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Joachim Frederik Schouw,
1’resedent i den danska riksförsamlingen, är 
född i Köpenhamn den 7 Februari 1789 af 
ringa föräldrar. Tidigt yttrade sig hans bö
jelse för naturvetenskapen, och redan i hans 
13—14 år hörde han den berömde botanisten 
Vahls föreläsningar, hvars intresse väcktes för 
gossen och som uppmuntrade honom på många
handa sätt. År 1815 slutade han sina aka
demiska studier med bästa betyg i juridiska 
amtsexamen. Men naturvetenskapens studium 
gick hos honom framför allt annat,' och än- 
skönt han vid sin hemkomst år 1812 , i före
ning med botanisten Smith, efter en botanisk 
resa i Norrige, blef anstäld som kanslist i det 
danska kansliet, slutade han dock icke sin ve
tenskapliga bana. År 1816 försvarade han 

sin, för den filosofiska doktorsgraden skrifna 
afhandling : "de sedtbus plantarum originariis" 
och anträdde på statens bekostnad en veten
skaplig resa till utlandet, hvarifrån han åter
vände 1820, efter förloppet af 3|Z år. Föl
jande året blef han anstäld som extra ordi
narie professor vid universitetet i Köpenhamn 
och företog, med konungens understöd, år 
1829—30 en vetenskaplig resa till Frankrike 
och Italien, hvilket sednare han på nytt be
sökte för egen räkning åren 1839—40 till 
en del med specielt afseende på hans nyaste 
verk: tableau du climat et de la végétation 
de l’Italie. Vol. i. av. Atlas. Copenhague 1810.4.” 
— Efter botanisten Hornemanns död, 1841, 
blef vården af den botaniska trädgården upp
dragen åt honom ; men ännu är han e. o. pro
fessor, hvilket får tillskrifvas Köpenhamns 

universitets egendomliga organisation, som dock 
snart genom dess utmärkta cultusminister, pro
fessor Madvig, kan hoppas en tidsenlig re
form. År 1836 blef han riddare af Danne
brog, 1840 Dannebrogsman, och vid sin när
varo vid naturforskare-församlingen i Stock
holm 1842 riddare af svenska Nordstjernorden.

Likasom Schouw genom sitt första arbe
te vann förtjent uppmuntran i sitt fädernes
land, så väckte och hans nästa skriit : ”Grund
drag till en allmän plantgeografi, Köpenhamn 
1822.8.” och ”Plantgeografiskt atlas,” som 
1823 utkom i Tyskland, allmän uppmärksam
het i utlandet, och snart vann han ett euro
peiskt namn såväl genom sina enskildt utgif- 
na verk, som genom de klassiska afhandlingar, 
hvarmed han riktade vetenskapliga samlingar 
och tidsskrifter i in- och utlandet.

Joachim Frederik Schouw, Adam Wilh. v. Moltke.
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X id sidan af sina lärda forskningar har 

Schouw ständigt kännt ett varmt intresse att 
göra sin vetenskap tillgänglig för de oinvigda, 
äfven som han öfverhufvud besitter en säll
synt gåfva att populärt behandla densamma.

En annan rigtning af Schouws verksamhet 
är den politiska, som här närmast angår oss,*) 
och säkerligen har denna mer än hans lite
rära förtjenst bidragit, att i hans hemland gif- 
va den glans åt hans namn, som det verligen 
besitter. Genom det intresse, hvarmed Schouw 
omfattade nya planer och nyttiga företag 

“och hvarmed han slöt sig till de sällskaper, 
som här**) bildade sig, måste han hos sina 
landsmän blifva fördelaktigt bekant; och, då nya 
åsigter af de danska förhållanderna genom 
förordningen af den 28 Maj 1831 började ut
tala sig, och nationen såg sig om efter dug
liga män, uppträdde han som redaktör för ett 
mycket aktadt blad: Dansk Ugeblad.” I hu
ru stor grad han hade den offentliga menin
gen för sig, bevisade den glädje, hvarmed al
la hälsade hans val till representant ; men än
nu mer i ögonfallande visade detta sig, då 
Sländerförsamlingen i Roeskilde och Viborg 
nästan enstämmigt valde honom till president 
vid första omröstningen.

Han, professor i botaniken, rörde sig med 
lätthet inom de parlamentariska skrankorna 
och ledde förhandlingarnes gång med en o- 
parliskhet och säkerhet, som fann alla parti
ers bifall. Hans föredrag kan väl icke egent
ligen kallas ’craloriskt,” men det är naturligt, 
klart och väl öfverlagdt ; man känner, att han 
talar efter egen inre öfverlygelse och hans 
ord förfela sällan sin verkan. I huru hö"- 
grad han ock nu, efter 18 år, har vetat 
att bibehålla folkets förtroende, visade den, 
genom det alltomstörtande året 1848, till lif 
framkallade konstitutionerando riksförsamling, 
som under dessa åtta månaders rådslag stän
digt återvalde honom pä nytt till president—- 
och lika värdigt beklädde han denna svåra 
post. Han tillhör- det Eiderdanska partiet, då 
han endast deruti skådar Danmarks väl.

Adam Wilhelm, grefve von Mollke, den 
nuvarande danska konseljpresidenten och mi
nistern, härstammar från en berömd familj, som 

< J^Ut forvarfvat sig ett namn genom begåfva- 
°ch andra utmärkta och förtjenst- 

S fufiV^damoter. - Hans fadei. joachim Göd_ 

£ Moltke, var icke allenast utmärkt
rÿtj^^diplonmt, u'an 'ar ock en sann beskyd- 

^^*wafe af konster och vetenskaper- från 1775__

1784 var han geheime-statsminister och drog

*) Tyskarne. 
'*) Tyskland.

sig sedan tillbaka till sina gods, der han eg- 
nade sig åt landthushållningen. Först 1813 
återvände han i statens tjenst, just i en för 
Danmark olycksdiger period, och förstod att 
höja Danmarks credit och finanser, och offra
de sjelf för detta ändamål en stor del af sin 
förmögenhet.

