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Johan Wolfgang von Goethe. mângfaldigaste anlag, och de skönaste tillfäl
len att tidigt bilda och öfva dem, slutligen

sett: ”Det var” — säger en själfull Britt — 
”liksom hade slump, snillegåfvor och bemö-

(Ur ”Ny Plutarch.”) danden träffat aftal att dana en karakter afde första offentliga stegens öfverensstämmelso

i

■

med det, hvad just tiden behöfde och ville, 
samt en snillrik furstes värdering, — och så 
uppstod en företeelse, sådan verldcn ännu ej

Johan Wolfgang von Goethe.

högsta ordningen.” Och öfverskåda vi Goet
hes väsende och verksamhet i det hela, så är 
det kanske mindre hans sersktlda förmögen- 

heters storhet, än allas 
harmoni, som gör ho
nom så ojemförlig. Hans 
uppträdande såsom skald 
inföll på en tid af or<t 
och brytning i Tysk
land, om hvilken det är 
svårt att bestämma, hu
ruvida hon mer bidra
git till hans, än han till 
hennes jäsning och ut
veckling. Så mycket 
är visst, att sedan han 
i Leipzig börjat sina 
juridiska studier och 
lagt en fast grund till 
redbar odling, och se
dan han fulländat den 
i Strasburg, der Natur 
och Shakespeare blefvo 
hans valspråk, —gjor
de hans ”Götz von Ber- 
lichingen” och ”Werter” 
ett intryck på hela 
Tyskland, sådant man 
ditintills aldrig erfarit 
De träffade lifvet och 
det närvarande. Arf 
prinsen af Weimar*, el 
dig för allt stort ocl. 
skönt, såg Werther 
författare, — och bjöd 
honom, när han anträd 
regeringen, till sitt hof 
Här danades nu den till 
hälften berömda, till

sinne, 
sonen 
helt- 
sund

Goethe! — hvilken verld af föreställnin- 
icke för oss, när vi nämna 

menniskas lif, som
gar öppnar sig 
detta namn ! det är icke en 
det betecknar, — det 
är en hel tid, en bild- 
ningsepok, den vi sjef- 
ve tillhöra. Ett sådant 
helt låter sig icke fat
tas inom ramen af nå
gra blad, och sin lef- 
nad har Goethe sjelf 
bäst beskrifvit; oss blir 
alltså blott en föryn
grad teckning i få ka
rakteristiska drag möj
lig.

Denne seklets un
derbare man (såsom en 
Fransk skriftställare kal
lar honom) föddes i 
Frankfurt am Main den 
28 Ang. 1749, och upp
växte i förhållanden, 
sådano ett välordnadt 
borgerligt hushåll i en 
liflig handelsstad med
för. Fadrens allvar
samma, redbara, nästan 
till det pedantiska grän
sande karakter, modrens 
poetiska och derjemte 
praktiska lynne, som tog 
verlden med lätt 
förenade sig hos 
till ett lyckligt 
D»r t ill kom en
kraftig organisation, be
hag och värdighet i 
skick och utseende, de

........ -JT'
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hälften illa utropade snille-epok, om hvilken 
sä mycket är skrifvet och uppdiktadt. Ilnru 
ofta klagar man ej öfver ceremoniell och for
maliteter, som hämma hvarje fri kraftyttring! 
Inträder en gång det motsatta fallet, — så 
klagar man åter. Men denna epok var blott 
en öfvergång. Goethe gjorde 1786 en resa 
till Italien, och — kom förändrad, men än
dock åter densamma, tillbaka. Han hadeblif- 
vit klar för sig sjelf. Jäsningen var öfver- 
stånden; i Grekernas kännedom renades hans 
sträfvan, — han skapade mästerverk pä mä
sterverk. Märkvärdigt blir det, att Goethe, e- 
huru i all sin tid högt ärad, likväl, ju rena
re och ljusare hans inre framträdde, desto- 
mindre fann det stormande bifall hos mäng
den, som hans första, dunkla, lidelsefulla ut
brott hade uppväckt. Den allmännaste och 
varaktigaste enthusiasm framkallade hans 
”Faust’’, — som just inföll mellan den dun
kla orons och medvetandets period. Här sy
nes den poetiska verkningens rätta sfer vara. 
Längre fram delade sig publiken för Goethe 
i afgudiska dyrkare och motståndare, af hvil- 
ka de förre troligen skadade honom mer än 
de senare. Emellertid uppsteg han äfven i 
det yttre lifvet från den ena värdighetsgraden 
till den andra. Han syntes vid sin furstes si
da, öfver hvilken han förmådde allt, såsom en 
välgörande genius, och föga förträffligt sked
de, som icke Goethe föranledt eller fulländat. 
Men också icke blott hans furste — alla de 
store på jorden täflade, att bevisa honom sin 
värdering. Han steg till minister, erhöll af 
Alexander Newsky-orden, af Napoleon Heders
legionens storkors, och hundradetals utmärkel
ser af hvarje slag. Så åtnjöt han, på det in
re liksom på det yttre lilvets höjd, äfven af 
naturen med kärlek omhuldad och vårdad, en 
åt blott få beskärd kedja af välsignade år, i 
rastlös men angenäm verksamhet. Under se
nare hälften af sin lefnad vände han sig från 
den poetiska skapelsen mer till den vetenskap
liga betraktelsen, — och midt ur historiens 
och naturens allvarliga studier kallade honom 
dödens stilla genius från en verld, hvars verk
ningskretsar voro för denne ande för trånga.

