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22.) Utkommer hvarje Söndag kb H f. m. GÖthcbOF^ d. 25 NOV. 1849. Pris för '4 år 2: 24 B:co. (III årgången.

Joseph Maria Homeyer,
hertiglig Lukkaisk kapellmästare, född den 18
September 1817, är son af den vid Cyriacskyrkan i Duderstadt i konungariket Hannover
anstälde orgelnisten J. J. A. Homeyer, hvilken, elev af Umbreit, är på det berömligaste
bekant för den musikalska publiken såsom
dugtig orgelspelare och jemväl som komponist
och lårare, särskildt genom sin Choralbok för
den katholska kyrkan, äfvensom för cantus
gregorianus. Sonen erhöll redan i sin tidigaste
ungdom undervisning af fadren. Knappast 11
år gammal spelade harj Seb. Bachs ”wol temporirtes Clavier” och läste med
säkerhet partiturerna till de mu
sikaliska messor, som uppfördes
vid högtidliga tillfällen'! de kat
holska kyrkorna, i det han kunde
accompagnera
desamma med
generalbasen på orgeln. Be
stämd för andeliga ståndet och
dertill förberedd vid gymnasi
erna i Duderstadt, Heiligenstadt
och Hildesheim, öfvade han sig
derj ernte i klaver- och orgel
spel, men öfvertygade sig dock
vid slutet af denna studietid,
att den honom af himmelen be
skärda gåfvan skulle låta ho
nom finna sin rätta lifsuppgift i
musiken. Under fadrens kloka
ledning egnade han sig numera
med allvar och ihärdighet åt
musikens högre studium. I bör
jan rörde han sig helst inom
koncert- och theaterstylen; dock
snart bestämde han sig för det
storartade kyrkoinstrumentet —
orgeln —på hvilket han efter
årslånga trägna bemödanden,
förvärfvade sig ett erkändt mäs
terskap.
Valet efter en inre
kallelse var således välsingnad, så mycket mer, som hans

talang rikligen understöddes af hans religiöse de har han till en stor del att tacka för det
karakter, som han varit fadrens medhjelpare vänliga bemötande, han öfverallt röner. I
från sin spädaste ålder vid kyrkliga fester det vi nu en gång tala om personen, vilja vi
och haft mycken umgänge med andelige, hvar- icke lemna obemärkt, att Homeyers ocgennytunder påskyndades utveklingen af hans svär ta ofta öfverlåter hela intägten af hans kon
miska känslor för reglionen.
Här finna vi serter till de fattiga eller till milda stiftelser
nyckeln, hvarföre Homeyers orgelspel ovilkor- och att det förorsaker honom en stor glädje
ligcn stämmar åhörarne till andakt, och hvar när han genom sitt än allvarsama, än humo
före han använder sina musikaliska gåfvor och ristiska pianofortespel, kan, understödd af ett
ingifvelser såsom tonsättare och improvisator smakfullt sångföredrag, underhålla och upp
lör den ingripande andaktsmusiken. Hans an muntra en sällskapskrets.
Tidigare hade Homeyer endast gifvil klagenäma personlighet i hållning och uttryck
låter genast sluta till hans andeliga och re ver-konserter, eller endast i små släder spe
ligiösa utbildning, och detta intagande väsen- lat på orgeln; 1841 gaf han för första gån
gen, rekommenderad af Men
delsohn och Spohr, en stor or
gelkonsert i Braunschweig uti
Burgkyrkan. Ett lyckligi re
sultat gaf honom mod att låta
sig höra i an 'ra stora städer.
Sedan spelade han i Bremen,
Hamburg och i flera städer i
IW
Hannover, gick till Leipzig och
Dresden, der han fann bifall,
dröjde derpå ett halft år i
Köthen, hvarest han skref sin
Choralmelodibok, bereste sedan
Westfalen, Rhen och Baden, fann
vänligt erkännande i Berlin,
München, i hela Bayern och
vandrade genom Tyrolen till
Italien. Då hertingen af Luk
ka hörde honom spela i Mode
na, inbjöd denne honom till sit t
residens, der han under ett flera
månaders vistande utnämndes
till kapellmästare.
Rekommenderad af högt upp
satta personer blef han hedrad
med att nådigt mottagas i en
enskild andiens af påfven Gre
gor XVI. Jemte denna ärofulla
emottagning erhöll han tillstånd
att spela uti en af de första
kyrkorna i hufvndstaden för den

Joseph Maria Homeyer,
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katholska verlden, för Hans Helighet, kardina

Abediet

Weingarten vid Bodensjön, Maria

hoppades erhålla hjelp, och gaf honom en

lerna och en ovanlig samling af åhörare, älvensom ock vid gudstjenst.

maggiore i Trient, Dom S:t Peter i Bremen,
Domen i Mynster, Ottobeuren vid München,
S:t Paul i Frankfurt am Main, Stiftskyrkan i
Stuttgart, S:t Nicolas i Freiburg i Schweiz,
S:t Cyriacuä i Duderstadt, S:t Thomas i Leip
zig, slutligen hofkyrkan i Dresden. Wien, Ber

kort skildring af sitt lefverne jemte framställ

Neapels och Siciliens stora städer, derjemte
Rom, Venedig och Triest hafva flera gånger
hört Homeyer. Derpå vände han tillbaka till
Tyskland, der han på hof- oclöoffentliga kon
serter låtit höra sig på båda instrumenter.
Würtemberg, det tyska och franska Schweitz
berömma hans orgelspel ; också i de protestan
tiska kyrkorna visste han att vinna bifall ge
nom ett fantasiriskt accompagnemang af ”Vår
Gud är oss en väldig borg,” och alla under
rättelser försäkra ”att de af Homeyer före
dragna Katholska Kyrkostycken äro företrä
desvis egnade att höja andakten. Färdighet
och noggrannhet i orgelspelet bidraga till det
lysande resultatet, men i synnerhet det själ
fulla uttryck, som han förmår att lägga i sitt
spel.” I det sydliga Frankrike, sist i Lyon,
Besançon, Nancy och Strassburg förvärfvade
Homeyer sig s.tort bifall. Hans mest framstå

lin och München hafva inga utmärkta orglor.

