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N:o 13.) Utkommer hvarje Söndag kl- 7 f. m. GÖtheborg d. 16 Sept. 1849. Pris för % år 3: 34 B:co. (.III årgången.

Giraffen.
Blott sällan har man 

i Europa tillfälle, att 
fà se en Giraff lefvan- 
de, detta i sitt slag 
enda djur. Kanske har 
ni ej en gång sett det 
i ett naturaliekabinett, 
der redan anblicken af 
den ofullkomligt upp
stoppade huden fyller 
åskådaren med förvå
ning. Ovillkorligen 
tänker man vid an
blicken af en Giraff 
på dessa längesedan 
förgångna perioder af 
vår jord, då jättedjur 
af alla slag betäckte 
dess yta och hade den
samma obestridd i sin 
besittning.

Giraffens gestalt mot
säger alla lagar för 
det jemnmått, som man 
lärt sig antaga i af- 
seende på flertalet af 
fyrfotade djur. Den 
påfallande korta krop
pen står lika litet i 
förhållande till de lån
ga fotterna och man- 
kens höjd som till 
bakdelens låga ställ
ning, och till fullän
dande af bildens ore- 
gelmässighet bär den 
förvånansvärdt långa 
halsen ett litet, fint 
bildadt hufvud. Ej 
mindre underliga än 
kroppens gestalt äro

Giraffen.
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Giraffens rörelser ; ty 
med anledning af bå
lens korthet och fot
ternas längd trampa 
bakfötterna för hvarje 
steg i spåren af fram- 
fötterna ; fotterna vid 
samma sida upplyftas 
på samma gång och 
afväxla på detta sätt 
med det motsatta pa
ret, och under denna 
fula gång hålles hal
sen ej upprät, utan i 
samma linia med den 
skefva och bakåt myc
ket sluttande ryggen 
Så ful och klump än 
Giraffens gång ser ut, 
så att man skulle tro, 
att en menniska skul
le öfverträffa honom i 
språng, så försvinner 
dock denna skenba
ra långsamhet genom 
längden af dess språng 
som utgör 12—16 fot; 
ja han springer så 
fort, att den snabbaste 
arabiska springare ej 
kan följa honom ; men 
uthållande är han ejt 
och det är honom ej 
möjligt, att med sam
ma snabbhet komma 
uppför höjder. Efter 
de resandes berättelse 
skall det vara en ar
tig anblick, att se fle
ra sådana djur^^t« 
samman i ökgpn, pflögt 
i luften — $Kto ol^ 
ifrån foten upp til)

------—- ' ■ ™—- -- —■■in .
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pannan 18—19 fot höga — rör sig hufvudet 
under loppet afväxlande fram och tillbaka, nä
stan såsom masten på ett på vågorna dansan
de skepp, och man skulle kunna kalla dem ök
nens brungula svanor, då de pilsnabbt genom
skära luften. Deras med kort men reguliärt 
hår försedda gråa hud är öfver allt besådd 
med gulaktiga, kantiga fläckar, hvilka synner
ligen på bakdelen sitta i regelmässiga och 
sirliga ringar.

Märkvärdigt är i synnerhet Giraffens huf- 
vud. Det förlorar sig gradvis i ett tämligen 
tunnt, hårbeväxt tryne. Den oklufna öfver- 
läppen står framför den undra, eger mycken 
rörlighet och kraft och tjenar i förbindelse 
med tungan att fatta tag i fodret. Tungan är 
svart, ser ut som en mask, är rörlig och ine
mot åtta tum lång. Efter omständigheterna 
kan den än ytterligare förlängas och kastas 
omkring grenar ; i att föra näringsmedel till 
munnen gör den samma bruk som elefantens 
snabel. Något ojemna, blott vid ätningen fram
trädande vårtor göra alt släta föremål omfat
tas med tämlig fasthet. Ögonen äro stora och 

■ framstå så långt, att de, utan att hufvudet be- 
höfver böjas, ej allenast kunna öfverblicka 
hela horisonten, utan ock se föremål, som lig
ga bakom. Svarta och glänsande, af ett e- 
gendomligt, man kunde nästan säga andeligt 
utseende, äro de djurets verkliga prydnad. På 
pannan finnas tre knotiga utväxter, af hvilka 
de två äro på sidan, den tredje midt på pann
benet. De äro 7—8 tum långa, ofvantill plat
ta, äro alltid öfverdragna med hud och hafva 
ofvantill en krans af starka , upprät stående 
borst.

Giraffen bebor slätterna i mellersta och 
sydliga Afrika. I älsta tider torde de hafva 
förekommit i mängd i Nubien, ty redan Ro- 
marne kände dem. Under Julius Cæsar fördes 
en, sannolikt öfver Alexandria, till Rom, och 
sedermera såg man dem ofta vid de stora of
fentliga spelen. I öknen hålla de sig i små 
sällskaper af fyra till åtta stycken, helst i nej
der, som äro betäckta med glesa skogar. Så
som fiende har han blott a'tt frukta lejonet, 
som lurande vid floderna plötsligt kastar sig 
öfver den annalkande, sönderrifver honom med 
tänder och klor, tills han slutligen, utmattad 
af smärtan och blodsförlusten, nedstörtar och 
dör. Fullkomligt stum skall Giraffen under 
detta allt ej gifva ett enda klagoljud ifrån sig. 
Till föda väljer han helst grenar af träd, syn- 

Ä^ligen, af de finbladiga Mimoserna, och bla- 
yM^af Körsbär- och Aprikosträd, äfven som af

