistaren var det ej nog, ty
han 11tt det ena stycket tagas om tvenne gänger. Sedan sjöngs en förut
inöfvad större komposition af Händel. Koralsängen har, genom sina
uthållna och strängt markerade toner, nägot så väldigt och gripande,
som ingen annan musik eger. Men den fordrar derföre äfven styrka i
tonen. Då nu denna finnes i förening mcd säkerhet, säsom här, der
ungefär 300 vaI öfvade sångare stämde in, så Lir dess verkan döfvandc
för alI sinnets förströelse, och man föres mcd ens till dessa toners lugna

40 verld, utan att, såsom vid den profana musikens hänryckningar, denna
njutning är en spänning, uppä hvilken andligen och lekamiigen följer
matthet. Man skulle derföre tro, att koralmusiken först för det lugnare
sinnet eger sitt rätta värde, men att det lifliga och ungdomliga mera
aiskar operamusikens stora och starkt retande kontraster. Hur dermed
än mä förhälla sig: ung och gammal har försummat nägot af det
utmärktaste, Berlin har att erbjuda, om han ej fått tilifälle att besöka
nägon af musikaliska akademiens sammankomster.

Om målningsgalleriet har jag nämnt nägra ord under artikeln
Mflnchen. Här äterstår endast att tala om det utmärktaste Berlin eger.

50 om dess Universitet, samt i sammanhang dermed om den Tyska
vetenskapen i allmänhet. Min uppgift blirjust här, der jag borde vara
som mest hemmastadd, den svåraste, emedan de åsigter, jag i detta
afseende hyser, troligen delas af fä, och jag derföre mera än eljest skall
blifva blottställd för tadel. Men en menniskas 1sigter, om också falska,
äro blott e/! misstag mera 1 verlden — och ingenting vidare.
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TYSKL4NDS UNIVERSITETER OCH VETENSKAPO

Universitetet i Berlin stiftades år 1810, under Preussiska statens mest
betrflngda tider. Det är i sanning ett skönt drag. att sälunda en regering
i de andiiga kraftcrnas utveckling ser en nödvändig grund för statens
bestånd, att den ej uppskjuter mcd dess främjande till kommande goda
dagar. utan anser den som ett vilkor för dessa. Oaktadt tidens betnck,
tog det nya universitetet, som man säger, genast furt. Men först sedan
Preussiska monarkien icke blott höjt sig till sin förra ståndpunkt. utan
sett sina krafter fördubblade, började universitetet att visa, hvad deraf 10

inom kort skulle blifva. Det Iigger i sakens natur, att den stat, som viii
stå 1 spetscn för Tyskland, äfven skail stå i spetscn för dess vetenskap.
Österrike anses i Tyskland knappt för Tyskt, ej blott derföre, att större
delen af dess befoikning i sjelfva verket icke tillhör den Tyska stammen,
utan hufvudsakligen af det skäl, att dess uttalade princip varit:
»Österrike behöfver inga vetenskapsmän.»

Preussiska regeringen har sedan 1809 i detta afseende uppfattat sin
ställning. Redan derförinnan egde det makt i Tyskiand, men inga
sympatier. Sedandess har regeringen, genom att skydda den vetenskap
iiga forskningens frihet Och genom frikostighet mot vetenskapen Och 20
dess idkare, i alimänna opinionen tiilvunnit sig betydelsen af Tyska
Statsförbundets öfverhufvud. hvilken det fordna kcjsarehuset icke biott
genom den politiska afsägelseakten förlorat. 1 Tyskland är kailelsen till
ett professorat en politisk akt. hvarpå hela landet har sin uppmärk
samhet riktad. och hvilken den ifrägavarande regeringen anser för en
sådan. Gälier endast den htterära förtjensten, sti höjer sig en sådan
regering i opinionen. 1 Preussen har intili sednaste tider ingen annan
förtjenst visat sig gälla. Förnekar Preussen någonsin dessa principer, sä
föriorar det en biand dc kraftigaste hLifstänger för sin politiska
betydenhet. Blotta skymten af att si vore har redan gjort banden 30

mellan Preussen och Tyskiand lösare.
Universitetet i Berlin, likasom det ännu yngrc 1 Bonn, höjde sig

snabbt genom regeringens i afseende på vetenskapen frisinnade anda.
Denna anda och de större medel, Preussen eger, gjorde det lätt att för
dc Preussiska universiteterna vinna alli, hvad af stora namn i veten
skapen inom Tyskland fanns. Att universitetet i Beriin bief regeringens
hufvudsyfte var naturligt. Snart uppvägde biotta äran att vara Berliner
professor och fördelen af dc litterära hjelpmedel, en stor stad och ett
rikt doteradt universitet erbjuda, flera mera enskiida fördelar. Men
också den enskiida fördelen har här, genom eH större antal af 40

iärjungar, ett öppet fäit att gå i bredd mcd den litterära förtjensten.
Afven de berömdaste professorer i Berlin tjena för 12 till 1500 Thaler
i lön, men genom koliegier kunna de, isynnerhet i vissa brancher, till
och mcd mingdubbia densamma. Direkta statsanslaget för universite
tet i Berlin. omkr. 97 000 Thaler. skiljcr sig ej betydligt från dem i t.ex.
Bonn. 87 000. i Breslau och Haile. ungefärl. 70 000. Königsberg och
Greifswald’ äro mindre doterade.

Katalogen för Vinterhaifäret i84i — 42 upptager för universitetet i
Berlin 96 ordinarie och extraordinarie professorer. 46 docenter och 3
lektorer, alitsä tillsammans 145 iärare. Af dessa höra till teologiska 50

Det arjusi ej för dc rika dotationerna. man för det ringa antalel afsLudenter(200)
och bristen pä bcrömda liirarc, som man om Grcifswaid säger: au professorerne
derstädes stå vid stadsportarne, bedjande förbiresande scudcncer stiga in och hålla
till godo mcd en af dc lediga stipendierna.
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fakulteten 14, till den juridiska 16, till den medicinska 37, häribland
inberäknade föreståndarne för klinikerna, samt 75 till den fllosofiska,
dä till denna Lifven föres stats- och kameralvetenskaperna. Utom dc
nämnda klinik-föreståndarne synes af detta antal ej någon annan, än
en ledamot af vetenskapsakademien, Grimm, stä utom universitetets
stat. Det är för öfrigt kändt, att vid dc bättre Tyska universiteterna
antalet äfven af löntagande lärare ej är noga bestämdt. Om ett
universitet eger nägon utmärktare ung man, hvilken det gerna vill
behälla, eller om en ny iärare i nägon vetenskap anses af nöden, sä

10 ansiås för dessa ändamäl en extraordinarie professors-lön. Dessa äro
vanligen mindre än för dc ordinarie professorerna. Men alla löner
öfverhufvud bero på ackord, sä att vilkoren i enskild väg Uro stipule
rade, förr än den offentliga kallelsen utfärdas.

Den nämnda katalogen intimerar 308 scrskilda förelasningar, från 6
till 1 timma i vcckan, det sednare biott för offentliga föreläsningar.
Härvid bör likväl markas, aa icke alla i katalogen upptagna föreias
ningar hållas, utan detta beror af åhöraren. Och i Tyskland gäller
sallan, i Beriin väl aldrig, det gamla: rresfaciunt tollegium. Anmäler sig
tillräckligt antal auditorer, sä hälles det annonserade privata kollegiet,

20 i annan händeise icke. Ja, det händer vaI, att professorn lämpar sig efter
ähörarenas önskan och läser öfver ett ämne, som ej finnes upptaget i
katalogen. Man säger, att dc Tyska professorerne för dc publika
timmarne spara det sämsta, dc för tilifäliet hafva att erbjuda. Men den
Tyska studenten, som vet hvad kollegierna kosta, iåter intet tillfällc att
fä dem gratis g.i förloradt, och nägot slarf vägar man icke bjuda honom
uppå. Det rättare ar derföre, att för dc publika lektionerna väljes ett
amne, som på kortare tid kan uttömmas; och tiden är vanligen en ä tvä
timmar i veckan. Mängen dispenserar sig helt och hållet från offentliga
föreiäsningar, isynnerhet om han gifver öfningstimmar i något se

30 minarium 0. s. v.
Säsom bevis, huru stark tällan Ur, kan anföras, att i den anförda

katalogen annonseras t. cx. 5 föreläsningar i kriminalrätten, 4 öfver
kyrkolagen, 3 i juridisk encyclopedi, lika många öfvcr kriminalproccs
sen, civilprocessen och »öffentliches Recht des Deutschen Bundes».
Likaså 4 kollegier i ailmän patologi. lika mänga i farmakologi, 8 i
allmänna och speciella kirurgien, 4 i metafysik, deribland trcnne af
Hcgelianer, 3 i experimentalfysik, 2 i mineralogi samt experimentalke
mi, utom 6 andra föreläsningar i kemien, 2 i dogmatik, i politik och
statsrätt o. s. v.

40 Besinnar man dertiil, hvad det är för män, som sälunda tälla mcd
hvarandra om att gagna pä samma gäng, som att vinna ära och
penningar, sä kan man iätt göra sig begrepp om den ifver, mcd hvilken
här studierna drifvas, och om den ansträngning, en sädan täflan
fordrar. 1 teologiska fakulteten: Marheineke, Neander, Vatke, Twes
ten; i filosofien: Steffcns, Hotho, Michelet, Benecke; i historie: Raumer,
Rancke; i kirurgien: Joingcken, Dieffenbach, Gräfe, Froricp; i kemien:
Mitscherlich, Rose, Link. Mera ensamstäende, hvar i sin sak, äro
sädane man som Savigny, Encke, Poggendorft, Molier (anatom),
Ehrenberg, Stuhr (archäolog), Ritter, och filologerna: Boeck, Zumpt,

50 Heyse, Bopp, Grimm, Röckert. Mot sädana namn har den yngre,
mindre berömda läraren ingen annan utväg, än att läsa »unentgeld
lich», tilis hans insigter och föredrag blifvit kända och tillvunnit honom
ähörare. Man har likväl anmärkt, att Berlin mera tillegnat sig utmärkta
man frän andra universiteter, an sjelf uppammat sädana. Orsakcn kan
vai till en del sökas den, att befordran inom universitetet,
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såsom alltid, mer eller mindre mäste gå i tur, och sålunda den, som en
gång blifvit docent i Berlin, förr eller sednare måste hinna en Tysk lärds
högsta yttre utmLirkelse, den att blifva Bertiner-professor, hvaremot
denna, för att hinnas af en lärare vid något af Tysklands öfriga
universiteter, fordrar den största litterära ryktbarhet. Antalet af do
center är äfven jemförclsevis mindre vid de Preussiska universiteterna,
än vid andra. Si har t. cx. universitetet i Leipzig pä tillsamman
ungefärl. 100 lärare 45 docenter.

Berlin har i medeltal 1 700 studenter. Detta antal skulle kanske t. cx.
i Sverige icke gifva ihörare nog för sä mänga kollegier. Men i Tyskland io
är studenten tvungen att afhöra vissa kurser, för att blifva mottagen till
examen och vinna inträde pä embetsmannabanan. Vanligen läser han
derföre ganska litet utom sina kollegii-häften. Detta ersättes väl till en
del af hans dugliga underbyggnad frAn gymnasierna. Men en gifven
föijd deraf mäste dock vara en viss ensidighet. Studenten sluter sig till
en viss lärare och dermed vanligen till en viss skola. En sädans vanliga
lag är, att icke taga någon kännedom om andra samtida skolors
bemödanden. Studenten följer denna sed redan derigenom, att hans tid
icke tillåter honom höra fiera lärare i samma ämne. Ocksä sätter hvar
och en student sin ära uti att bekänna sig till den eller den skolan. 20
Bildar han sig till vetenskapsman. sä blir han väl tvungen att framdeles
taga närmare notis om sin vetenskaps historia, men han är emellertid
redan bunden vid ett visst sätt att se och tänka, och endast en
ovaniigare förmiga kan befria honom frän dc flettrar, detta honom
pälagt, samt föra honom längre, än till en mer eller mindre sjelfständig
utbildning af skolans läror. Öfvergär han till embetsmannalifvet, sä är
han än mera beröfvad ali sjelfständighet. Ty hans kunskaper stadna ±1
ofta vid koliegii-häftena, eller, om han fortsätter sina studier pä egen
hand, sä inskränka sig dessa vanligen till uppmärksamhet uppä skolans
öden och hvad i dess anda produceras. Mcd ett ord: dä allt hans 30

vetande är frukten af en i det minsta ingäende ledning, sä blir han mer
eller mindre oförmögen af fritt sjeifstudium.

En Tysk student behandlas äfven för öfrigt mera som en skolgosse,
än säsom en yngling. hvars framtid man lemnat i hans egen hand, för
att hos honom utbilda den mogenhet och sjelfständighet, som höfves
mannen. Det finnes universiteter, der det t. ex. genom lag är bestämdt,
till huru stort beiopp en skomakare, en skräddare, en handlande, en
värdshusvärd fär lemna studenten kredit, och för hviiken summa,
uppgäende till nägra r:dr b:ko, han genom universitetsmyndigheterna
kan kräfva återbetalning. Studenten mäste dä beriktiga en sädan 40

fordran före nästföijande termin eller, om han är sinnad att lemna
universitetet, förrän han kan erhälla sitt akadeimska vittnesbörd. An
strängare hälina äro blifvande prester. vid dc universiteter, der säkal
lade stift finnas, uti hvilka dc njuta fritt uppehälle och fri undervisning.
Dc fil blott pä bestämda timmar lemna sina läsrum, som vanligen äro
gemensamme för fiera, och stä der under ständig uppsigt, sä att
hvarken samtal eller minsta buller är tillätet, utom pä dc fä fritimmar
ne. Likasä mäste hvarje student af den ifrägavarande läraren ega ett
betyg, att han ordenthgt afhört föreläsningarne, mcd tillagdt epitet för
hans fiit och förvärfvade insigt i ämnet, hvilket sednare iäraren dels af 50

kollegii-häftet, dels genom ett anstäldt coiloquium bör utforska. Stun
dom är dock detta en biott ceremoni. Förf. var tillstädes hos en
professor i Haile vid ett tillrälle, dä denne utrdrdade ett s’ådant betyg.
Han skrattade derät, sägande: att det var honom omöjligt att veta, om
den ifrägavarande studenten ens bivistat hans kollegier. Nog af, han
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hade anmäit sig vid semesterns början och 1kk derföre samma betyg,
som alla andra. Disciplinen är äfven för öfrigt ganska sträng, sä att
störandet af andras fred för studenten vanligen medför relegation.
Domen ansiäs dä cj blott å intimationstaflan vid det universitet, der
den dömde varit inskrifven och domen faliit, utan kopior deraf
tiilsändas öfriga universiteter och skyilra äfven i månadtal biand dessas
intimationer. För en sådan olycklig är dä vanligen ali utsigt till vidare
fortkomst stängd.

