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Ludwig v. Schwanthaler,
död den 14 Nov. 1848.

Huru länge än det fruktade slaget motsågs,
som träffade den bildande konsten, då Ludvig
v. Schwanthaler efter långa lidanden skiljdes
vid lifvet den 14:de Nov. 1848, så smärtsamt
kändes det dock öfverallt, dit hans namn fram
trängt, och såsom Danmark tre år förut öfver
förlusten af sin Thorvaldsen, så sörjde Tysk
land öfver hans elev Schwanthaler, hvilken,
änskönt han vid sin död endast
räknade 47 år, dock har efterlemnat en samling af verk, som
skulle bibehålla hans rykte för
senaste slägter.
Schwanthaler, son af en bildthuggare i Tyrolen, föddes den
26 Aug. 1802 i Ried i Niederinnviertel. Först bestämd till
vetenskapernas studium, egnade
han sig i München med stor
kärlek och god framgång hufvudsakligen åt grekiska språket,
hvers skalder erbjödo hans med
den helleniska andan beslägtado åskådningen och känslan den
kraftigaste näring ; men då hans
fader dog, såg han sig nödsa
kad att gripa till bildthuggeriet,
hvarmed han redan lekande ha
de sysselsatt sig så som barn,
äfvensom diet är en ärftlig konst
i hans familj redan flera gene
rationer tillbaka. Vid akademi
en i München, som den tiden
stod under den mycket verksam
ma, men pedantiska von Langers
ledning, fann han ingen synner
lig, framgång, ja direktören, som
icke billigade, att Schwanthaler
alltjemt sysselsatte sig med ve
tenskaperna, tillstyrkte till och
med hans moder att låta hennes
son lära något annat, då det icke
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för honom var att vänta någon framgång i
konsten ; men detta afskräekte icke Schwan
thaler, utan han reste 1826 till Rom, för att
en längre tid arbeta under Thorvaldsen, och
inrättade derpå 1827 en egen atelier i
München. Det första stora verk som lemnades honom till utförande, var en taffeluppsats
af silfver för konung Maximilian I, som skul
le vara 100 fot i längd. Schwanthaler gjor
de utkastet till gudarne och deras följe i 0lympen uti Zeus’ palats, hvarigenom hans ge
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nius för första gången uppenbarade sig i klart
ljus; tyvärr har detta arbete endast blifvit del
vis utfördt, då konungen, som hade bestält det,
dog, och hans thronföljare fästade sin upp
märksamhet på andra konstverk, till hvilkas
utförande han snart tog Schwanthalers hela
biträde i anspråk. För hertig Max fick han
dernäst Bachusmythen att utföra, för en fris
uti en af hans palatsers salar; på detta upp
drag följde en fris för konungaborgen, de oly mpiska spelen, dernäst mythen om Venus,
vidare teckningar till Orpheus
Argonautica , till Hesiod , So
phocles, Æschylus o. fl. I den
nya festsvåningen sirade han
sex salar med framställningar
ur Odysseen, Barbarossalen med
en fris ur korstågen, Ttironsalen med 12 jättestatyer ur hu
set Wittelsbach.
Med dessa riddaregestalter
träda vi tillika in uti Schwan
thalers egentliga hem: romanti
ken. Redan som gosse lät han
hänföra sig af riddareböcker,
såsom man omgaf han sig med va
pen, möbler och bildverk från me
deltiden, och först i den riddare
borg, som han bygde sig vid Isar,
(se sista sidan),fann han lösningen
af sitt lefnadsmål. Om han ock har
åstadkommit härliga arbeten i
sina mythologiska skapelser, så
är det dock endast i sina ro
mantiska han är oöfverträffad :
i de hänförande figurerna af
”Nibelungarnes fall” för kron
prinsen Max. Också rigtningen
af föreningen af det antika och
romantiska försökte han flera
gånger med afgörande lycka,
till en del i Hermannsslaget vid
Giebelfeld och fullständigt i
Bavaria på Sendlingerhöjden.
Af hans öfriga verk erinra vi
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ost ännu statyerna af Mozart, Jean Paul,
markgrefve Friedrich af Baireuth, Ludvig af
Hessen, Karl Friedrich af Baden, Kreitmaier ;
ärestoderna för Ludvigshyrkan: Christus, evangelisterna Paulus och Petrus ; målarnes bild
stod öfver Pinakothekcts sidohalle ; plastikens
beskyddare i Glyptotheket, m. m.

De två anonymerna.
Novell.
(Öfversättning frän Norskan).

”Nu är, Gud straffe mig, hela sulan gån
gen från min stöfvel”, sale Theodor Myntcr till
sin vän och kontubernal, Hugo Schwarz, i det
han slängde sig på en stol, och kastade en
stump af sulan från sig i vredesmod, ”de
fördömda stora stenarne nere i portgången,
gåfvo dem sitt banesår.”
”Kan icke du, som studerar läkarekonsten,
kurera ett så obetydligt sår?”
”Nej tyvärr, men jag vore nöjd, om jag
hade lärt att lappa stöflor istället för menniskor; det föder sin man.” — ”Och tror du,
att den fina Lovise Dorn också ville gifva en
■komakaregesäll företräde för en medicine
studiosus ?” — ”Nej! det är sannt, min söta
Lovise! — hennes fina kind måste icke berö
ras af en beckig hand, — min egen förekom
mer mig ofta ovärdig dertill, och det är dock
en — rätt nätt manshand. Jag har aldrig
sett en så skär och fin — hud, när jag eu
dag försummar raka mig, såras hou af mina
kyssar.”
”Du är mycket olycklig, hvad skinn vid
kommer.”
”Ja, jag är mycket olycklig i alla afioenden.”
”Det bör du icke säga Theodor! Du har
en vacker, älskansvärd älskarinna, och en akt
ningsvärd embetsman till svärfader, som af
godt hjerta tillåtit sin dotter att förlofva sig
med en fattig student.”
”Ja det har han, den förträffliga mannen,
och han har verkligen sin förnöjelse af att se
vår kärlek. Han ser äfven dig gerna, Hugo!
dina quickheter behaga honom, man kan locka
honom hjertat ur lifvet med ett godt infall,
du borde oftare följas med mig dit; Augusta
tycker om att träta med dig.”
Hugo rodnade — och bläddrade i en bok.
”Det vore indelikat af mig att missbruka de
ras godhet; dessutom bryr Augusta sig sä
kert ganska litet om min prosaiska person,
hon svärmar för poeter.”
”Oh! det är endast för att hafva något att
säga; gå nu med i afton. — Ack det är sannt,
de fördömda stöflorna, nu är jag då också
innestängd. Det är dumt, att man icke här i
Köpenhamn kan nytja sandaler, i en sådan
tta och torka, som nu.”