Freds-Apostelen EliEiu Bnsritts

lefveme.
(Forts, fr. f. N:r).

Således förgick året 1837, Våren följande
året betingade han sig att arbeta för styck,
och var nu istånd att använda sin tid så. att
han kunde begagna bibliotheket. Burritt hade
redan studerat det celtiska språket och här
med förknippar sig en särskild omständighet.

ningar af sin nuvarande åstundan. Detta bref
ankom till guvernören Everett. Han inhäm
tade detta först genom sin bibliothekarie,.hvil

ken gjorde honom uppmärksam på något i en
tidning. Det var, att guvernören EveretChade föreläst hans bref i en offentlig församling.
Det hade blifvit talat mycket derom, och plöts
ligen fann han sig, som han säger, gifven till
pris för samtalet. Denna omständighet, som
skulle hafva behagat en svag eller vanlig an
da, öfverväldigade honom i första ögonblicket
till den grad, att han var betänkt på att flyk
ta till en obekant nejd och att ändra sitt namn,
för att undgå det, som han fruktade. Några
dagar sednare erhöll han en inbjudning att
besöka hans excellens i Boston. Han kom
alltså till denna stad — ehuru olika mot för

sta gången; dengången fattig och sårbent och

Han fann i bibliotheket en språklära och en

nedtryckt af sin ringhet — nu till ett besök

ordbok på Celto-Breton, hvilka voro skänkta

hos guvernör Everett på dennes särskilta an
modan.

ende saker äro : Sinfonia spir. för full orgel,

af det kongl. antiquariska sällskapet i Paris.

komponerad af honom sjelf ; Adagio religloso
af Haydn ; Stor fuga af Seb. Bach in sol mi

Det föll honom plötsligen in, alt det skulle
vara herrligt, att skrifva i detta språk ett bref
till presidenten för detta sallskap. Ingen an
nan än Burritt skulle hafva tänkt på något
sådant, i synnerhet då han ännu icke förstod

Intet kunde vara vänligare än hans mot
tagning. Allt som kunde lätta hans studier,
blef honom erbjudet ; man ville till och med,

ett enda ord af språket ; dock — må aldrig
någon mera tala om svårigheter ! ■— inom 3

hvarje bistånd till hans studiers fortsättande.

nor; Salve regina för en sångröst med orgel
i lydisk tonart — Tonus quinlus — efter den
gamla Neunerskrift, bearbetad af honom; Fuga
af Mozarts requiem : Christa eleyson; de båda
hymnerna : Tange lingtra ock Adoro te devote,
båda bearbetade af konstnären och approbe-

månader var detta språk lärt och brefvet rf-

rade af Gregor XVI; slutligen en komposition

skickadt till Paris, i Augusti 1838.

af konstnären : ”den yttersta domen”, fantasi

ett år sednare kom en i Worcester boende
herre till honom, då han arbelade vid städet,

målning för orgel med afväxlande manualer.
Det gamla kyrkliga tonstycket Tange lingua,
hvilket Homeyer föredrager med det mest
storartade orgelaccompagnemang och sjunger

med det, dock ständigt afväxlande, improvise
rade mellanspel; äfvenså måste han som oltast

upprepa Adore te tvänne gånger.

är bön och

lofsång,

intrycket

Omkring

och bragte ett stort till honom adresserat pa
ket. Detta var från kongl. antiquariska säll

skapet i Paris, och innehöll ett bref från se
kreteraren, med ärofull tacksägelse för hans

att han skulle besöka Harward universitetet •
många män erbjödo sig alt förskaffa honom

Antog han det? Nej! Vi kunna icke säga hvad
Lan egentligen tänkte ; vi förmoda, att han

hisnade för don förlamande tanken på gynna
reskap, på en hjelp, som antingen på något

sätt skulle binda honom eller inskränka hans
hittillsvarande oafhängighet.

Det är åtmin

stone visst: han föredrog sitt nuvarande lefnadssätt ; det gaf honom tillfredsställelse, och han

meddelande på Celto-Breton, jemte öfversän-

kände sig nöjd såsom arbetare. Således skul
le han, när hans fristund var inne, icke be-

Utförandet

dande af sällskapets förhandlingar och många

höfva rätta sig efter någon annans vilja än

outplånligt.

andra intressanta skrifter. Burritt förklarar,
att detta var den gladaste händelse, som nå

sin egen, och kunde oklandradt vandra öfver

Verkligt storartadt är den yttersta

domen.

Man tror sig höra verldsdomens basuner, graf-

varne öppna sig, alt se de döda resa sig ;

gonsin hans studier hade berett honom ; och
den var ovanlig, ty våra läsare böra betänka,

strålande toner låta menniskosonen visa sig i

alt han ofta måste genomgå sin Celto-Breton

majestät och herrlighet, englakörer tona. Fruk
tansvärde skönt dånar orgeltonerna domare
språket i ständigt saktarc återkommande re

och franska ordbok en två—tre gånger, för
att finna ett nödvändigt ord. Vi säga ännu

priser, och sedan det choralmässiga segerjub
let af de till lifvet ingående icke utan mot

en gång, det gifves inga oöfverstigliga hinder
för den menskliga viljan. Vid tiden af dessa

i Lyon, gr. St. Michael i Hamburg, Bjnedikl.