Goethe dog den 22 Mars 1832. Omätliga 
äro de verkningar, som från honom utgingo, 
ojemför igt var intrycket af hans personlighet. 
En värdighet utan anspråk, en osökt höghet, 
en af humor förmildrad kärleksfull storhet låg 
i hela lians väsendes uttryck, som verkade o- 
utsägligt. På det most träffande sätt beteck
nar honom måhända en tysk skalds ord, som, 
kommande från honom, sade : ”Jag var inför 
honom till mods, liksom inför en, den der på 
en gång är min konung och min fader.”

Det är biografens pligt, att rätta villfarel
ser, som ulbredt sig om en sådan mans ka
rakter och värde. Efterverlden bör icke få 
säga : Tyskland har misskänt sina största män. 
Ofta har man tillvitat Goethe brist på delta
gande för statens och mensklighetens intres
sen ; ett ^sådant tillmäle bortdunstar vid något 
studium af hans verk ; huru kunde det mensk- 
liga blifva fremmande för en själ, ett hjerta, 
sådant som detta ? man förstod icke det visa 
återhåll, den stilla, men stora lärdom som låg 
i hans tystnad om dylika ämnen. Man har 
sagt, att han aldrig blifvit rätt populär ; 
när var det verkligt stora populärt ? Man har 
förebrått honom stolthet, — emedan han icke 
hälsade för broder och omfamnade hvarje li
ten skald och härmad filosof, som kom till 
Weimar. Man har ändtligen såsom skald jem- 
fört honom, till hans skada, med Schiller. U- 
tan att nämna, det ingen i verlden djupare 
insåg och lifligare kände Goethes storhet, än 
Schiller, som först genom honom blof upplyst 
om sig sjelf, torde, hvad vi hafve att säga 
om Goethe såsom skriftställare, äfven göra 
detta för oss tydligt.

Att analysera hans verk, dem hela Europa, 
ja den bildade verlden känner, är här icke 
stället. Men följande torde vara tillräckligt. 
Man bedömer Goethe ganska ensidigt, ja all
deles orätt, när man blott uppfattar honom så
som skald. Poesien var blott en del af hans 
väsende och bemödanden. Dessa tillhörde verl
den, lifvet, vetenskapen, i det stora och hela. 
Hans lefnad betecknar en hel tids bildnings- 
gång, och hans verk måste icke betraktas, likt 
andra skalders, blott i och för sig, utan så
som fragmenter af hans biografi, den de, sam- 
mantagne, framställa. De uttrycka bildnings
grader. Derföre är redan i hans poetiska ar
beten den mångsidighet, som icke har sin like 
i skaldekonstens verld, det mest frappanta. 
Poömerna, som, från den högsta flygt till det 
mest lekande skämt, anslå menniskobröstets al
la strängar, den med natursanning och djup 
känsla tecknade Werther, den liffulla Wilhelm 
Meister, de djupt sedliga Valfrändskaperne, de 
filosofiska Vandringsåren, de intagande små 
Berättelserna, den trohjertade Berlichingen, 
den stort och tragiskt tänkta Egmont, den ef
ter lifvet målade Glavigo, den rena, höga 1- 
phigenia, den haltffulle Tasso. den giganliske 
Faust,den fina Eugenie, denpsychhologiska Lust
spelaren, de lätta Operetterna, de innerliga Sy
skonen, den högt poetiska Pandora, den home- 
riska Achilleis, Herrmann med sin Tyska ka
rakter, den satiriske Reinecke, den treflige 
Divan, •— äro produkter af ena hand ! den
samma, som i ”Propyleerne” rest ett tempel, 

åt den bildande konsten, — densamma, som 
tecknat Winckelmanns och Hackerts lefnad, bragt 
Cellini, Diderot och Voltaire närmare Tyskar- 
ne, gjort utkast till en lära om färgerna, ut
bildat växternas och djurens morphologi, fast- 
hållit molnens, upplifvat bergens gestalter, — 
som genom sin trollkraft fört Öster •— till 
Vesterlandet, och lefvande förmält fornåldern 
med den senaste nutid. I alla dessa regioner 
trängde den väldige anden till innersta djupet, 
och det betecknar honom, att han öfverallt, 
sjelf fullkomligen införlifvad med ämnet, ut
talade gåtans lösningsord. Det var Goethe, 
— och tiden har så föga ilat honom i förväg, 
att fastmer ännu många åldrar skola förrinna 
i evighetens haf, innan tiden blir tillräckligt 
mogen att fullt begripa honom.

Olga.
(Forts, fr. föreg. N:r).

Halva quinnorna en gång af hjértats grund 
fattat ett beslut, så utföra de ock detsamma, 
med en kraft och ihärdighet, som vittnar om 
stor sjelfbeherskning. Härutinnan stå do visst 
ej efter männerna.