ÄT. För att afbeta gräs, är han tvungen 
vidt utspärra frambenen, för att kunna 

Rjagformigt böja halsen. Förföljd af en fien

de, försvarar han sig genom att slå med fram- 
och bakfötterna, hvarmedelst han till och 
med drifver lejonet tillbaka. Araberna älska 
med passion jagt på Giraffer, emedan det er
bjuder dem tillfälle, att pröfva sina hästar och 
med lycklig framgång lemnar en mängd kött, 
hvilket skattas såsom en synnerlig läckerhet. 
Att fånga dem, som äro alldeles fullvuxna, 
skall vara en omöjlighet. Äfven många unga 
gå, genom obändigheten vid fångandet, lätt för
lorade, i det do lätt bräcka halsen och dö der- 
af. Lyckas det åter att blott några dagar ak
ta dem för ledvridning, så blifva de snart ta
ma, lugna och förtroliga, och följa öfver allt 
de personer, som vårda dem. Närvaron afo- 
bekanta är för dem ej oangenäm ; med sina 
stora, kloka ögon skåda de på de kringståen— 
de, böja halsen, som ville de taga dem i bättre 
sigte eller bedja om en läckerbit o. s. v. U- 
tan skygghet nalkas de den person, som bju
der dem något, sticka tungan i ihåligheten af 
den hand, som innehåller något godt. D:r 
Cams berättar i beskrifningen öfver sin resa 
till England år 1844, på hvilken han beled
sagade konungen af Sachsen, att han i parken 
vid Chiswick-House, som tillhör hertigen af 
Devonshire, såg tre Giraffer vandra omkring 
på andra sidan om ett vatten. Plötsligen föll 
den ene af dem in, att marchera genom vatt
net och betrakta det eleganta sällskapet på 
närmare hall. Så inträffade, och snart van
drade öknens höghalsade innevånare hland da
mer och herrar. Man vek åt sidan och höll 
sig i grannskapet af träden, då denne i san
ning högste gäst galopperade omkring. Snart 
kom dess svarte förare i en båt och hämtado 
den tillbaka.

Dervid är dock Giraffen skygg och lyssnar 
till hvarje buller. Förtrolig visar han sig 
särdeles emot hästar, ehuru dessa blifva oro
liga vid den ovanliga anblicken och darra i 
hela kroppen. De fördraga det europeiska 
klimatet, behöfva dock omsorgsfull vård och 
stor renlighet. I fångna tillståndet äta de hö, 
morötter och lök.

Efter romerska rikets fall hörde man på 
århundraden i Europa ej talas om Giraffer. 
Under'medeltiden bekom Kejsar Fredrich II en 
sådan till skänks af fursten i Damascus. En 
annan erhöll mot slutet af 15 århundradet Lo
renzo af Medici i Florenz af Egyptens sultan. 
Den stod i Florenz i stor gunst, gick fri om
kring på gatorna och sträckte sin hals på bal
kongerna och in i fönstren, för att tigga sig 
söta frukter. De fyra första lefvande Giraf
fer, som efter långt afbrott åter syntes i Eu
ropa år 1827, voro skänker, som paschan af 
Egjptcn hade bestämt för monarkerna af

Österrike, England, Frankrike och för Sultan. 
De kommo öfver Venedig till Wien, öfver 
Marseille till Paris, till sjös till London och 
Konstantinopel. År 1816 erhöll brittiska Zoo
logiska sällskapet på en gång fyra stycken.

Giraffen i Paris fångades tio dagsresor från 
Sennaar, ej långt från en med tät skog be
täckt trakt. Vid dess debarkering lät han 
villigt leda sig till en gammal port vid Mar
seille, der han plötsligt stannade och hvarken 
ville fram eller tillbaka. Först när han såg 
en ryttare, följde han villigt, ehuru ryttaren 
hade möda, att styra och tygla sin häst, som 
var förskräckt öiver det underliga djuret I 
början föddes han i Paris med mjölk, hvaraf 
han dagligen fick 16—20 kannor, äfven med 
en blandning af majs och korn. Bröd, böner 
och äpplen försmår han ej heller.

Hudar af Giraffen äro ännu alltid ganska 
dyra, men föras af resande så ofta till Euro
pa, att de flesta stora naturaliekabinctter ega 
uppstoppade exemplar.

Furst Schwarzenbergs Fest,
(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).

Ankomna till en stor, sorgfälligt plaeerad 
gräsplan, föllo blickarne på en till illusion 
gjord afbildning af slottet Luxemburg. Med 
utsigt derutöfver voro platser ordnade för 
det kejserliga paret och några andra af de 
högsta personerna. Så snart de intagit den
na plats, visade sig, för att ännu mera smick
ra kejsarinnans hemlandsminnen, dansare och 
danserskor i österrikiska drägter och utförde 
österrikiska folkdansar med oöfverträfflig konst 
och några pantomimer, hvaruti krig och fred 
spelade hufvudrolen.

Så snart detta skådespel slutat, vändes upp
märksamheten åt en annan sida, der man hör
de pisksmällar och dånet af hästhofvar. En 
kurir, som dammig framtränger genom den 
glänsande mängden, banar sig väg till kejsa
ren och räcker honom sina depescher. Ett ö- 
gonblick intogs mängden af tankan på seger- 
underrättelser från Spanien. Det var ej så. 
Kejsaren, som var invigd i hemligheten, för
kunnade skrattande, att det var bref från Wi
en och öfverlemnade åt kejsarinnan en verk
lig skrifvelse från hennes fader, hvilken skrif- 
velse var affattad för ett sådant ögonblicks 
behof och derföre bevarad. /

När detta var öfver, lifvades sinnena ge
nom ett konstrikt fyrverkeri. Genom en hän
delse råkade en af trädställningarne i brand. 
Elden släcktes dock snart af de i reserv håll
na sprutorna. Hvar ock en fröjdade sig öf
ver det vackra resultatet, berömde anstalter-
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na och folkets ifver, och ingen tankte att i 
nästa ögonblick dess hjelp skulle vara än mer 
nödvändig och — otillräcklig.

Sedan detta fyrverkeri slutat, satte sig det 
lysande tåget åter i rörelse och kom genom 
långa, alltid på nya sätt utsmyckade vägar, 
tillbaka till den stora salen. Det kejserliga 
parets inträdande i densamma hälsades genom 
nya fanfarer, och sedan kejsaren och kejsa
rinnan intagit de för dem bestämda platserna, 
började dansmusiken vid midnattstid. Drott
ningen af Neapel öppnade balen med furst E- 
sterhazy och vicekonungen af Italien med fur
stinnan Pauline von Schwarzenberg.