”Det kunde blott litet hjelpa dig, tycker
jag, då det just är sulor, du saknar.”
”Ja deri har du rätt ! Ack jag saknar
allting, eller rättare jag saknar en sak, och
det är penningar. Miu bästa klädning blifver
luggsliten, och Lovise gör så mycket afseende
på att man ser nätt ut; vi hafva ingen mat
och icke en skilling till att reparera mina
stöflor för. Nu förmodar jag du börjar inse
det nödvändiga för mig att söka en huslärarepost!”
”Nej för Guds skull icke det, kära Theo
dor! Du vet, att detta var din svärfar» enda
förbehåll, att du skulle med ifver fortsätta
dina studier, och, så som du har tänkt, taga
din examen nästa år. Svik nu icke detta
löfte.”
”Men jag kan då, för fan, icke lefva af
ingenting, eller som Kineserna gå i bara
skjortan ?”
”Var nu bara tålig ett par dagar, jag tror
mig kunna få låna penningar. Du vet icke
huru svårt din nöd tränger mig, jag som va
rit med att förtära ditt lilla arf; det kunde
ju annars hafva varat dubbelt så länge. __
Ack! jag värderade min förmåga för högt,
det har gått långsammare med mina studier,
än jag förmodade, jag har kanske förväxlat
hågen med förmågan, eller ock har mitt hufvud blivit nervsvagt , jag duger icke till att
läsa, utan då det är alldeles tyst, derföre sit
ter jag helst om nätterna.”
”Och förderfvar dina ögon ! Du får a nars
icke tala om att tära med ; äro vi icke såsom
bröder, och skulle dessa icke lefva samman af
fadrens arf? Du vet icke, hvilket inflytande
du har på mig, Hugo, jag hade säkert för
längesedan öfvergifvit studierna, hade jag ic
ke halt dig; ty sanningen att säga, har det
alldrig varit min håg; min fader ville nu ändtligen att jag skulle blifva doktor, liksom han
sjelf, och jag kunde icke tänka mig såsom
vuxen, utan med lancett i handen. Du är
lycklig, som ständigt behåller samma håg och
lust för théologien, som i din barndom.”
”Ja!” svarade Hugo med värma, och hans
«varta ögon glänste, ”jag har så innerligt
bett till Gud, att få blifva hans tjenare och
han har på ett så be undransvärd t sätt bönhört
mig, att jag skulle vara den otacksammaste
menniska mot vår Herre, emot den äldla fadren och emot dig.” —
”Åh prat, har jag ej haft lika mycken
glädje deraf som du sjelf ? Jag glömmer al
drig den dag, då far kom med detta propo.
Det var en söndag, han hade just sofvit sin
middagssömn, och han och min moder suto vid
kaffebordet ; jag stod och såg ut genom fön
stret. ”Hvem nickar du så vänligt åt Theodor,
frågade han ; det var Hugo Schwarz, pappa.”
”Nå, trädgårdsmästarens Hugo! jag tycker
om den pojken, han är så rask och liflig-, Vet
du gumma ! Theodor berättar, att han har en
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ofantlig lust till studier, jag har riktigt tänkt
att kosta på honom och hålla honom i skola,
såvida du icke har något deremot.”
”Herre Gud, mamma var visst icke bland
dem, som lade något emot att göra väl. Det
skall du hafva tack för min gubbe, sade hon,
det är vackert tänkt af dig, och sedan vår
Ferdinand dog -—”
”Jag förstår dig gumma, om han artar sig
bra i skolan så — ja — jeg sörjer väl för
honom i framtiden ock. Jag blef alldeles to
kig af glädje. Får jag springa slraxt pappa,
och omtala det för honom ? Ja, när du druc
kit ditt kaffe, barn, kan du bedja hans fader
komma hit. Tack, jag vill intet kaffe hafva.
Vips var jag utom dörren, och så råkade jag
dig, du mins väl?”
”Ja! det är ingen dag i mitt lif, som står
så lefvande för mig, som den du talar om.
Du hade rätt, då du sade jag hade rasande
håg; ty den var i sanning öfverdrifven. Du
vet, att min far, trädgårdsmästaren, var en
Tysk, hvars farfar hade varit prest, och atl
min fader ofta upprepade berättelser om hur
härligt han lefde på sin landtliga prestgård,
älskad af sin församling och såsom en kär
fader för densamma, väckte först min håg för
prestatåndet. De ord, som min fader ofta lä»
undfalla sig : ’det är synd om Hugo, att han
skall gräfva i jorden, han har ett godt huf—
vud, hado jag penningar skulle han blifva
prest,” gjorde väl ock sitt. Dock törs jagsä
ga, att det icke var högfärd, som rörde sig
i mitt inre ; det var en bättre, en högre känsia. Du vet, att min fader hade tillsyn öfver
många af de bättres trädgårdar i Roskilde, en
af dessa låg nära vid domkyrkan och skolan.
Det är mig omöjligt att beskrifva do känslor,
som ofta intogo mig, när jag gräfde eller
krattade i trädgården och såg skolgossarna
gå föibi; då förekom det mig, att jag sjelf
vore ett djur, dömd att luta mot jorden, dä
ansåg jag dem för en art upphöjda väsen, och
när deras sköna sång tonade från domkyrkans
hvalf, så kunde jag ofta falla ned på mitt ansigte och utgjuta de bittraste tårar af bedröfvehe lör det jag icke fick blanda min röst
med i kören,”