Olga, hvilken det felades blott ett steg för 
att blifva en modern Lais, hade plötsligt blif
vit en hjellinna i dygd. Hvarje fåfäng och 
obetydlig tanke dog i hennes själ, och hela 
hennes tillvaro helgades nu åt tatikan på Bo
ris. Hon tänkte sig honom närvarande, öpp
nade för honom sitt hjerta. ”Du har lemnat 
mig,” sade hon ; ”du hade rätt derlill. Jag 
vågar ej hoppas din återkomst, men önsknin
gar för ditt lugn vågar jag hysa, och aldrig 
skola de slockna i min själ. Glöm din maka, 
när minnet af henne oroar dig. Var lycklig, 
hvarest du ock månde vara. Jag skall en
dast sysselsättas med erinringen af din kärlek, 
och Gud skall stärka mig, så att jag ej du
kar under för sorgen. Jag vill lefva, på det 
att ett troget hjerta må finnas quar för dig, 
utan att du vet det. Kanske säger dig en 
aning min ånger och min kärlek, kanske hvi- 
sknr en medlidsam skyddsande i örat : Boris, 
vandra ej ensamt genom lifvet ! Du öppnar 
då dina ögon, och i aflägset fjerran, långt bort 
i den dunkla natten, skådar du, såsom bakom 
ett moln, din sörjande Olga, hvars hjerta och 
tanka följa dig öfverallt. Kanske .... dock 
jag skulle önska, hvad jag ej vågar hoppas 
.... Nej, jag vill, jag måste älska dig utan 
hopp.”

Smånigom förlorade hennes smärta sin bit
terhet och förvandlades i ett mild t, svårm o- 
digt bekymmer. Hvarje dygdig känsla beled-
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sagas af glädje, sjelfva ångrens tårar hafva 
sitt behag ; ja, ångren är dygdens morgon- 
rodnad.

Dock Olga skall snart blifva moder. En 
ny känsla skall bestorma henne. Skall hon 
deröfver fröjda eller bedröfva sig? En tid 
bortåt var hon ej i stånd att göra räkenskap 
för sina känslor. Jag skall snart blifva mo
der, sade hon till sig sjelf, men ej en faders 
ljufva leende skall mottaga mitt barn vid dess 
födelse, inga fröjdetårar skola falla på dig, 
oskyldiga varelse. Faderlös är du. född. Det 
första föremål, som dina ögon se, skall vara 
ea bild af smärtan. Dook ske himmelens vil
ja ! Ånyo känner jag pligter, att lefva och li
da. Så var mig då välkommet, dyra barn, 
mitt hjerta skall fördubbla sin ömhet mot dig. 
För din skull vill jag undertrycka min kla
gan. Dina första blickar skall ej se några 
tårar. Blott en moders kärlek skall vänta på 
di<r, och med din födelses stund begynnar för 
henne ett nytt lif.”

Ifrån denna stund tänkte hon ej på något 
annat än att värdigt bereda sig på sina fö
restående pligter. Böcker i uppfostringsläran 
voro nu hennes enda läsning, och den rigtiga 
känsla, som i quinnans hjerta leder säkrare än 
förnuftet, lärde henne att af alla systemer ut
välja det bästa. ”Jag var ingen god maka, 
sade hon suckande till sig sjelf ; jag vill då 
åtminstone vara en god moder och såsom sådan 
bemöda mig, alt genom troget uppfyllande af 
alla mina pligter, godtgöra alla de fel, som jag 
begått som maka, så vide ske kan.”

Hon räknade dagarne, stunderna, älskade hvars öppningar man har mer än en skön ut- 

sitt barn redan förut och slösade på detsam
ma de vackraste, ömmaste namn.

Ändtligen födde hon en son, som förenade 
fadrens och modrens drag. Snart glömde hon 
för de ljufva rörelserna af ljuf, helig fröjd, 
som fyllde hennes själ, hvarje bekymmer. Ilon 
kunde ej taga ögonen ifrån sitt barn. Allt, 
allt, som omgaf henne hade en gladare, en 
mera leende färg. För kort tid sedan hade 
hon knappast vågat lemna sitt rum, af fruktan 
att få se föremål, som kunde gifva näring åt 
hennes bekymmer, påminna henne om hennes 
förhållande. Trädens susande, sorlet af en bäck 
förökade hennes svårmodighet ; foglarnes sång 
förvånade hennes öra och hjerta. Nu var allt 
annorlunda. Hvilken glädje, att, på sina ar
mar i det fria, vagga det kära barnet ! Solen
sken gladare, då den återstrålade från hennes tvärbrant ner emot
sons kinder, grenarne böjde sig, för att helsa 
hennes dyra barn ; i bäckens sorl förnam hon 
smekande ord; foglarne söngo endast för hen
nes son, fjärilerna vaggade sig för hans skull 
à blommorna; med ett ord, h>a vir moder.

Det enda, som störde hennes lycka, var 
tanken på Boris, olycklig genom henne. — 
”Jag fick på min lott — sade hon suckande 
för sig sjelf — den ljufvaste lyckan. Gläd
jetårar fylla mina ögon; men han — sörjan
de och öfvergifven vandrar han i ett vidt, 
glädjelöst fjärran. Ack måtte en engel hvi
ska i hans öra hans makas återgång till dyg
den ! Ja, jag vågar säga, ånyo är jag honom 
värd ; man ack, han vet det ej : på lastens 
bana ser han mig, håller mig för en fiende 
till dygd och ära .... Ack, komme han blott 
tillbaka npå ett ögonblick, blott för att se sin 
son ! Skulle han då kunna säga att jag ej är 
värd en sådan skatt ? Kunde han beröfva mig 
don? Ack blott för att trösta honom, ville jag 
gerna sjelf försaka trösten; för att veta ho
nom lycklig, ville jag med glädje, afsäga mig 
all egen lycka.”