All den glädje, som en så glänsande fest, 
ett så elegant virrvarr hade att erbjuda, skul
le snart sluta på ett — jämmerfullt sätt.

Under en écossaise, som följde på kadril- 
lerna, hade Napoleon och hans gemål upp
stått, för att göra en rund åt motsatta sidor. 
Kejsarinnan slutade sin ganska hastigt, och 
var snart tillbaka i sin stol ; kejsaren dröjde 
ännu vid andra ändan af salen i samtal med 
furstinnan Pauline Schwarzenberg, som före- 
stälde honom sina döttrar. Då drogs lågan af 
ett bland de många tusen vaxljusen af luft
drag mot ett af draperiernas gaz , hvilket i 
ögonblicket uppflammade till det klaraste sken. 
Det var likväl så obetydligt i första ögon
blicket, att grefven af Bentheim, genom det 
att han kastade sin hatt i elden, släckte en 
låga och att grefve Dumanoir, kejsarens kam
marherre, kunde nedrifva och med fotterna 
uttrampa elden i det brinnande draperiet.

Men ty värr hade några gnister flugit upp 
i de högre hängande draperierna ; det lätt 
anlända ämnet gaf näring åt lågorna, som med 
förvånande hastighet spridde sig och i alla 
rigtningar gingo öfver gesimsen och pelare 
hela salen igenom. Musikanternas tribun, som 
var anbragt på högra sidan vid salens halfva 
höjd, visade sig först hotad. Förskräckta lä- 
to dessa menniskor sina instrumenter tystna 
och uppryckte, för att rädda sig, dörren till 
trappan. Det derigenom åstadkomna luftdra
get gaf ytterligare näring åt lågornas raseri. 
Nere i salen trängde alla förvirrade om hvar
andra, dock sökte man först att fatta hvad 
som var i fråga och hvad som kunde inträffa.

Kejsar Napoleon, som åsett eldens början, 
hade, då den börjat gripa omkring sig, gått 
till kejsarinnan ; den österrikiska ministern 
full af lugn och värdighet, stannade vid kej
sarinnans sida. Då hon likväl erhöll öfverty- 
gelse om dess ohejdade framfart och att sa
len ej kunde räddas, bad hon kejsaren ögon
blickligen lemna densamme. Utan att svara 
böd Napoleon Marie Louise armen och gick,
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beledsagad af fursten, med afmätta steg till 
trädgårdsportalen, till höger och venster upp
manande den omgifvande mängden till berg- 
ning ; men sedermera upphörde all ordning och 
'åldsamt trängde enhvar till utgången.

Bland dem, som voro i begrepp att rädda 
sig eller som sökte de sina var äfven furst 
Josef von Schwarzenberg. När branden bröt 
ut, stod han i samspråk, bredvid kejsarinnan, 
med Eugenes gemål; han anvisade henne en 
sidodörr, genom hvilken hon jemte vicekonun
gen af Italien lyckligen undkom. Förgäfves 
såg han sedan efter sin gemål. Man försäk
rade honom, att hon vore i trädgården och 
han skyndade dit Han söker och frågar utan 
att finna henne. Man tror sig hafva sett hen
ne här och der. Man ropar : der, der. Ilan 
skyndar dit; det är ett främmadt fruntimmer, 
som liknade henne.

I salen kämpa redan flammorna och röken 
om herraväldet. Ljuskronor, speglar ech lam
por störta med dån tillsamman, och ehuru det 
framskyndande eldsläckningsmanskapet gjorde 
sitt möjligaste, måste dock genast all tanka 
försvinna på möjligheten att rädda den i alla 
hörn brinnande, med eldfängda ämnen uppfyl- 
da byggnaden. Man för till furst Josef, hans 
älsfa, genom brännnsår illa skadade dotter. 
Med passionerad häftighet slutande henne i si
na armar, tänker han städse på sin ännu allt— 
jemt saknade gemål. Dottren hade varit vid 
hennes sida, men genom en brinnande bjelke, 
som nedstörtade mellan båda, hade de blifvit 
åtskilda. Sedan hade hon ej vidare sett sin 
moder. Han försöker att återvända tillsalen; 
men den till trädgården förande trappan hade 
instörtat under tyngden af dem, som sökte 
rädda sig; många personer hade med den in
störtat och blifvit söndertrampade af de ef
terföljande eller sårade af nedfallande brän
der. Man släpar förbi honom hans broders 
gemål. Hans blick faller i den fruktansvärda 
belysningen på en qnidande gestalt, från hvil
ken kläderna voro ryckte af kroppen och hvars 
glimmande diadem brännt djupt in i pannan. 
Det är furstinnan von der Legen. En svensk 
offiser, som dragit henne utur salen, försäkrar, 
att han midt uti lågorna sett en gestalt van
dra omkring och trott det vara furstinnan 
Pauline, som sökte sina barn. I urst Josef 
kommer till ingången, han vill klättra upp öf
ver de brinnande trappstegen. Då instörtar 
med ett förfärligt brakande salens golf, och 
såsom utur en härd uppströmar rök och eld 
utur ruinerna. Allt, som befanns der, gick 
förloradt.

Ännu hyste furst Schwarzenberg förhopp
ning ; hvem bär ej den i sitt bröst ända till

___________________

ögonblicket af en orubblig visshet ? Furstin
nan Pauline kunde vara med bekanta, kunde 
hafva flygtat till några vänner. Bud voro ut- 
sänd-aätaila håH, för att anställa efterfråg- 
ningar. Kejsaren, som blott följt kejsarinnan 
till Champs Elysés, der hennes vagn väntade 
for att föra henne till St. Clond y skyndade 
tillbaka och utsände flera personer af sin om- 
gifmng, for att inhämta underrättelser om fur
stinnan. Hela grannskapet, hvarje vinkel af 
trädgården undersöktes så noga som möjligt. 
Ej ett spår stod att finna af den räddade el
ler af den — förlorade.

Under all denna jämmer urladdade sig ett 
oväder, som redan länge hotat på himmelen. 
Blixt följde på blixt, slag på slag. Regnet 
nedstörtade i strömar, och först genom dem 
släcktes branden. Ministerhotellet, hvilket li
kaledes var angripit af lågorna, räddades ef
ter outsägliga ansträngningar.