Men hvilken effekt den gjorde, då du
slutligen fick d t, Hugo; din röst är oförliki synnerhet till psalmer.”
”Den söndag vi tala om, hade jag hörten
mycket vacker predikan af vår goda domprost
Hr—; den handlade om bönens kraft, och den
gjorde på mig ett undransvärdt intryck. Jag
kunde icke gå hem, jag måste vara ensam.
Jag gick då ut ur staden och upp på den
höjd, hvarifrån du vet man kan se så många
kyrktorn; här knäböjde jag’och bad en in
nerlig bön, att Gud ville förunna mig kun
skap och tillfälle att förkunna hans ord ; jag
tyckte, att detta var det enda i hela verlden,
hvarlill min håg stod. Då var det, liksom
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jag åter hörde edert sköna amen ljuda för
mina öron, jag tog det för ett godt tecken,
och en öfverjordisk glädje, kunne jag nästan
säga, genomströmmade mig. Tänk uig nu
Theodor, det var denna eftermiddag du kom
och sporde, om jag hade lust att gå i skola, och
du kan kanske fatta hvad jag dervid kände.
Tyvärr hafva många skolar och sednaie be
svärliga studier försvagat entusiasmen, men
under många sköna stunder lågar den åter
upp. och hade jag icke den tärande tanken,
att jag vore dig till börda, så skulle do gå
fortare.”
’Kom icke med sådant dumt pratt, att va
ra till börda, det är just dn, som lättat min
börda; ty det säger jag dig, att jag länge
sedan hade kastat böckerna åt fanders, om
icke du uppmuntrat mig.”
•Så låtom oss då ej heller nu förlora mo
det. Du lofvar mig alt flitigt fortsätta med
läsningen, icke sännt ? Och du påminner dig
din svärfars enda \ ilkor?”
*Åh, ja visst, din narr! Du kan få mig
till allt, hvad du vill.”
Det knackade. En vän, studenten Borring,
steg in.
”Låt mig fä en pipa tobak, godt folk, så
skolen I få något utmärkt att läsa, här har
jag en ny novell af den anonyma författarn.
Den heter ”Eventyret i Dyrehaven ,” jag
har läst några sidor, den är präktig.”
’Och har man ännu icke upptäckt hvem
författaren är,” frågade Theodor.
”Nej, alla äro intagna af hans dikter och
noveller, alla äro nyfikna att upptäcka honom;
men hittills har det varit fåfäng möda, så
mycket jag vet. Nu fram med tobaken:” —
”Vi hafva ingen, kamrat.”
”Fy, då kan jag icke läsa; men det får
blifva dervid, följ med hem till milt; det är
ju icke många steg. Då skolen I få ett glas
punsch på köpet, jag har fått penningar Jiem
ifrån, skall jag berätta eder.”
”Tack,” sade Theodor, ”du går väl med
Hugo ?”
”Tack, jag kan icke,” svarade Hugo, ”jag
har lofvat mamma att hälsa på henne i afton,
jag vill icke att hon skall vänta förgäfves på
mig.”
”Âh! du är en separatist,” sade Borring
och de gingo åstad.
Hugo gick sedan en stund till sin moder;
men han hade redan länge sulit vid sin
Ölshausen, då Theodor klockan 11 kom hem.
”Här har kommit ett bref till dig, Theo
dor; men jag tror icke det är från Lovise;
hon skrifver säkert en vackrare handstil.”

Hugo ! Se här du. En femtio riksdalers se
del, nå det var då som manna i öknen! hvart
i all verlden får tant 50 riksdaler från.”
”Läs brefvet, så får du väl se.”
”Ja! läs brefvet, det är ingen lätt sak,
nej vill du se Hugo, det är dock fasligt, hu
ru man försummade fruntimrens uppfostran i
gamla dar; skrifver hon icke sitt namn Myn
ter i ett ord, med litet m?”
”Låt mig få se,” sade Hugo, och höll bref
vet mot ljuset, ”jag tycker icke det står Ane
mynter, nej här står Anonymus.”
Theodor snappade brefvet nyfiket.
”Hvad för något? nu skola vi få se på
något tokroligt !” Han stafvade och skällde på
skriften. Hugo halp honom med mera tåla
mod, och till slut utkom följande innehåll :
”Goda Hr. Mynter!
Den, som delar sitt bröd med en vän, kan
icke förtryta, det en annan får det infallet att
dela med honom igen. Tit:i salig fader och
jag voro gamla universitetsvänner, jag är ho
nom mycken erkännsamhet skyldig, och del
skulle glädja mig, om jag kunde afbetala nå
got af denna skuld till hans son. Mitt långa
vistande i Veslindien har förskaffat mig en an
senlig förmögenhet, det får derföre icke ge
nera er att mottaga denna obetydlighet. Tro
dock icke, att jag ämnar lägga Tit. hyenden
under hufvudet. Nej, jag vill fast heldre
uppmuntra er till flit. Det tillhör ungdomen
att arbeta och ålderdomen alt njuta hvila.
Så länge ni alltså fortsätter med allvarsamt
sträfvande till målet, skall min hjelp icke uteblifva, när den påkallas; men i motsatt fall
upphörer den genast.
Anonymus.”
”Det var då fanden Hugo ! kan du begri
pa, hvem det kan vara?”
”Kanske justisrådet Dorn ! det är honom
så likt, han tycker gerna om små spratt, och
han är godmoligheten sjelf.”
”Men jag vet han är i penningeförlägenhet, det har jag hört af Lovise. Han är för
gästfri, den goda mannen, och lefver i del he
la bättre än han har råd ti l.”
”Det är den allmänna svagheten i våra da
gar ; men jag tror icke delta om Dorn; han
är så förståndig. — Det kan alltså icke vara
han. Det faller mig något in. Kanske är det
ett fruntimmer! Dessa kråkfötter likna en dar
rande fruntimmershand; du tog dem sjelf för
din tants. Du skall få se, del är en gammal
dam, som i ungdommen känt en hcpp os kar
lek för din fader. Quinnorna visa ofta ädel
mod, der de icke töra visa karlek. Nu skall
du njuta godt deraf för de gamla minnenas