Franska språket.

Detta företag lyckades icke

och slavi

höll vintren 1840 inbjudningar att hålla före

åtskilliga språk af skandinaviska

ska stammen.
Han hade, såsom vi redan hafva sagt bör

nom bekanta org'or af första klassen i nedan
stående ordning: Lateran i Rom, /Kathedralen

mera än förr, och påbörjade 1830 en månads
skrift, kallad Literary Gemini, i Engelska och
Franska språken, bestämd för nybörjare i

och upphörde efter ett år. Emellertid hade
hans rykte gått vidt och bredt, och han er

eviga straffet fördömda hafva bortdött, slutas
evigheten.
Efter Homeyers bedömande följa de ho

Han gick tillbaka till Worcester, arbetade

märkvärdiga bref började han sitt studium af

sats till de rjsansvärda toner af de till det
det hela med en stor fuga, som försinnligar

litteraturens vida fält och plocka hvad och
huru han sjelf ville.

läsningar i

åtskilliga städer.

Då han icke

förljenst genom öfversättandet från många

längre fann sin gesällön tillräcklig för sina
behof, började han att arbeta något litet för
egen räkning. Han hyrde ett städ, som han
uppställde i hörnet af en bod, och smidde på

Han

mellanstunder trädgårdsredskap, hvilka inbrag-

jat meddela sigK för publiken

genom pen

nan, och fann, att han kunne öka sin ringa

handa språk, i synnerhet från Tyska.

skref derföre til! en herre .A af hvilken han

te någon biförljenst.

Allt blef användt

pä
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hans älsklingsstudium, och hans lif var lyck

ligt.
Pressen var redan begärlig eller hans bi
trädo eller fördelen af hans namn. Ilan skref
alltså i synnerhet for American Eclelic Review,
hvilket skulle omfatta verldens litteratur. För
detta verk öfversatte han flera isländska sagor
och en samling uppsatser ur de Samaritanska,
Arabiska och Hebraiska språken. Vintren1842
höll han icke mindre än 68 föreläsningar, bland
andra städer i New-York, Baltimore, Albany,
hvarest ryktet om hans kunskaper och beundran
för hans karaktér bringade honom mänga åhö
rare. Om våren vände han tillbaka till sin profes
sion i Worcester, hvarest han företog studerandet
af Æthiopiska, Persiska och Turkiska språken.
Sålunda fortlefde han de följande två åren,
hållande om vintren föreläsningar och om som
mant arbetande och studerande. Ar 1814hade h m sammansparat några hundra Thaler och
påbörjade The Christian Citizen, en systema
tisk ordnad tidskrift, egnad åt relig.oncn, fre
den, upphäfvandet af slafveriet,' uppfostringen
och undervisningen. I anledning af ämnet ”freden1*

hafva vi att anför a, att hans själ hade tagit en
afgörande rigtning.

Han leddes af naturen, att

beundra allt som var hjelte'.ikt. Segraren öfver

närvarande hans vinst betydligt; dock detta var
af ingen betydenhet för denna hederlige man.
Ilans valspråk: Gud har gjort alla menniskor
af ett kött! och hans vårdtecken, de i hvaran
dra lagda hvita och svarta händerna, uttala
hans mening, och den tid skall komma, då det
icke vidare bringar någon mera hat och för

alltid närmare till hans person, och i Januari
förra året blef han, utom sina andra arbeten,
utgifvare och égaré af Peace-Advocate, Fredsbudet.

Mexikanska kriget utbröt, och dufvan kom
först otröstlig tillbaka ; det fanns icke längre
nagot stöd för hennes fot, som det förrut va
rit. Det var ett sorgligt tecken, men Burrilt,
icke modfäld, började en liten skrift på fyra
sidor, kallad Bond of Brotherhood, hvilken han
bestämde till utdelning på ångfartyg och jernbanor. Hvarföre denna skrift haft bättre följ
der, än dufvan med Oljobladet, veta vi icke,

lust.
Nu framstod Burritt mera för publiken så
somfredens predikant, än som den stora språkkännaren. Spalterna i hans tidsskrift blefvo för
trånga för detta stora föremål. Liksom Noac i
arken, så lät äfven han en dufva flyga ut, så
som ett tecken på den annalkande bättre tiden. men det tycks hafva varit fallet, ty Burritt an
Men dufvan kom icke tillbaka med underrättel vände många månader icke mindre än fyra un
se, att den bättre tiden ännu icke var kom ga män till utdelning af densamma. Bond of
men. Tiden var kommen. Flera fredsdufvor Brotherhood kommo i omlopp på jernbanorna
och oljoblad flögo hvarje vecka ut från det lil i de flesta fria staterna.
la tryckeriet i Worcester. I staderna, i skoDen 16 Juni 1847 lemnade Burritt Ameri
garne, i sjöhamnerna och i skogsråttornas, de ka, för att besöka England. Ilan kom på Hi
arma slafvarnes, hyddor, der de knappast kun bernia, det samma fartyg, som öfverbragte un
na läsas, hos congressledamoten, öfver allt fun derrättelsen om hiläggandet af Oregonfrågan.
no de- insteg, ja de kommo öfver det atlantiska Då han steg i land, hörde lian den glada un
derrättelsen, alt intet krig skulle ega rum. Ett
hafvet till oss.
De kommo till Europa, och då Oregon- skönt, egendomligt sammanträffande!
frågan antog sitt allvarsammaste utseende, in