Så snart dagens första strålar belyste den 
rysliga ödeläggelsen, anstäldes efterforsknin
gar på det afbrända stället. En ryslig mas
sa af grus, förkolnade bjälkar af sönderbrut
na möbler, hopböjda värgor, dyrbara smycken 
låg här och der. Till hälften betäckt af bjäl
kar och kol fann man slutligen, efter långva
rigt sökande, ett svartbrunt, hopskrumpet lik 
efter en quinna. Det ena bröstet, som hän
delsevis kommit att ligga i en liten samling af 
vatten, var bevaradl, och dess mjella hvithet 
stack gräsligt af mot de öfriga mumieartade 
kroppsdelarne. Ett par ringar och ett hals
band befunno sig på kroppen. De fördes till 
ministern, som gick omkring i trädgården med 
ett litet sällskap. Ilan igenkände föremålen- 
På det gyllene halsbandet voro ristade nam
nen på hennes barn. Hon hade åtta sådana ; 
det nionde, ännu ej födt, delade hennes död.

Tjugu personer hade omkommit i branden; 
mer än 60 voro lättare eller svårarn skadade. 
Drottningen af Neapel hade sjunkit till mar
ken ; storhertigen af Wiirsburg bief hennes 
räddare. Drottningen af Westfalen hade sin 
gemål och grefve Metternich att tacka för 
sin räddning. Ryska ministern, furst Kurakin, 
framdrogs svedd och vanmägtig af D:r Koreff 
och nagra österrikiska offiserare. Öfverhuf- 
\ud var det mest fruntimmer, som, med an
ledning af deras lätt antäudliga kläder, mest 
skadades.

Efter furstinnan Pauline Schwarzenbergs 
begrafning följde furstinnan von der Leyens, 
generalskan Touzards ooh flera andra förnä
ma fruars, som under förskräckliga lidanden 
afledo några dagar eller veckor eiter olycks
händelsen.

...
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dem, som under förföljelsen kom dem förbi, tills 
en bataljon af våra trupper rensade undan 
dessa fega slynglar. Efter tio timmars kamp 
och förföljelse hade vi uppnått allt, som de 
mest sanguiniska förhoppningar önskade. Fre
dricia befriades från sitt belägringstillstånd; 
nu kan den dominera hela den kringliggande 
nejden. Fienden, som ryckt långt upp i Jyl
land, hvilket uttärdes genom hans många re- 
quisitioner, blifver sannolikt nödsakad att ryc
ka tillbaka öfver Kongeån, då han näppeligen 
vågar utsätta sig för ett sådant angrepp, som 
det, hvilket nyligen gjorts. General Pri'svitz 
flyttade sitt hufvudqnarter från Aarhus, först 

till Horsens och denfrån till 
Veile. Redan detta var en 
betydlig lättnad med hänse
ende till det hårdt ansatta 
Jylland, som väl vid ettblif- 
vande vapenstillstånd skall 
befrias från detta ok.

Denna stora ögonskenliga 
materiella fördel gaf heders
dagen d. 6 Juli 1849; men 
dertill sluta sig ännu större 
och betydelsefulla. Vid fien
dens så betydliga öfvermagt

Generalmajoren Olaf Rye *).
Forfærdes ei, du lille Hob, 
Skjöndt dine Fjenders Lärm og Raab 
Fra alle Sider gjalde !
De frydes ved din Undergång, 
Dog Fryden bliver ikke lang ; 
Thi lad ei Modet falde !

I Jesu Navn vort Haab er vist,
At de Trolöses V >ld og List
Til Skam og Spot skal blive.
Vi staae nmed Gud” og Gud med os, 
Med ham vi byde Döden Trods 
Han vil sin Seir os give.

Efter den regn- och storm- 
clgra väderlek, hvaraf vi 
heia denna sommar lidit, har 
solen åter beglänst vårt kä
ra gamla Danmark, och ef
ter som himlen har blifvit 
molnfri, klar och ren, har ock 
kngshorizonten under senaste 
tiden märkligt förändrat sig. 
I århundraden skall segerda
gen, d. 6 Juli, hågkommas 
med stolthet af hvarje Dansk; 
den skall blifva en säker led- 
stjerna för kommande kriga vid återtåget, fast det var 
re, hvilka den gifvit ett glän
sande exempel, huru enighet, 
mod och kraft gifva seger 

©IL A F XO
hederligt, hade sinnet börjat 
blifva modlöst, och der före 
nämna vi med glädje d. 6

och heder ; den skall gifva 
våra fiender den visshet, att 
vi icke vilja låta lögn och 
illfundighet, mened och för
räderi få öfverhand och bortgå ostraflade.

GENERAL,
Jy.l 1 an cl s tap pre Forsvarer

Juli ; ty den har åter gifvit 
dag åt Danmark; våra trup
per hafva i denna så häftiga, 
hedrande affär vunnit en hög 
grad af moralisk styrka, under 

Natten emellan torsdag och fredag, den 5 ansträngda flit och arbete. En mängd fiender det de på samma gång in-
och 6 Juli, var stilla och temligen mörk , då 
våra trupper, högst 18,000 man, kl. 1 börja
de rycka ut från Fredricia. Väntan och hopp 
slog i hvarje krigares barm, mod och kraft 
besjälade honom. Han kände att något stort 
var i göringen, han visste, att nästan vår he
la styrka var samlad, och att det alltså gälde 
ett vigtigt företag. Vår armées bestämmelse 
var att befria Fredricia från belägringen och 
att rensa den omliggande terrängen, som var

togos tillfånga ; många stupade på platsen och 
största delen störtade han i vild flygt. All disci
plin, all ordning upphörde ; en hvar tänkte 
blott på sig sjelf. Då ryckte general Rye ut 
med sin brigad för att förfölja fienden, och 
under förföljelsen föll Danmarks tappre Rye, 
efter att hafva gifvit sina soldater ett lysan
de exempel på mod, dristighet, oförsagdhet. ;— 
Vi kunna ej neka, alt de upproriska kämpade 
med ett mod och en uthållighet, som voro 