’Ilvem har framfört det ?”
”Det vet jag icke, det hade kommit me
dan jag var ute. Gud bevare mig sådan
gräslig utanskrift, det måste vara från tant
Anna. Hon måste vara mycket afsigkommen
nu. jag kan se, huru handen har darrat. Nej

skull.”
”Ja du hari sanning rätt, du har godain
fall, din skälm. Det är ock ett fruntimmer så
likt att lägga en moral till gåfvan; jag kan
ännu aldrig påminna mig,
mamma gifvit
mig något, utan att bifoga: Men nu måste du

också vara en snäll och flitig gosse, Theo
dor.”
”Ja nu få vi nog vara flitiga gossar
båda två, sedan vi fått ett så oväntadt
understöd. Jag säger vi; ty jag sätter icke i
fråga, att du ej åter delar med mig.”
”Om du tviflade eller vägrade, då blefve
jag så förtretad, att jag pryglade dig!
”fack, jag tager holder penningar än stryk
och således blifver det väl vid det gamla; vi
äta tillsamman och vi läsa tillsamman !”
”Ja! och träta litet ibland; men äro dock
goda vänner.”
”De bästa i verlden,” sade Hugo, och dermed gingo de till sängs.
(Fortsättning).
—»X1O tx-ee*-

Delille i Konstanlinnopel.
Den Franska skalden Delille beledsagade
sitt lands gesant på dess resa till Turkiet.
Under vägen instälde sig hos honom häftiga
Ögonsmärtor, hvarföre läkarne förbjödo honom
njutandet af hetsiga drycker. Men Delille
var en stor älskare af kaffe, som han alls ic
ke ville umbära. Gesauten, som gerna ville
se honom återstäld, förbjöd derför sin befjening att gifva skalden hans älsklingsdryck,
livad gjorde Delille? Han äfvertalade en
janitschar att följa sig till en gammal man i
Galata, som höll kaffehus.
Gesanten, som
snart erfor poetens promenader, lät förbjuda
kaffevärden att låta sin gäst få en enda kopp.
”Detta förbud kanjag icke lyda, sade gubben,
vår re igion förbjuder oss att neka dylikt folk
något.” ”Hvad slags folk ?” frågade man ho
nom. ”Huru, svarade värden, tror ni icke
alt jag redan sett på den främmande, af h vad
slags folk han är? Han tycks icke bemärka
någon af sin omgifning, talar högt med sig
sjelf, blifver icke stilla på ett ställe, går fram
och åter i rummet och gestikulerar och gör
grimaser på det underligaste. Vid Allah ! det
är ju tydligt, att han är ambassadens narr!”
Hvilket skratt ! — Och diktarn fick länge heta
ambassadens narr.

Ridderligt sinne.
Konungen af Italien, Mura!, hade, som be
kant, beledsagat sin svåger Napoleon på det
stora tåget till Ryssland. Hår hade han da
gen före slaget vid Borodino vågat sig för långt
vid t ekognosseringen och befann sig, i det hans
trupper blifvit tillbaka, p'ötsligt bland Kosac
kerna, som han förföljt. Lansar och pistoler
voro riglade, för att döda honom; en simpel
soldat, Tschernozubow, igenkände konungen på
den vajande plymen. ”Skyldra gevär! ropade
han, hurra! Leve de tappras konung!” Kosac
kerna lydde och Murat red fram och lade sitt
guldur i den tappres händer. Då kosackarnas
hettman, Blatow, erfor det passerade, gjorde
han soldaten till offiser och sin adjulanf. fschernozubow dog som öfverste i början af fyrtio
talet och bland hans quarlåtenskap fann man M irats ur.
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New-Orleans
Likasom New-York i öster, så är NewIrleans i söder ett exempel på den utomorentliga hastighet, bvarmed i nya verlden de
städer tillväxa, hvilka af naturen äro bestämla till stapelstäder för handeln. Medan i Euopa en stad som New-Orleans, hvilken bildar
en husmassa af sju engelska mils längd, skul
le behöfva århundraden till sitt uppbyggande,
har den, efter den dåvarande regenten af
irankrike, hertigen af Orleans, uppkallade sta
den i Louisiana icke behöft mera än ett fjerdedels århundrade för att resa sig till första
marknadsplatsen vid Mississippi. Väl blef den
redan grundlagd 1718 af guvernören för de
dåvarande franska besiltningarne, Hr v. Bienville, vid Mississippis strand, i det denne lät
50 menniskor der uppslå sina blockhus, och
redan 1722 blef New-Orleans med sina 200

innevånare förklarad för kolonialregeringens
hufvudstad ; 1733 kom den jemfe alla vester
om Mississippi liggande landsträckor under
Spanien och togs 1766 i besittning i konun
gens namn; men först sedan år 1803, då Loui
siana genom köp efter en i Paris afslutad öfverenskommelse kom under Förenta staternas
i Nordamerika jurisdiction, ökades stadens be
folkning i en så förvånande grad, att innevånarnes antal 1810 redan var 17,241, år 1820
17,176, 1830 uppgick befolkningen till 46,310,
och nu skall det fattas litet i 150,000 menniskor om vintern, då arbetena äro i största
rörelse, emedan om eftersommaren och hösten,
då gula febern utbreder sina blyvingar öfver
staden, dess innevånare flykta till de närlig
gande sjöarne eller draga mot norden, för att
undgå den grymma fienden, så att de annars
folkrika gatorna då äro öde och tomma.
Den lifllgaste delen af New-Orleans är för