Om den akademiska disciplincn ir 1 aflmänhet att säga, att mänga
10 omständigheter tala för en miidare beifran aC studentens förseelser, dä

dessa äro en föijd af ungdoms-öfvermod. Men om sädant ei anses
rädiigt, sä bör han åtminstone tiligodonjutu den allmänna lagens
skydd. Att för honom stifta undantagslagar, vida mera inskränkande
och stränga än dc, hvilka hvar och en annan medborgare Lir underkas
tad, detta är barbari. Sädana kreditlagar, som dc ofvananförda, ställa
den till myndig älder komne under förmynderskap och förkiara den
omyndige studenten för en större vettvilLing, än hvarje annan yngling i
samhället. samt mäste förnedra honom i egna och andras ögon. En
relegation för en förseelse, som hvar och en annan kan godtgöra med

20 böter. måste. dä den pubiiceras kring hela Tyskland, drifva en menni
ska till förtviflan. Sjelfmord (iro också intet ovanligt bland tyska
studenter. ehuru deras orsak äfven ofta är det erbarmliga examens
väsendet.’ Men utom allmänna orättvisan i dylika institutioner mäste
dc äfven förslafva det ungdomiiga sinnet och, i förbindelse mcd
metoden för de akademiska studierna. bcröfva den blifvande mannen
ali sjelfständighet i tänkesätt och handling.

Uti vissa länder, säsom i Preussen och Wurtemberg, är examineran
det drifvet till en ytterlighet. som mäste förvandla alla studier till
lexi&sning. Det är icke nog dermed. att en ungdomlig ärelystnad drifver

30 studenten att arbcta cndast för cxamen: denna eger äfven en direkt
inflytande pä hela hans framtid. emcdan hans blifvande befordran som
embetsman beror af examensbetyget. Vanligen alläggas, utom en
preliminär examen vid universitetet, ännu tvenne examina inför det
skolräd, konsistorium. civila eller administrativa kollegium. som har
sig de biifvande embetsmännens pröfning uppdragen. den första för
inträde 1 tjensten. den andra för iegitimerandct till en ordinarie
beställning. Ett högre examensbetyg beränigar till tidigare befordran,
och vissa lägre videtur gifva endast anspräk pä undcrordnade platser.
Den som känner, huru skiid embetsmannadugiighetcn är ifrän förmä

40 gan ati inhemta en mängd utanicxor, oftast det vidrigaste för ett sai
kalladt godt hufvud. deremot en lätt sak för den, som, emedan han eger
torni brist pä omdöme, i tanklös iexläsning ser den enda väg att
utmärka sin. den kan iätt fatta. hvartiil ett sädant system skall leda. Vi
vilja denid icke ens taga 1 betrak-tande svairigheterna, att genom
examen utröna cxaminandcns verkiiga insigier, eller det tilifiluliga i
examinatorns egen skicklighct. lynne och redbarhet. Men uppenbart
är, att en chef med mera säkerhet skali kunna bedöma, hvartill de
personer duga, som i airatal arbelat under hans ögon. Man klagar nu
allmänt öfver följderna af detta cxamensraseri. men att upphäfva de

50 stadganden, som härpä hafva afseende, läter sig numera ej sä lätt göra,
utom det att man derigenom skuile erkänna. det man begått en
dumhet. »Endast China». sade en Tubinger-professor, »öfverträffar

1 Tabingen förefölio vintersemestern 1840-4] tvcnne sjelfmord. Den ena af de
oiyckliga var en medicine studiosus, som pföIjande dagskulie undergä sin examen.
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Wflrtemberg 1 examensväsendet», och detta omdöme karakteriserar
träffande beskaffenhcten af detsamma samt det formvLisende och det
pedanteri, hvartill det måste leda.

Den sålunda jägtade studenten, som i alIt finner sig behandlad som
ett barn, ehuru yfviga an hans polissonger. mustascher och pipskägg
vexa, ieker i stflhlet man samt lefver i en inbillad verld af oberoende och
verksamhet. Denna består hufvudsakligen uti att sköta fioretten samt
snart värjan eiler hellre sabein (»den Schläger»), som numera begagnas
vid dc fiesta universiteter. Det är sallan fråga om alivariigare föroiämp
ningar eller en mcd hämndkansla 1 hjertat förd strid, utan man siås för 0

att hafva något att göra, hvarvid man kan njuta afsin krafi och kanna
sig fri. i ordets bokstafliga mening iemnad pi egen hand. Vanligen
tagas aila möjiiga försigtighetsmått, för att göra leken sä litet farlig som
möjiigt. Men sädana leksaker kunna cj utan ali Fara handteras. och det
vankas derföre stundom svåra biessyrer. ehuru af sabein sallan dödiiga.
De vaniigaste dueiler tiillstäHas 1 Iandsmanskapen melian kämpar. som
ofta pröfvat hvarandra, och aro derföre mindre vådiiga än dc. som
förefaiia meiian andra studenter. 1 Wurtcmberg t. cx. straffas dueilan
ter och sekundanter mcd fyra månaders fästning. i andra stater olika:
men öfverallt undgår den tiiiistädesvarande raltskaren. nägon medicinc 20

studerande. alh anwar. Dueiler förefaila iikväi vid hvarje universitet
snart sagdt dagiigen. och man synes biunda för dem. om ei tilifälllgtvis
den alimänna uppmärksamheten väckes af några svårare följder. 1
sjeifva Berlin siäs man inne i staden. dock mcd vidtagande af dc
omsorgsfullaste försigtighetsmått mot polisens fina väderkorn. Det var
komikt nog att höra beskrifvas, mcd hviiket omak man köper sig det
dyrbara nöjet. Landsmanskapen eiier. som dc vanligare kailas, »die
Verbindungen», äro öfveralit förbjudna, utom i Bayern, men existera
ännu öfveraHt. Dock tilihör vaniigen blott en dnga del afstudenterna
sädana förhindeiser. 1 Töbingen sades af 700 studcnter blott 150 samt 30

i Bonn cfl lika antai vara dcltagarc i sädana. och det ser således ut. som
om dc smäningom skulle upphöra. På dessa stäilen hafva dc sina
bestämda, alimänt kända »Kneipen». der dc hvarje aUton samlas, men
visligen ignoreras detta af stadcns och universitctcts styrclse. tiils
ovädret af en eller annan anledning bryter löst. och man frikostigt
utdelar förvisning. carcer o. s. v. 1 det eljest icke liberala Munchen
väcker det förvning att se studenterna täga ikring mcd band och
mössor, som bära iandsmanskapens flrger. Förf. känner ej det närma
re förhäliandet, men hörde sägas, att sådana förbindelser här äro
tiiIitna, samt att sammaniefnaden i dem skuile vara pä galantare fot, 40

Lin vaniigt, ehuru detta. att döma efter det vaniiga värdshusiifvct i
Mtinchcn, iåter otroligt. En student-Kneipe 1 Tyskiand är för öfrigt
ingen serdeies hehaglig ort. Beqvamlighcterna bestä i iånga, omåiade
bord af bok elier ck, dito stoiar och bänkar. Duk och servietter vid
spisningen aroförvisade öfverflödsartiklar. Gias eHer öimuggar samt en
anstait för tobaksaska och fidibusar (1 södra Tyskiand kailad »Amts
pilege») utgöra den nödvändiga bordsscrvicen, och den, som viii spisa,
röjer emelian dem rum för sin stektaiirik och en karott mcd saliat.
Vanligen hMias sådana stäilen af någon gammal Mutter, som mcilan
uppassningen förtroiigt sätter sig mcd sin stickstrumpa bredvid dc unga 50

»Musensöhne», såsom dc mcd nog hten omtanka för sänggudinnornas
goda namn och rykte kaUas. Aftonen fördrifves här mcd »Witze»,
berätteiser om fordna studentbedrifter och sång. Sängen utföres iikväi
vid sädana tiiifälien aidrig i stämmor, utan man skriker unisont i kapp
mcd hvarandra. Dä dc flesta studcntsånger dessutom hafva en ganska
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litet konstrik melodi, sä är sången ofta vedervärdig. 1 sitt hemlif afser
den tyska studenten äfven ganska litet beqviLmligheten, stundom ickc
ens snyggheten. lcke blott pä värdshus, utan äfven i hemrum har han
mössan alltid pä hufvudet. Sitta nu fyra Bursehar tilisammans i den pä
månadtal icke skurade kammaren, kring ett bord, mcd fyra ölmuggar,
en äkta hållstugukortlck och ett oputsadt Ijus i en läng stake af
jernblcck, hvar och en tLtflande att inbädda gruppen i ett mystiskt moln
af tobaksrök, stundom nedböjandc sig för att fylla pä muggen ur ett
stort lerkrus om 2 ä 3 kannor, som har sin plats under bordet, sä vore

10 vai scenen ett godt ämne för en Browwers elier Steens pensel. men i
verkligheten skulie man knappt tro, att sänggudinnorna vid sädant iag
ville besöka sina kära söner. Studenterne 1 Bonn, Heidelberg och
Tflbingen äro öfverhufvud mera putsade, än dc i Mflnchen, Leipzig,
Haile. 1 Berlin ser man dem af alla moder frän Berliner-lejonets till den
mossbelupna Burschens.

1 hörsalarna är vanligen alit tyst och stilla, sedan föreläsningarna
börjat, ehuru man dessförinnan trafvar omkring pä bankarna och läter
mössan sitta, der den sitter. Likväl ses exempel pä. att man tänder sin
cigarr 1 skydd af kakelugnen och i förlitande pä professorns nflrsynthet

20 hiter mössan sitta qvar. Som förf. tror, är Berlin den enda ort, der man
yttrar sitt missnöje eller bifall till föreläsningen. Sä upptogos der Stahls
föreläsningar i början mcd bulirande misshag: men han lär icke hafva
lätit sig förtryta, utan frågade: »om man i Bcrlin pä sidant sätt sökte
sanningen?» Demonstrationerna fortforo nägon tid, men aftogo små
ningom, ehuru tillika mcd antalet af ähörare. En annan sed är den att
med fotskrapning gifva tilikänna, att man icke hört nägot af profes
sorns uttryck; ty vanligen skrifver man ned hvarje ord. Sä var förf. en
gäng vittne till, huru man i trenne repriser sökte förmä gubben
Neander att upprepa ctt namn, hvilket undgätt åhörarne. Men han 11tt

30 sig ej beqväma, utan började alltid den nya meningen mcd ett: »Weiter
foigte», ehuru han för hvarje gäng afbröts genom en ny, väldig
skrapning. Då likväl ingenting hjclpte, sä lät man dcrvid bero, och efter
ett par minuter kröp det äskade namnet fram i den nya meningen, till
vederbörandes nöje och fullkomliga belätenhet. Neander säg vid alIt
detta ej mera förvänad eller generad ut, än om afbrottet förorsakats af
hans egen näsas nysning.

För öfrigt äro dc tyska studenterne bäde artiga och välvilliga mot
fremmande; och den skulle bära sig mycket illa ät, som pä ett värdshus
äfven 1 en säilskap af bara studenter blefve oroad. Dc, hvilka förf. iärt

40 närmare känna, hafva alla varit utmärkta af den största öppenhet,
samt af ett tolerant och ädelt tänkesätt. Deras samlefnad är, mcd
undantag af den lilla stäten i duellerna, den godmodigaste och mest
förställningsiösa 1 verlden, och i deras dagiiga lif har sjelfva oordningen
sin ordning. Afven den fiitige studenten gär oftast klockan sju pä
aftonen lika ordentligt pä ctt värdshus, som han vid samma tid om
morgonen gär till ett kollegium. Han har der sitt bestämda säilskap,
sina bestämda glas, och polisordningen sörjer för en bestämd tid, pä
hvilken dc böra vara utdruckna.’