gifvit fienderna en hög grad af respektd, å de förat 
blindt stoltserade på sitt antals öfverlägsenhet, 
hånade och bespottade vid alla tillfällen vår 
vanmakt. Våra truppers sjelfkänsla och sjelf- 
tillit är på det fullkomligaste väckt ; ty icke 
med främmad hjelp, icke med främmad sym
pati ; nej med egen kraft har det lilla Dan
mark vunnit denna herrliga seger öfver det 
stora Tyskland. Hela Europa lyssnar-qppmärk- 
samt och med beundran till berättelsen om sla

besatt af insurgenternas hela styrka, minst 
d5,000 man. Vår armée började operera ; 
den ena skarisen togs efter den andra, det e- 
na batteriet efter det andra, ja många af vå
ra raska bröder kastade packning, lädergehäng, 
tornisfer, ja till och med rocken, och störtade 
i skjoriärmarne upp åt batterierna, in genom 
skoltgluggarne. För Danmarks tappra söner 
var det ingen kamp på lif och död, blott en 
dans, en munter lek. Alla skansar och bat
terier omkring Fredricia intogos, kanonerna 

.agtes in i fästningen och batterierna jemna- 
des med jorden. Genom några få timmars ra
ska handling förstörde vi fiendernas 8 veckors

*) Or "Det er alter'Dag i Danmark!"
Kjöbenbavn, 1849, Andet Oplag.

värdiga en god sak; men våra trupper hafva 
oändligt öfvergått dem, de hafva förvärfvat 
lagrar, som aldrig vissna, samtidens högakt
ning, kommande slägtens beundran. Våra fi
ender hafva gjort allt, ja fläckat sig med den 
högsta grad af vanära, för att under sitt ne
derlag tillskynda oss så mycket skada som 
möjligt, Intet medel är afskräckande för skur
ken, till och med när vanäran häftar dervid ; 
sålunda hissade våra motståndare hvit flagg 
på skansarne och, när våra alldeles obetäckta 
soldater stormade fram för att taga skansen, 
sände de från sitt säkra skydd det dödande 
blyet. Det är naturligt, att våra soldater ej 
gåfvo pardpn, i sådana omständigheter. Ock
så skyndade fienden sig och sökte nedskjuta 

get vid Fredricia ; vi hafva som soldater vun
nit europeisk namnkunnighet.

Äfven på insurgenterna, våra förut genom 
lögn och bedrägeri förförda bröder, skall det 
lidna nederlaget göra en för freden günstig 
verkan. Förut stödde upprorsmakarne sin van- 
ärande sak på de få fördelar, som de till föl
je af deras öfverlägsna antal vunno ; nu har 
denna skengrund försvunnit som en fantom. 
Likaledes skall denna olycka för dem låta 
samvetet väckas och ingifva dem, såsom vi 
allaredan se, misstroende till deras upproriska 
regering, misstroende till deras bnndsförvandter, 
som ej hjelpte dem i nödens stund. Många 
käcka trofasta bröder i Slcsvig, som hittills 
måst tiga, emedan de andras öfverm id iväng
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dem dertill, kunna nu kraftigt höja sin röst, 
då öfvermodet är krossadt ; nu kan deras barm 
slå friare och lättare, då himlen låter sanning 
och rätt segra öfver lögnen och meneden. 
Det är åter dag i Danmark och med Guds nåd 
skall solen åter beskina Danmarks fredliga sä- 
desrika fält och skogrika slätter.

Att en så lysande seger kostat mången tap
per krigares hjelteblod, är naturligt. Det är 
ej vår afsigt, att här anföra dem af våra brö
der, som offrat lifvet, för att beskydda gamla 
Danmark. Deras heliga ärorika minne skall 
aldrig dö, som ett lysande exempel skall det 
stå för framtiden. Vi vilja blott anföra den 
hjeltemodiga, ädle, höghjertade och trofaste 
Olaf Rye. Hans död — säger en brefskrifvare 
— var bland det värsta som kunde hända oss. 
Han var en tapper krigare, en general, som 
sjelfve Napoleon skulle hafva värderat. Han 
var Norrman till födseln, men lemuade detta 
land tillika med den döda konungen, i säll
skap med Schleppegrell, emedan han ej ville 
stå under Sverige. Sedan kom han till Rends- 
borg. Här ansågs han för en tämligen lik
giltig olfiser. Att han varit detta, derpå tvif- 
lar jag ej ; men just detta tyckes tala till hans 
fördel. För garnisonstjenst var Rye icke ska
pad. Han älskade mycket att gå på jagt. 
Derföre valde han en särdeles sträng, men 
duglig offiser till sin adjutant och lemnade 
denne det mesta af tjensten. Med jagten här
dade han sin kropp, skärpte sin blick, som är 
så vigtigt för krigaren. Då var han en stygg 
fiende till de schlesvigholsteinska foglarne. 
Hvilken bättre sysselsättning kan väl en kri
gare välja i det triviala garnisonslifvet ? In
gen är så beslägtad med hans som jägarens. 
Från Rendsborg kom Rye till Köpenhamn och 
bief chef för sina "Aw/sriere.” Dessa an
förde han vid Bau. Det var soldater för en 
anförare sådan som Rye. Vid Flensborg vi
sade han för första gången ett bestämdt sin
ne och mod, som i kriget föra till största re
sultater. Här kröntes de ock med framarån». 
Med 200 man af sin tappra korps trängde han 
genom en sidogata in i staden afskar och till
fångatog flera hundra insurgenter. Det var 
en lycklig ingifvelso, ett slags inspiration, som 
dref honom till detta modiga vågstycke ; det 
var modet, dristighefen, drifna af en rigti«- 
tanka, som vi här sågo göra sig gällande- Vid 
Schleswig se vi honom igen, utförande sin 
andel af det berömda flankangreppet vester 
om Busdorferdammen, som efter Wrangels e- 
gen utsago bragte denne i en kritisk ställnino- Ö' 
Här förvärlvade han sig soldaternas beundran 
i det han under ett tämligen häftigt kulregn 
lade sig på marken och insomnade lugnt. Hvil- 
ket bevis på själsstyrka detta drag är, kan 
näppeligen någon föreställa sig, som blott kän
ner kulregn utur böcker och med delta ord 
blott sammanbinder ett dunkelt begrepp oni 
något, som mer eller mindre liknar ett regn ; 