Emellertid våxte barnet och utvecklade 
sig, såsom en blomma vid morgondaggen. Det 
började gå på gräsplanen, att stamma sin mo
ders namn, att smeka henne, att aftorka de 
tårar, som stundom fugtade hennes ögon.

(Slut härnäst).

Sachsiska Schweiz.
(Se N:o 4—5.)

Landtpar tier.
Vägen från stora vinterberget till ”Kuh

stall” förer genom en härlig skog, igenom 

sigt till de jättelikaste bergspartier, bland andra 
till en framskjutande klippa, der en hjort år 
1558 ursinnigt anföll kurfursten August, 
som lyckligt nedlade densamma ; nu för tiden 
står här en paviljong, som erinrar om detta 
jagtäfventyr. Under vägen gifves äfven präk
tiga echo, och det lönar gerna mödan att säl
ta sina lungor något litet i rörelse, alldenstund 
återskallet tydligen upprepar fyra- och fem- 
stafviga ord. En Wienare, berätta förarne, 
har till och med uppleft det sällsynta fallet, 
att då han ropade : Windischgrätz, har echot 
svarat: Blodhund. På en med afsatser för
sedd klippremna hinner man till Kuhstall 
(fähus), den största hålan i Sachsen, som går, 
100 fot lång, 18 fot hög och 16 fot bred, 
genom berget och på andra sidan sluttar så

Habichts dalen, att man
har måst, medelst ledstänger, förebygga faran 
af att nedstörta. Den sig i det inre utvidgan
de hålan har många klyftor ; de till en del 
med dörrar försedda klyftorna begagnas till 
kök och källare, en klyfta tjenar till Orche

ster, der värdens ”holdseliges Töchterlein” 
mycket förtjusande sjunger och spelar harpa, 
accompagnerad af en violin och en guitarr, 
eller ock någon gång spelar upp till dans, 
om sällskapet känner sig nog talrikt för att 
öppna en bal champêtre. Under kriget gömde 
man boskapen här, hvaraf hålan här fått sitt 
namn ; det finnes ännu spår efter alt den va
rit tidigare bebodd och befästad. En derin- 
vid liggande mindre håla heter barnsängen 
och doppfunten, bredvid hvilken man kommer 
in uti en klyfta, som medelst med konst in
huggna och lagda steg förer upp till en de 
härligaste utsigter, som sachsiska Schweiz har 
att uppvisa. Genom en annan, likaledes med 
steg försedd klyfta, stiger man ned till en plats 
der det finnes ett skönt echo och en rysligt 
skön blick ner i Habichtsdalen; deremot är ut- 
sigten till Affen-, Bären-, Falken-, Lilien-och 
Schrammstein förtjusande. Från ”Kegelstein” 
skall man i trettioåriga kriget hafva predikat ; 
vid tvenne hålor, ”Schneiderloch” och ”Pfaf- 
fenloch,” har sägen knutit två mycket möjliga 
tilldragelser, hvaraf den sednare ännu stadfä
stes af Pfaffenklyftan : Presten i Lichtenhain 
skall nämligen hafva flygtal till Pfaffenloch för 
Hussiterna, men blifvit upptäckt och nedstör
tad i Pfaffenklyftan. Kriget har dessutom gra- 
serat här, och icke endast Hussiterna, utan äf
ven Kroaterna hafva mördat och bränt i nej
den, år 1632 ; år 1637 plundrade här de med 
Sachsen förbundna Österrikarne under Hatz
feld, och först året 1643 vände innevånarne 
tillbaka till sina nedbrända byar, sedan man 
tills dess hållit gudstjenst i ”Kuhstall.” En 
sann njutning är det att från Kuhstall se so
lens upp- och nedgång ; det är också derfö- 
re vid densammas nordliga ingång sörj dt för 
den resandes behof, medelst ett godt värds
hus.

Genom Minthsdalen och på venstra stran
den af Kirnitsch kommer man in i Lichten- 
haindalen, hvarest denna öfver grottan, ”ihå
liga stenen” kallad, nedstörtande bäck bildar 
ett vattenfall, som medelst konst blifver star
kare, idet man uppdämmar vattnet. Icke långt 
derifrån ligger llaidequarnen, något längre 
bort Dietrichsdalen, derpå följer Kirnitschber- 
get med Kirnitschhorn, under det man ser 

indeltrappan , Kroatenschluckt och Höllen
grund o. s. v Från Ostrauquarnen kommer 
man till stentrappan, den mörka trädgården, 
och snart befinner man sig i den lilla staden 
Schandau, som vi redan hafva omtalat på vår 
Elbcfart. Öfver staden och Kirnitsch-dalen, 
reser sig Schlossberget, något nordligare Li
lienstein, gent emot Königstein, till hvilket en 
färja förer.
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Vägen till värt 
nästa parti förer oss 
till "Branden,” en 
bergslätt, som har 
sitt namn afen skogs
brand. Delta ställe 
har en härlig utsigt. 
Derifrån går vägen 
längs med en fo
rellbäck bredvid 
kungsvägen, men 
snart tager den af 
till venster, tämli
gen brant uppåt och 
vi måste klättra, 
förrän vi hinna de 
konstgjorda steg<n, 
som föra till platån. 
Här som öfveralltär 
sörj dt för lifsmedel 
och nödtorft, och 
vid sidan af de and
liga gå de lekamliga 
hand i hand. Ut- 
sigten från Branden är en af behagligaste i 
hela sachsiska Schweiz och skiljer sig vä
sentligen från de flesta andra, som utmärka 
sig mera genom vild skönhet, än verkligi be-

Schandau.
makaren, friherre von Klettenburg, satt fån
gen, förrän han på Königstein miste sitt huf- 
yud, likaså hölls grefvinnan Cosel, den beryk
tade August den Starkes älskarinna, här in
spärrad.