blåste de sannolikt

de

tankar hos en man i

Flera år hade han inom sig burit på pla

nen till det stora

fredsförbundet, hvilket för

Manchester, att köpmännen i Storbrittannien alla frågor om freden och fria handeln skulle
skulle tala med köpmännen i Amerika om de blifva detsemma som Anti-Corn-Law-League
ömsesidiga välgerningarne af fredens upprätt hade varit för denna fråga. Han önskade, att
hållande. Denna tanke utfördes och uppsatsen hvar och en i hvarje land, som ville medver
skickades Elihu Burritt, såsom Oljobladens ut- ka, skulle blifva ledamot, att förbundet måste
gifvare, med önskan att sätta den i omlopp omfatta alla nationer, att verlden sjelf skulle
i Förenta Staterna. Samma ångfartyg, som blifva dess stödjepunkt. Då han kom till
öfverbragte denna adress, bragte också en till England, höll han omständigheterna för gunla sakförhållanden. Det förekom'honom som baka till evangelii predikare i båda länder, upp stiga att påbörja förverkligandet af de stora
om det måste vara Guds vilja, att den ena fordrande dem, att följa köpmannens exempel, tankar, som fylde hans själ, och fortare än
nationen skulle vara beroende af den andra, och att rådslå med hvarandra i denna äkta han sjelf förmodat bragte han sitt beslut till
utförande. Ilan var på vägen till London
genom klimatets och jordens fördelning, och ge christl ga angelägenhet. Intel kunde bättre slå
allena och till fots kom han till den lilla sta
nom alstringens afväxling; så att ett land vä! an på Elihu Burritts hjerta. Ilan uppfordrade
den Pershore, 9 mil Irån Worcester, om af
kan lefva af sina egna alster, men ‘ör sin lyx den ena klassen att tilltala den andra, den etonen den 29 Juli, Ilan beslutade att blifva
— och ju mera det höjer sig, desto mera lyx na staden att tilli opa den andra, i synnerhet
här en eller två dagar, för att skrifva. Här
behöfver det — är det afhängigt af andra länder, deras namnsfö vandier i de anförvanta ländergjorde han utkastet till det löfte, hvilket skul
g
stäm

och att en nation, genom denna enkla lag af na, för att väcka och verka en brode li
le underskrifvas af ledamöterna i det blifvanömsesidig välgörenhet, vore förbröd rad med den ning mellan de båda nationerna, att de liksom
de fredsförbundet, och skref det i en liten
andra; och att hela verlden icke skulle hafva måtte räcka hvarandra handen. Uppmaningen
fann villiga hjertan; det nästa ångfartyget brag annotationsbok. Samma afton inbjöd honnm
något annat band på sig än välviljans.
en herr Conn att dricka the i sällska;
Med dessa åsigter uppträdde Burritt i sin te förfrågningar från Boston oJi Ihn.outh
Tidskrift såsom förespråkare för allmänna fre i England till Bostonot hPlymouth ! Ny-Eng- med några vänner. Der voro omkring 2(
den och broderskärleken. Den bättre delen af land, och derpå blefvo vänliga adresser utväx samlade ; han talade om löftet och föreläste
det, sedan han sjelf satt sitt namn derunder
det amerikanska lynnet motsvarade denna lade mellan Edinburg och Washington, Man
Genast stodo derunder., så som ahn sjelf ha
nya och omfattande fredslära, och öfve.rallt re chester och New-York, Exeter och Philadelfia,
anmärkt i denna lilla bok, ”namnet på 1<
ste sig tidsskrifter, dels för att ädelmo Norwich och Noiwiah, Worcester och Worce
män
i Pershore, goda och trofasta män. ’ Så
digt medverka, dels för att deltaga i den ster. Hvilket härligt, sedosamt skådespel var
lunda började allmänna Broderkärlekens för
påräknade vinsten. Olyckligtvis för hans in icke, detta! Dessa adresser levrerade nya Ol
bund — måtte del förena hela verlden uti ei
komster förfäktade Burritt jemte de allmänt an joblad, och Burritt gick till Washington, Phila
enda broderlig omfamning
(SI. härnäst).
slående frihetslärorna äfven de svaita menni- delphia och New-York, för att personlig öfverskornas frihet, och delta förminskade för del bringa adresserna. Allt delta knöt fredssaken

svårigheter, segren öfver alla ting var för ho
nom ett föremål för aktning och beundran. Den
gamla tidens hjeltar upptände hans inbillningskraft; han var böjd att hålla dem för ärofulla,
i ordets vanliga bemärkelse. Men nu började
han att studera geografi eller, såsom han kal
lar det, jordglobens anatomi, och af detta stu
dium skapade han öfvertygelse om några enk

172
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mänga i förtviflad yrsel
störtade sig i sjön, för alt
rädda sig, men hvilka naturligvis så mycket forta
re funno döden.

Branden på utvandrareskeppet OceanMonarch.
Del var morgonen den
2'i Augusti 18^8, då
Ocean-Monarch stack i
sjön från Liverpool till de
Förenta Staterna med 396
menniskor om bord. Skep
pet hade ännu icke kom
mit långt, då eld utbröt,
som upptäcktes genom den
från undre kajutan upp
stigande
röken.
Man
gjorde ett kort förgäfves
försök att rädda skeppet,
men det stod icke till att
dämpa lågorna och den
ombord varande
stora
menniskomassan
lemnade
sig till förtviflan. Det
brännande elementet grep
om sig från förn till ak
tern; spiror och master,
den ena efter den andra,
grepos af elden, störtade
samman och krossade i
deras fall de på däcket
skriande massorna, hvaraf