50 ‘1 Wurtemberg infinner sig cm vintern ki. 10, om sommaren kI. II en polisbetjent
i fuli uniform, med trekantig hatt pä hufvudet, i hvarje värdshus, gör militärisk
honnör och säger: »Mina herrar, polistimmen är förbi.» Han gär genast äter, men
kommer tilibaka cm en qvarts timma. Träffar han ±1 ännu nägon gäst, så är denne
skyldig aLI uppgifva siLI namn. Han uppkallas då följande dag i polisen och
pliktflhlles till ungefär 3 rdr b:ko. Värdshusvärden har deremot intet ansvar.
Eifekien visar, aLI säLtet är godt.
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Innan förf. öfvergår från studenterna till professorerna, viii han
nämna en omständighet, som i Tyskland, afven om inga andra band
funnes, i betydiig mån gör hvarje yngling och ung man beroende för
heia hans framtida verksamhet. Den hviiar på en den mest lofvärda
dygd, på pieteten mot föräldrar. Denna tiliåter icke här sonen att träda
ur det barnsiiga beroendet, förran han erhåiier en post, som föder sin
man, och en hustru. Till detta måi drifves han vanligen mcd ali makt
och får 1 intetdera faliet ega tycken och önskningar, som strida mot de
faderliga. Vi tala ej om det barnshga beroende, hvari en student måste
stå, ehuru det Lifven här förefaiier nog iöjhgt, att se den skäggiga, jo
vapenföra Burschen af far och mor åtföljas till universitetet, inqvarte
ras och inackorderas, rekommenderas hos de bhfvande lararne o. s. v.,
samt sedan, om afståndet det tiilåter, hvarje vecka hemifrån mottaga en
Kronenthaler till handpenning, med vederböriiga förmaningar, eiler
också uppbLira sin månadspenning af universitets-ombudsmannen
(»Amtman») eHer någon annan, som erhåHit uppdrag till en sädan
utdeining. Men äfven sedan den unge mannen absoiverat sin akade
miska kurs, fortfar mcd föga förandring samma beroende. Han njuter
till en början ingen eiler ringa iän, och föräidrarne anse derföre sin phgt
vara att underhäfla honom såsom förut. Men derföre måste han också 20
efter deras veridskioka råd springa och bocka för sin fortkomst,
begifva sig till den ort, der dc anse denna lättast kunna vinnas, och
vLtnda sina ögon till den flicka, hos hviiken de funnit stadga nog och
iamphg förmögenhet. Färf. har sett öfver 30 år gamia man oiyckhga,
emedan de af håg för vetenskaperna iåtit sig ledas från en säkrare vag
för fortkomst, och nu af föräldrarne idkehgen phigades mcd förmaning
ar att återtaga det försummade; andra, emedan dc valt en sådan mot
färLildrarnes åsigter af det gagneiiga stridande väg, iemnas utan aiit
understöd ur pappas rika kassa; åter andra, som icke haft mod att
vandra på egen hand elier varit för ömhjertade att våHa en brytning, 30

mcd nedslaget sinne mottaga dc i tilibörliga portioner delade penninge
remisserna och fördöma sin svaghet att vaija en bana, till hviiken dc
icke kanna nägon håg och kaiieise.

Detta, i förening mcd den enkeihet, som herrskar i iefnadssättet i
Tyskland, medför vai det goda, att en ung mans affärer vanligen aro
rangerade, åtminstone sallan närma sig till det oordentliga. Men den
klara följden deraf är afven, att den säkailade oxvägen bhr den
berömiigaste, hvilken ynghngen sä af piigt som fördei manas att följa.
1 och för sig är den fortfarande nära förbindeisen meilan föräidrar och
barn naturhgtvis ganska berömdvärd, äfvensom man i Tyskiand tror 40

sig finna inneriigare familjförhMianden, än annorstädes, samt en ifrän
tidigaste älder mera vänskapsfuli än myndig behandhng af barnen.
Men önskiigt vore, att alit detta kunde bestä tiliisamman mcd en större
sjelfständighet hos dessa vid mognare åider, eller mcd andra ord, att
fäderne kunde sätta sina söners iycka i en kraftfuli och sjeifständig
verksamhet, icke i ett godt visthus och ett öfverfuiit hnneskåp. Detta
anförda, som närmast gäiler dc borgerhga och medeikiassen, har hos
adein sin motsvarighet i det ännu ftifänghgare sträfvandet för famiijens
anseende, för hviiket barnen i detta stånd ofta uppoffras, i Tyskiand
iikasom annorstädes. För öfrigt gynnar i Tyskiand äfven lagstiftningen 50

detta siags osjelfständighet och beroende. 1 Wtirtemberg t. cx. är en
man först vid tjugufem års ‘Alder myndig.

Efter denna digression öfver studentiifvet och föräidramakten ‘Ater
vända vi till universitetet i Berlin och dess professorer, för att mcd
anledning deraf yttra några ord om dessas förhälianden i Tyskiand i
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alimänhet.
Det är öfverhufvud en kinkig sak med en uppvaktning hos en tysk

professor. Ceremonien är vai ganska enkel. Man låter anmäla sig, fär
företräde och rekommenderar sin person till det bästa. Då tager
professorn hatten ur handen p1 en och sätter den p1 en stol, förer en till
soffan och tager sjelf plats pi en stol framför densamma. Denna
manöver försummas aldrig. Pä den följer det vaniiga samtalet om
resan, den resandes rjdcrnesland 0. s. 4’., Och endast genom en skicklig
vändning ciler en tvärt atbrott kan ett vetenskapligt ämne bringas å

io bane. Det skickligaste är naturhgen att säga: »Jag hade nyligen det
nöjet att liisa Tit:i sednaste arbete etc.», eller om det sednaste redan är
gammait: »Jag har Tit:i arbeten till största deien att tacka för min
kunskap i det eller det ämneb>, o. s. v., hvarefter det blir iättare att
komma in p1 någon fråga för dagen. Ofta skali man dock hos den
tyska professorn linna nägon motvilja att ingä i sådana ämnen. Detta
är alIt naturligt, hkasom att det vanhgen stadnar vid nägra ailmänna
anmärkningar. Vid de mera besökta universiteterna är han vanhgen
öfverhopad af besök. Isynnerhet tyska resande studenter, kandidater,
doktorer försumma aldrig att besöka hvarje distinguerad man. Profes

20 sorernes många kollegier och i öfrigt stora arbetsamhet göra besöken
för dem än mera generande. Det är derföre vanligen klokast att välja
tiden straxt efter f’öreiäsningstimmen. samt öfverhufvud eftermiddagen
helire än förmiddagen. Om dc konventionella visittimmarne och
visitfracken behöfvcr man deremot ej bekymra sig. Emedlenid gör
kunskapen om. huru upptagen deras tid är, det motbjudande att
besöka och besvära dessa herrat. Och likväl drifves man vanligen af en
hten fåfäng nyfikenhet dertill. Hvad man kailar nöjet att personligen
kita kanna en utmärkt man är uppenbarhgcn ett san att tala; ty en
siidan kännedom vinnes ei genom ett par besök. N bjudningar kan en

30 obskur man vid en kortare visteise pä stället naturiigtvis ej räkna. om
icke någon tillfällighct gör. att man, s1som det heter, kommer sam vore
man bjuden. Men dröjer man iängre tid p1 en ort, sä har man alitid ait
vänta artigheter samt vid en närmare bekantskap vanligen verklig
välviija och deitagande. Förf. har åtminstonc att tacka Rera bland
Tysklands iärda för en välviija och vänskap, hvaraf minnet är honom
dyrbart.

Af den myckenhet besök en Berhnerprofessor nödgas emottaga läter
det lätt förklara sig, att desse här förefalia mindre tiillgänghga, än
annorstädes i Tyskland. Förf. såg vai äfven prof p1 den utmärktaste

40 och mest förekommande artighet; men öfverhufvud 1Tt visiterna stadna
vid det ceremonieila. Den förestäilningen synes ocksä vara till en del
rädande, att, då man anmäler sig vara en man af fachet. man endast
kommit till Berlin för att höra dens föreläsningar, hos hvilken anmälan
sker. Ja, en professor, nägot yngre än förf., tycktes mcd verkligt
deltagande bekiaga, att denne i anseende till semesterns nära siut skulie
hafva sä 1Tt tillrdllen att höra honom. Förf. ville ej uppskatta storheten
af förlusten. men han bekänner, att en s1dan omtanka öfverraskade
honom, isynnerhet som han beredt sig att p1 detta häli möjiigen vinna
några förtroligare meddclanden om universitetet. samt om stäliningar

50 och förhällanden derstädes.
1 Tyskland är det vanligen sed att hospitera vid dc privata föreläs

ningama. d. ä. att oanmäld och gratis besöka dem, vanligen endast tre
timmar, i Berlin tillochmed ätta, utom i medicinska fakulteten, som
icke tilläter nägot hospiterande. Efter nägra timmars afhörande är det
omöjligt att bedöma de serskilda föreläsarnes förtjenst som sädana.
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Utmärkt för sin talang 1 framställningen är dock i Berlin Savigny, som
äfven genom sitt vetenskapiiga rykte Iockar åhörare Och derföre säges
hafva de bästa inklmster samt väl vårda dem. Det största antal
ähörare samia likväl Neanders föreläsningar i kyrklhistlrien Och
Rankes 1 ailmän historia. Den förre räknar meilan 2 Och 3 hundrade.
Ingendera har dock någlt utmarkt föredrag. Neander, en liten figur
med starkt mörk hy, korpsvart hr Och dylika. ovanligt yfviga ögon
bryn, har dock mindre ett judiskt tycke, än ett sydländskt eller
österländskt i allmänhet. Eget är det, att, likasom den nyaste tyska
spekuiationen i icke ringa grad har sin rot i enjudes. Spinozas. system, 10

så äfven den onekligen lärdastc Och förnuftigaste representanten af den
ortodoxa teologien är född Och uppfostrad i mosaiska bekänneisen.
Hans föreläsningar äro lika Iärda som fromma. Han dikterar dem
monotont och siäpande. Ranke läser fritt. men utan vård om dekla
mation, samt med besynnerliga gester och kastningar på kroppen. Den
sednares föreläsningar besöktes äfven af kronpdnsen i Wtirtemberg.
för hvilken förf. i Töbingen haft äran att blifva föreställd. Han var biott
18 år gammal och hade, efter hvad man sade, blifvit mycket strängt
uppfostrad, si att han först vid denna älder gjorde sitt inträde i veriden.
1 Tubingen besökte han inga pubiika föreläsningar; här 1 Berlin. som 20

jag tror, endast Rankes. Han hade med sin kavaljer plats vid ett eget
bord, som jemte behöriga stolar enkom för denna timma infiyttades.
Professom stadnade vid iektionens slut artigt vid dörren. för att lemna
honom försteget. Studenterne voro mindre kruseriiga och vandrade
före föreiäsningens början, oaktadt prinsens närvarO, som vanligt
omkring med mössorna pä hufvudet. Det förtjenar också anmärkas. att
studenterne i Tyskiand icke göra någOn aifär afheisningen, hvarken då
professorn kommer eller gär. De, som stå honom närmast. göra en iätt
bugning, de öfriga ingen.

Ett mycket Iän föredrag hade Stahi. Afvenså en ung e. o. professor 30

Werder. en Hegelianer, som utan koncept och med stark suada läste
öfver Hegels logik. Stahi läste som bäst om representation och
representationsrätt samt yrkade. »att en nation borde representeras
både efter stånd och genom allmänna vai, emedan sålunda både det
historiska. konservativa, och rörelse-, demokratiska elementet, den
ailmänna och enskiida viljan, den objektiva och subjektiva pdncipen
biefve representerade.» Han underkastade äfven serskilda tyska staters
representation en kritik, men om den preussiska teg han visligen. Smhis
kallelse till Berlin ansgs allmänt hafva en politisk grund. emedan hans
spekulation hvarken är kand För djup efler konseqvens. utan biott för 40

ortodoxi och konservatism. Han är iifiig och eidig bäde i tai och
rörelser, dock vittnar hans yttre mera om en koierisk än sanguinisk
natur. Marheineke har, likasom Savigny, en suitlig flgur. Hans före
iäsningar äro äfven ståtiiga för den, som äiskar bestämdhet och fasthet.
Han iäser något kärft och kornigt, men med en anstrykning af humor,
så att han, som sjeif är den mest lugna och allvarsamma föreläsare,
hade det giadaste auditorium. För Svenska teoioger kan det ej vara
utan betydelse. att han prisade svenska kyrkohandboken som den
bästa inom protestantiska kyrkan, ehuru han äfven i denna fann ett
och annat deis betydelsclöst, deis, säsom t. cx. dc tre skoflarne muu vid 50

jordfästningar, vidskepligt. Eijest hade förf. den egna turen att på
samma dag höra Marheineke omtaia den svenska kyrkohandboken,
Stahi Sverigcs representationssätt, och Ranke dess deltagande uti
freden i Ryswig. Aila tre visade en kunskap om Sverige, som troligen ej
äterfinnes vid något annat tyskt universitet. Ty till namnen Gustaf
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Adolf. Linna, Berzelius inskränker sig vanligen denna kunskap. Endast
män i vetenskapen ex professo tillägga namnet Frics och kanske Geijer,
men deröfver gär gerna ingen. Ranke yttradc ungefiir: att Sverige under
den föregående perioden gått ur sin af landets natur och läge föreskrif
na bana, samt att dess sträfvande utät måste medföra dess förfall — en
åsigt. som vaI till en del kun stödja sig p1 utgången, men som heit och
hållet förbiser. hvad Sverige genom sitt verldshistoriska uppträdande
vunnit uti bildning och nationalmedvetande. StelTens och Michelet liisa
båda fritt och lcdigt. Den förre synes cj mcm ega sitt fordom tairika

10 auditorium, ehuru hans hallning och dc lifliga ögonen under dc grå
ögonbrynen ännu vittna om oförsvagad kraft. Han Lalar i enskildt
samtal ömsom norrska och tyska. är lillig och intresserad i hvarje
stund. Men förf. tillstår, att, sä fort som Stcffens läser, dennes språk för
en utländning icke ilm Iättfattligt. Han uppehöll sig, då förf. hörde
honom, mcd att framställa andens förhållande till naturen och dennas
andlighet, hvarvid han starkt polemiserade mot »kemisterna, som tro
sig hafva organismens grundämnen (Stoffl 1 händerna, dä de likväl
cndast kunna undersöka det lifiösa, oorganiska, som redan upphört att
tillhöra organismen.» Michelet är 1 sitt sätt och sin spekulation nästan

zu mera Fransman än Tysk. Han synes icke älska den tyska filosoficns
abstrusa drägt och uttalar derföre dess hufvudläror lika klart som
modigt. Han föres bland Hegels efterföljare till den yttcrsta venstra
sidan — under närvarande Förhällanden i Berlin det största loford för
sanningskärlek utan menniskofruktan och biafsigtcr.