Genom en härlig dal, hvars medelpunkt 
bildasfaf en smaragdgrön äng med en liten bäck, 
medan höjderna rundt omkring äro betäckta 
med barrskogar, ur hvilka på ena sidan Uo-

hensteinslottet höjer 
sig, vrider vägen sig 
upp till Hockstein 
som blifver mycket 
mödosam, då man 
hunnit till Wolfssch
lucht, genom hvilken 
man, på trappsteg 
och stegar uppnår 
platån. Öfver eu bro, 
som sväfvar 150 fot 
öfver Polenzdalens 
djupa afgrund och 
låter Hockstein sy
nas som en klippö, 
förer vägen genom 
unga planteringar till 
byn Rathewalde och 
beständigt vid aro i 
bergen till Amselda- 
len och Amselfallet, 
ett af de skönaste 
på hela berget ; det 
förstoras genom kon

sten och nedstörtar öfver Amselloch. Amsel- 
dalen med sina ofantligt stora, rundt omkring 
lodrät sig höjande bergväggar, eller fasthel- 
dre bergpelare, hvilkas hufvuden krönas af 
gran och furuträn , soin ensamma sväfva i 
luften, är utan tvifvel en af do egendomliga
ste punkter i sachsiska Schweiz och skulle 
äfven, sitt vattenfall förutan, förljena ett 
besök.

Kronan för hela 
sachsiska Schweiz 
bildar Basteien, som 
är höjd 680 fot öf
ver Elbes yla, och 
erbjuder ulan tvifvel 
den vackrasto ulsigt 
i hela Tyskland. 
Gentemot , på den 
andra sidan Elbe, 
ligger Ober-Rathen, 
som, på en half mils 
afstånd från Lilien
stein, bildar en 340 
fot högre spets, hvar- 
ifrån man har den 
härligaste utsigt, och 
der man ser den bre
da Elbeströmnien 
slingra sig som ett 
silfverband. Mar
terteile, Steinschleu
der, den nya bron 
och Neu-Rathens port 
äro alla förtjusande 
punkter, och Kana- 
peen eller den lilla 
Bastei erbjuder en 
så skön blick öfver 
Elhedalen, att knap
past en dylik finnes. 

(Forts.)

som man ser ige-

Kuhstall.

öfver hvilken 
höjer sig.

baksidan af 
njuter man

Men 
saknar f 

vatten- ■'

nom gult, rödt eller 
blått glas, 
också här 
man en stor
yta och endast skog, 
berg, äng och åker- 
fält afvexla bro- 
kigt med hvarandra. 
Genom en skuggig 
björkskog hunno vi 
till den lilla staden 
Hohenstein, med om
kring 1000 innevå
nare , 
slottet 
Från 
slottet
en härrlig utsigt till 
Zinnwalde, Himmel
reich 0. s. v. I Au
gust den Starkes 
björnträdgård blefva 
de sista björnarne 
dödade först 1756. 
Man besöker också 
här Köhlergärtchen 
och Klettenburg, der
den förmenta guld-

hag. üfverraskande verkar utsigten öfver 
detta landskap, då man ser det genom glas 
af åtskilliga färger, och man känner sig lika
som försatt till en död ödemark, på ett af 
den glödande solen belyst berg, i ett vinter
landskap, allt efter-
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Tukthuset i Halle.

Fängelsereformer.
ii.

(Fofts. fr. föreg. N:r).

Vi må nu pröfva, huru långt man hunnit 
genom de bittills‘gjorda bemödanderna i straf- 
fängelsereformen, i synnerhet genom de två 
amerikanska systemerna. Men förrän vi un
derkasta dessa Ivänne systemer någon prof

iling i afseende på deras verkan på föibry- 
tarnes förbättring, bafva vi ännu, att med 
hänseende till försoningens ändamål, att an
märka, att dessa båda syslemers stränghet, i 
synnerhet det tryckande i ensamt fängelse, 
blifvit mycket lofordadt af dess försvarare. I 
början var väl detta mera en eftergift för 
den råa folkhopens mening, än en önskan att 
genom denna reform berede förbrytaren en 

mildare behandling hvarpå i alla fall intet af
seende kunne göras. Visserligen, den som så 
talar, den har ännu icke lärt all uppskatta 
menniskans högsta goda, friheten, kanhända 
ännu icke lärt att känna den, och det en
dast på grund deraf, att man alldrig har va
rit i saknad af friheten. Frihetens beröfvan- 
de är redan i och för sig tryckande nog. Den 
förträfflige och mångårige föreståndaren för