Hafsdrottningen och den
Brasilianska ångfregatten
Affonso, hvilka voro i
närheten, ilade fram till
hjelp och räddade med
deras båtar många menniskor; älven andra fartyg
bragte hjelp ; emellertid
förlorade dock en stor del
af de om bord varande
utvandrare lifvet Jakten
Hafsdrottningen vände just
tillbaka från en regatta till
Liverpool, då kommodoren
Liltledale bemärkte elden.
Han lät genast lägga till,
och med egna och sitt
manskaps kraftiga bemö
danden lyckades det att
rädda 32 personer. Elden
bröt redan med våldsamt
raseri fram nr skeppets
akter och hog. Hettan å
dessa delar var så stor,
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att passagerarne, männer, quinnor ooh barn
trängde sig fram till förn af skeppet och quin
nor sprungo i vansinnig förtviflan i sjön med
deras barn på armen. för att alldrig mera
uppdyka, och de följdes af deras männer, som
gingo förlorade med dem. Flammornas rase
ri växte med hvarje ögonblick. Hela grupper
af män, quinnor och barn sprungo i vattnet, i
den dåraktiga förhoppning att rädda sig, dock,
vågorna slogo tillsamman öfver dem och de
visade sig alldrig mera. Inom få ögonblick
gick mesanmasten öfver bord; nigra minuter
sednare delade stormasten samma öde. Ännu
återstod förmasten. Då elden vältrade sig
fram mot skeppets för, trängde passagerarne
och manskapet sig naturligtvis ännu längre
fram. De hängde sig så tät som de kunne
vid yttersta ändan af bogsprötet — till och
med den ena på den andra. Slutligen störta
de också förmasten öfver bord och undandrog
fästet för bogsprötet, hvilket föll i vattnet
med hela sin last af menniskor, beledsagad af
de om bord befintligas bjertskärande skri.
Några af de arma menniskorna uppnådde åter
skeppet, andra hängde sig fast vid de kring
flytande spirorna, men många funno sin grafi
vattnet
Den Brasilianska fregatten Affonso var just
på en lusttur. Den kommenderades af kapten
Lisboa och om bord befann sig prinsen af
Joinville jemte gemål och svit, hertigen och
hertiginnan af Aumale, den Brasilianska mi
nistern, riddaren af Lisboa, amiral Grenfell och
hans dotter och flera andra förnäma personer.
Då Aflbnso upptäckte Ocean-Monarch, styrde
han rakt på densamma i den afsigt att kasta
anker tätt vid dess bog, men vinden vände
sig plötsligen och förhindrade honom utföra
detta förehafvande. Dock blefvo straxt fyra
båtar nedfirade i sjön och den stora båten
följde genast efter. Kapten Lisboa sprang i
den ena, amiral Grenfell i den andra, och bå
da eierde sig den otänkligaste möda att
rädda de arma menniskorna. Prinsen af Jo
inville antog sig i synnerhet passagerarne om
bord på fregatten. Hettan var olidlig och till
och med i båtarne, som lagt till vid skeppet,
var den outhärdlig; det var derföre ej att
undra öfver, att ständigt fiera menniskor ka
stade sig i vattnet ooh der hängde sig fast
vid de kringsimmande spillrorna, hvilket åter
hindrade båtarne att komma skeppet så nära,
som de annars kunnat, så att mycken tid åt
gick, innan de stackars olyckliga kunde räd
das. Inalles räddade Alfonso 156 personer
hvaraf 13 voro matroser.
Då ännu omkring ett dussin quinnor och
barn befunno sig på det brinnande vraket, utom sig af ångest och oförmögna alt sjelfva
hjelpa sig, i det de icke voro i stånd att ned
stiga i båtarne, hvilka mellan den högtgående sjön och de kringflytande skeppsdclarne
förgäfves erbjödo deras bistånd, kastade en

Amerikansk matros från skeppet ”Nya verlden”, eu född Engländare, vid namn Fredrik
Jerome, kläderna af sig och simmade med ett
tåg i handen till vraket, från hvilket han lyck
ligt nedsläppte de sista hjelplösa offren i bå
tarne. Då han kom om bord på Affonso, om
famnades han af prinsen af Joinville och her
tigen af Aumale, hvilka i de mest smickrande
ordalag berömde hans hjeltedat och utdelade
med detsamma åt honom en betydlig gåfva.
Ocean-Monarch sönk följande dagen kl.
1
på morgonen, sedan elden hade förtärt hela
öfverdelen till några tum öfver vattnet. An
talet af passagerare på fördäcket var 332,
i första och andra kajutan 32, kapten och
manskap 42, i det hela, 396; deraf räddades
genom Affonso 156, Sjödrottningen 32, prin
sen af Wales 17, en Schmacke 13, inalles
318; det felades alltså 178, hvilka väl för det
mesta drunknade.
Prinsen af Joinville hade afteknat denna
rysansvärda händelse och stält denna ritning
till dispositionen åt amiral Grenfells fru, till
förmån för de öfverlefvande. Taflan blef utstäld på börsen i Liverpool, der redan inom
förloppet af två timmar 400 lotter försåldes
à 5 shillings hvardera.