Det fordras i sanning icke ringa talang, för ah liisa väl i en tysk
kateder, då åhörarne anse alIt, hvad de icke hinna anteckna, för
förloradt. och föreläsaren derföre icke af sin värma får Iåta förleda sig
till ett snabbare föredrug. Dc fieste söka derföre blott att inlägga någon
värma i ett vanligt dictamen, hvarvid dc nödgas för hvarje sats göra ett

30 uppehäll.ja, som man Iän kun flnna. oftast mäste afbryta satsen. för att
Iemna åhöraren tid att afskrifva det sagda. An vid detta föredrag
pathos ofta mäste förefalla konstlad är klart, men å andra sidan är ett
helt och hållet accentlöst dikterande alltför torrt och enformigt. Bäst
synes förf. derföre dc göra, som diktera bestämda paragrafer och sedan
fritt vidare utveckla och förklara dem. Då har åhörarcn sig till ledning
hufvudsumman af föreläsningen skriftlig och kan äfven af det fria
föredraget skriftligt uppfatta hvad han medhinncr, under det att
läraren i denna del af sin föreläsning är mindre bunden samt i den kan
inlägga mera lif och värma. Hvad som för ähöraren för ögonblickct går

40 förloradt, kan han efter föreläsningens slut söka erinra sig och, med
lcdning af det redan antecknadc, skriftligen sammanfatta, hvarigenom
han tillika lcdes till en sjelfständigare vcrksamhet, än det mckaniska
afskrifvandet och öfverläsandct. Hela denna studiimetod, att studenten
inhemtar ali sin kunskap gcnom åhörande af föreläsningar. är dessu
tom alltför cnsidig, emedan den aflägsnar alIt eget studium och i det
minsta jemnar hvarje svårighet. Läser läraren endast öfvcr nägon
spcciellare del af vetenskapen och för denna bibringar alIt hvad
lärdomen bjuder. eller om hans förcläsning omfattar det hela och af
detta blott ger en öfvcrsigt. sä kan han i bäda fallen ingifva ähöraren

50 värma och intresse för vctcnskapen. hvilket är hufvudsak, medan ännu
mycket öfverlcmnas åt dennes egen omtanka, och dettas inhemtande af
det hos honom vaknade intresset göres till en oundgängligt behof.

Man skulle tro, ati den tyska vetenskapen mycket bär s$r af det å
studentcns sida mckaniska sätt, p1 hvilket universitetsstudium bedrif
ves. Redan genom öfningar i skolan, än mera genom exemplct af de
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akademiska förelasningarna och öfningarna derstades, lärer sig den
unge mannen konsten att skrifva böcker på samma sätt, som han lärt
konsten att läsa. Böcker skrifvas också till en stor del i Tyskland af
samma skäl, som akademiska dissertationer. Man mäste habilitera sig
vid ett universitet och skrifver derföre en eller ett par böcker. Vidare
måste man blifva extraordinarie, sedan ordinarie professor, och nya
böcker aro nödiga. Innehåfla de intet nytt, sä kan man ätminstone i
dem sammanplocka lärdom. De tiilsändas en god vän, anmälas i
skolans jurnal med beröm, och sä är ändamålet mcd deras utgifvande
lätt uppnådt. Men behofvet att bibehålla det vunna anseendet är lika 10

stort, ty derpä beror krediten inom universitetet och hos ähörarne. Sä
måste böcker skrifvas ätminstone hvartannat är eller sä bortät. Sä
uppstär också en massa af vetenskaplig litteratur, hvilken ätminstone
till lika stor del är ett arbete för kroppens föda som för själens spis.
Man förundrar sig endast öfver, hvem som läser allt detta. Studenterne
liisa säsom sagdt litet utom kollegiihäften. Mera otroligt lärer det läta,
om man skulle pästä, att äfven de tyska lärde ex professo liisa litet af
den nyare litteraturen. Men sä har förf. funnit det. Man tar notis om
det nya ur tidskrifterna. Vanligen fär en tysk universitetman ifrän
bokhandlarne sig tillsändt alIt nytt i vetenskapen. Detta bläddras då 20
igenom i exemplar, och hvad som genom författarens namn eller
recensentens beröm (om recensionen ej lätit vänta pä sig) är rekom
menderadt, behälles, dock icke vanligen för att läsas, utan blott för att
vid tillfälle af eget författarskap i dmnet begagnas efter innehållsför
teckning eller register. Det vore också omöjligt att medhinna eller orka
nogare genomgå hela vetenskapens litteratur för året, isynnerhet för
den, som under denna tid har att utarbeta 4 ä 6 föreläsningskurser och
ofta att dertiil från trycket utgifva något arbete af 30 till 60 ark. 1
norden anser man sig vanligen förbunden att liisa alIt, som i Tyskland
skrifves, och en universitetslärares verksamhet stadnar der ofta vid 30
blotta läsandet.

Tyska bokhandeln stär sig likväl bra genom mängden af årligen
utgifna arbeten och det temmeligen höga priset. Hvarje serskildt arbete
ger ingen hög profit, dä i vanliga fall upplagans storlek endast är
femhundra å sjuhundrafemtio exemplar. Beräknar man, hvilken afgäng
tyska bokhandelsprodukter hafva i Holland, skandinaviska rikena,
Ryssland, isynnerhet Östersjöprovinserna, samt Finland, sä finnes, att
afnämarnes antal inom landet ej kan vara så stort, som man vanligen
föreställer sig. Författarehonorarium stär i förhällande till de smä
upplagorna. För första arbetet betalas sallan öfver en louisdor, högst 40
10 Th. Pr., d. a. 12 ä 18 rdr sv. b:ko, och det vanliga för utmärktare,
redan kända författare utgör ungefär 50 rdr b:ko per ark. Ofta betalas
mycket mindre, och till och mcd en förläggare, sädan som Cotta, kan
gifva författaren 5 ii. rhein. per ark, — lika mänga rdr. sv. b:ko. Mängen
mäste trycka sina arbeten pä eget förlag. Afven man med renomm
hafva stundom svärt om förläggare; — sädant sades fallet vara t. cx.
med Fichte d. y. i Bonn. Afven detta förhällande bevisar, att förläg
garens förtjenst ej kan vara stor pä hvarje arbete, och att dessa säledes
ega en jemförelsevis ringa publik; men mängden af förlagsartiklar gör
emellertid yrket i Tyskland lönande, äfvensom ä andra sidan denna 50
omständighet tvingar förläggarne att förskaffa sig flerfaldiga artiklar
och lättar vetenskapliga skrifters utgifvande.

Som mänga undantag ifrån dessa förhällanden gifvas, och man ser
vissa skrifter utkomma i ilera upplagor af tusentals exemplar, sä förstäs
det af sig sjelf, att förf. här icke talat om dc mänga utmärkta
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vetenskapiiga arbeten, sm Tyskland prlducerar, Och hvilka sä vai till
sin uppklmst som sina öden visa en annan tafia än den nyss afteck
nade. Denna sida af saken är den allmänt kända, emedan sådana
skriftställare Och deras arbeten åtminstlne till namnet äro bekanta,
äfven utlm Tyskiand Och den germaniska nlrden.

Förrän vi fortgä till betraktelsen af tyska vetenskapens inverkan
uppä den eurlpeiska biidningen i ailmänhet Och p1 tyska nationens
isynnerhet, torde det ej vara ur vägen att kasta en blick pä en dess
inhemska fiende, censuren i Tyskland.

10 Såsm censuren nu är Ordnad, härleder den sig från förbundsdags
beslutet aC d. 20 Sept. 1819, hvilket stadgar:

Att »skrifter, som utkomma i frm af dagblad eller häftevis,
äfvenslm öfriga skrifter, slm leke utgöra öfier tjugu tryckta ark», ej fä
utgifvas »utan vederbörande auktoriteters i hvarje stat vetskap Och
föregående tilllåteise.» Derjemte borde ä alla tryckskrifter utsättas
förläggarens namn samt å tidningar Och tidskrifter äfven redaktörens.

Detta beslut egde hvarje stat att p1 sätt Iamphgt syntes brina till
verkställighet. Men m nägon förbundsstat ansåg sig förnärmad
genom en uti annan förbundsstat utkommen skrift, sä vore den sednare

20 förbanden att beflrdra förläggaren eller författaren till ansvar. Afven
sä eger förbundsförsamlingen rättighet att fordra hvarje densamma
misshaglig skrifts undertryckande.

1 de fiesta tyska stater, i Wtirtemberg, Baden, Sachsen, Bayern, Följes
nu endast detta förbundsdagens beslut, delvis mlt de gällande konsti
tutionernas uttryckliga lydelse.

Men i Preussen har man gätt ett steg längre Och underkastat hvarje
tryeksk-rift censur. Förlrdningen af den 18 Oktober 1819, som ur
sprungligen gälide för fem år, blef 1824 förnyad, för att ytterligare gälla
tills annorlunda förlrdnades, samt har scdnare blifvit riktad mcd

30 åtskilliga tifliigg Och förklaringar. Den innehåfler i art. II följande:
»Censurcn skall icke hindra nägon allvarlig och beskedlig (anstän

dig, »bescheidene») undersökning af sanningen, eller pålägga skrift
ställarne otillbörligt tvång, eller hLimma den fria omsättningen i
bokhandeln. Dess ändamäl är att afstyra hvad som strider mot
religionens sanningar, utan afseende p1 serskilda religionspartiers Och
af staten tolererade sekters läror, att undertrycka hvad som hänar
mlral Och goda seder, att motarbeta religionssanningarnes fanatiska
inmängande i politiken Och derigenom uppkommande förvirring, samt
slutligen att afvända hvad som förnärmar så väl preussiska statens som

40 andra tyska förbundsstaters värdighet Och säkerhet. Hit höra alla
telrier, som afse den monarkiska och i dessa stater gällande statsför
fattningens Orlande (»Erschfltterung»), hvarje förolämpning mot dc
regeringar, som stä i vänskapligt förhällande till preussiska staten, och
mot personer, af hvilka de bestä; vidare alit, som syftar att uppväcka
missnöje ipreussiska staten och tyska förbundsstaterna, samt att
uppreta emot de bestäende statsförfattningarna; alla försök att inom
eller utom landet stifta partier eller olagiiga föreningar, eller att uti en
gynnande dager framställa dc i nägot Iand bestäende partier, som
arbeta pä samhällsförfattningens omstörtande.»

50 Vidare förmär denna förordning: att utgifvare af tidningar eller
tidskrifter böra ega vetenskaplig bildning samt i öfrigt vara väl
qvalificerade, hvarföre dem äligger att förelägga vederbörande nödiga
betyg och polis-attestater; att förläggaren till en bok straffas, om
författaren ickc namngifver sig; att dc äfven ansvara för censurerad
skrift, om innehället varit sä listigt, att censor ej kunnat förstä dess
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syftning, men eljest, cm en sadan bok indrages, erhålla ersättning; att
straffet är från 6 månaders till 2 års rastning. Sakegaren betalar
censuren för böcker med ungefär 12 sk. Och för tidningar mcd 21 sk. rgs
per ark, äfven Om skriften af censor Ogillas. Högsta myndigheten i
censur-angelägcnheter är »Ministerium des Innern», men politiska
skrifter sortera specielt under utrikes-, teologiska under ekklesiastik
ministern, samt alla andra under polisdepartementet af inrikes minis
terium. DeSSULOm finnes ett »Obcr-censur-collegium» i Berlin, som
meddelar ministerium Oberprwsidii i hvarje provins förslag till censo
rer, mcd dessa kommunicerar ministeriella skrifvelser Och för öfrigt 10
vakar både öfver dem Och utkomna skrifter, pa hvilka vederbörlig
minister göres uppmärksam, om dc innehålla nagot tvetydigt.

Man finner att en censurrörfattning, sadan som den anförda. lemnar
tilltdlle till dc strängaste åtgärder och hvilket godtycke som helst hos
ccnsorerna. Alh ankommer, säsom vid trycktvång öfvcrhufvud. uppä
regeringens större eller mindre tolerans. Att man i detta hänseende
numera ej har star tillit till den preussiska, derom vittna dc flcra skriftcr
öfver Preussens Och Tysklands angelägenheter, hvilka preussiska för
fattare låta trycka i Wörtemberg, Baden Och till en dcli Hamburg Och
Sachsen. Tidningslitteraturcn och politiska ströskrifter äro dc mest 20
bllttställda, och mcd dem står vanligen eländigt till i hela Tyskland.
Likaså är statsrätten en noga kringskuren vctenskap. Men i teologien
har omständighetemas makt redan medfört en snart sagdt fullkomlig
tryckfrihet, kanske Afven af politik medgifven från regeringcns sida, för
att leda diskussionen från politiken. Dock m’åste man medge. att äfven
i sednarc hänseende saker läsas. angäende hvilka man förvånad frågar,
huru dc kunnat undgå censuren. Skulle ei af enstaka fail i sednaste tider
kunna slutas till en skärpt stränghet, isynnerhet i Preussen. så kunde
icke mcd skäl klagas öfver tryckfrihctens beskaffenhet i dc länder, som
icke hafva konstitutionella former. 1 dc konstitutionclla staterna 30
kännes den också mcst tryckande, och der höras förbannelser öfver
ccnsurcn alla dagar, medan man i Prcussen synes mcra liknöjdt skicka
sig i sitt ödc. Mindrc har dock ccnsurcn skadat den tyska vetenskapen
genom direkta förbud, an genom det tvang den pålagt vetenskapsmän
nen, hvilka alltid nödgats vara pä sin vakt och derigenom äfven
qvarhållits vid dc abstraktioner, till hvilka Tysklands politiska Pörhål
landen från äldrc tidcr fört dcss vctcnskap, utan att gcnom undcrsök
ningens riktande på det vcrkliga och förhandenvarande kunna göra
sina teorier pä en gång säkrare och mera fruktbärande.