den deremot, som af erfarenhet känner ett så
dant regn, han skall veta att uppskatta ett så
dant lugn och själsstyrka. Efter detta slag 
träffa vi Ryes namn mindre ofta i tidningar; 
men under denna tid förvärfvar han sig sol
datens välvilja genom noggraun omsorg för 
hans behof. Först i år möta vi åter Rye och 
denna gång som sjelfsländig fältherre. Huru 
han utförde sitt hvärf, att hindra fiendens fram
ryckande i Jylland, är nog bekant. Under sla
get vid Folding kom han ej i någon offent
lig verksamhet, då alltför öfverlägsna krafter 
stodo emot honom. Xi kunna ej annat än pri
sa den moderation, han visade, i att spara si
na krafter. Blott derigenom att han skonade 
sina trupper blef det honom möjligt att utfö
ra det honom pålagda hvärf. Vi se honom 
göra tappert motstånd i Almindedalen och på 
många andra ställen, vi se honom intaga star
ka ställningar och dervid tvinga fienden till 
flera dagars förberedelse att angripa honom, 
och dervid se vi honom lemna dessa positio
ner utan syärdslag, då de ej kunde försvaras 
af hans svaga här.

Från ställningen i norra Jylland kallades 
Ryes tappra brigad till Fredricia. Han följde 
dem. Här stupade han, träffad af flera ku
lor.

X i fälde tårar vid hans fall för vår egen 
skull — vi som lärt att känna, att ära, att 
älska denne Nordens odödlige hjelte, denne 
älskade och älskelige man —■ för hans efter- 
lefvandes skull, vid hvilka han var fästad med 
rörande kärlek, men som ej trädde hindrande 
i vägen, när det gälde att uppoffra sig för 
det land, som han svurit trohet, — men synner
ligen för fäderneslandets skull, som förlorat en 
at sina bästa söner, som det djupt och länge 
skall sakna.

Likasom fäderneslandets tacksamhet för 
segren och dess följder vänder sig först till 
den Allsmugtige, så bör den sedan vända sig 
till Eder, I dess trogna söner, som kämpat för 
er gamla moder. Dess tacksamhet skall brin
gas Eder på många sätt, men det är ett be
hof för mig*) — Guds ords tjenare, som var 
hos eder i den svåra stunden —- det är ett 
behof för mig att uttala fäderneslandets tack
samhet för eder, för eder upproffring, eder 
trohet, edert hjeltemod — dess tacksamhet för 
eder, I härens ädle anförare, som i handling 
bevisade eder såsom ledare och förkämpar — 
dess tacksamhet för eder, I tappre soldater, 
som täflade med edra anförare att vinna he
derskransen — dess tacksamhet för eder, som 
med Guds nådiga beskydd gingen oskadde ut
ur den svåra kamp, ehuru i modigt böden e- 
dra lif som offer på fäderneslandets altare, 
men framför hvilka dess ängel höll skölden , 
sägande: ”lägg icke hand på dessa, ty jag 
ser, att de älska sitt fädernesland och vilja

*) Säger fältprosten Boisen i sitt tal öfver de fallna.

ej spara sitt lif för dess skull” — dess tack
samhet för dem, som blödde i kampen och nu 
bgga på smärtans läger dock tröstade med 
den stora tankan, att det var för fäderneslan
dets heliga sak de måste blöda, att det var i 
deras stora segerkamp de fingo sår — dess 
tacksamhet, dess vemodiga, tårfulla tacksam
het också till alla fallna hjeltar, af hvilka lif- 
vets offer kräfdes och som visade sig trogna 
fäderneslandets sak intill döden.

Mikroskopets Under.
(Forts, o. sl. fr. föreg. N:r).

X i komma nu till den andra klassen af 
dessa djur, hvilken Prof. Ehrenberg kallar 
hjuldjuren. Dessa djurs kroppsbyggnad är 
vida fullkomligare än magdj urens. De intaga 
ock i den lefvande verlden en mycket högre 
rang än andra arter, som de vida öfverträffa 
i kroppsstorlek. Afdelningen lånar, såsom re
dan sagdt är, sitt namn från djurens utseen
de, som är så beskaffadt, att på bakre delon 
af kroppen små fina hår framspringa i rund 
eller halfrund form. När dessa hår röras fort, 
tror man sig se ett hjul i rörelse, och det är 
denna omständighet, som gifvit dem sitt namn. 
Några arter hafva blott en rad hår, andra haf
va flera och af sklijaktig form.

Hjuldjuren befinna sig företrädesvis i vatt
net, detta ämne är dem dock ej alldeles nöd
vändigt för lifvets upphållande, man finner 
dem derföre ofta i fugtig jord. I öfrigt vet 
man, att det vanliga hjuldjuret är allmänt för
handen i mossa och i dylika växter.

I allmänhet har man samlat flera detaljer 
och närmare upplysningar öfver hjuldjurens 
byggnad än öfver magdjuren. Man har i frå
ga om dem kommit till fullständiga bevis öf
ver tillvaron af sådana muskler, som tjenatill 
rörelse och näring. Genomskinligheten af de
ras hud låter oss närmare skåda in i dessa 
djurs inre delar och följa hela gången af des
sas operationer. Flera arter hafva ett utsprång, 
eller ett slags fot, som finnas på undra delen 
af buken. Hufvudändamålet med denna fotsy
nes vara att mer eller mindre sammantrycka 
djurets kropp, ungefär som de olika delame 
af en tub sammanskjutas uti hvarandra. På 
den yttre delen af foten befinner sig ett sug
rör, med hvilket djuret fasthåller sig vid an
dra kroppar. Detta sker förnämligast, då det 
vill bringa sig i rörelse, emedan det annars, 
utan något fäste, skulle slungas för fort. Fo
ten tjenar ock till fortskaffande. Matsmält
ningsorganet är ett mer eller mindre trångt 
rör, med en utvidgning i midten. Detta rör 
&r i sin ena ända försett med en inrättning 
för näringsämnens sönderkrossande och derfö
re omgilvet med en med tänder besatt muskel. 
Man kan under mikroskopet i detalj betrakta
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detta. Tändernas antal och ställning till hvar
andra är efter arterna så olika, att Prof. Eh
renberg påstår, att man skulle på denna grund 
klassificera dem. Hos några arter är magen 
försedd med gallblåsor ; andra hafva små ka
naler för gallans afledning.