Adam Wilhelm von Mollke har träd t i sin 
faders fotspår. Outtröttlig uti att understöd
ja konster och vetenskaper, har han vetat att 
förskaffa många af de yngre konstnärer de 
platser, de innehafva. Mången framstående ta
lang, månget allmännyttigt företag skulle haf- 
va fallit till intet, om icke Mollke tillkommit 
med sin hjelp. Dock, hans frikostighet sträc
ker sig ännu vidare : den verkligen förtryck
te finner alltid i honom en välgörare. I de 
svåraste tider har hau på hvarje möjligt sätt 
sökt att motarbeta armodet.

Moltke har i många år verkat för sitt fä
dernesland, först såsom finansminister, senare 
äfven såsom förvaltare i räntekammaren. Mån
ga utmärkta och välgörande reformer hafva 
blifvit satta i utöfning genom honom. Han var 
i besittning af Fredrik VI:s och Christian VHI:s 
fulla förtroende, och blef af dem ärad på fler- 
falldigt sätt. Är 1828 blef han Storkors af 
Dannebrog och 183G Riddare af Elefantorden, 
han är äfven riddare af Svenska Scrafimer- 
orden.

Da den kollegiala regeringsformen i mars 
månad 1848 upphäfdes och ansvariga mini
stern inträdde, blef Moltke Premierminister och 
president i statsrådet med bibehållande af mi
nisteriet för finanserna. Då i November sam
ma år det enligt hans programm afgångna 
Casino-ministerium störtades, öfvergaf han fi
nans-portföljen till grefve von Sponneck och 
öfvertog deremot i grefve Knuths ställo port
följen för utrikes angelägenheterna. Han 
är i denna ställning hedrad med sin konungs 
och sina kolingars förtroende och med sina 
underhafvandes och folkets högaktning. Än- 
skönt nära 70 år, arbetar han outtröttligt på 
att föra den olyckl'ga tvisten med hertigdö- 
mena till ett lyckligt slut. Efter fullgörande 
häraf, kan man väl antaga, att Moltke drager 
sig tillbaka till privatlifvet och begifver sig 
till sina gods.

En Saga.
Arbetet och friden hade många barn ; det 

yngsta och käraste var en besynnnrlig varel
se. De kallade det Kapitalet. När kapitalet 
ännu var ungt och litet, hade hvar och en sin 
fröjd deråt, när det med sina glänsande ögon 
syntes fängsla allas blickar. Dess syskon, lyc
kan, glädjen, alla hyllade detsamma och offrade

åt det allt hvad de ägde. Blott en enda son 
af arbetet kunde icke tåla detsamma. Tidigt 
förvisades kan derföre af kapitalet till de ödsliga 
skogarne, för att nära sitt lif af jagt och fiske. 
Sålunda var det lång lid bortglömt.

Emellertid blef kapitalet alltid större och 
större. Men ju mera det tilltog i ålder och 
växt, des o otillgängligare blef det. Den snäl
la varelsen, som i sin barndom sprang i fam
nen på hvarje flitig man, stötte smånigom med 
förakt flertalet af menniskor ifrån sig, och man 
märkte till slut, att intet blod rann i dess å- 
dror, utan blott själlöst guld och silfver; att 
intet varmt hjerta slog i dess barm, utan att 
det i dess ställe bar en kall marmorbild. Allt 
för hastigt stötte det sina syskon, glädjen och 
lyckan, ifrån sig ; till och med den ärevördi
ga modren — arbetet — förmådde ingenting 
öfver detsamma. Ja, med tiden kom det så 
långt, att det otacksamt gjorde sin gamla 
moder, arbetet, till slafvinna, då hon med å- I 

ren blef svagare och svagare, och dömde hen
ne till det hårdaste och grofvaste arbete. För- s 
gäfves bad arbetet om nåd hos sitt otacksamma I 
barn, förgäfves klagade det i sin djupa förne
dring, så att stenarne kunnat röras deraf. För
gäfves varnade goda andar det ötvermodiga 
kapitalet, att förbarma sig öfver den af ålder 
nedtryckta, goda modren, som var färdig att 
glömma alla missförhållanden, om blott det 
gamla goda förhållandet emellan barn och mo
der kunde återställas, såsom det varit förr i 
tiden ; — förgäfves ; kapitalet visade hånan
de på sina tallösa slafvar och log åt den kla
gande modren och åt goda andars varning. 
Detta hörde i sin aflägsna ställning arbetets 
vilda son, som emellertid uppvuxit till en kraf
tig kämpagestalt. Hans hjerta, som visserli
gen var förvildadt, men som bibehållit de bä
sta känslor, upprördes vid den otacksammes 
behandling af sin moder, lian skyndade fram, . 
beväpnad med svärd och klubba, att hämnas 
missförhållanderna, och en förskräckelse for 
genom jordens alla innevånare. — livad då 
skedde, förmår ej vår penna nedskrifva ; men 
det var länge natt och det nya morgonljuset 
ly ste öfver en scen f ull af grus och ruiner, i hvil- 
ka en ' erldshistoria för årtusenden låg begrafven.

S:t Petersburg.
S:t Petersburg, den nyaste stad i Europa, - 

ar jemväl den, som framvisar en mängd mo
numenter och som redan eger flera storartade 
bygnader, än någon annan stor hufvudstad i 
den gamla verlden. I vissa stadsquarter ser , 
man, så långt ögat blickar, intet annat än pa
latser, som dels tjena kejserliga familjen till 
tidsenliga uppehållsställen, dels vetenskapliga
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inrättningar och konstinstituter, dels handels- 
och indusfribygnader, eller tempel invigda till 
Gud och hans Helgon. Änskönt de flesta af 
dessa byggnader, betraktade från den stränga 
kritikens ståndpunkt, lemna mycket öfrigt att 
önska och man snart tröttas af att beundra 
dem ; änskönt de mera bära en italiensk fransk 
eller tysk, än en rysk karakter, så är dock 
den första känsla, som den främmande resenä
ren känner, då han första gången anländer till 
det ryska rikets hufvudstad, beundran och hä
penhet, en känsla, som fördubblas, när man 
vet eller får höra, att S:t Petersburg för hun
dra år sedan ännu var en öfvergifven, öde, af 
träd, på en sump uppbygd och rundt ikring 
af skog beväxt stad.