Ä1S ïliustreradt Söndags-Magasin. (ÏÎ1 årgången

mål, som skall 
Förtröstan på 
två mäktiga

denna förhoppning till dagen för hans frihet, 
återgifves åt samhället med förminskade mu
skel-, nerv- och själskrafter, och således äf
ven med ökad retlighet och förminskad kraft 
att motstå det onda. Detta är också mycket 
naturligt. Till den önskade sjelfgranskningen 
fordras en viss andelig fond och öfning i att 
tänka. Den menskliga anden, isynnerhet hos 
mindre bildadt folk, hvilka icke äro så vana 
vid en sträng och följ drik eftertänka, har ic
ke här den spänstighet, att den en längre tid 
under ensamheten med nytta kan sysselsätta 
honom med sig sjelf; de naturliga följderna 
äro dödlig ledsnad, sinnesslöhet, raseri, när 
man icke gifver honom något arbete. Får han 
deremot arbete uti-itt rnsamma cell, så är det 
ännu mindre att af honom vänta någon gransk
ning af sig sjelf, ty ju mindre andlig fond 
som finnes, desto mera skall fången fästa sig 
vid arbetet, för att deruti finna förströelse.

Helt annorlunda är deremot verkan af en
dast delvis ensamhet, vare sig i det regelmäs
siga upprepandet af ensamheten för natten i 
sofcellen eller som disciplin-straffmedel-, ty här 
komma just de goda verkningarae af ensam
heten, som i enskilda fall icke kunna uttala 
sig, att på det starkaste framträda, då den 
förlamande verkan, som framalstras af tidens 
längd, ailägsnas ; i synnerhet verkar ensamhe
ten under sömneu ytterst välgörande pä sin
net, som om natten, då dat ej bomärkes af 
någon menniska, är mest böjdt till förbindelse 
med Gud.

Härvid torde man dock icke lemna utan 
afseende, att ensamhetscellerna i och för sig 
icke verka någon förbättring, utan åro endast 
att betrakta såsom förberedelse till förbryta - 
rens sinnesstämning, och att de, såsom sådana 
kunna begagnas till hans förbättring, likasom 
jordens plöjning, innan säden nedlägges i den
samma. Göres emellertid intet vidare, si blif- 
ver hans inre dödt, ja ofta lemnadt till pris 
åt förtviflan eller hämnd.

Har förbrytarens sinne blifvit mottagligt 
för förbättrande intryck, så kunna först be- 

. mödauderna begynna att gifva desamma en 
i sedlig hållning, i det man bemödar sig att 

bibringa honom en religiös verldsåskådning, 
äfvensom den högre betydelsen af den så nöd
vändiga hågen för arbetet. Men båda krönas 
endast i sådana fall med framgång, när det 
är möjligt för anstaltens tjenstemän, att när
mare lära känna individualiteten al hvarje sär
skild förbrytare.

På hvilket sätt förmår nu ensamhetssystemet 
att understödja dessa bemödanden? Hvad del 
beträffar att lära känna fångarne, så skall 
detta, änskönt försvararne af ensamt fängel
se påstå motsatsen, nästan aldrig kunna ernås 
vid delta system. Enhvar kan ju här sjelf 
döma. En menniskas karakter lärer man ju 
endast känna genom mångsidig beröring med 
densamma-

grundpelarne i menniskolifvet. Den som kan < 
bedja och arbeta, går icke under. Lär för- i 
brytaren att förtrösta på Gud och arbeta, och t 
du kan utan fruktan återgifva honom åt sam- ’ 
hället ; han har förbättrats. Och må vi pröf- ; 
va, huruvida amerikanska fängelsesystemen un- : 
derstödja dessa bemödanden eller icke.

Tysthetssystemet skall man mindre kunna 
berömma såsom åstadkommande ett sådant in
flytande i afseende på förbättringen. Det er
fordras dessutom till dess vidmakthållande 
en så barbarisk och ovillkorlig stränghet, att 
hvarje godt intryck af denna konstmässiga af- 
söndring af fångarno just derigenom återtill- 
intetgöres. ”Tystheten” — heter det i en god 
och intressant hållen uppsats öfver vansinnet 
i fängelset, af en försvarare af det philadelfi- 
ska systemet — ”tillsamman med menniskor, 
med hvilka man inom sig känner den naturli
ga böjelsen att utbyta sina ideer och uttryc
ka sina känslor, är det största moraliska tvång, 
som antingen bringar till öfverträdelse af för
budet eller till förtviflan, ja till och med till 
vansinne, Tystheten vid Auburnska systemet 
tryggar icke mot vansinne medelst kamrater
nas närvaro, utan befordrar det fast mera, då 
böjelsen till att tala här hvarje ögonblick blif- 
ver retad, oansedt, att detsamma måste utöf- 
vas med stränghet och omöjligt kan ske utan 
straff, hvilket till disciplinens vidmakthållande 
så sparsamt som möjligt borde användas i ett 
fängelse, om man icke vill framkalla liknöjd
het mot fängelselagarne, mot hedren och mot 
sjelfva straffet, hvilken liknöjdhet äfven de 
flesta gröfre förbrytare hafva visat i fängel
set, hvarföre ock de, under sitt första häktan
de oftare straffade, så mycket säkrare komma 
in för andra och tredje gången.”