Dessa djur hafva ej de tre fortplantnings- 
egenskaperna, som blifvit antydda i fråga om 
magdjuren. Äggläggningen är hos dem det 
enda reproduktionssättet. Några arter föda 
likväl lefvande ungar. Man urskiljer noga en 
liten säck, deruti äggen befinna sig, af hvilka 
djuret blott lägger tre å fyra. Dessa äggä- 
ro hos några arter en tredjedel af djurets he
la storlek. Likt sädesfröen bevara de länge 
sin fruktbarhet, tills en gynnsam tillfällighet 
bidrager till deras utveckling.

Ehuru hjuldjuren ej hafva samma snabba 
fortplantningssätt som magdjuren, uppväcker 
dock deras förökelse genom ägg deras förvå
ning, som närmare undersökt förhållandet. Pro
fessor Ehrenberg lade en individ af arten Hydrati- 
na eanta afsides och höll den flera dagar ef
ter hvarandra i ett glas. Under denna tid la
de djuret dagligen fyra ägg och efter två da
gar lade hvartdera af de nyfödda djuren li
kaledes fyra ägg. Således kan under lyckli
ga omständigheter, ett enda djur på tio da
gar frambringa ej mindre än en million, på 
elfva dagar fyra millioner och på tolf dagar 
ej mindre än sexton millioner o. s. v.

Olga
En nordisk Saga.

Hustrurna klaga öfver männerna ochmän- 
nerna öfver hustrurna. Hvem har rätt, hvem 
orätt? Hade jag någon dom att fälla, skulle 
jag efter kort betänkande, gifva det älskvär
da könet rätt och damerna skulle vinna pro
cessen. Utan tvifvel var ej skapelsens herrar 
denned tillfreds; sannolikt skulle de beskylla 
mig för partiskhet och påstå, att en huld blick, 
ett förtjusande leende hade bestuckit mig. De 
skulle appelera till en annan domstol och jag 
skulle förgäfves söka att rättfärdiga mig.

Sålunda vill jag ej vidare förfäkta min 
mening, utan låta handlingar tala. Möjligen 
kan följande historia tjena till att sätta den 
svårlösta frågan i ett klarare ljus.

Olga var Moskwas ära och stolthet. Hon 
behöfde blott låta se sig och alla karlar så- 
go blott på henne, hörde blott henne och 
trängdes blott omkring henne. Och de andra 
damerna! — Med ljuft leende kommo do emot 
henne, hviskade hvarandra i örat och sökto 
förgäfves att upptäcka fel hos henne. Men 
solens fläckar märker man ej ; Olgas skönhet 
var utan fläckar, och med bländade ögon och 
afund i hjertat drogo sig damerna tillbaka.

Behöfver det väl anmärkas, att alla unga 
herrar förgudade Olga och sökte en ära i,att 
fängslade vid hennes blomstervagn förherrliga 
hennes triumf? Den ene suckade, den andre 
drömde, en tredje försmägtade i hennes när
varo, och såg man en ung man vandra om
kring med sorgsen blick, så hette det: han äl
skar Olga.

Och Olga ? — Olga älskade ingen .... 
dock jag säger miste; hon älskade sig. Stolt 
kastade hon blickarne omkring sig och fann 
ingen, som efter hennes åsigt var henne vär
dig. Likväl sökte hon, att för den spanande 
mängden dölja sin själs hemligaste tanka; och 
hade man orsak att beundra hennes stolthet, 
så fängslades man icke desto mindre genom 
hennes klokhet och foglighet.

Så nalkades hon sitt tjugonde år och in
såg smånigom, att om rökverket af en ung 
flickas fåfänga för en tid kan angenämt beru
sa, så är dock denna njutning flygtig och lem- 
nar blott tomhet quar i hjertat. Man må hu
ru mycket som helst vara intagen af sitteget 
värde, förr eller sednare kommer dock det ö- 
gonblick, då man ej mer är nöjd allena med 
sig sjelf, då man ock måste älska något an
nat, än det kära jaget, som hittills så mycket 
sysselsatt oss.

Olga rigtade nu sin uppmärksamhet på de 
tillbedjare, som hon knappast förut bemärkt. 
Der var t. ex. den unge Samalculon ; han lik
nade Amor i skönhet och hade blott ögon för 
Olga och — sin spegel. Hon trodde sig dock 
böra iöredraga för honom den sköna Grabo- 
ro, en ung krigare, hvilken det ej felades an
nan likhet med guden Mars, än den grekiska 
kostymen. Äfven den präktige, språksamme 
Pustulow, som dansade så förträffligt och all
tid bar sin halsduk efter nyaste smaken, be
hagade henne en tid. Dock dessa tycken vo
ro alla af kort varaktighet. Snart såg hon i 
Adonis blott en skön bildstod ; den unga krigs
guden förvandlades till en plump kyrassier af 
obehaglig ton och obehagliga maner, och den 
älskvärde, språksamme Pustulow syntes henne 
slutligen vara en odräglig pratmakare.

Slutligen föll hennes val på den unge Bo
ris och denna gång fann hon hjerta, snille och 
klokhet i förening. Vanligen är den sednare 
egenskapen ej efter fruntimrenas smak, och 
de finnas troligen, som tadla 'år hjeltinna, 
för att hafva gifvit en sådan man företrädet ; 
men det var nu så hennes infal'.