Det sades nyss, att den bättre delen af Tysklands vetenskapliga 40

arbetcn »åtminstone till namnet» vore kand utom de länder, dem den
germaniska stammen innehar. Ty den för Tyskland vigtigaste delen af
dess vetenskapiiga litteratur, dess filosofi och dermed sammanhängan
dc teolOgi, är knappt mera än till namnet kände i Frankrike och
England, dc länder som jemte Tyskland representera vetenskapen i
Europa. Vid hetraktande af dessa länders förhållande till Tyskland
ledes man äfven till andra rellexioner öfver den tyska vetenskapen.
Förf. vilI sammanfatta dem uti trenne satser, som uttala hvad som
enligt hans tanke brister den tyska vetenskapen öfverhufvud.

l:o Tysklands vetenskap har knappt i nägon vetandets gren uppträdt 50
reformerande, — om man undantager sjelfva reformationen;

2:o Den har föga inverkat pä den romaniska stammens bildning, då
deremot Frankrikes och Englands vetenskap haft det största infiytande
pä den germaniska;

3:o Den har äfven blott genom reformationen haft en mera direkt
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inverkan på sjelfva det tyska folket.
Ett fullständigt bevis för den första af dessa satser skulle fordra att

vi genomginge hvarje vetenskaps historia. 1 naturalhistorie, fysik, kemi,
har impulsen till hvarje ny skepnad, dessa vetenskaper antagit, utgått
från andra lander, än Tyskland. Likaså hafva de största medici, hvilka
ännu erkännas för auktoriteter, dc största matematici och astronomer
funnits utom Tyskland, ehuruval dctta äfven räknat stora matematiker,
dock ej af den omskapande art, som t. cx. Galilei, Newton, Lagrange
och Laplace voro. Till och mcd filologien har att tacka Italien för

10 klassiken, England och Frankrike för den österländska, den sednare
serskildt för Sanskrit och hela den indiska litteraturen. Historien är i
hvarje land inhemsk, och dess ståndpunkt som vetenskap beror hos
hvarje nation mindre af yttre infiytande, än af nationens egen bildning.
Tyskarne hafva här tvenne företriiden framför de nämnda nationerna,
den ihärdiga forskningsfliten och den filosofiska bildningcn. 1 medicin,
national-ekonomi och teknologi hafva Fransoser och Engelsmän,
isynnerhet Engelsmännen, varit föregångare.

Hvem ville likväl neka, att ej Tysklands vetenskapsmän i alla dessa
vetenskapsgrenar uträttat ganska mycket? Men reFormer inom desam

20 ma, bctydligare upptäcktcr, som förändrat deras skick, teorier, som
gjort sig gällande öfver Europa, hafva företrädesvis haft Fransmän,
Engelsmän, Italienare, t. o. m. Holländare och Svenskar till upphofs
män. Tyskarne hafva sedan i dess finaste bestämningar fullföljt den en
gång uppställda ideen, systematiserat och utvidgat vetenskapen. Men
dessa vetenskaper äro till en del alla af samma art, som matematiken,
om hvilken Voltaire säger, att den »laisse l’esprit comme dIe la trouve».
Deras inverkan på individens bildning är icke sä direkt, som den af dc
spekulativa vetenskaperna. 1 filosofi deremot erkännas mcd en mun
Tyskarne stå högst bland alla nationer. Deras dogmatiska teologi,

30 likasom den teologiska kritiken, eger derföre äfven ett förspnng
framför samma vetenskaper i andra länder. Men hvilket ringa infly
tande hafva icke dc, likasom den Tyska spekulationen öfverhufvud,
haft uppä andra nationer än dc Germaniska? Ja, i statsvetenskapen och
i juridiken, icke mindre än i deras tillämpning, i samhällsförfattning
och lagstiftning, har Tyskland mera berott af Engelsmannen och
Fransosen, än tvärtom. Den Tyska vetenskapen har efteråt äfven här
systematiserat och uppställt principer, men detta ersätter icke det
bristande i utförandet, i verkligheten, som hunnit en högre grad af
utveckling i dc länder, hvarest dessa djupsinniga principer icke aro

40 kända. Sä förhåller sig äfven mcd den Tyska spekulationen öfverhuf
vud, som i England är fullkomligt okänd, i Frankrike genom nägra den
sednaste tidens spridda bemödanden blifvit till dess allmännaste kon
turer bekant, utan att vinna anhängare eller i betydligare min inverka
pä den fransyska filosofien. Baco, Cartesius, Spinoza, af hvilka den
förstnämnde helt och hållet bestämt den franska och Engelska, dc
tvenne sednare den Tyska filosofiens riktning, voro icke Tyskar.
Leibnitz var en lärjunge af dem. Först sedan Kant har tyska spekula
tionen tagit en sjelfständigare gång; men den har stått isolerad, utan
sammanhang mcd verldshändelserna, medan franska Encyklopedister

50 nas afTyskarne, kanske mcd rätta, för lösliga ansedda resonnementer,
i hufvudsaklig mån skapat den Europeiska bildningens nuvarande
skick och refbrmerat sjelfva Tyskland. Eller hvar vilI man bland den
rika verld af handling, sednaste halfsekel frambragt, söka nägot
infiytande af Kants, Fiehtes, Schellings systemer.

Mcd hela det bildade Europa, big Tyskland under fransyska smakens
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band, och dettas sköna litteratur var snart sagdt Tysklands. Nu har
detta land utbildat en egen skön litteratur, utmarkt både genom dess
rikedom och inre beskaffenhet. Men man kan knappt saga, om den är
nationell) Åtminstone bcreddes dess uppkomst af bekantskapen mcd
Englands, ltaliens, Spaniens ildre litteratur, iflan att den hade något
närmare samband med den gamia Tyska posien. Och, huru än dermed
förhåfler sig. äfven Tysklands sköna litteratur har icke trängt fram till
England och Frankrike, i samma förhållandc. som dessa länder äfven
härutinnan inverkat på Tyskland.

Mcd det anförda sammanhänger den tredje af nämnda omständig- 10
heter, nemligen den, att Tyskiands vetenskap äfven i ringa mån
inverkat på sjelfva det Tyska folkets bildning. Det är naturligt, att här
såsom annorstädcs vetenskapen deis pl iagstiftningens. dels på indu
striens väg, dels omcdeibart i nägon mån biidat nationen. Menjust de
vetenskaper, uti hvilka Tyskland framstår mest utmärkt. och hvilka
omedeibart infiyta uppä den allmänna bildningen. dc spekulativa
vetenskaperna. hafva stätt nästan utom ali beröring mcd nationen.
Såväl filosofi som teologi hafva endast varit skolsystcmcr. Dc hafva
gjort sig i den ena eller andra formen herrskande vid ett universitct. der
en begåfvad man kring sig samlat en skola. Denna har möjligen äfvcn 20
vid fiera universiteter, eller. såsom den kritiska filosofien, vid alla
vunnit insteg, tills åter en ny skola undanträngt den gamla, utan att alIt
detta haft någon märkbar betydelse hvarken för stat eller kyrka. Dc fil
förändringarna i statsskicket alltscdan Westfaliska fredcn hafva varit
följder af yttrc omständigheter, och dc framsteg, serskllda Tyska stater
gjort uti inre organisation, hafva skett genom fremmande impuis och
cfter utländskt föredöme. Den protestantiska kyrkan i Tyskland hade,
sedan dess symbola faststäflts säsom lag, afslutit sig från allt infiytande
från vetenskapens sida. Åtminstone star den vctcnskapliga teologicn
derstädcs i närvarande ögonblick sä långt skild ifrän folktron. att den 30
ringa inverkan kyrkans lära mottagit af vetenskapcn. i jcmförelse mcd
det svalg, som ännu åtskiljer dem, heit och hållct försvinner.

Dessa förcteelscr hafva alla samma ailmänna grund, Tysklands
politiska splittring och Tyskarnes dermed sammanhängande politiska
obctydcnhet som nation. Man mäste medgifva. att vetenskaplighet i
Tyskland är allmännare spridd, än kanske i något annat land. att dc
spckulativa vetcnskaperna stå uppä en ojcmförligt högrc punkt i
Tyskland. än i England och Frankrike, att folkbildningen. sä längt
denna genom skolor och religionsundervisning kan komma, i det
protestantiska Tyskland kan mäta sig mcd hvarje annat lands, men 40

alIt dctta har genom Tyska nationens ringa politiska yerksamhet
blifvit reiativt inflyteisclöst i hänseende till utländningen. Afvenså har
den ringa politiska utvecklingen i det inre, som mcd en nations
verksamhet utät alltid hälier jemna stcg, drifvit vctenskapcn ifrån
lifvet och vcrklighcten, samt gjort den Tyska spekulationcn till en i
abstraktioner fördjupad, csoterisk lära för skolan, icke till en
verkiigheten omfattande och ombildande verldsåsigt. Statsformens
absoiuta skick den ena sidan och kyrkans å den andra hafva
afskurit alIt vctenskapens samband med dcssa. En sädan riktning till
cndast skoiiärdom inom den spckulativa vetenskapen, den för 50

SchiIIer, Körner, Burger och Uhland äro kanske dc mest nationella tyska skalder;
den förste genom sitt djup och sin ädia cnthusiasm; den andre genom det mäl, för
hvilket han sjöng och Iefde; dc sistnämnde genom ämnena för sin sång. Goethe har
biidat en skola, den sig upphöjd tyckcr, men som 1 likhet mcd andra skolor blott
skall lefva sin tid, om den ej redan öfverlefvat den.
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Tyskland mest utmärkande, mäste äfven kunna antagas hafva
inverkat pä öfriga vetenskaper, sä att äfven dessas bedrifvande blifvit
mcm skolmessigt, än fritt, och saknat den impuls, som i synnerhet de
induktiva vetenskaperna ega uti ett omedelbarare förhållande till det
verkliga lifvet och dess sträfvanden. Å en annan sida mäste genom
detta sakernas lage vetenskapen ledas till abstraktionens verld och
uppbygga ett sanningens rike utom verkligheten, sä mycket mera,
som denna abstraktion ifrän det verkliga öfverensstLimde med
protestantismens lära om verldens ondska, menniskans förderf och

10 blotta trons saliggörande kraft, så att sjelfva Tyskarnes förkärlek för
spekulation och religionsgrubbel lika mycket har sin rot i statens och
kyrkans under tidernas lopp utbildade form, som i nägon egendom
lighet hos Colklynnet, ehuru åter den förra å sin sida mäste
sammanhänga med det sednare. Orsak och verkan äro här som alltid
ömsesidiga — nog af om ofvan tecknade förhållanden visa sin
sanningsenlighet genom deras förnuftiga sammanhang mcd hvarand
ra.

Efter denna uppfattning af den Tyska vetenskapens förhällande till
den europeiska och bildningen öfverhufvud, samt serskildt till Tysk

20 Iands politiska och religiösa institutioner, med den af dessa beroende
folkbildningen, skulle det kunna anses för en konseqvens att fördöma
hela dess sträfvande säsom en tom abstraktion, en förirring, som mcd
verkligheten intet samband eger och derföre skall förgä utan frukt.
Dock om man medger, att det spekulativa elementet är det för
Tysklands vetenskap karakteristiska, att vetenskapen kan sägas vara
den Tyska nationens alIt, sä att denna endast genom densamma har ett
erkännande af andra nationer, och i den sjelf ser sin nationalitet
verklig, sä skulle ett sådan antagande innebära påstäendet om hela den
germaniska bildningens undergäng, hvars representant Tyskland är. Vi

30 vilja endast päpeka den fara för den germaniska kulturens beständ,
som uppstätt ur Slavismens inkrLtktningar pä ett omräde, som hittills
ansetts tillhöra den förra. Den vaknade nationalandan hos de Slaviska
stammar, hvilka lyda under Tyska regenthus, och hvilka äfven ansetts
för en eröfring för den germaniska kulturen, har i sednaste tid häftigt
uppskrämt de tänkande i Tyskland. Sannt är, att dessa stammar, som
innehafva landet emellan Östersjön och Adriatiska hafvet, äro alltför
starka, för att ej tiden skulle medföra deras befrielse frän det bäde
politiska och vetenskapiiga beroendet af Tyskland,’ i synnerhet som
denna befrielse mäste gynnas af Rysslands makt. Men den är blott en

40 ätereröfring af hvad dessa nationer mcd rätta tillhörer. För den
germaniska kulturens beständ skulle den blifva farlig, endast om denna
fortginge i den uteslutande riktning inät, som härtills utgort dess
karakter, utan att öfva nägot infiytande pä Tysklands politiska till
ständ bäde i dess inre och i dess förhällande till Europa. Men seklers
bemödanden och ansträngningar kunna icke vara förspillda, och det
vetande, hvilket framstär säsom resultat af ett helt folks historia, mäste
äfvcn blifva ett vetande och en verklighet hos detta folk, icke blott en
lära i dess skolor.

Förf. föreställer sig den stundande fortgängen afTysklands bildning
50 ungefär pä följande sätt: Den sats dess spekulation uttalat, »att det

verkliga är det förnuftiga», betecknar denna fortgäng. Pä den abstrak

Vi bchöfva vai ej påminna derom, att egentiiga Preussen, Schiesien, Ungern,
Siebenburgen, Kärnthen och Krain deivis, saan Posen, Böhmen, Mähren, Gaihzien,
Sinvonien, Daimatien belL och häilet äro befoikade af Siaver.
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taste dtg, genom tankens djupsinnigaste kombinationer, har vetenska
pen bhfvit hänvisad till verkligheten. såsom ali sannings djup. Icke
under, att man på ett hUl funnit en sidan litra tiilkommen i rätta
stunden, för att skyddu det bestående. verkliga, såsom det bästa
möjiiga, såsom redan utgörande det förnuftigus verklighet. Men Nk
var endasi cii nien, som man ej tagit i behörigt öfvervägande, att
nemligen intet under solen bestär, Och ali endasi hvarje forms förgäng
lighet. det beståendes utveckling, prlcessen. är det verkiiga, som Ur
förnuftigt. Men di detta »mcm> kommit i dagen, har detta väckt allarm
och oro, ehuru litet skäl härlilI i sjelfva verket förefinnes. Ty alltings 10
förgflnglighet hör ej till dc händelser. hvilka man kan hindra att hända.
Det är dessutom någon skilnad emellan den litra, som yrkar blott det
gamias förstörande, och den. som liirer. att det bestäendes fömufiiiza
uppfattning, bcgripandet af dess väsende och dess ändamäl. utgör den
rätta metoden för dess utveckling.