De vackraste monumenter i S:t Petersburg 
äro Börsen, Alexandersobelisken, Theatern, Vin
terpalatset och S:t Isakskyrkan. Till bekräf
telse af detta påstående, som härrör från en 
af de kunskapsrikaste resanden, bifoga vi nå
gra afbildningar af de båda sednare, vidt och 
bredt bekanta byggnader, hvaraf näst den si
sta fulländades år 1838, men den sista 1846, 
och beledsaga desamma med några upplysan
de noter.

Det kejserlige palatset i S:t Petersburg 
kallas Vinterpalatset. Detta namn fick det ur
sprungligen, för att skilja det från Sommar
palatset, som kejsar Paul lät nedrifva och i 
dess ställe lät uppbygga palatset Michailof. 
Sedan dess gifves väl icke nu något sommar
palats mer, man vidblifver dock ännu att kal
la den afbildade bygnaden vinterpalatset.

Det närvarande vinterpalatset är endast 
tolf år gammalt ; år 1837 förtärde en eldsvå
da inom få timmar byggnaden, i hvars ställe 
det nuvarande palatset har uppbygts. Under 
kejsarinnan Elisabeths regering nppbygdt af 
italienaren Rastrelli, bief det gamla vinterpa
latset så stort, att det vanligen beboddes af 
mer än sextusen personer, och att dess sista 
intendant, som dock i tolf år beklädde en hof- 
mästares syssla, icke kände alla sina rum. A- 
derton tusen arbetare bygde på detta palats, 
hvilket dess ägare i mer än aderton år icke nog 
kunde utsmycka och försköna. Aldrig kunde 
måhända i en byggnad hopas flera och kost

barare föremål på hvarandra; men alltsammans 
sammet, siden, täcken, schalar, guld, silfver 
speglar, statyer, målningar o. s. v. förtärdes 
af elden på icke fullt e n natt. Denna olyc
ka försatte staden i djup bedröfvelse, och det 
syntes, som hvar och en genom förlusten af 
det kejserlige palatset hade förlorat sitt eget 
hus. Genast erböd en stor del af S:t Peters
burgs rikaste innevånare kejsaren en del af 
deras förmögenhet ; ja grefven Barincki, för

Illustreradt Söndags-Magasin.

att endast anföra ett exempel, stälde genast 
en million till kejsarens disposition, och då 
kejsar Nikolaus tvenne dagar senare reste ge
nom sin hufvudstads gator, lopp honom en 
man med långt skägg tillmötes, kastade tju- 
gufemtusen rnbel i bankonoter in i hans vagn 
och skyndade sig genast bort, utan att ens 
lemna sitt namn. Kejsaren antog naturligtvis 
icke detta frikostiga tillbud, men lät straxt 
den andra dagen kalla byggmästarne till sig 
och tillkännagaf för dessa sin önskan, att på 
punkten om ett år, på samma dag, skulle 
hans hof emottagas i ett nytt vinterpalats. 
Byggmästarne ville väl göra invändningar, men 
kejsaren vidblef sitt påstående ; och året der- 
effer mottog kejsaren samma dag sitt hof i 
en ny sal i sitt nybygda palats. Denna skynd
samhet kostade emellertid en stor mängd ar
betare lifvet. ”För att bygnaden skulle blif- 
va färdig till den bestämda tiden,” berättar en 
tysk resande, ”måste de oerhördaste ansträng
ningar anlitas. Man fortsatte derföre arbete
na i palatsets inre till och med under den 
starkaste köld, och sextusen arbetare blefvo 
vid en värma af trettio grader, för att väg- 
garne så mycket fortare skulle blifva torra, 
inneslutna i salarne, hvarigenom vid in- och 
utgåendet, en temperaturvexling af femtio till 
sextio grader uppstod, som hvarje dag for
drade sina offer. Man försäkrar, att målarne, 
som arbetade i de varmaste rummen, lade is 
på hufvudet, för att kunna fortsätta med ar
betet.” Kejsaren sjelf hade nära nog blifvit 
ett offer för sin skyndsamhet ; ty några da
gar före en stor fest, som man ville anställa 
i det nya palatset, föll taket ner i en af de 
skönaste salarne.

Det nuvarande nya vinterpalatset är en stor 
parallelogram med fyra façader af omkring 
femhundra fots längd och fyrahundra fots bredd. 
Jemförd med de andra kejserliga eller kung
liga residenserna i Europa, erbjuder det stör
sta likheten med det k. palatset i Madrid ; det 
har i allmänhet samma rektangulärt fyrkanti
ga form, fyra façader, två öfver hvarandra 
stående pelarrader och en inre gård utan träd
gård ; men Petersburgerpalatset är större 
och bygdt af tegelsten, medan madriderpalat— 
set består af granit och marmor ; endast det 
sednare ligger vid den anspråkslösa Mauza- 
nares, då deremot det förra är beläget vid 
den stolta Newa, äfven ersättes vinterpalatsets 
ringare bygnadsmaterial mer än tillräckligt 
genom det inres oerhörda prakt. Den stora 
af marmor, med guld inlagda, trappan, den 
hvita salen af stuck, uti hvilken gästabud på 
åttahundra kuverts kunna rymmas, den prakt
fulla S:t Gcorgssalen, helt och hållet af ka- 
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rarisk marmor, står i slösande rikdom och ko
lossal lyx på intet vis efter för palatset i Ma
drid.