Öfverfart från Bremen tfäll
Förenta Staterna i
Nordamerika.
Bland de sjöstäder, hvilka befordra Tyska
utvandrare till Förenta Staterna, står Bremen
främst; det måste derföre synas billigt att vi,
i synnerket under närvarande tid, då utvan
dringar tyckas mera taga till än af, samman
ställa de vilkor, under hvilka belordringen
med goda skepp plägar ske, hvilka äro egnade till öfverfart för utvandrare, och som af
regeringen antagits såsom användbara för denna
resa.
Passagerare-afgiften belöper sig för öfverfarten på mellandäca till Baltimore, NewYork
eller Philadelfia för familjer, beslående af för
äldrar och barn under 12 år, till 28 à 33 Tha
ler guld eller 66 à 76 Rhenska gulden för
hvarje person i genomsnitt, till och med för
dibarnet, då hvarje skepp, enligt de Förenta
Staternas lagar, endast får öfverföra ett visst
antal passagerare, beräcknadt efter fartygets
storlek, och hvaruti barnen blifva räknade li
ka med de vuxne, och då enligt den i Bre
men gällande lag hvarje person utan afseende på ålder, måste medhafva nedannämnde mått
af lefnadsmedel. För familjer utan barn un
der 12 år eller för enskilda vuxna personer
är priset 1—3 Thaler eller 2—4 gulden hö
gre för hvarje person, än för familjer med
barn under 12 år. Öfverfartspriset rättar sig
för hvarje gång efter antalet af skepp och
passagerare, och kan vid brist pä fartyg, eller
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vid inträffande större antal utvandrare priset
stegras, men äfven i samma proportion ned
sättas.
Priset för plats i kajutan är vanligen för
en vuxen person 70—80 Thaler; för familjer
med barn under 12 år proportionsvis billigare;
derföre erhåller man spisning vid kaptenens
bord, men måste sjelf anskaffa sig lyxartiklar,
såsom vin, handukar o. s. v. I ångfartygen
till Ncw-Yord uppgår afgiften till 195 Thaler
i guld.
Commutations- och hospitalspengar eller
bidrag till fattig- och sjukkassan, hvilken
regeringen i Förenta Staterna fordrar för de
ankommande invandrarne, hafva de resande
utom passagerarearfvodet att erlägga innan
de stiga om bord, och de, hvilka inskeppa sig
till Baltimore, måste till och mezd betala 2
Th: i guld för hvarje person öfver 10 år;
deremot hafva de, som vilja till New-York
eller Philadelfia att erlägga 3 Th. för hvarje
person, t. o. m. för dibarnet.
Barnens ålder måste intygas genom dops
attester och hvarje resande vara försedd med
ett pass för utlandet. Endast friska personer
utan kroppsliga lyten antages till öfverfart,
och måste personer, på grund af bräcklighet,
smittsam sjukdom, orenlighet och dylika
grunder uteslutas från upptagandet å skeppet,
äfven som de, hvilka af brist på legitimation
förhindras vid afresan eller försumma sig vid
skeppets afgång, få sjelfva vidkännas följder
na, dtan att ega rättighet till att fordra nå
gon skadesersättning. Förbrytare och brotts
lingar blifva alls icke upptagna. Skeppsexpedienterna äro enligt öfverhetens förord
ningar förpligtade att försäkra beloppet af
den betalta passagerareafgiften äfvensom
dessutom en summa af 18 Th. guld för hvar
je person, för att, vid tillfälle af någon till
stötande olycka med skeppet under resan,
användas till fortsättande på något annat
skepp, eller till bestridande af omkostnader
vid passagerarnes räddning och deras under
håll under tiden.
Under resan erhålla passagerarna fri kost,
sådan som den är bruklig om bord, bestående
af salt oxkött och fläsk, ärter, bönor, mjöl
mat, gröt, risgryn, potäter, surkål, plommon ;
vidare skeppsbröd, smör, vatten till drickning,
äfven som morgon och afton kaffe och the.
I sjukdomsfall erhåller den sjuke tjénlig föda
och erforderlig medicin, hvaraf medtages en
fullständig och tillräcklig försedd kista. För
att det äfven under en längre resa icke skall
uppslå någon brist om bord, så medtages af
de nämnde lefnadsmcdlen äfven som af de till
beredningen erforderliga brännmaterialierna en
öfverflödig mängd, nämligen för en resa be
räknad till 13 veckor, anskaffas, enligt öfver
hetens förordning, öfverhufvud för hvarje
passagerare, utan afseende på ålder, omkring
33 ÎT, kött, 13 îb fläsk, 65 7Î' bröd, 5 %
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fordrar regeringen genom utgångna kungörel väntar man en karakteristisk bild : ett porträtt
räcklig mängd grönsaker; häröfver måste öf- ser alla dem, som öfver Bremen önska utvan i ord, som befriar låsaren från en plastisk åverhetspersonerna för skeppsexpeditionen gif- dra, ”att före deras ankomst genom de der- skådning. Och dock bekänna vi oss oför
mögna att tillfredsställa denna billiga fordran,
va quit to. På dsesa grunder och till före varande skeppsexpedienter eller mäcklare, el
utan att taga teknarens hjelp i anspråk. Ja- .
kommande af oordningar äro några enskilda ler deras utländska fullmäktige, försäkra sig
cob Lehnens sällsynta persolighet fordrar eiv<*A~
utgifter för passagerarne icke påkallade, dock om en bestämd lägenhet, för att förekomma
framställning i bild, intresset för honom kny&>
är det hvar och en tillåtet att taga för egen de annars dermed förknippade olägenheter af ter sig för mycket vid det kroppsliga för, aixP ’’
ett längre vistande derstädes”. Familjer böra en blott beskrifning skulle vara tillräcklig tih <' ’
del, i synnerhet matvaror, med sig.
Passagerarnes vanliga bagage medföljer under resan hafva de nödvändigaste 'sakerna att nå ändamålet, att föreviga den förtjenslkostnadsfritt ; för hvarje passagerare beräknas nedpackade i en för ändamålet mindre kista, fulla konstnären. Således torde det tillåtas
en kista om 20 kubikfot; endast storleken då de större, som skola vara försedda med oss att på förhand hänvisa till det bifogade
utan afseende på tyngden komma i betraktan égarons namn, för det mesta nedstufvas i träsnittet efter en målning i det bekanta por
trättgalleriet ”Schattenseiten der Düsseldorfer
de. livar och en måste sjelf taga vara på skeppets bottenrum.
Till Baltimore och New-York afsegla Maler.”
sina saker
Jacob Lehnen föddes i Hinterweiler, i
hvarje
14 dag, ofta ännu oftare, ett eller
Sofrummen på mellandäck — kojor —
Triers
regeringsdistrikt, den 17 Januari 1803;
flera skepp ; till New-Orleaus endast vår ock
blifva behörigen inredda för passagerarno,
vid
födseln
ett kraftfullt barn af vanlig stor
dock hafva de sjelfva att sörja för sängklä höst. Till Philadelfia afgå skeppen mindre
lek, växte han endast till sitt fierde år, från
der eller halmsäckar, äfven som för sked, kmf ofta; från Baltimore ä! vensom från New-York hvilken tid hans kroppJstannade ' vid en höjd
kommer man för ett par dollars på en dag
och gaffel, mat—, dricks- och tvältkåil
till Philadelfia. Till Charleston gifves lägen af 3 fot 2 tum. Kroppens utveckling afsladSå snart passagerare vilja bestämdt föi- het några gånger em året.
nade alldeles från denna tidspungt, utan att
säkra sig om en öfverfarts-lägenhet i mellan
Bremens företräde framför Rotterdam, något missförhållande visade sig i denna
Fullkomlig proportion i alla
däck, måste de erlägga en handpenning for Antwerpen och Havre med afseende på in- pygmegestalt.
hvarje person, hvarföre de erhålla quitto. skeppningen af utvandrare är det på skeppen kroppsdelar gjorde den lilla mannen utmärkt
rådande Vänliga bemötandet, det ovanligt zirlig, och till och med hufvudet bibehöll en