Emeilertid hafva härtillls Tysklands regeringar skytt ett sådant
begripande, en pröfning af det bestående i statsformen, och dc nyaste
tecknen visa, att dermed torde komma att fortfara. Men forskningen är
nu en gng hänvisad till verkhgheten. och den tyska spekulationen har
derföre vändi sig till den sfer af andens verkllghet, som stär henne 20
öppen, till kyrkan, dess institutioner och läror. Här har redan allmänna
opinionens makt inom protestantiska kyrkan’ bruiit kyrkans dogmers
anspr(tk att gälla såsom lag samt, å andra sidan, af statscensuren
tilltvungit sig fri diskussion inom det religiösa omnidet. Ingen kan vara
blind för den verkan, en sädan diskussion med dess följder mäste
utöfva p1 folkeis allmänna bildning, genom ati höja detta till medve
tande om den fria pröfningens räti i irossaker. Ej heller kan en sAdan
pröfning leda till vMdsamma omstöriningar, dA den utgår från erkän
mmdcl af det bestäendes rätt, redan derföre att detta består. Mcd
medvetandet om och verkligheten af denna inre frihet skall ±1 äfven 30
följa den ytire i staten, och endasi ur eli sådant folket genomirängande
nationalmedvetande kan en fastare förening meIhin dc skilda statema
uppstå, samt tyska nationen säsom sädan vinna politisk betydenhet.
Denna äter skall lyfta Tysklands litteratur och hela den germaniska
bildningen till det infiytande, dc böra ega uppå Europas framtid.

Sälunda finge äfven de tyska regeringarnes älminsione ostensiva och,
sä mycket man dertill sluta kun. äfven verkliga högsta regeringsmaxim:
att folket genom bildning skall göras värdigt en större politisk fdhet,
nägon betydelse och sanning. Ty denna bildning kan dA icke hafva
nitgot annat område än det religiösa, området för andens inre frihet. En 40

sAdan inifrån gående utveckling stAr äfven i konseqvens med Tysklands
enda och siora verldshistoriska handling för den nyare historien, mcd
reformationen. Frankrike, ehuru det följt motsati väg, synes tendera At
samma mAl. Man har der endast om den politiska friheten förstätt hvad

Förf. betraktar här Tysklands vetcnskap och bildning uteslutande säsom protes
tantisk. Ty endast sålunda har Tysklund huft och kan hafva betydelse för Europas
bildning. Katolicismen kun enligi sin natur icke reformera sig ur sig sjelf. Endast
yttre tvång, politiska färhällanden, kunna tillbakatränga dess hierarkiska politik.
Spänningen emellan den och protestantismen skall blifva desto mindre, ju meni 50
denna inom sig befriar sig ifNn auktoritetstron. Ty säsom förhällandet härtilis varit,
hafva bäda kyrkorna endast st’dIIL auktoritet mot auktoritet. Bringas katolicismen,
säsom den redan i Tyskland börjat, ali likasom protestantismen endast söka bevis
för sina lärors sanning, sä har den uppgifvit sin hierarkiska ständpunkt. Vid ett
förändradt förhållande är vai att färutse, ait inom protestantismen mänga kyrkor
skola uppstå, och dä gälla Voitaires ord: »Si vous avez deux religions chez vous,
elles se couperont la gorge; si vous en avez trente, elles vivroni en paix.»
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madame Stael säger: I’esprit public, qu’on attend pour pcrmettre la
libertö, ne sauroit resulter, que de cctte libertt mme,» men den
sednaste tiden synes visa, att behofvet af positiv frihet pä det religiösa
gebitet der gjort sig känbart, ehuru snart sagdt råa än försöken varit att
förena en bestämd religiös åsigt mcd dc politiska frihetsidecrna. Ty den
religiösa frihet, som endast bestär i tolerans för olika religiösa åsigter,
är blott negativ; det flrdras, att det på denna af auktlritet Oafhängiga
grund Och botten utbildat sig ett positivt religiöst vetande, så att den
religiösa friheten är verkiiggjord hos samhällets individer, icke blott

10 menad, ett tomt ord i dess lagstiftning. Att Frankrike skall gä denna
väg, genom poiitisk till religiös frihet, har sin förklaring deruti, att
katolicismen, icke protestantismen, varit det religiösa system, der skulle
utvecklas. Den sednare bär den andiiga friheten inom sig, den förra
icke.

Vetenskapens närvarande tendens i Tyskland talar mera, än alIt
annat, för här antydda utveckiing. Likasom det religiösa intresset der
öfverhufvud är i tilltagande, Och en reaktion visat sig mot den frän
Frankrike öfverflyttade libertinismen, hvilken reaktion är en följd af
spekulatilnens uppträdande till försvar för religionen, sä är också

20 spekulationen för närvarande helt Och hället riktad ät det religiösa
vetandets problemer. Den har dervid nödgats taga kritiken till hjelp,
för att hälla sig fältet öppet, Och Strauss’ bckanta kritik öfvcr
evangelierna kan anses för slutpunkten till denna negativa tendens.
Frågan kan endast vara den att visa den historiska bevisningcns
otillräcklighet för kunskap om det öfversinnliga. Hvad helst kritiken
mä kunna äteruppbygga, den är dock hänvisad p1 den underordnade
plats, densamma p1 detta fält tiilkommer, samt derigenom frågan om
den religiösa traditionens sanning förd in uppä spekulationens område.

Det finnes väl knappt nägln tänkandc telllg i Tyskland, som ej
30 inser, huru vida skild, sä i det ena som andra afseendet, vetenskapen nu

stär ifrän kyrkans lära Och folktron. Men huru dc skola förslnas, derpä
tänker man ej lika allmänt, Och ännu färre hafva mod att taga
förhällandena i ögonsigte, sådana dc verkligen äro. Tysklands nuva
rande vetenskap, slutpunkten af ärhundradens utvecklingsbana, i hvars
höga ståndpunkt Tysken sjelf flnner sin stams Och sitt lands ära, Och
hvilken hvar Och en mäste erkänna för det mest cgendomliga i den
germaniska kulturen, denna vetenskap kan icke bortkastas säsom en
för Europa Och Tyskland onyttig drilbusväxt, endast ämnad att pryda
Iitteraturhistoriens herbarium. Icke heller kan det cvigt fortgå säsom

40 härtilis, samt vetenskapen alIt mer och mer allägsna sig frän lifvet och
verkligheten. Ty sädant strider emot hela samtidens syftning, hvilken
sträfvar att jemna alla bildningens skiljemurar, icke att förstora dem. Å
andra sidan skulle vid ett sädant förhällande Tyska nationcns framtid
och Tysklands sjelfständighet äfventyras. Ty om hos folket för närva
rande intet nationalmcdvctandc finnes, och äfvcn framtidcn icke höjer
detsamma dertill, genom att på det religiösa gebitet väcka känslan för
menniskans högre bestämmelse äfven i detta lif, för andens frihct, samt
dermed sinnct för det allmänna uti samhället, för staten Och det
gemensamma fäderneslandet, af hvars beständ den enskilda statens

50 sjelfständighet är beroende; sä är det svärt att inse, hvilka garantier
Tyskland skulle ega mot en möjlig inkräktning eller blott ett sjelflöst
beroende af utländningen. Och vid ett sådant mäste äfven dess
vetenskap förlora ali sjelfständighet samt i sitt faIl draga mcd sig hela
den germaniska kulturen. Ju mera man inser den Tyska vetenskapens
höga värde i sig, desto tydhgare skall man linna, att den tillhör
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menskligheten, icke skolan, samt för den förra kan vinna betydelse
endast genom att ingå i nationens ailmänna medvetande och genom att
i religiöst och politiskt hanseende höja denna ur dess narvarande
obetydenhet för Europa. Ju djupare man anar hvad den för mensklig
hetens vai kan utriitta genom att föra menniskoanden till medvetande
om sig sjelf, desto varmare mäste man tillönska densamma en sådan
utveckling. Och skall vai hoppet att denna ar nära förestäende
bedraga?

I0

BIHANO. RESE-EKONOMI.

Det är naturligt, att en resa ger lika mänga tilifällen till penningeutgif
ter, som en vistelse i hemiandet, om man eger mycket af den rara varan
och gerna strör ikring sig af densamma. Skiinaden är blott den, att
slösaren pä en resa sig sjelf till mera gagn kan tillfredsstälIa sin böjelse
— om han sä viii. Men som vanligen denna vilja saknas, sä vore det
bortskjutet krut att här nedskrifva kloka råd, dem ingen följer.
Deremot är deras antal stort, som gerna önskade sig till gagn göra en
resa, men för börsens klena tiillständ misströsta att kunna mcd heder 20
ända den. Det är för dem förf. här bifogar nägra pälitliga uppgifter pä
kostnaden af en resa i Tyskland. Förf. gör dervid icke upp sin
beräkning som de fiesta, hviika förespegia andra, huru billigt man kun
resa, under det dc sjelfva utgifvit dubbelt eiler tredubbelt den föreslag
na summan — dessa herrar, hvilkas mening är: »du är en hund, och en
wådan kan iefva för det elier det priset.» 1 motsats till dem har förf.
pröfvat, och icke biott af nygirighet, utan dertili tvungen. det lefnads
och resesätt, han här vilI beskrifva, hvilket dock ingalunda kan kallas
skralt och umbarande.

Reser man äret om, sä att man blott ett par veckor uppehäller sig pä 30

hvarje ort, sä biir en resa i Tyskland dyr, och landet biir till en sådan
resa för litet, d. v. s. ett ärs tid för myckct för dess beseende. Men dervid
kan man ocksä icke lära kanna förhällandena sä, som dä man i vissa
hufvudorter uppehälier sig en Iängre tid och dememellan läter resan gä
raskt. Sä biir den ocksä billigare. Skilnaden skall snart blifva tydlig
genom nedanstäende uppgifter. Likaså bör man lemna ali den fäfänga
och kommandoton hemma, som anses för nödvändig pä nordens
gästgifvaregärdar; ty man kan vara säker, att pä ett elier annat sätt fä
betala nöjet att speia herre. Men lika sä litet gagnar det att visa nägon
serdeies förtrolighet mot värdshusvärd, öfverkypare (»Oberkeilner») 40

o. s. v., ty derpä vinner man vanhgen biott ett värdsiösare bemötande.
Den rätta medeivägen ari detta fali att genast taga minen af en gammal
trankii resande och öfver alIt iefva som vore man hemma i eget hus,
mottaga hvarje artighetstjenst som en rättighet, ulan att pocka sig till
hvad man möjligen kunde anse uraktiätet. Sä fär man taga seden dit
man kommer, och iefva som foiket mest, för att behandlas som foiket
bäst. Viii man såsom Engeismännen öfverallt iefva i England, sä får
man betala efter engelsk taxa; ty alIt, som afviker från den vanliga
ordningen, har också ett ovanligt pris.

Och för att utan vidare företal komma till hufvudsaken, sä gör man 50

klokast att i en stad, der man viiil dröja längre tid, efter en natt pä
värdshuset skaffa sig ett privat logis. 1 Berlin, Wien och Munchcn
finnas öfveralit ansiag om »rum att hyra» på husens portar, och inom
cii par timmar kan man finna en iämplig och snygg bostad. 1 Berlin
betalas pä värdshus minst 20 5. Gr., i Wien 40 kreutzer CM., i
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Mflnchen 30 kr. Rhi för ett rum pr dag. Deremot kan man i Berlin få
ett privatlogis för 5 Th. månadligen, i Wien för 5 ä 6 Ii., i Mflnchen för
7 fi. Det förstås, att rum till dessa priser icke fäs i stadcns förnämsta
delar, der det öfverhufvud är svårt att linna rum för månad. Men man
kan uti Berlin t. cx. logera i Königsstadt, i närheten af »lange Brucke»,
uti Wien i Leopoldsstadt, Mariahilf, St. Ulrich, Josephsstadt, i närhe
ten af glacis’n, samt uti Mflnchen vid Maximiliansplatsen eller i
förstäderna utanför Karlsthor, dä man i hvarje faIl blott har en ringa
väg till stadens medelpunkt. Det bör ocksä anmärkas, att värdshuspri

10 sen i Berlin äro temligen jemna, men uti Wien betalas pä bättre
värdshus inuti staden åtminstone 1 Ii. samt i Mflnchen ett lika mynt
Rheinisch. Väl logerad för en kortare tid finner man sig i Berlin uti
»König von Portugab>; i Wien uti »goldener Lamm» i Leopoldsstadt, i
Mflnchen uti »Augsburgerhof» eller »Stachus-Garten» utanför Karis
thor, för hvilka ställen ofvan uppgifna priser gälla. Utom besparingen
pä hyran sparar man, om man tager privatlogis, nästan en lika summa,
som detta kostar, i drickspenningar. Dessutom har man då sin
fuilkomliga frihet i afseende i spisningen, och det är ej för högt
tilitaget, om vi pästä, att denna enkla manöver gör lifvet i dessa städer

20 hälften till tvätredjedelar billigare. Ingen fördel är dervid förlorad.
Både kaffe och en 111tt qvällsvard kan man vanligen få äfven i privata
hus, klädernas borstning besörjes der för en ringa penning, och rum
kan man linna fullkomligt sä propra som pä ett vanligt värdshus.
Räkar man, som förf. i Berlin, ut för en gammal hjertlig skräddarefru,
sä blir man dertili ompysslad, som vore man en skeppsbruten. 1
Dresden fäs privatlogis till samma pris, som i Berlin; men i ett litet,
utmärkt snyggt värdshus, »Stadt Freiberg», kan man äfven hafva rum
till 10 g. Gr. pr dag. 1 mindre betydliga städer är det svärare att i hast
linna rum i privathus, i händelse man önskar dröja uti en sådan; men

30 i universitetsstäder kan man i detta hänseende vända sig till universi
tetspedellen. som alltid har uppdrag af husvärdarne i staden.