Kejsarens rum befinna sig i andra vånin
gen under telegrafen i hvarje hörn af palat
set, hvilket med en sida vetter åt Newa, och 
med den andra åt amiralitetsplatsen.

S.t Isakskyrkan, den vackraste i S:t Pe
tersburg, är med undantag af S:t Peters, S:t 
Paulskyrkan och Pantheon, hvilka äro större 
och skönare, ett af Europas praktfullaste tem
pel. Det utvändiga af densamma blef först 
fullbordadt för några år sedan, i det inre fe
las till och med ännu skulpturarbetena och 
målningarne. Kanske är detta i sitt slag det 
sista monument, som uppförts i denna tidsål
der, hvilken mera vant sig vid det nyttiga, 
än det religiösa behofvet, och hvaruti vi, med 
detta århundradets början inträtt. Ett af S:t 
Isaks kyrkans företräden framför Pantheon i 
Paris och S:t Paulskyrkan i London är hen
nes beundransvärde läge. I stället för att 
vara oingifven af bygnader, som spärra ut- 
sigten och åskådandet, ligger hon på en slätt, 
på hvilken hundratusen man bequämt kunna 
manövrera, och begränsas af S:t Petersburgs 
storartade prydnader, senats- och regerings- 
bygnaderna, krigsministeriet, vinterpalatset och 
amiralitetet. På samma plats står Peter den 
Stores staty och Alexandersobelisken, under 
det en af de kolossala ingångarna till kyrkan 
går genom en jättelik triumfbåge, men de tre 
andra föra från S:t Petersburgs trenne huf- 
vudgator — hvaraf den ena är fyra mil lång 
— med de mest storartade vyer.

Isakskyrkan består af granit, marmor, malm 
och jern. Hon hvilar på grundpålar, som ä- 
ro betäckta med svära granitsocklar. Hennes 
grundform är det grekiska korsets. Hon har 
fyra hufvudsidor, hvars sidohallar uppbäres af 
56 fot höga och omkring 6 fot tjocka pelare 
af röd finnsk granit af ett stycke; trettio, li
kaledes bestående af ett stycke, men mindre, 
omgifva kupolens utsida. Denna är förgyld, 
smyckad med kolossala englastatyer och der- 
öfver höjer sig ett stort förgyldt kors.

S.t Isakskyrkans ursprung förskrifver sig 
fi ån de första åren af S:t Petersburgs grund
läggning. Peter den Store, som föddes den 
30 Maj 1673, samma dag, som den heliga I- 
sak af Dalmatien blifvit invigd i grekiska kyr
kan, fattade det beslut, att bygga en kyrka 
till denna hans skyddspatron ; men den mängd 
af arbeten, som han påbörjat, tillät honom 
först 1710 att skrida till utförandet af detta 
sitt beslut. Tvenne för detta ändamål upp
förda byggnader blefvo dock inom förloppet 
af 25 år ett rof för lågorna. Då beslutafie
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St. Isakskyrkan i St. Petersburg.

kejsarinnan Katharina II, alt egna en kyrka 
åt samma helgon, hvilken kyrka helt och hål
let skulle bestå af marmor. Arbetena dertill, 
som påbörjades 1768 efter arkitekten Rinal
dis plan, blefvo emellertid afbrutna genom 
Katharinas död, men fortsattes med betydliga 
modifikationer af Paul I och 1817 anförtrod
des af Alexander I åt byggmästaren von Mont

ferrand, med den uttryckliga bestämmelse, att 
bibehålla den redan uppförda delen af bygg
naden. Den 29 Juni 1819 lades den första 
grundstenen till kyrkan, såsöm hon nu står 
der, men först den 14] September 1839 blef 
det sista arbetet, kyrkans kors, aftäckt. Detta 
kors, som höjer sig 340 fot öfver grundplat
sen, ses på 40, versts afstånd ; i Kronstadt sy

nes det likasom en ny stjerna, den der lockar 
talrika skepp till S.t Petersburg. ”Med detta 
kors,” slutar herr v. Montferrand sitt intres
santa verk öfver denna kyrka, ”kunne arki
tekten, efter 22 års ansträngande arbete, an
se sin uppgift för så godt som fullbordad.
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Moskau.
Det intressantaste för den 

främmande, som för första 
gången kommer till Moskau, 
är ostridigt Kreml (d. ä. fäst
ning), en af stadens fem huf- 
vuddelar, liggande på dess 
högsta punkt och omgilven 
med tredubbelt tjocka murar 
och en graf. Kreml ensamt 
är värd en resa till Moskau, 
ty den är mer än Moskau, 
mer än Ryssland sjelft, säger- 
en af Tysklands berömdaste 
resande, den är en för sig 
afslutad verldsdel. Vår vy 
af Kreml, som den benägna 
läsaren finner här afbildad, 
visar den utvändiga sidan af 
denna stora fästning, är af- 
tagen från Moskau, framstäl
ler så tydligt som möjligt de 
nya bygnader äfven som re
sten af de ännu för handen 
varande gamla, och gifver 
således en fullständig öfvor- 
blick af denna berömda del 
af den gamla Czarernas

1OI

Den stora Klockan i Moskau.

llltistreradt SÖndags-Magasin.
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stad.
Kreml innehåller endast kronobygnader, 

kyrkor och kloster, bland de första i synner
het det kejserlige residenss'ottet, uti hvilket 
de kejserlige kollegierna hafva sitt säte och 
tyghuset befinner sig, och näst detta de för
ra patriarkernas af Moskau palats, hvaruti nu 
för tiden den andliga synoden församlar sig 

och der ett, på grekiska och ryska handskrif
ter, rikt bibliothek bevaras ; men bland kyr
korna bör nämnas Kathedralkyrkan, uti hvil- 
ken kejsaren krönes, och erkengeln Michaels 
kyrka med de ryska monarkernas grifter. Då 
i september 1812 Moskau, som bekant är, blef 
stuckit i brand af ryska vederbörande vid 
fransyska härens framryckande, afbrände ock 

en del ef Kreml, men Alexander lät sederme
ra återställa detsamma.