Boris var uppfostrad långt från Moskwa, 
af en lika så insigtsfull, som öm fader. Ut
rustad med sköna och nyttiga egenskaper, ha
de han, utan att vara en Antinous, hvad som 
ofta mer behagar, än skönhet. Ägde han ej 
den vackra narrens älskvärdhet, ej krigarens 
athleliska former, eller den ordrike pladdra- 
rens ledighet i tungan, så hade han dock äd
la, utmärkta drag, och utur hans blickar ta
lade en skön själ, en bildad ande. Vid ett 

oädelt uttryck, vid den ringaste tvetydighet i 
talet rodnade han. Han talade litet, men det 
lilla med snille och i rättan tid. Han sökte 
ej att lysa med sina kunskaper och hörde, åt
minstone med tålamod på hvar och en. I säll
skaper känner man sällan värdet af en sådan 
karakter, men så mycket mer värderas den af 
de få, som veta att uppskatta den.

Boris älskade Olga, och huru hade det 
varit möjligt att ej älska den sköna, älskvär
da Olga? Men mängden, af hvilken hon oupp
hörligt var belägrad, hade alltid hållit honom 
på afständ. Han älskade och beundrade hen
ne på afstånd, dock utan att sucka utan att 
lyfta ögonen mot himmelen, korteligen utan 
att spela den smägtande älskaren, och dock 
hade Olga läst i hans hjerta. Den som har 
lust, må förvåna sig öfver fruntimrens skarpa 
blick; jag för min del är färdig att hvarje 
ögonblick svära derpå, att de förr ej märka 
solen på klara middagen, än att den verkan, 
de utöfva på en känslofull man, skulle undgå 
dem, måtte denne ock hafva gifvit sig all möj
lig möda att dölja den.

Ifrån nu bemärkte Olga den unge Boris 
framför sina öfriga tillbedjare. Ett ljuft le
ende, en förbindlig blick uppmuntrade honom 
att nalkas henne. Hon språkade med honom, 
hörde uppmärksamt på hvad han sade, veder- 
gälde äfven den ringaste uppmärksamhet med 
en tacksam blick och yppade slutligen den ön
skan, att oftare se honom.

— Utan tvifvel innfinner ni er på konser
ten, sade hon en dag till honom. Spisar ni i 
morgon hos min far, frågade hon en annan 
dag. I går afton saknade jag edert sällskap, 
anmärkte hon en annan gång, och snart såg 
man Boris vid alla tillfällen i henness ällskap.

Han hörde ej till dem, som hålla ett leen
de, eller ett förbindligt ord från en dam för 
en förklaring, och som anse sig sj elfva såsom 
gynnade älskare, när do för länge sedan äro 
glömde. Men trots sin anspråkslöshet, var han 
dock ej blind, började dertör hysa förhopp
ning, och hvem vet ej, att hoppet är förkär
leken, hvad en mild dagg är för de uppspi- 
rande pl antorna. (Forts.)

Augustimoder.
De svala sommartoiletterna äro så hastigt 

forsvunna, som rosenblad vissna; men modet 
kommer ej i förlägenhet och rättar sig efter 
hvarje väderleksväxling. Barégekläder, som 
för kort tid sedan voro så mycket i bruk, haf
va lemnat plats för tafter, chinesiska crepes, 
gros de Naples och hvita musseliner med bro
kigt persiskt siden. Snitten har ej under
gått några förändringar. Morgonkläderna bä
ras ännu höga, lifven äro framtill veckade, är- 
marne tämligen vida och sammanhålles två 
tum öfver handleden af ett elastiskt armband. 
Puffärmar äro ännu på modet. De äro så kä
ra, att damerna ej lätt kunna uppgifva dem.
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f? Parisermoder för Augusti.

Morgonhatt.

Sorghatt.

af

äro 
en 

om 
på

och fyller med stick
garnet N.o 100. Efter 
fullbordandet af skär
pet fastsys perlradeö 
deromkring.

och 
af-

som blommorna 
hvita. De bilda 
krans, som går 
bakhufvudet och
båda ställen slutar i 
fulla buketter.

Sorghatten är af 
grått siden och för
sedd med tre svarta 
och gråa band. Ban
den bestå af en bland
ning af gas och gros 
de Naples. På en si
da af hatten befinna 
sig ett par marabut- 
fjädrar, likaledes gråa 
eller svarta. Invän
digt sidentyll ocl, blom
mor.

Spetsskärpen, hvilka 
bäras såsom hulvud- 

f prydnad, kunna våra 
* sköna läsarinnor sjelf 
y förfärdiga sig. De ta

ga dertill tyll, fran- 
syskt stickgarn, N:o 
120 vanligt stickgarn 
N:o 100, och perlor. 
Man tambourerar mön
strets konturer med det 
fransyska stickgarnet

Hattarne hafva er
farit samma växling, 
ej till formen ; ty de 
äro ännu lika vida som 
lorut och innesluta an- 
siglet rundtorn, utan i 
alseende på tygerna, 
af hvilka de' för- À 
färdigas. Sidenhattar 
hafva trätt i stället för 
tyllillusion- och gas
hattar; emellertid bär 
man ock halmhattar 
med små fjädrar vid 
sidan.

Med kapporna har ej 
föregått någon stor 
förändring. Man bär 
sådana af glaceradt 4 
siden af anspråkslösa J 
färgor, såsom stoftgrå i 
jerngrå, karmeliter- il 
brun och alltid besatt l| 
med svarta spetsar el- 
1er fransar. Ganska 
eleganta äro chinesi- 
ska crepsschalar ; de 
äro varmare än man
telets och lika så lätta 

Till en utsökt toi- 
lett hör ock fina tvätt

saker. Särskilt be
märka vi under den
na saison de nättaste 
morgonmössor af Me- 
chelnerspetsar, som ä- 
ro ofantligt enkla. 
Kragar bäras ganska 
smala. För visiter be
gagnas spetskrus. Me- 
chelner- och valenci- 
enner-spetsar tjena 
blott till morgontoi- 
letter, engelska 
brysslerspetsar till 
tontoiletter.

Morgonhatten
fransyskt tyll är bouil- 
lonerad. Den förses 
med sköna blommor i 
jasminform; bladen lik-

Nästa N:r utgifves den 23 September. Enkla JV:r säljas à & sk. H:gs. C. Petersens Officin, iS'iÜ’