Sedan vi hafva tak öfver hufvudet, blir det vaI fräga om mat i magen.
1 Berlin kan man spisa sin middag rätt god för 10 S. Or., deis pä
vinkällare, dels pä kaffehus, der man till detta pris trakteras mcd 4
rätter. Vili man ätnöja sig mcd tvenne rätter och ett stort gias öl
(»Weissbien>), så kari man på kaffehusen göra sin middag till 6 ä 7 S.
Or. För samma och ännu lägre pris äter man i butikerna för »Ibine
Fleischwaaren», under hviiken titel man linner de mest delikata kaila
kötträtter. Här och pä kaffehus kan man, om sä behagas, reqvirera

40 halfva portioner af hvarje rätt. Hos de egentiiga restauranterna vid
»Unter den Linden» fär man deremot betala minst 20 S. Gr., och table
d’hote pi värdshusen (der resande bo) betalas vanligen mcd 1/2 Th. Pä
dessa stäilen är man dessutom nästan förbunden att dricka ym, hvilket
i Nordtyskland, säsom i Sverigc, är dyrt och däligt. — En kopp kaffe
kostar hemma i hus 2, pä ett schweizeri 3 S. Gr., samt en kopp th 4 å
5 S. Gr. Beräknar man säledes:

50

________________

En Thaler preussisch = 30 Silbergroschcn = 24 gute Gr. = 2 rd. 32 sk. Sv. rgs. En
Fiorin eller Guiden Conventions-Mflnze = 60 kreutzcr = 1 rd. 4! 3/4 sk. sv. rgs. En
FI. der G. Rheinisch = 60 krcutzer = 50 kr. Conv. M. = 1 rd. 25 1/7 sk. sv. rgs. Obs.
att dc tvenne sednare myntsorterna äro förvandlade till sv. rgs. efter den å
preussiska Thalern antagna kurs, scm äter är bestämd efter Thalerns gångbara
värde i Hamburg, i Sept. 1841.
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Hyra 5ä6
Middagsspisning 15
Kaffe och Tht 10
Tvätt och Klädborstning 4

så stiga nödvflndighets-utgifterna mönadtligen till 35 Thaler. Teatern
är i Berlin en dyr artikel, men 20 Th. i månaden böra förslå till denna
och andra extra utgifter. isynnerhet som de vanliga resorna till
Potsdam och Charlottenburg iro ytterst billiga. Uppehålles man icke i
Berlin af studier eller någon annan speciell sysselsättning, så är en
månads tid tillräcklig för att se alit. som förtjenar ses. och man kan 10

säledes göra sin sejour derstädes för ungefär 150 rd. rgs. Dröjer man en
längre tid och har sitt arbete hemma 1 hus, så kan man genom att låta
hemta sin middag och genom besparing i extra ‘itgifter åtminstone
nedsätta summan till 120 rd. pr månad. 1 Dresden äro priserna
öfverhufvud något lagre än 1 Berlin.

1 Wien är lifvet i alla hänseenden billigare. Här tillkomma dock
tvenne utgiftsposter, för ym nemiigen och musiksoireer. Afven glacer
och bad blifva en het sommardag en Iockande artikel. Inträdesafgiften
till musiksoireerna är en obetydlighet. 8 ä 10 kr.. men vanligen följer
man der dc fiestas exempel. äter en qvällsvard och dricker en halfbutelj 20

ym. Öfverallt i Wien ätes ä la carte, 10 ä 16 kr. Conv. M. pr portion,
och utmärkt godt ym, hvitt österrikiskt och rödt ungerskt (»Ofner»
eller »Vöslauer»), fås till 24 kr. pr butelj. Detta serveras bäde pä
värdshus och vinkällare äfven uti half- och qvart-butelj (»Seidel» och
»halber Seideb). Pi vinkällarne här kan man äta serdeles väl för godt
pris. emedan der serveras äfven rariteter i halfva portioner och ym
äfven det bästa i ordentligt försegiade qvartbuteljer. En fjerdedels
butelj raraste Tokayer (»Tokayer-Essenz») kostar 48 kreutzer. Th&t
får man här lemna och i stället hälla sig till kaife. som alla tider p1
dagen drickes ä 8 kr. pr glas. Då man likväl i Wien icke har annat att 30

göra. än att bese konstsamlingar. besöka teatern och deltaga i alimänna
nöjen, s1 kan en månad derstädes lätt bli lika dyr som i Berlin. Man
kan i stället förkorta vistelsen till 2 ä 3 veckor. ehuru man dä ej bör
försumma nägon af dc dagar, p1 hvilka målningssamlingarne äro
tiligängiiga. För 35 [1. 1 mänaden kan man hafva det nödvändiga. men
1 Ii. om dagen till cxtra utgifter är här icke en alltför rundelig summa,
om man vilI vara med, höra. se och njuta. Ehuru man ej har att fwkta
bedrägeri vid liqviden, kan det likväl vara nyttigt att ihågkomma. det
priserna vanligen utsättas i »Suhein» eller »Wiener Währunp, hvaraf 1
II. är lika mcd 2/5 af en fi., d. ä. 24 kr. Conv. M. Fordras ett pris, utan 40

att myntsorten bestämmes. sä kan en fremling alltid taga för afgjordt
att dermed förstås Schein. Misstager han sig. sä kan sådant icke
tillräknas honom.

En vistelse i Mflnchen eller nägon af Bayerns, Wörtembergs och
Badens städer är ytterst billig. Man kan i Munchen i den nämnda
»Stachus-Garten» eller p1 ett kaffehus äta sin middag för 18 kr. Rhein.
Spisning vid table d’hote kostar 24 ä 30 kr. Här fär man ej i
hvardagslag tänka p1 hvarken ym eller tM, utan mäste hålla sig till
ölet, Ty ym fäs dugligt endast pi ett par vinkällare, der äter spisningen
är dyrare. 1 stället får man beräkna en portion till qvällsvard och 50

tvenne »Schoppen» öl säsom stående utgifter. Sålunda kostar en
mänad ej öfver 30 Ii. Rhein, d. ä. mindre än 50 rdr rgs. 1 Mflnchen
lockar dessutom för närvarande icke ens teatern, och någon annan
anständig extra utgift kan man der mcd bästa vilja icke hitta uppä. Ölet
är den enda lyxen, och den är redan i ofvanstående mnberäknad.
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Följer man den vanhga turen och reser öfver Berlin till Drcsden,
Wien, Munchen, så tror jag man icke vait den basta vägcn, isynnerhet
om resan endast är inskränkt till Tyskiand. Ty å ena sidan biir ett
iängre uppchäH i de förstnämnda städerna, för att nägot iära kanna
språket och Iandets förhälianden, ailtför dyrt. och å den andra kan man
icke af en kortare vistelse draga ali den fördei man bordc, om man ej
förut gjort sig förtrogen mcd språkct, sederna Och iandets tiflständ i
ailmanhet. Det synes derförc bättre betänkt, att man till en början
nägon tid uppehiilier sig pä en mindre ort, der man afven mcd mindre

10 kostnad kan förvärfva nödiga I&kunskaper bäde genom studier och
förtroligare umgänge, och der man lättare finner tiliifäile tili det
sednare, än i en stor stads hvimmei, der hvar och en lefver pä en gäng
i vidsträcktare kretsar och mera isolerad. Besöker man Tyskland biott
för att afböra föreiäsningar och fuliända sina akademiska studier, sä ar
det kiart, att för dc fiesta vetenskapsgrenar Berlin erbjuder dc yppersta
larare. Likaså måste, om resans hufvudsyfte är att samia materialier för
nägon sjeifständig produktion och att vid denna främjas af hksinnade
erfarna mäns råd och deltagande. uppehäilsorten naturhgtvis bestam
mas genom arten af den verksamhet, ät hviiken man egnat sina krafter.

20 Men det inses också iätt, att ett sädant deitagande iättare står att vinna.
der tilloppet af fremlingar är mindre. och redan af detta skal synes för
en vetenskapsman en föregäende vistelse vid nägot af dc mindre
universiteterna vara lampligast. Af mänga skäi skuHe förf. förcslå att i
sädan händclse vaija Bonn, Heidelberg elicr Tubingen, eiler cn mcllan
dessa trennc universiteter delad sejour. Afven för juristcn. statistikcrn
och nationaiekonomen torde Baden och Wörtembcrg crbjuda den
lampligaste punkt, för att vinna en öfversigt af Tyskiands tiflstånd i
dessa hänseenden. Och för hvar och en måste en langrc viseise i vestra
och sydvcstra Tyskland blifva angcnäm. genom naturens rikedom och

30 bchag samt foiklynncts störrc älskvärdhct; hvartiil ännu, säsom sagdt,
kommcr den lindrigare kostnaden för densamma.

Af dc tre nämnda universitetsstadcrna är Tflbingen den billigaste
ortcn och Bonn dyrast. Dyrhe(cn här är dock ej större, än att man kan
fä ett rum för 4 Th. pr mänad, en studentmiddag för 6 S. Gr., o. s. v.
1 Tabingen betalar man äfvcn för den bästa middag ickc mera än 15 å
18 kr. Rhcin, och godt Neckarvin fås för 20 ä 24 kr. pr buteij. En haif
Schoppen = i/4 buteij ym är en vanhg och afldaghg reqvisition. För att
vara korta försäkra vi, att man i Bonn kan iefva vai för 30 Th.. i
Töbingen för lika mänga [1. Rhcin, samt i Heideiberg för eU medeipris

40 mellan dessa bäda. Dock har det nägon svårighet att fil hyra rum pä
månad, emedan hvarje husegare helst uthyrer dem för hela semestern.

Viii man under en resa stadna i hvarje stad. fbr att titta uppä dess
kyrkor, cilcr för aH icke underkasta sig det obeqvämllga af en resa
genom natten. sä fiir man vara beredd att oupphöriigt halila börsen 1
hand. Utgifterna tillitaga viii skenbart biott mcd iiqvidcn för logis.
drickspengar. bärarelön för cflbktcrnas transponerande från och tili
posten. Men i sjcifva verket biir sälunda hvarje dag dubbeit, tuli och
mcd fyradubbeit dyrare. än om man föriefde den pä närmaste des
tinationsort i ett privatiogis mcd ordnad hushåiining. Vet man derförc

50 icke. att nägot synncrhgcn synvärdt finnes pä stäilct. sä gör man
kiokast att icke dröja Iängre tid än de 2 3 timmar posten vaniigen
uppehälles i betydiigare städer meilan afgalngs- och destinations-orten.
Ett par, till och mcd tre nätter i en beqväm postvagn kan man vai halila
ut mcd. 1 Preussen kan man mcd den såkailade »Personenpost» fara rör
6 S. Or. pr mil, medan snäilposten, »Eilwagern>, betalas mcd 9 al 10 S.
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Gr.; men skilnaden i priset biir dock så obetydligt, att det ingalunda
lönar mödan invänta den förras afgång, om man genast kan afresa mcd
den sednare. Fogar deremot tillfället så, att man utan dröjsmål kan
begagna Personenposten, sä bör man ej försumma det, ehuru man
dervid litet förlorar i beqvämlighet. Deremot har man då vanligen till
omvexling nöjet att II spräka mcd handtverkare, smikrämare 0. s. v.,
sannerligen ej dc minst intressanta bekantskaper för den, som vilI veta
nägot om landet. Der Thurn’ och Taxis’ska poster ännu gå, motsvaras
Personenposten af diligenserna, hvilka dock äro sämre inrättade. Till
samma slag höra postverkets »Geseflschafts»-vagnar i Österrike. För 10
de förra betalas omkring 20 kr. Rhein. för dc sednare ungefär
motsvarande summa i Conv. M. pr mil. ehuru olika i olika provinser.
Snällposten i Baden, Wurtemberg och Bayern kostar 1/2 for. Rhein.
samt i Österrike, der den blott upptager fyra personer. något öfver 1/2
11. Conv. M. Ej sä väl deran är man, om man i Osterrike begagnar (ii
10 kr. pr mil) privata diligens-inrättningen, »Steli» eller »Geseli
schafts»-vagnarne. Dock förtjenar en sädan mrd mellan Prag och
Brtinn att försökas. bäde för dess äfventyrlighet Och för det tillfiulle den
ger att lära kanna folket. Men dessa omkostnader finner läsaren
angifna i hvarje god resehandbok. säkrust i »Reichards Passagieren>, 20
hvaraf tionde uppiagan utkommit pä fransyska språket i Berlin 1840.
Mcd en postkarta för ögonen kan man ±1 Iätt beräkna resekostnaden.
Vanligen mrdas man pä eH dygn mcd snällposten 20 tyska mii.
Beräknar man skjutslegan för denna vig i rund summa till II 1/2 rd. sv.
b:ko och uppehället till 2 1/2 rd. b:ko, si flnner man. att mcd snällpost
hvarje mii kostar cirka 1 rd. rgs, och vi tro, att denna beräkning
kommer verkliga förhällandet temligen nära. En resa mcd extraposr
blir alitid dyrare. äfven om fyra personer förena sig om densamma, och
hyrkusk. »Lohnkutschen>. bör man endast begagna. om trakten är
serdeles vacker, samt pä en kortarc fiurd. Ty utom det, att man i en 30
sådans vagn alltid sitter obeqvämt och trängt, sä blir resan genom
längre dröjsmäl lika dyr, som mcd posten. och den Lingsamma färden
högst tråkig.