Annorlunda förhåller det sig, åtminstone i 
detta afseende , med afsöndring i celler — 
cellsystemet —, änskönt äfven detta medel be-

i römmes mera, än det förtjenar. Man beröm
mer det derföre, att det gör det djupaste och 
varaktigaste intryck till bättring på förbrytaren, 
i det han öfverlemnas till eftertänka, och för
tager honom all lägenhet till förströelse, hvil
ket själasörjarens bemödanden för det mesta 
understödjer.

Det vore origtigt att vilja förneka ensam
hetens stora inverkan på menniskans själ och 
sinnelag ; det är här endast fråga om att fä
sta uppmärksamheten vid de många modifika
tioner, som denna allmänna sals är underka
stad i sina enskildheter ; ty hos enskilta indi
vider beror det mycket på ensamhetens var
aktighet. då man vill bedöma om densamma 
skall verka fördelaktigt eller icke. G. Combe, i 
sin erfarenhet öfver de nordamerikanska fän
gelserna, säger om det ensamma fängelsesy
stemet, att dessa i allmänhet höjer fångens 
motta "likhet för moraliska och religiösa in— O o
tryck genom nerv- och muskelsystemets för— 
slappning, men att han, genom utsträckning af

fängelserna i Kaiserslautern, Obermaier, ytt- j 
rar i sin, år 1835, utkomna ”Anvisning till 
förbrytarnes bättring,” att för den annars ty- I 
gellösa förbrytaren, ej finnes något större qual, i 
än att så väl i början som ofta under en läng
re tid, vara nödsakad att foga sig i ett åter
hållsamt och tvunget lefnadssätt uti en för- 
bättringsanslalt. ”Detta” säger han — ”för 
att tillrättavisa sådana, som kanske kunna tro, 
att straffet icke har något värde och någon 
kraft utan jernklädning och iklädande af den 
brokiga fångdrägten,” — Obermaier — för 
detta militär — är nu med regeringsråds ti
tel sedan november månad 1812, föreståndare 
för tukthuset i München — beläget i första
den Au —. Kongliga stadsstyrelsen hade valt 
den rätta mannen, derigenom den icke såg på 
fackstudium, som Obermaier i en så hög grad 
besitter. Jag har uti mina verk ”Om straff
anstalter för onda förbrytare,” Heilbronn 1841, 
skildrat Obermaiers verksamhet i Kaiserslau
tern, och är det mig nu ett nöje, att i Mün
chens tukthus se de intryck bekräftade, som 
Kaiserslauterns dengång gjorde på mig.” Se
dan tillträdet af hans tjenstebefattning har ic
ke en enda fånge fått korporlig tillrättavisning. 
Följderna af denna humana behandling äro 
tydligt gunstiga. Träder man in i huset, så 
finner man icke endast den största renlighet 
och ordning, utan älven en fullkomlig förän
dring uti botgörarnes fysionomi. Tjufanletet, 
de råa minerna, den skyggt förslagna irrande 
blicken äro försvunna : Allvar och ett besked
ligt, öppet förhållande visar sig i nästan alla 
ansigten. Obermaier lemnade de mest giltiga 
bevis uppå, huru olika mäktigt en af menni- 
skokännedom och humant sinne ledd behand
ling, som ännu i den argaste förbrytaren ärar 
menniskan, verkar på fångens förderfvade själ, 
och denna våldsamma stränghet, som fortfa
rande endast behandlar fången som en luran
de fiende, den der icke längre har anspråk på 
aktning för sitt menniskovärde. Tillfredsstäl
lande visade sig husets förbättrade disciplin, 
knapt ett år efter dess införande, da, vid slu
tet af 1844, elden bröt ut i en sidobygnad 
vid anstalten. Föreståndaren uppbådade ge
nast 200 förbrytare till släckning. Bland des
sa voro 2 jernklädda och 30 dömda till åtta 
och flera års tukthusstraff. Alla dessa fångar 
bildade nu en rad ned till den, på något af- 
stånd förbiflytande, bäcken, och blefvo deri
genom snart herrar öfver elden. Icke en en
da af dem hade begagnat den gunstiga lägen
heten. för alt undkomma.” Allt detta var 
möjligt utan införandet af det philadelfiska 
systemet.

I det vi nu öfvergå från pröfningen af det 
mycket berömda inflytandet af det amerikan
ska systemet på förbrytarnes förbättring, haf
fa vi att i korthet angifva det 
ernås genom bättringsförsöken.
Gud och arbetsamhet äro de 
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’■ Men beröringarne könne icke vara mång
sidiga, när menniskan icke kan röra sig mång
sidigt. Ju större tvång det åläggas henne, i 
tal, görande eller låtande, men i synnerhet i 
omgänge med sina likar, desto mindre låter 
det sig utröna, huru den menniskan är. En 
menniska som året igenom sitter i en cell, och 
endast en gång i veckan ser föreståndaren, 
presten o. s. v. och utom dessa och tjenste- 
raånnen aldrig kommer i beröring med någon, 
längtar efter meddelande, och skall visst visa 
sig vänlig mot de personer, som komma till 
henne, skall låfva allt godt, isynnerhet inför 
presten, för att få denna att oftare komma 
åter och underhålla henne. Om hansförderf- 
vade böjelser, vrede, rofgirighet, hämnd o. s. 
v., hafva försvagats eller om de hafva mera 
rotfästat sig, hvem kan afgöra det? Förbry
taren har ju icke haft något tillfälle till att 
lägga antingen det ena eller det andra i da
gen, och just derföre, att en dygd eller 
bortläggandet af en böjelse aldrig ar möjlig 
utan öfning, men öfning uti de flesta fall 
är åstadkomlig blott uti en fri rörelse, så är 
e.n i cellen följande förbättring blott sällan att 
lita på. Menniskan, som skall utbildas för fri
heten, måste ock befinna sig i en viss grad af 
frihet. Dertill fordras i synnerhet sammanlef- 
naden med sina likar och en åtminstone ej 
fullkomligt inskränkt rörelse bland desamma. 
När derföre några skriftställare förklarade sig 
öfverraskade af den djnpa och allvarsamma 
vändning, som de fångnes tänkesätt hade an
tagit i de philadelfiska fängelserna, är detta 
lika så oantagligt, som menageriägarens på
stående, att hyänan är tämd, för det hon vid 
sin herres inträdande, kröker sig inom burens 
galler och lägger sig för hans fötter.