Framför den mest betydande af Moskaus 
fem portar står Basilika Wassili Blagennoi, 
som är bekant under namn af den heliga jung
fruns kathedralkyrka. Denna kyrka är kan
ske det sällsammaste, om icke det skönasto 
monument i hela Ryssland. Den effekt, som

Vy af Kreml i Moskau.
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den frambringar, är ganska undransvärd. Man 
må föreställa sig en hop små, olika torn, som 
bilda en klase, en sort bukett eller blomster- 
quast, eller fastmer en oregelmässig frukt full 
med utväxter, en melon öfversådd med vår
ter, eller en tusenformig krystallisation, hvars 
metallglans redan från fjerran speglar sig i 
solens strålar med de brokigaste färger. Man 
tror sig se framför sig förgylda fiskskelett, 
jättelika, öfver oformliga stenhögar utbredda 
ormhudar, drakhufvuden, det vid hvarje steg 
färgskiftande fjällpansaret af en gigantisk öd
la och dylika underliga djur. Utur mellan
rummen på de med zirater och grannlåter smyc
kade kupolerna framlysa rosiga, lasurblåa, el
ler i påfogelstjertens färger prålande tak, hvars 
skimmer och glans bländar ögat och förvirrar 
sinnet. Man tror sig genom dessa bilder vara 
förflyttad till Indien, Persien eller China , så 
mycket afviker detta bygnadssätt från de krist
na kyrkornas i Europa.

Kremls vigligaste port är Spass Worota, 
frälsarens port, öfver hvilken är uppstäld un
der glas en aldeles svart bild af frälsaren, af 
hvilken man icke kan igenkänna ett enda drag. 
Framför denna bild hänger en stor, vid en 
tjock kedja fästad lampa, som medelst en der- 
till inrättad machin kan hissas upp och ned. 
En man står ständigt der, för att sälja vax
ljus till de troende, antänder det vid lampan 
och uppställer det framför frälsarens bild. I san
ning, ingen helgonbild i hela verlden torde 
kanske stämma så mycket till andakt, som 
denna gamla, nedrökta bild i sin historiska 
enkelhet, som enligt sagan redan skall hafva 
utöfvat en tallös mängd underbara saker. 
Hvarje förbigående, vara sig kristen , maho- 
medan eller hedning, måsta taga hatten af för 
honom, ett bruk hvarmed kejsaren sjelf före
går med ett aktningsvärdt exempel.

Sedan man med blottadt hufvud gått ge
nom den heliga porten, kommer man fram till 
den stora marknadsplatsen i Kreml, der man 
stannar framför ett monument af det sällsyn
taste slag, som kanske ingen stad i hela verl
den har att uppvisa, nämligen framför drott
ningen för alla klockor.

I Europa gifves det flera berömda klockor, 
än man tror. Således talar man om klockan 
i Wien, som är 10 fot hög, 3.2 fot i omkrets 
och väger 85,400 ÏÏ ; om dem i Berlin, Er
furt, Breslau, Schaffhausen, Strassburg o. s. v. 
China besitter dock en, som långt öfverträf- 
far alla de nämda ; det är klockan i Peking, 
som väger 140,000 ft. Men af alla klockor, 
som intill 'år tid äro gjutna, är klockan i 
Moskau den största, tyngsta, alltså ock den 
berömdaste, hvarföre man också har gifvit den 
namn af klockornas drottning.

Denna klocka, som på kejsarinnan Anna 
Iwanownas befallning blef gjuten år 1733 ; 
har en höjd af 20 fot 7 tum, en diameter af 
22 fot 8 tum, en omkrets af 70 fot 8 tum, 

och väger 12,000 pud eller 480,000 ÏÏ. Hon 
är så stor, att hufvudändamålet icke uppnåd
des, d. v. s. att man icke kunde hänga henne 
upp och begagna henne till ringning. Också 
blef hon intill år 1836 stående i jorden på 
samma ställe der hon blef gjuten. Den ur
sprungliga planen, att för henne bygga ett fast 
och starkt klocktorn, kom icke till fullbordan; 
ty vid början af samma år 1737 utbröt en 
förfärlig eldbrand, som ödeläde en stor del af 
staden, antände träkonstruktionerna, som om- 
gåfvo klockan, vid hvilket tillfälle klockan 
skadades. Flera andra planer, utkastade af 
kejsarne Paul, Alexander och Nikolaus för ett 
ändamålsenligt användande af den stora kloc
kan, hafva ej eller kommit till utförande, och 
således befalde ändtligen den nuvarande Cza- 
ren den franska arkitekten von Montferrand, 
att låta henne lyftas från marken och upp
ställa henne på en piedestal i närheten af I- 
wan Welikis torn, hvilket och skedde år 
1835.

Klockornas drottning står sedan dess på 
en åttakantig fotställning af granit och bär på 
sin krona en uggla och på denna ett förgyldt 
kors. Monumentets hela höjd utgör 34 fot. 
På klockans utsida läser man:

Denna klocka, 
gjuten år 1733 under Kejsarinnan Anna 

Iwanownas regering,
blef, sedan hon hvilat öfver ett århundrade 

begrafven i jorden, 
upprest på denna plats, 

den 4 Augusti 1836, 
på befallning och under den glorvärdiga 

regeringen af Kejsaren 
Nikolaus I.

Det stycke af klockan, som vid den näm- 
de branden slogs ur genom en allt för plöt
slig afkylning efter den fruktansvärda upp
hettningen, har blifvit stäld på klockans fot
ställning så, att man bequämt kan beskåda det 
inre af monumentet.

Betraktad från konstnärlig synpunkt, ut
märker sig denna jätteklocka såväl genom sin 
form, som genom skulpturarbetet. Detta fram
ställer bilderna af Czaren Alexis Michaïlo- 
witsch och Kejsarinnan Anna Iwanowna, och 
öfver dessa frälsarens, den heliga jungfruns 
och evangelisternas bilder.