Handpenningen afräknas sedan för passagera
goda förråd af lifsmedel och den billiga öl- riktig storlek, under det detta t. ex. hos den
ren, och denna jemte fattigpenningarne erhål
verfarten. Ej heller har någon annan hamn i bekanta Tom Pouce var märkbart för stort.
las ulbetalta före inskeppningen.
hela Tyskland ett så stort antal skepp, bygda Huruvida den yttre gestalten har inverkat på
För alt försäkra sig om en plats i kajutan på det solidaste och inrättade på del bästa
valet af hans kallelse, är oss icke bekant, i al
af ett skepp erfordras inlemnandel af 4 Louido- till passagerarnes beqvämlighet.
la fall var hans bestämmelse till målare gyn
rer såsom handpenning.
nad af den mest afgörande talang. I sitt sjut
Sofhcis fös* arbetare i London.
Först sedan betalningen af handpenningar
tonde år besökle Lehnen gymnasiet i Coblenz,
I Englanl finnes, såsom vi veta, ett sä'lerlagts, inträder ömsesidiga förbindelsen enligt
och här var det, hvarest gymnasiets ritlärare,
skup till löi'bättrando/of den arbetande klassens
dessa vilkors måttstock, och förpligtas egaren villkor. Detta sällskap har bland annat byggt målaren Zick, väckte ynglingens kärlek^ till
eller innehafvaren af skeppet, att hålla sig ett solhus lör de .ogilla arbetarne, hvilket, så konsten och gaf honom tillfälle1, att lärande
beredd till upplagande af passageraren på den som en engelsk tidning ui trycker sig, miste va första begynnelsegrunderna i målning. Den
till afresan bestämde dag, eller i händelse af ra af en ofantlig fördel i afseende på deras obehindradl framskridande själsutvecklingen
dröjsmål, att bestå honom kost och logis ; el moralitet, jemfördt med de usla nästen i St. bragte ganska snart den medfödda talangen
Giles och andra ställen, der eljest så mänga till blommning och satte honom i stånd, att
ler att skaffa honom plats på ett annat godt
slackarc samla sig under natten. livar och en redan i sitt 22 år uppträda i Dusseldorf som
fartyg. Passagerarne äro deremot förpligtahar här sin särskilta bädd, hvartill hör bad, sjelfständig konstnär.
de att infinna sig på den bestämda tiden, i handdukar, tvål o. s. v. en eldstad för att ko
Psychologiskt märkvärdigt var den lilla
motsatt fall förlora de alla anspråk på den ka sin mat, gemensamma rum, för att der om mannens val af målningsgenger; just de
aftonen och på andra lediga stunder uppehålla minsta och sirligaste arter uttalade sig mer
utbetalda handpenningen.
Passagerarne föras med deras packning sig under sysselsättning med läsande af goda endels i hans själsrigtning : han blef ”Sfillböcker, som linnes i det gemensamma bibliothelebemmaler.” Trohet i det lilla, ett noggrant
fritt från Bremen till skeppet, som ligger i
ket.
Kummen äro väl vädrade och stora.
cu G mil aflägsna hamnen ; fri förtäring in Sängarne stå tvä fot från hvarandra och förses utförande är första vilkoret för denna målningsart, hvilken likasom återgifver naturen i
träder så snart man har kommit om bord.
hvarje månad med rena lakan. 11 var och en
Tobaksrökning och uppgörande af eld är som tager in här måste betala i pence, en en spegel. Dit höra fruktstycken, blommor
och alla slags för esthetiken afpassade victu
förbjudet på mellandäcket, äfven som medta summa, hvilken, ehuru liten, dock af många ej
kan erläggas. Önskeligt vore att der kunde aller; till de sednare räknades af Lehnen dödt
gandet af tändstickor och krut ; vapen måste
meddelas logi gratis. - Ett annat vackert bruk, xildt såsom tillbehör vid en framställning af
passagerarne under resan aflemna till kapten,
som infört af samma sällskap i London, är,att jägarefrukoster och dylikt. En säden nogrann
äfven°som de i allt hafva alt rätta sig efler
irbetare kunna mot 2 pence fa en len skjorta kopiering förutsätter en egendomlig själs verk
med villkor, att efter en vecka lemna den till samhet : gåfvan , att liksom mikroskopiskt ut
hans‘anordningar.
Passagerarne äro pligtskyldiga alt i alla baka, da en ny erhalles på samma villkor.
finna och uppfatta det sköna i naturen, utan
afseenden uppfylla de lagar, som i Förenta
att med småaktiga enskildheter förlora det
Staterna äro vidtagna för invandraie.
hela ur sigte. Ett fyldt ”Römerglas” med
Jacob lohnen,
Då det ofta varit fallet, att personer, som född den 17 Jan. 1803, död d. 25 Sept. 1817. ljusets afspeglingar o:h omgifvande frukter
före sin ankomst till Bremen icke försäkrat
Af en biografi fordras företrädesvis den och blommor, ea präktig utsirad silfversig om någon skeppslägenhet, måst upphälla sig trogna teckningen af individualiteten, och till bägare med det skimrande återskenet af
flera veckor och tära på egen kost, så upp- och med af en skizzerad lefnMsbeskrifning en frisk vinlöfskrans erfordrar de mest olika
smör, 1—1/4 oxhufvud vatten och en till
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konstnärliga studier i sin framställ
ning. Alla màlarekonstena elemen
ter äro här förenade, men efter den
minsta måttstock. Det tycks tillföl—
je häraf som om en öfverensstämmelse skulle finnas mellan kroppen
och själen i konstnärtalangen, så
mycket mer som den berömda ”Still—
lebenmaler” Preyer äfven hade sam
ma lilla kroppsform som Lehnen. Ett
riktande för Psychologien , så vida
denna iakttagelse icke redan är grun
dad i dess system !
Anno mera omtyckta än hans frukt
stycken äro Lehnens bilder|med dödt
vildt; jägarens öga fröjdar sig vid
dessa liksom ur naturen stulna fö
remål för hans passion. Fasanens
guldglittrande fjäderbeklädnad, hvaraf några småfjun kafva affallit, hvilka man tror sig kunna blåsa hort
från hordet, målad han med samma
'liplomatiska trohet, som harens päls
eller räfvens med sin veka, af t jsen
ffiåhår bestående yta. En jagthund
.’råste skälla framför en sådan bild.
Jemte denna fullkomligt villande efterhärmning sörjde målarens lilla
band för en harmonisk anordning,
vid hvilken skönhetslinien lika myc
ket iakttogs, som i konstens högre
genrer.
Nästan alla större gallerier hafva bilder af Lehnen att uppvisa ;
konsul Wagner i Berlin innehar fle
ra af hans bästa målningar. Men
äfven i utlandet äro hans arbeten
mycket eftersökta, och man kan om
några af de bästa säga, att de i or
dets egentligaste mening blifvit upp
vägda med guld. Också hansaquarell-målningar äro spridda i många
albums, och isynnerhet sätta damer
na mycket värde påj dessa alierkäraste små målningar.
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Som älsta medlem af Düsseldorfs akademi
var Lehnen bekant med alla skolans konstnä
rer, och umgicks med äldre och yngre mä
stare på den vänskapligaste fot. Men också i
alla audra sällskapskretsar var den lilla lifliga
mannen till finnandes, och i en fyld sal var
han vä* ieke på t>Jstånd synlig, men hörbar ;
genom bullret af de många rösterna klingade
hvarje ögonblick hOT3 llögt ijndande skratt.
Med «vanlig h händighet gled han genom de
tätpsf.sade raderna, klättrade med vighet upp
på en stol och tömde, i förhållande till sina
krafter, trogét sitt glas bland muntra bröder.
Genom sin mångåriga Vistelse i Düsseldorf
var »an der fullkomligt införlifvad oeh för inr.c-lwit0 var hans ovanligs gestalt icke något påfallande, Blef ett bara på getan for
k’d! att 8/‘se,honom för sin like, kom det väl
MtJa N:r utgifves den 2 December.
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Jacob Lehnen.