(HI årgången
öfrigt obestridligen «Levee,” — tillhörande
damerna —, och sträcker sig genom hela Loui
siana längs med Mississppis strand, för att afhålla vattnet fran landet, som ligger lä^re än
floden vid högsta vattenstånd, — detta är en
ångbåtsbrygga, som nästan sträcker sig till tor
get och hvarest hvarje timma på dagen och
natten landa båtar från alla de vestliga och
östliga floderna i Förenta Staterna, så att nor
dens och södrens handel sammanträffar på
denna punkt, för ömsesidigt utbyte af bådas
produkter. På Le.eeri är också de besöktaste frukt- och isfält, dit köpmannen och plan
tören begifva sig under solhettan, för att un
der drickandet af sitt glas islimonad se på de
beställsama arbetarne på varfven, eller i den
kyliga aftonstunden lustvandra å de otaliga
promenadplatsarne. Ett eget intryck göra de
talrika skiljaktiga hufvudfärgorna på NewOileans invånare; der gå kanske trettio men-
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man finner af inskriptionerna äro
de flesta döda af gula febern, som
vanligen börjar med frysning och
varar en half timma, utan att man
med få undantag känner någon
annan opasslighet. Derpå följer
häftig feber med smärta i ögon
hålorna och tinningarne; ögonhå
lorna inflammeras derjemte på ett
egendomligt vis och svaghet och
mattighet besvärar kroppen. Pul
sen slår mycket fort, 120 slag i
minuten, brännande törst, begär ef
ter kalla drycker, stundtals upp
kastningar, smärta och hetta i ma
gen infinna sig. tungan är hvit och
jilllj.jiliilHIijllllilljti^.tlHHH<llllllU
betäckt med röda ränder. Detta
tillstånd varar, allt efter som den
sjuke förhåller sig eller tillses, med
mer eller mindre häftighet i 24—
48 timmar, hvarefter alla dessa
tecken
upphöra och den lidande ic
®ie £ ou ifi a n a é j n t ju Vt t ib ■■£ 11 mil
ke sällan känner sig ganska lätt
Louisianabanken i New-Orleans.
och vä! ; endast hans drag förråda
Mot
middagen slutas marknaden i det närmsta, stundtals ångest och oro. Detta varar åter
niskor förbi hvarandra och der äro knappast
tvänne deribland, som hafva lika ansigtsfärg. men så snart det lider mot afton, får torget 12—24 timmar, och lemnar icke då febern
Från den infödde Afrikanarens mörkaste svarta åter ett lifligt utseende, ty då börja redan honom alldeles, så återvänder den med kräkfärg till den nyss invandrade Nordländarin- nya säljare anlända för att kunna vara rätt ningar och fantaseringar; dertill kommer hufnans bländande hvita genomgår färgen alla bittida på platsen.
vud värk, hämmande afnjurarnesfunktioner,blodschatteringar, och otaliga blandningar af In
New-Orleans har ännu en påfallande in störtning, svart kräkning och — döden. Denna
dianer, Negrer, Creolcr, Mulatlcr, Meslizer, rättning på sina kyrkogårdar, som icke„hafva årligen återvändande pest bortsopar tusentals
Fransoser träda åskådarne tillmötes.
sina grafvar under, utan öfver jorden, idet offer, men nya lif intaga skyndsamt deras plats,
Egendomliga äro också torgen, stora, på man icke kan gräfva några fot utan att träffa hvilka åter snart nog störtas i samma graf
stenpelare hvilande haller, med bestämda af- på vatten, hvilket också är grunden till, att som de förutgångne intagit.
delningar för slagtare, fiskmånglare och träd intet hus eger någon källare och endast här
Men icke alla döda begrafver man på ett
gårdsmästare, med deremellan liggande kaffe- och der välmurade cisterner träda i deras stäl så kostsamt sätt; tusentals dö på hospitalerna,
stånd, hvilka läcka till sig köpare och säljare le. Kyrkogården omgifves af en 10—12 fot främmande och utan anhöriga, många i staden,
att der taga sin frukost och genom en kopp hög och 10 fot tjock tegelstensmur, hvilken hvilkas qvarlåtenskapicke betäcker begrafningsvarmt skydda sig mot den fuktiga dimman, äfven innehåller grafvar, som äro murade till kostnaderna, och alla dessa skaffar man ut på
som bittida på morgonen uppstiger från floden. räckligt stora, för att upptaga en likkista. Som Pottersfield utom staden, der liken endast lätt
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betäckas med jord och ofta uppkastas af vatt
net, för att sedan förruttna i luften, hvarigenom denna ännu mera förpestas.
New-Orleans ligger emellan Mississip
pi och Pontchartrain-sjön, är väl bebygdi
som bland annat synes af dess stadshus, gu

vernörens palats och arsenalen ; den har ett
katholskt kollegium och flera theatrar ; dess
viktiga handel befordras genom talrika försäkringsanstalter och banker, hvaribland Loui
sianabanken. Derifrân utföres bomull, socker,
taffia, tobak, bly, kött, mais, hvete, whisky;

den bedrifver sin inre handel med 1700 plat
ta fartyg och 120 ångbåtar. Staden är helt
och hållet fransk, änskönt många Angloamerikanare här nedsatt sig. Staden är dåligt be
ryktad medelst den här rådande sedeslösheten.
Den är indelad i fre samhällen, har mycket
goda inrättningar och består af en blandning
Amerikanare och Fransmän, äfvensom sakförarne vid domstolarne efter behag föra sin ta
lan i det ena eller andra språket. Den ligger

på deu östliga eller venstra sidan af Mississip
pi ; men då floden här i stället för att följa

sin hufvudrigtning från norr till söder, tycks
gå tillbaka och nästan löpa alldeles norr ut,
förmoda främmande alt staden ligger på den
motsatta sidan och halva till och m ed på stäl
let svårt alt vänja sig vid en annan före
ställning. Mississippi är vid New-Orleans

mellan 1% oc^ 1% engelska mil bred och
skall vara 200 fot djup, hvilket väl är möj

ligt, då den redan vid S:t Louis har samma

hredd och derifrân upptager jemte många små
floder den mäktiga Ohio, Arkansas, Redriver
och Whiteriver.