1 folkets mun lefde länge den sägen, att 
en stor del af klockan bestod af guld och 
silfver, som fromma ryssar under gjutningen 
kastat i den flytande metallen, en åsigt, som 
på grund af klockans blå-hvita färg delades 
af till och med bildade personer. Men en an
ställd undersökning vid det tillfälle, då den 
blef uppsatt på sin nuvarande fotställning har 
icke visat något spår af, att den innehåller nå
gon ädlare metall.

Utom klockornas drottning är på Kreml 
äfven det inre af Mariæ Himmelfärds kyrka 
anmärknii gsvärdt. Denna kyrka är den för

sta, som i Moskau bygdes af sten. Skeppet 
uti densamma är litet och mörkt ; hvalfvet > 
som uppbäres af fyra jättelika pelare, är tilli
ka med sidoväggarne från ofvan till nedan 
betäckt med frescomålningar, apostlarnes bil
der framstälda i gigantiska proportioner, med 
purpurmantlar och gyllene glorior. Muren, 
som på det ställe, der högaltaret står, är af- 
söndrad från den öfriga kyrkan, liknar en*af 
dessa fabelaktiga väggar, om hvilka orientons 
diktare sjunga ; det är en röd, med upphöjdt 
arbete smyckad af guld och ädelstenar prå
lande vägg. På båda sidor om den genom 
densamma ledande dörren befinner sig till hö
ger en af den grekiska kejsaren Emanuel må
lad bild af den helige Johannes, och till ven- 
ster en staty af den heliga jungfrun , som i 
sitt hår bär tvenne diamanter af oerhördt vär
de. Men hvad som har ännu mera värde i 
ryska folkets ögon, än alla dessa bilder, dia
mantkronor, detta guld och dessa färger, är 
de många, i egna förvaringsrum gömda, reli
ker från Frälsarens heliga rock, hvars äkthet 
ingen vågat bestrida, till Helgonens ben, hvil
ka tjena till alla slags andaktsöfningar och som 
läkemedel för alla möjliga fall af själs- och 
kroppslidande.

I denna kyrka begrafvas biskoper och 
krönas kejsare.

Olga.
(Forts, fr. föreg. N:r).

Ändtligen var han kommen till den punkt, 
då det ej blef honom något mera Öfrigt, än 
att utbedja sig, att Olga skulle besluta öfver 
hans lif, och detta ögonblick motsåg Olga 
sjelf, med tämlig otålighet. Men plötsligen 
och oförmodadt syntes nu på horizonten af 
den stora verlden en ny planet, som drog all
män uppmärksamhet till sig.

Furst Karin, en af naturen och lyckan 
gynnad yngling, ankom till Moskwa, der hans 
rang, hans skönhet, hans rikedom öfverallt för- 
värfvade honom uppmärksamhet. Snart var 
han samtalens allmänna föremål. Hvar och en 
talade om honom, synnerligast damerna, och 
af dessa framför allt de, som han skänkt nå
gon uppmärksamhet eller till hvilka han rig- 
tat några förbindliga ord. Man beundrade hans 
snille, till och med då han talade om vädret ; 
— och hvem kan väl undra derpå ? Gifves 
det något starkare mikroskop än förkärleken 
för en person? Den gör genier af sjelfva dum- 
hufvudena och förstorar flugan till elefant.

Smånigom spridde sig det rykte, att Fur
sten trolsade alla möjliga behag, att han var 
osårbar af kärlekens pilar. Hvilken sällsynt 
företeelse, hvilken förolämpning mot de sköna! 
Men ock, hvilken ära fi'r den, som möjligen 
kunde vinna seger ! livar och en tyckte sig
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höra ur kärleksgudens mun orden : ”hämnas dig 
sjelf, hämnas mig, eller jag förgås af ovilja.” 
Att låta Amor dö — -—-! Min Gud, hvilken 
barbarisk grymhet ! Hvem vet ej att fruntim
mer ej hafva något hårdt hjerta? Föröfrigt, 
huru lefva utan detta kära barn! Nej, nej, man 
måste hafva medlidande med honom och häm
nas honom, kosta, hvad det kosta vill. Den 
nye Alcides skulle angripas , besegras , fäng
slas. Ilvar och en af de sköna gaf Amor 
detta löfte. — Hela Moskwa är nu under va
pen, och alla våra skönheter äro rustade till 
strid. Darra, käcka yngling ; allt förkunnar 
ditt nederlag.

Den unge fursten undgick emellertid alla 
dessa faror och trotsade under leende alla de 
till hans förderf beväpnade ögon, ända till 
dess han ändtligon fick se — Olga. Hon för
dunklade alla de andra af sitt kön ; han var 
den skönaste af män. Han skall fatta kärlek 
till henne, sade de sednare, nedslogo ögonen 
och uppgåfvo hvarje förhoppning. Alla Olgas 
tillbedjare drogo sig i detta ögonblick, med 
förtviflan i hjertat, tillbaka. Boris ensam stod 
quar. Han talade med henne, hon svarade, 
men kort, tort och med förströelse .... hon 
hade tänkt på något annat.