AngNitsmrder äro alltid bäde billigare och angenämare än resor till
Iands. Pä Rhein kan man resa ifrän Köin till Mannheim för 5 1/2
Thalcr, för den vanliga platsen i stora salongen: på Donau frän
Regensburg till Wien för 20 Ii. Conv. M. i första salongen. 12 Ii. 40 kr.
i den andra. hvilken man utan betänkande kun begagna. Pä Rhein gör
man icke gerna resan i en Curt. och man handiar derföre klokast. om
man skickar sina effckter förut. ifrän Bonn till Mainz eller tvärtom. och 40

endast behåller en nattsäck. eller ännu helire blott en liten resväska,
som man ogeneradt kun bäni mcd sig vid en tillfällig fotvandring.
Utom det. att man sälunda blir i tillrälle att lättare stiga ur och i
ängfartyget äfven vid dc mänga stationer. der passagerare mcd bät
albemtas, samt att efier behag företaga fotvandringen, siipper man
ocksi det alltid trökiga bestyret att hafva värd om effekterna. hvilka
utan qvitto emottagas och aflemnas och dcrföre lätt kunna gå förlo
rade, samt om deras fortskaffande frän och till ångfartyget. Det är
ocksä förtretligt ali. dä man dröjer nägra timmar på en ort, t. cx. betala
sin middag mcd TS. men i drickspengar till kyparen kanske 5 och för 50
sakernas forsiande 10 125. Gr.. eller att för dessa tvenne poster gifva
ut Tika mycket, som man betalat för qvällsvard och nattiäger (20 ä 24
5. Gr.). En Rheinresa blir i alla fail temmeligen dyr, endast derföre att
den blott är en resa. Man fär utom passagerare-afgifen beräkna hvarje
dag till minst 2 Thaler, ehuru en hvar utgift för sig ej är öfver höfvan
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star, samt för bflttre viner och kostnaden vid heseendet af en mängd
märkvärdigheter ännu tillftgga 4 flaler för veckan. Dröjcr man trenne
veckor pA färden. sä gör detta ungefiir 150 rdr rgs. — HeIt annat är det
mcd en Donauresa. Der är ingen ort för sig serdeles inbjudande. och
ångbåtarne gå blott tvcnne gånger i veckan, sä att man ej gerna lemnar
fartyget. Utföre far man ifrån Regensburg till Wien pA två dagar, och
ligger då öfver natten i Linz, dit man kommer tidigt nog på rorsta
dagen, för att ännu under den Ijusare årstiden hinna bese staden och
omgifningen. Uppföre varar resan deremot fyra dagar. 1 båda händel

10 ser blir den den billigastc tur, man kan göra.
Jernbanorna, af hvilka dc ifrän Berlin till Lcipzig och Dresden, frän

Mtinchen till Augsburg och från Frankfurt till Mainz ligga i en turists
väg, minska rcsekostnaden både genom en nära hälften billigare
passagerare-afgift, än posten, och genom den hastighet, hvarmed resan
sker. Ingen, som har ondt om pengar, lärer vara oklok nog att pä dem
taga första platsen, hvilken icke erbjuder andra fördelar framför den
andra, än den att vara exklusiv. Har man vackert och lugnt väder, sä
har man p1 tredje platsen fördelen af fri utsigt och sval Iuft 1 utbyte mot
en hårdare sits och nägot dam; och det ger alltid en viss tillfredsstäl

20 lelse, att hafva åsidosatt alI barnslig fäfänga, hvarmed en nordbo i slika
fali plär vara behäftad. 1 ailmänhet är mrden p1 en jernbana obehaglig
genom dänet och dallringen.

Det är en gammal regel, att man bör taga in p1 dc värdshus, som
hafva det mesta hesök; ty dessa Aro vanligen dc bästa — priset jemfördt
med varan. Isynnerhet är det den basta rekommendation, om köpmän
och affärsmän öfverhufvud der visa sig hemmastadda. Sådana
värdshus Aro också i vissa orter dc förnämsta. Men i stora städer och
der dc lustresandes antal är stort, såsom vid Rhein, der är det klart, att
dc förnämsta värdshusen endast Aro beräknade för penninge-aristokra

30 tien. Man bedrager sig dcrföre myckct, om man anser det vara bästa
uträkning att besöka dc förnamsta värdshusen, ehuru det å andra sidan
ej är värdt au välja de obetydligaste, der man vanligen endast fär betala
en dålig vara lika dyrt som en bättre i dc bättre. Likasom det är
rådligast att välja dc mest besökta, så gör man klokast att i dem följa
husets och dc besökandes sed. Ansåge man till ex. table d’hoten vara
för dyr och beställer sig ett par rätter pä förhand, sä fär man
gemenligen för dessa betala lika mycket, som för dc femton ä aderton
vid table d’hoten. Bäst är också att i en stad, der man ännu är obekant,
alltid spisa i värdshuset, der man bor. An mindre bör man företaga sig

40 att, då man reser mcd posten, göra några egna bestäliningar p1 dc
stationer, der det spisas eller drickes kaffe. Ty här är alIt p1 förhand
ordnadt i en bestämd tabulatur, hvarifrän man ej gerna afviker, och
följden blir också här den, att ingen hushällning stAr att vinna.
Dessutom fär man dä vänta, sä att man i en knapp vändning ej hinner
förtära det beställda, rörrän posthornet befaller slut p1 mältiden. Man
förledes lätt till sådana smä försök, emedan Tyskarne Aro verkliga
storätare, och man mäste tycka. att det vAI kunde gä af för mindre än
så. Isynnerhet öfverflödig finner man om morgnarne en så kallad
portion kaffe, 3 koppar mcd smör och bröd, som kostar 6 stundom 8

50 5. Gr. Men reqvirerar man i stället en kopp mcd bröd, sä kan man vAI
fä till svar, att kaffe och th ej serveras pr kopp. Bringas äter det
begärda mcd lika mycket varm mjölk och ett par bröd, så kostar det t.

cx. 5 5. Or., man mä förtära mjölken och brödet eller icke. På
eftermiddagen deremot fär man öfverallt kaife pr kopp. Likasä om
morgnarne, i vissa delar af södra Tyskland, alltid i ett privatlogis och



TYSKLAND, SKILDRINGAR OCH OMDÖMEN FRÅN EN... 169

vanligen på ångbåtarne. Saken ser obetydlig ut, men 15 å 18 rdr
månadtligen för morgonkaffet Lir en dryg utgift. Det händer derföre
icke sallan, att vana resande icke dricka kafTe. 1 afseende å vinet gör
man bäst att i dc orter, der det allmänt drickes, hälla sig till värdshusens
»Tischwein», samt då man aflägsnat sig från Rhein hellre till det röda
än det syrliare hvita vinet.

Drickspengar äro alltid en förtretlig sak. Vid Rhein rekommenderas
af resehandböcker 5 5. Or. till »Oberkellner» och 2 1/2 till »der
Hausknecht». som har klädesborstningen. om man endast legat en natt
öfver i huset. För 2 ‘ä 3 dagar betalas det dubbla 0. s. V., Och för en hei 10
vecka får man vai lof att ro ut med sinThaler till den förra och med
halfva Thalern till den sednare tjenstemannen. Efter denna taxa kan
man betala öfverallt 1 Tyskland, i södra delen kanske något litet
mindre. Ater man blott en mMtid i huset, så läter man drickspengame
bero af priset’ samt af — iiqviden. Passar det i stycket att gifva en, två
ä tre groschen, så äro dc välkomna; om icke. sä visas intet missnöje. 1
Sydtyskland gör myntet, att man kan gifva en mycket liten summa, och
en Wienerkypare bockar redan djupt för 4 å 5 kreuuer. Bäst är, då man
längre tid dröjer pä en ort och ofta besöker samma värdshus, att blott
ett par gänger betaia rundligare, meri för öfrigt fordra bestämd liqvid. 20
För en kopp the, en qvällsvard o. s. v. ger man ingen drickspenning. om
man ej oftare besöker stäilet. Tager man för princip att endast betala
drickspengar i sitt logis, sä går det vai an, och man underläter intet
annat, än hvad dc fiesta infödingar underläta. Isynnerhet 1 Mänchen
och i de smä universitetsstäderna ger man snart sagdt aldrig några
drickspengar. 1 Berlin äro kypare öfverhufvud sä tvära, att de inga
förtjena. Deremot bör man vid bjudning i ett privathus alltid betala 1/2
Thaler, 1/2 fi. eller sä bortåt till den domestik, som framräcker kappan,
lyser en utför trappen eller eljest bockar 1 förstugan.

Förf. tillagger till dessa priskuranter, att ett års vistelse i Tyskland, 30
beraknadt efter dem, äfven om man räknar fyra månader för dc
bilhgaste orterna, Baden och Wflrtemberg, blir dyrare än hvad en lika
tid kostat författaren. Sä tror han intet vara för lågt tiiltaget för den,
som ger ut pengar för att resa, icke reser för att gifva ut pengar.

Umgängessederna äro i Tyskiand ungerär desamma som i Sverige,
isynnerhet i norra delen. Dock är man i fiera fail mindre nogräknad
med smäsaker. Tiden för en uppvaktning hos de Iärda är iikgiltig,
likasom drägten, för hviikcn en frack icke är nägon oumbärlig artikel.
Afven fruntimmersvisiter göras vid tillfälle i bonjour. En student eger
ofta icke nägon frack, hvilket icke hindrar honom ens från att besöka 40
danser, ehuru dock frän ait dansa. Vid en stor ceremoni, då den unga
kronpdnsen af Wflrtemberg lade grundstenen till ett nytt universi
tetshus i Tubingen, paraderade hela studentkorpsen klädd i bonjour
och mössa. Endast generaiförarne ståtade i svart frack, hvita benkiä
der, uniformsstöflar, trekantig hatt, och deras adjutanter i sammets
rockar. samt alla offlcianter med skärp i svart och karmosinrödt
(Wflrtembergs färger) och med slängsablar. På värdshus betalar hvar
och en för sig, och pA bjudningar der ser man aldrig exempel.
Bjudningar i hus ske vanligen till qväflen. En middagsmåltid fordrar
större högtidlighet. 1 Berlin tillgår äfven vid de förra säsom i Sverige, 50

På en värdshus (‘Stadt Rom» i Leipzig) debiterades förf. f& redan förut albrända
Ijus. hvilka luin haft pätända en kort stund [venne aftnar, till Ii gute Gr. = 1 rd. 32
sk. rgs. AIIL öfrigt var Lilltaget 1 samma proportion, och öfverkyparen 1kk derföre
1 stället för drickspengar — Ijusen. Man s1g lat uL, men saken 1kk blifva dervid.
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mcd undantag af den rara punschen melian thet och qväiisvarden. 1
Sydtyskland deremot kallas man till kl. 8 elier haif 9, och säliskapet
sätter sig genast till bords. der man förblir sittande, tilis den förnämsta
gästen, d. ä. fremiingen, för hvilkcn bjudning skett, stiger upp, ±1 hain
och alla öfriga Wister genast tillgripa sina hattar och gå. Afokunnighet
om denna sed höil förf. en gång säliskapet vid bordet till ki. öfver 12 pä
nailen, en stor oordentiighet i cl lärdt hus, der man före II viil vara till
sängs. Afven i nordtyskland går man genast efter mailtidens siut. En
konstig sed Lir den. att man pal mänga orter vackcrt putsar sin soppsked

0 och iägger den pal bordet till framdelcs begagnande — nägot hvarifrån
våra farmödrar och mormödrar haft ali möda ospard att afvanja oss.
Det hör till artighcten att genasi he en inträdande person Uigga bort
hatten, och innu artigare är att taga den ifrän honom, Ett fruntimmer
räcker aldrig fram sin liHa hand, ty sådant skulie sära anständiheten.
1 öfrigt hör man vara ytterst försigtig i tai och ord stälida till dem. Det
aldra minsta kan anses särande för en flickas öron. Förf. frågade i
residenset i Miinchen heli. oskyidigt en wörtembergisk flicka. om ej
hennes fot kände en liten dansiust vid åsynen af dc på danssaiens
väggar al fresco mälade gruppema. men tillrättavisades genast af

20 mamma mcd anmärkningen. att den yppigt biomstrande dottren var
blott femton år gammal. 1 staliet Uro dc lärdes fruar icke tyckmyckna.
om händelsevis en iärd diskurs förirrar sig pä nägot eijest besiöjadt
omräde. 1 Beriin säg förf. ett putsiustigi. exempei derpä vid tilifälle af en
dispyt. om förnuftet vore medfödt eiler förvärfvadt, då man gick sä
längt tilibaka i undersökningen som möjligt. 1 ailmänhet synes i
Tyskland, likasom i Sverige, familjelifvct vara rent och obesmittadt.
mcd undantag af kända förhällanden i större städer och högtförnäma
kretsar. En fremling kan också i familjerna päräkna ett hjerthgt och
deitagande bemötande, till och mcd vid nägot iängre bekantskap hos

30 en husmoder linna en i räd och dåd verkiigt moderiig omsorg.
Männerne äro ocksä »Biedermännen>. enkia. hedersamma och hjertii
ga, samt hafva öfverhufvud i aflt ordnade affärer. Men den glada
öppenhet och det älskvärda bchag en bland Sveriges blonda döttrar
eger, och sailedes en intagande svensk säilskapskrets. äterlinner man
icke i Tyskland. Förf. äberopar till visso harå den sextioärige Tysken
friherre Strombecks yttrandcn i hans »Reise in Schweden und Däne
mark». Och mcd detta osminkade loford för nordcns sköna hoppas
förf. hafva i nägon min godtgjort sitt myckna prat om mat och kalTe.
Hade hain blott eijest goda utsigter för ctt ja från sköna iäppar. sä skuile

40 han här högtidligen afsvärja sig ali framtida befattning mcd köksaffä
rer.