^§3^33^
Freds-Aiiostfelen Elîlau Ens*ritts
lefvorne.
(Slut fr. f. N:r).
Burrit har redan berest många delar af
England och öfverallt funnit ett hjertligt mot

tagande. Medan han sålunda arbetar i sitt
kal! för vishet och kärlek på denna sidan O-

ga ångbåtsfarten liksom en afdelning af fredshären öfverföras från ena till andra stranden.
Det skall icke, såsom i krig, blifva en ut väx
ling af öfvervunna, utan att utbyta at segra
re och vänner. Så säola trenne stora länder
förbindas med hvarandra.
Elihu Burrilt ledde under de försia dagarne af Oktober f. å. fredskongressen i Brüs
sel, och äfven här sökte han vinna de europæiska nationerna till underskrift såsom ledamö
ter af det stora förbundet för allmän broder
kärlek; hans uppträdande på kontinenten har
emellertid infallit i en tid af allt för stor och
allmän retning, för ait hans verksamhet ge
nast skulle bära de frukter, som annars kun
de vara händelsen, och kanske behöf de det ål
dersvaga Europa denna retelse, för att tanken
på freden skulle blifva väckt, en tanke som
ulan predikan ur den simpla smedgällens från
Amerika hand knappast skulle hafva smakat
Tysklands höga adel.

Kejsar Carl den Store
hade i sitt palats i Paris stjftat en skola, som
han ofta besökte. Då han engång i sin när
varo lät anställa ett prof med eleverna, fann
han till sin stora förvåning, att borgrarnes sö
ner vida öfverträffade adliges i kunskaper och
flit. Han sade derföre till de förra, då han
ville lemna skolan: ”Fortfaren, kära ynglingar,
all troget lyda skolans lagar och göra eder
värdiga af min kärlek. Lönen för eder flit
skall icke uleblifva. Jag vill i framtiden för
skaffa eder ära och bröd och hålla eder fram
för alla andra kära.” Derpå vände han sig
till de adliges söner och sade : ”Men I, som
högmodens öfver edra föräldrars stånd och ri
kedom, I, som faren efter lättja och nöjen
och icke visen eder lydiga mot skolans lagar,
hoppens intet af min godhet. Just emedan I
ären söner af ansedda män, så’ skolen I ock
öfverträffa andra i flit och dygd ; ty deruti
består den sannskyldiga adeln. Men der staten
har valet mellan en ädling, som är ovetande och
dåraktig,ochemellanen borgare,som äreninsigtsfull och dugligman, der måste den alltid välja den
sednare, om dess sanna väl är densamma kär.
Och sålunda vill jag också ständigt göra.”

(ill årgången
philologiska undersökningar, l.vilket knappast är

i stånd att belysa ett mynt från äldre tiden,
drömde sig emellertid en sol och trodde sig
kunna omfamna dessa konstgjorda berg, som
ett tidigare årtusendes anda upptornat.
Mathematiken, som utletat hemligheten af

verldsaltets rörelser och som utsträckt sina
armar till de aflägsnaste regioner, måste det
förbehållas att äfven gifva ålderdomsvetenskapen en ny och fruktbarare rigtning. Med
ömkan skrattar den åt dessa tanklösa förmo
danden, hvilka en förmäten ande försöker fram

kasta under en bedräglig mantels glimrande
fraser, främmade ord och berömda namn i ve
tenskapen, och intränger med sin kalla, be
räknande och forskande ande i det inre af
dessa bygnader, utan någon förrut fattad för
modan och utan att frukta alt stöta på en
sanning, hvilken hotar att omstörta det bestå
ende.

ilade herrar archæologer och philolo-

ger iakttagit samma förfarande, så skulle de
icke genom sina meningar hafva vilsefört
verlden, såsom t. ex. genom påståendet att

pyramiderna voro grafvårdar öfver konungar,

drottningar, prinsessor; eller att de voro des
sa spannmålsbodar, som Joseph lät bygga i
Ægypten för de dyra åren; eller ytterligare,
att do voro vattenreservoarer; eller slutligen,
hvilket likaledes blifvit påstådt och påpekadt
alt pyramiderna

hade

blifvit bygda, för alt

skydda Nildalen mot öknens sand.

Det ande

rika och djupttänkande i dessa lärda åsigter,
hvilka förnämligast hafva sitt ursprung att
tacka för brist på kännedom och fruktan för
sanning, är i ögonfallande. likasom att en
gång en noggrannare vederläggning kunde
vara att vänta. Den förmodan, hvilken för
klarar pyram iderna såsom konungars grafvår
dar — i nutidens mening af ordet — är den

hittillsvarande

allmänna

och den af de be

römdaste lärda antagna; hvarvid de i synnerhet
slödja sig på de i enskilda pyramider förefunna mumier, utan att fråga efter andra or
saker, och utan att betänka, alt benen, som
Belzoni fann i den kungliga grafkammarn uti