När Boris efter några dagar ville besöka 
henne, afhölls hon af hufvudvärk från att mot
taga honom. Följande dagen träffades de på 
en bal. Fursten satt bredvid henne, dansade 
med henne, språkade med henne. På Boris 
hälsade man artigt, frågade efter hans befin
nande, men syntes alltför mycket upptagna, 
för att kunna afvakta ett svar. Han nalkades 
ännu en gång, men man bemärkte honom ej. 
Huru skulle ock detta varit möjligt? Fursten 
satt ju på andra sidan. Arma Boris! Du var 
på punkten att blifva lycklig, men nu är ö- 
gonblicket förbi. Dig blir ingenting annat öf- 
rigt, än att draga dig tillbaka. Detta gjorde 
han ock. Han lemnade salen, lemnade O!ga, 
och detta med blödande hjerta. Vi vilja ock 
för en tid lemna honom i hans enslighet, der 
han är olycklig. Må han der i stillhet begrå
ta sitt öde eller hafva mod alt förgäta sin 
sköna obeständiga

Olga var berusad af sin nya eröfring. Hen
nes furste syntes henne en Antinous när han 
(eg; han var vältalig, såsom Cicero, när han 
öppnade munnen, och en Gud, när han utta
lade orden: ”Olga, jag älskar dig!” Och i 
sanning hade Olgas behag så fängslat honom, 
att han ej fann någon konsert dräglig, der hon 
ej söng, och att han skydde alla baler, alla 
offentliga förnöjelser, som Olga ej förskönade 
medelst sin närvaro.

Förr älskade han spel med passion, men 
för Olgas skull f orsakade han korten. Förut 
hade han fördrifvit en betydlig del af sin tid med 
sina hundar och hästar; men Olga kom ho
nom att glömma båda ^delarne. Intet tvifvel 
således, alt han ej var verkligen kär !

Några illasinnade svara kanske, att man 
ändock kan älska på allvar. Dock, hvaije år
hundrade har sin egen method, och vi — vi 
lefva i nittonde århundradet, då de sköna i 
kärlekssaker ej hafva så stora anspråk, som 
t. ex. i Frans listes dagar. Åtminstone är 
jag säker, att ingen dam mer skulle våga att 
kasta sin handske på halsen af ett rytande le
jon och säga till sin tillbedjare:

Herr riddare, är eder kärlek så varm,
Som Ni försäkrar mig i denna stund,
Så hämta mig upp den handsken, 

och det blott af den orsak, att hon fruktar att 
ej blifva åtlydd.

Olga var emellertid fast öfvertygad, att 
hennes furste ej kunde lefva utan henne, och 
blott det förvånade henne, att han alltid tala
de om sitt hjerta, utan att tala om sin hand. 
Flera af hennes vänninnor hade redan lyck
önskat henne till en så skön förbindelse, till 
en så angenäm man; men mannen hade ej än
nu uttalat sig klart och tydligt. Slutligen lät 
hon på ett fint vis märka sin förvåning öfver 
ett sådant förhållande. Den älskvärde, öm
känslige fursten syntes sårad. ”Olga tviflar __
utropade han med passion — på magten af 
hennes retelse ; Olga vill gömma kärleken un
der äktenskapets isskorpa ! Kärlekens ömma 
leende skall vika för de eviga sorger, som 
städse åtfölja äktenskapet! Hon vill utbyta 
kärlekens rosenband med äktenskapets jern- 
kedjor ! Ack Olga! kårleken flyr allt tvång. 
Ett ord, ett enda olyckligt ord, och det är 
förbi med två älskandes lycka. Hade väl Pe- 
trarka så älskat Laura, hade han väl förevi
gat henne i sina herrliga dikter, som ännu i 
dag hänrycka oss, om hon blifvit hans maka ? 
Såsom Petrarka måste man älska ; såsom Lau
ra förtjenar Olga att älskas.”

Vid dessa ord bleknade Olga, ty om än 
fåfänga hade dårat henne, var dock hjertat 
oförderfvat. När fursten märkte det obeha«-- O 
liga intryck, som hans filosofi gjort på Olga, 
tilläde han med skicklighet: ”åtminstone vilja 
ej vi sjelfva förkorta tiden för vår kärlek ; 
denna sköna tid, gudomliga Olga, återvänder 
aldrig.” Méd denna åsigt kunde hon dock ej 
förena sig- Det lyckadrs honom ej förr alt 
lugna henne, än han gifvit henne löftet, att 
snart förbinda sig med henne. Detta löfte 
missbrukade han nu till förtroligheter, hviika 
Olga tålte, så länge de stannade inom grän
serna för det skickliga. Smånigom blef han 
så djerf, att endast dygden förmådde skydda 
hennes oskuld, och inseende laran i sitt läge, 
bad honom nu Olga allvarsamare än förut, 
att påskynda ögonblicket för deras förening. 
1 stället för att uppfylla hennes önskan, tänk
te fursten fastmera ut ny list och nya ränkor 
emot hennes dygd. Hans bemödanden voro 
dock fruktlösa, och just i det ögonblick, då 
de syntes segra, vaknade hos henne känslan af 
hennes eget värde, och hon visste alt med en 

blick, som betog honom hvarje förhoppning 
att ega henne annorlunda än som maka, till
bakavisa honom inom anständighetens gränsor. 
— Hans parti var snart taget.

När en morgon Olgas tankar sysselsatte 
sig med ”sin dyra furste,” inhändigade honen 
biljett från honom af följande lydelse : ”Ni är 
i högsta grad älskvärd, dyra Olga ; men hvad 
på jorden är dyrbarare än friheten? Det kostar 
mig mycket, ganska mycket, att skiljas ifrån 
Er, men mer skulle det kosta mig, att binda 
mig för evigt. Hjertat känner ingen förbin
delse och upphör att älska, utan att derföre 
uppgifva grunder. Hymens band är ett ok, 
som kan blifva odrägligt och tryckande. Ni 
vill ej älska på mitt sätt ; jag måste derföre 
säga er farväl, sköna Olga. Kalla mig, om 
ni så vill, trolös, falsk, men glöm ej det gam
la ordspråket : ”kärlekens eder äro skrifna i 
sand, det behöfs blott ett luftdrag för att igen
sopa dem.” I öfrigt kan det ej, med edra 
herrliga egenskaper fela, att ni ju finner en 
älskvärd, kanske till och 'med trogen man. Man 
vill påstå att det stundom är möjligt att stöta 
på en sådan Fenix. Men då jag ingalunda 
tilltror mig att vara en sådan, så lemnar jag 
Moskwa med de bästa önskningar för ert väl.

Karin”
(Fortsättning.)