till och med till honom, för att i all oskuld ifver oeh banade sig med sin lilla käpp, mo
uppmana honom till deltagande i dess lek, och digt och käckt, väg Ur Makintshes Thermohan gick mången gång med vänligt humor in pule. Sådana resor oeh obehagligheter gåfderpå. Endast när främmande togo honom allt vo derpå efter hans hemkomst mycket stoff i
för nära i kikaren och begapade honom, h vil— konstnärkretsen till munterhet, och han, den
ket icke sällau skedde, då Lehnen umgicks i lilla äfventyraren, instämde hjertiigen med deri.
flera hoteller, då förtröt honom deras rörvåning
Underrättelsen om hans död i Koblenz, dit
och sättet af deras förundran. Allra mest för han den föregående hösten enligt sedvana haolämpade honom dock Engländarens påträngan de &j°rt sin fotresa, bedröfvade alla hans kam de nyfikenhet, hvaraf han ofta led på sina re rater äfvensom de många vännerna bland Dus
sor, och nästan på hvarje fart med ångbåtar seldorfs öfriga innevånare. Han dog den 25
fann han lägenhet att studera John Balis stor September 1817 af slag uti en ålder af 45 år.
artade easiness. Flera gånger hade Albions Konstnärföreningen egnade åt hans minne ett
söner och döttrar posterat sig rundt omkring album, hvartill närvarande skizz får vara ett bi
honom på däcket, riktat vapnet för deras syn- drag.
orgauer på hans värnlösa kropp, och likt ka
nonmynningar gapade deras öppna munnar ho
tande på honom. Men ^little painter*1 råkade i
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C. Petersen» Officin, 1849