ceanen, sätta hans värdiga medhjelpare Eze
den näststörsta pyramiden, befunnos, vid när
Pyramiden na i Ægypten.
kiel, jemte några allvarsamma vänner af fre
Vid sidan af de följ drika bemödanderna i mare påseende i London, vara oxben. Otvanden i Ny-England, förbnndslöftet i omlopp
de
stränga
vetenskaperna är det påfallande’ berörde antagande fingo de höga auktoriteternas
och mottaga underskrifter. Den IS Augusti
åt versända han, såsom den första frukten af att de archæologiska och philologiska stora, stämpel som en obelvifvelig sanning, och de
de män, som föregifva sig hafva uppfattat hade följakteligen häraf den rätt, alt utan att
sitt arbete, namnen på 150 personer, deraf
ålderdomens väsende, ännu i dag sysselsätta undersökas taga sin boning i tänkarnes hufmånga äro af högt stånd och stort inflytande.
sig med lösningen af en fråga, utan hvilken
vuden.
Med hvarje afgående ångfartyg har hansändt
ett riktigt erkännande af ålderdomen är rent
Det oaktadt säger J. Muller i sin
ett lika stort antal, tillsamman öfver 1000. af omöjligt. Pyramiderna i /Egypten, dessa
Med det sista ångfartyg erhöll Burritt den största verk, som menniskohänder någonsin ”Allgemeine Weltgeschichte”: ”Man talar om
glada underrättelsen, att fredsförbundet i A- frambragt, dölja ännu alltid i sina stenmassor förtrycksandan, man deklamerar öfver fåfän
merika gör hastiga framsteg; antalet af dess hemligheten af sin tillvaro, och ingen af des gan hos grundläggaren af de största pyrami
ledamöter tillväxa dagligen och för framliden sa ordklyfvare bar det lyckats att framdraga derna; så hastigt ville vi icke fördöma det
Irrskenet af archæologiska och uråldriga Ægyp'en; dess minnesmärken hafva
skall för hvarje kryss-ing af den regelmässi densamme.
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som förråder beun

ligen på 30:de breddgraden och horizontens

Höjden af basen på den stora pyramiden

andra lärda, huf-

system för ,denna orl ar derföre en regelmäs

öfver Nilens nivå och samtliga rummen under

vudsakligen malhematiker, hafva redan ofta

sig sexkant. Denna regelmässiga sexkant, likasom

och öfver jorden i den stora pyramiden hvila

försökt att förklara ålderdomen på ett veten

den liksidiga triangeln, är systemets hufvudfun-

på de i den liksidiga triangeln sig befinnande

skapligt och på ett, för namnet lärd, värdigt

dament, hvarpå pyramidernas byggnad beror.

vigtigaste punkter — Fig. 4. —
Den stora pyramidens yttre form beror på

något

hemlighetsfullt,

dransvärda ideer.

”Också

sätt; men deras bemödanden blefvo på alla
vis hindrade och bespottade.

Hvarje liksidig triangel har den egenska
pen. att, när densamme uppställes i meridianen,

De i nyaste tiden af enskilta privatmän,

nämligen af öfverst Howar 1

Vyse och hans

då solen st;’r lodrät öfver equatorn, och ena

en triangel, som består af de enklaste ziffror
i den Pythagoræiska lärosatsen: 32-}-42=52,

sidan mot norr, hvilken sida är lika med tri

hvilket tydligt synes af Fig. 5.

företagna och med stora

angelns halfva sidovinkel, befinner den sig i

pyramidens basis = 448. hälften = 4X56=224

uppoffringar af kostnader och kunskaper full

förlängning i afseende på den nordliga sidan.

och den lodräta höjden — 5X56=280 ægyp-

ändade mätningar hafva dock satt oss i stånd

T. ex. man antager den liksidiga triangeln

tiska alnar.

att gifva frågan en för mathematiken günstig

a b c Fig. i till sin halfva sidovinkel a b d

Ægyptiska alnen, som är indelat i 7 hands

vändning, i det de gtfva vid handen bevis för

==> 30".

Ställer man nu denna triangel på

bredder och 28 tumsbredder, hvilket redan

de i de gamlas vetenskap gjorda upptäckter

bredden af 30°, alltså der hvarest den stora

Seyffarth har meddelat, och hvars storlek ef

och göra det möjligt att bringa i bevisning,

pyramiden i Ægypten står vid Gizeh, i meri

ter ingeniör Perring noga återfinnes i pyra

att pyramidernas byggnad så väl i inre som

dianen, så träder på samma dag, då solen

miderna, är lika med den 28:dedelen af det

hvila på ett vetenskapligt

kommer öfver equatorn, solstrålarne för första

årliga tillbakaskridandet af vändkretsen. Årli

Från sanningen af denna förutsätt

gången om året på densammas nordliga sida,

ga altagandet af ekliptikans lutande ställning

ning skall den ståndpunkt finnas af sig sjelf,

och när solen vid dagjemningen går tillbaka

belöper sig till 0”,4758, och denna, mätt mel

från hvilken de särskilta

förklaringarne af

öfver equatorn, så luta sig dess strålar under

lan vändkretsarne på jordklotet, gifver i me

pyramiderna måste bedömas; äfven skall man

triangelns vinkeln b a c. Tillfölje häraf bely

deltal 28 alnar.

då lätt kunne göra sig ett begrepp om ut

ses den mot norr stående sidan hela sommar-

ingeniör

Peering,

yttre förhållanden
system.

Den stora

Äfven denna lag hafva de

sträckningen af deras kunskaper, hvilka njuta

halfäret ,medan den hela vinter-halfåret står 1

gamla uttryckt i sten, i de största bygnadiverk på jorden, i den stora pyramiden.

beröm för att känna ålderdomens anda och att

skuggan.

En sådan triangel uppstäld på sin

Ingången till den stora pyramiden befinner

hafva kastat djupa blickar in i dess hemligheter.

halfva sidovinkelen motsvarande bredd, an-

sig 14 alnar ös'er ut från midten af pyrami

Den stora pyramiden vid Gizeh, såsom den

gifver derföre noga dagen, på hvilken solen

den, d. ä. den är flyttad efter måttet af vänd-

jättelikaste af dem alla, har i synnerhet och

träder öfver equatorn, och är derföre ett evigt

kretsens tillbakagående, hvilket visar sig af

genom alla tider ådragit sig verldens upp

säkert, naturen omedelbart motsvarande tids

big. 6, och redan dst annars oförklarliga af

märksamhet och eggat forskarens snille, att

mått.

De älste Ægyptierna började sitt år

detta tillbakaskjutande intygar riktigheten af

utgrunda ändamålet med dess tillvaro.