Naturhistoriskt.
En sällsynt fisk, som nyligen blifvit 

fången och sannolikt hörer till 
sjöorm-slägtet.

Härmed erhålla våra läsare afbildningen 
af en fisk, som nyligen blifvit fångad på en
gelska kusten och utstäld i London. Den hö
rer till slägtet Ilegnlecus Glesne af familjen 
Tœnoidœ eller Bandfisken, som kallas så me
delst sin platta form och äro boltenfiskar, som 
sällan visa sig på hafvets yta. Deraf kommer 
det ock, att man blott sällan får se nägot exem
plar, och att öfver den storlek, som den upp
når, herrska de besynnerligaste förmodanden, 
hvaraf till och med uppkastas de påståenden, 
att en stor del af denna fiskart hörer (ill de 
så kallade ”sjöormarnes” slägte, och detta, i 
synnerhet på grund af dess med en kam för
sedda hufvud, kroppens vågformiga rörelser 
och långa, tunna utsträckning.

(Kvannämnde fisk visade slraxt sedan den 
blilvit fangad den skönaste och mest glänsan- 
de sillverlärg, nien förlorade snart efter sin 

, den vackra regnbågsfärgen. Naturfor- 
skarne Albany Hancock och D:r Dennis Em- 
bleton i London anståide en omsorgsfull gransk
ning af denna fisk och nedlade resultatet der
af i en föreläst afhandling uti en Tynside Na
turalists’ Field Club, hvai•ur vi utdraga föl
jande detaljer.

”Färgen på denna intressanta fisk var silf- 
vergrå, lik stanniolens, med undantag af några 
oregelmässiga, mörka fläckar och stripor på 
kroppens framdel. Vid nogare granskning be
märkte man på bröst- och hufvudfenorna 
glänsande regnbågsfärgor, af hviika den bia 
var den mest framstående. Lifvet liknade cn 
ovanlig tunn tveäggad värj klinga. Fiskens
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största tjocklek låg var försedd raed
strâsmor, hvilka i det 
ögonblick dem fånga
des voro £2—14 tum 
längs, af Ihviîka hvar- 
dera af $© ®ftersta 
voro öfvertragna sned 
en hud, som godtyck- 
ligt kunde uttäajaä, 
och som framtill till
tog i bredd. Bröst
fenorna äro tät bak
om hufvudfenorna ; de 
äro färglösa, fina, tre
kantiga och hafva en 
längd af tvä tum. De 
äro inalles 11 till an
talet ; deraf äro de 
fiesta böjda. Bukfe
norna äro représente- | 
rade af ett par star
ka, rätliniga ben af 
7—8 tums längd och 
öfverdragna af en tunn 
hud. Dessa ben äro • 
tillbakaböjda och rör
liga, så väl fram soin 
tillbaka. De skola vid 
fångandet hafva varit 
purpurröda, som fär
gen pä en kokt kräf- 
t a. Hela fisken är yt
terst mjuk och len ; 
köttet hvilt och fint.

mera uti magen än 
ryggen, hvilken sed- 
nare slutade i en skarp 
afplattning. Desslängd 
är 12 fot 3 tum; bak
om gälen är den 8 % 
tum bred, men blifver 
efterhanden bredare 
och är på ett afstånd 
af 2 fot redan 11 J/2 
tum. Denna bredd be
håller den pä en längd 
af omkring 1 ’/[fot, men 
blifver derpå omärk
ligt alltid smalare in
till stjerten, som en
dast är 3 tum bred. 
Hutvudets tjocklek vid 
fenorna är 2, på den 
tjockaste delen 3 %, 
ock på den tunnaste 
% tum.”

”På kroppen finnas 
åtskilliga smala, svart- 
aktiga, lätt krökta 
strimmor, hvilkas mel
lanrum äro öfversådde 
med punkter af samma 
färg, i synnerhet i när
heten afhufvudet, h vil
ket från munnen till 
hufvudfenornas kant 
är 9 tum. Den fram- 
re, mest framstående 
delen af denna fisk

En sällsynt fisk.

«

U:dra Häftet X:o 6
f”Aurora Polka” för Pianoforte af Jos. Czapek),

C. Petersen.

har lemnal lithografiska pressen och torde af resp. 

Prenumeranter afhemtas hos undertecknad, der äfven 

lösa Nummer äro att tillgå à 10 sk. B:co. Prenu

merationen fortfar med 4 R:dr B:co för 24 Nummer.

Obs. Med detta N:o följer omslag med innehålls- 

register till 2:dra häftet.
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B:co
Trädgårdsmästare-föreningens årsberättelse, med

22 plancher........................................................—
Bastian, eller den lilla Skorstensfejaren, med 6 

plancher................... —
Grekernes och Rjmarnes Mytbologi, med 32 lit

hografier ................................................. —
Ny Visbok, innehållande 483 sånger............................ —
Den hvita hinden, ett roande ät vent yr, med 22 bil

der i texten............................................ —
Ny ABC och Läsebok, med 8 bilder............................—

Plancher:
Prosten Hummels porträtt, stor planch .... — 
Higolette, stor planch i tontryck.............................. —
6 St. fina Stålgravyrer ..............................................—
Porträtt af Konungen och Drottningen .... — 
Vy af Götheborg, i tontryck, efter Billmark... —

2 R:dr B:co, 
då handel sker inom medio af nästa månad. 

Böcker:

B o R:dr 40 —
Obs. Då direkte requisitioner göras från landsorten, 

bör äfven medel till transporten åtfölja.
Götheborg den 15 Sept. 1849.
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’ Röfvarepris!
För att åstadkomma en snar realisation, säljas ne

danstående Böcker och Plancher, hvilkas ursprung
liga priser, enligt bifogade specifikation, uppgå till 1O 
R:dr B:co för

Nästa N:r trtgifves den 30 September. Enkla Jlfgr säljas à 8 *fc. JUtfÿs. C. Pelertens Officin, 18*9’