För

med vårjemningsdagen — efter professor Seyf-

den förutsatta grunden.

att på en säker väg nå detta mål, var det

farths beräkning skapelsedagen — och detta

nödvändigt att utgå från de allmännaste för

bevisar, att de noga kände den tidpunkt, då

Pyramidens storlek beror likaledes på vindkretsens tillbakagående.
Triangelens bas,

hållanden af dessa pyramider och sålunda steg

•olen träder öfver equatorn.

Sagan låter py

hvarpå pyramiden* form beror, har, såsom vi

för steg öfvergå från iakttagandet af deras

ramiderna vara invigda åt solen — solens

ofvanför sett, talet 4 ; quadraten häraf är 16,

läge, gestalt och storlek till deras inre inrätt

tempel — ; Plato säger, de tjenade till astro

och basens storlek är l.ka

Detta har blifvit försökt af en man —

nomiska iakttagelser såsom en art solvisare ;

vändkretsens halfåriga tillbakagående = 16X

28 = 448 Ægyptika alnar à l’,713 engelska
= O’’’,522.113, såsom Perring har uträknat
det. — Fig. 7. —
Af de här i korthet upplysande förhållan
den af den stora pyramiden visar det si“' att
samma liksidiga triangel, som den af det ge
ografiska läget bestämda triangeln är la“d till
grund och att kanske deruti, såsom ålderdo
men älskade det, gjordes häntydning på den
hemliga läran om treenigheten. Men utan tvifvel bevisar den bestämda framställningen i sten
af dessa förhållanden klart och tydligt, att
e gamla Ægyptierna icke kunna frånkännas
en mycket hög grad af vetenskapliga kunska
per och att de ifriga bemödanderna af vissa
ar a, hvilka sträfva att framställa åderdoinen,
såsom ett tillstånd af omyndighet och blind
het, såsom icke nog afgörande böra afvisas.
De öfverallt förekommande oregelmässigheter
i de gamlas bygnadsverk hafva visserligen
hragt många till denna föreställning; men
just dessa oregelmässigheter äro endast sken
bara och betingade genom bygnadsverkets
ändamål, och vi hafva all orsak att vara
tacksamma derför, då de nödga oss, vid
forskningen öfver dessa bygnadsverk, att
spåra orsaken till deras afvikelser och derför»
att vi på detta vis föras på de tankar, som
ligga till grund för framställningen i stea

ning.

ingeniör Wild från Zürich —, som har gjort

efter Jablanski betyda pyramider så mycket

upplösningen af denna gåta till sitt lifs uppgift,

■om solstrålar, och Diderot säger:

och följande resultater äro lånade af en stör

derna

re skrift af honom, som han för närvarande

ska kunskaper och underrättelser; alla dessa

bereder sig att utgifva.

meddelanden hänlyda på deras sanna bestäm

tjena

till

öfverförandet

Pyranl-

af

histori

Studerandet af storhetsförhållanderna emel

melse: antingen att bevara en uppfinning åt

lan himmel och jord och återförandet af de

efterverlden, eller att med säkerhet verkställa

samma till deras ursprungliga lagar bildade

fortplantningen af en uråldrig sanning.

föremålet för prosternas lärdom i ålderdomen.

Pyramiderna bestå af tvänne delar, näm

Hvarje i naturen uppfunnen lag bragtes i ziffer-

ligen af kärnan och skalet.

förhållanden, uttryckta medelst trigonomelri-

och linier häntyda på de trigonometriska för-

ska linier och dessa åter, för att bevaras för

hållanderna, som höra till den breddgrad, hvar

Kärnans vinkel

»ednaste slägter, fästade vid jorden medelst

på pyramiden står—-Fig. 1- b-

minnestoder.

el er utansidan på andra fôrhàl'anden.

Tillfölje häraf förevigar hvarje

från ålderdomen till oss kommen minnesvård,

> raen skälet

Vidden och höjden af ingångarne

Fig.

efter en helt allmän regel, en fysisk eller

2. — i samtliga pyramiderna af gruppen Gi

På detta sätt

zeh, äfvensom lutningen af ingångarne till den

andlig lag, eller begge tillika.

pyramiderna i Ægypten.

stora pyramiden — Fig. 3. — bero på den

Det första förhållandet som bör iakttagas

liksidiga triangeln — eller sexkanten —-, hvars

är i hvilket läge af jordklotet den stora py

halfva sidovinkel = 30" år lika med den bredd

ramiden af Gizeh befinner sig.
O

grad, hvarpå pyramiderna stå.

Den står näm-

med

16

gånger

(III årgången N:o 23.

lllustreradt Sôndags-Magasin.
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h vilket utan denna oregelmässighete tillvaro
skulle vara omöjligt. Den idée, att för eftcrverlden bevara de med stor möda förvärf—
vade eller ärfda kunskaperna, lägga de sam
ma till grund för bygnadsverks konstruktion,
bevisar en stor själsbildning hos de gamla, och
vi erkänna deruti en vår tidsålder öfverlägsen
ande. Detta resultat, att nämligen de gamla
halva besutit stora kunskaper, öfverensstäramer dessutom med berättelserna i den heliga
skrift och endast det uppsåtliga bemödandet
att oriktigt uppfatta dem, har hittills hindrat
att genomtränga den lögnväfnad, som religiö
sa och politiska intressen, som okunnigheten
om ålderdomen hafva utlagt. Det blef ingen
annan väg öppen för sanningen, än att tala
med siffror och med stjernorna. På båda vägarne hafva de framgått och derigenom fått
ny förhoppning, att ändtligen tränga igenom
till fullkomlig seger.
Med fallet af barbariets sista spår, hvilket
förberedes i våra dagar, skall dessa lögnväfnader sönderslitas ; stjernan till en för länge
sedan förgången civilisationstid skall åter blifva synlig för tänkarens öga, och menniskan
skall med obeslöjad blick kunna följa sitt slägtes utvecklingsperiod tillbaka till de älsta
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