Således har ensamhetsfängelset äfven det 
stora felet, att det försvagar prestens och fö
reståndarens bästa bemödande genom splitt
ringar.

Låtom oss betrakta detta i afseende på upp- 
lifvandet af ett sedligt och religiöst sinne. 
Detta sinne skall näras medelst umgänge, i 
samtal med föreståndaren, presten, läraren o. 
s. v. medelst undervisning och gudaktiga för
rättningar. Tänkom oss nu en anstalt med 
3—400 fångar. Presten, om han ock endast 
ville använda en quarts timma för hvar och 
en, skulle dock endast kunna besöka 30—^0 
fångar. Alltså vore endast härtill 10 prester 
erforderliga och dermed blefve dock icke mer 
än en quarts timma om dagen vunnen till än
damålet, att genom samtal med förbrytarno 
försöka deras förbättring. Af fängelseföre
ståndaren kan delta dessutom i< ke väntas, då 
han icke skulle kunna uppfyHa S1,ta ö‘rloa å- 
ligganden, om han dagligen skulle besöka fan- 
garne, så önskansvärd t det än voie, då fån- 
garne annars äro allt för mycket gifna till 
pris åt den lägre tjenstporsonalen, som enligt 
vanligheten äfven är obildad, och hvilken val

med en viss värdighet och militärisk hållning 
kan imponera på ett antal af gemensamt arbetan
de fångar, men som i intet fall är i stånd t ill’a 11 
afpassa sitt behandlingssätt efter hvarje fanges 
särskilda individualitet och sinnesstämning.
Och till och med om det vore möjligt för 
presterna och föreståndarne att besöka samt
liga fångarne, hvilka tröttande intryck måste 
detta icke efterlemna hos dem. Antaga vi t. ex., 
att hvarje förbrytare borde åtnjuta den heli
ga nattvarden två gånger om året, så måste 
presten öfver hufvud meddela denna två gån
ger om dagen, hvilket ganska säkert skulle 
göra det upphöjda i hans sinnesstämning all
deles omöjlig och den uppbyggliga måltiden 
skulle för honom blifva en mekanik. Väl bör 
uppmärksamheten i ensamhetscellerna mest va
ra rigtad på det man lärer eller rekommen
derar till läsning; men de blotta kunskapsnam- 
nen, i synnerhet i religionens sanningar, för
bättra i och för sig icke. Som religiositet, 
likasom hvarje konst och handtverk, förvärf- 
vas mera genom handling och öfning, än ge
nom bara läsning, så gifver till det första 
samlifvet långt mera anledning.

Det gynnande inflytandet af gemensamma 
uppbyggelsesstunder eller fångarnes samtal i 
rummen berömma många huspredikanter. Jag 
vill endast lemna ett exempel på prestens i 
fängelset i Düsseldorf, W. Schmidt, verksam
het under förloppet af 3 månader.

”Innesluten med de fångne visade han dem 
med kärlek och allvar vägen till deras rädd
ning och syndens följder, hade öfverseende 
med många oartigheter och bespottelser, som 
mån^a i början tilläto sig, men visste äfven 
flera gånger att slå de djerfva smädarne med 
ord, så att dessa gåfvos till pris åt de andras 
löje och besegran. Derjemte var han icke på
trängande, utan uteblef en längre tid från så
dana som visade hårdnackad iörhärdelse, an- 
gaf endast de aldragrofvasle excesser för sty
relsen, sökte till och med att visa de motsträf- 
viga all slags välvillighet, och banade sig ge
nom yttre hjelpkällor väg till deras hjertan. 
Följden af denna verksamhet visade sig snart. 
1 många rum förändrade sig stämningen på- 
fallande till något bättre ; stojet och svordo- 
marnc togo af, lug» och flit togo till. Begä
ret efter religiöst underhåll tog så till, att de, 
hvilka förut drifvit gäck med prestens ankomst, 
„ «oa otäiighoi wy31ut hä„w,

^23

Pola utmärkte sig genom sin skönhet w4SS!!Si 
och bildning. Enthusiastiskt tillgifven patrio-^«? 
ternas sak, åtog hon sig den fåfänga uppgif#^ 
ten att hemligen underrätta Bolivar om d^CV'viJ 
royalistisk» armeens styrka och operationspla^? 

ner. Detaljerna af dessa meddelanden sökte
hon insamla af spanska offiserarne sjelfva och 
detta i aftonsällskaperna hos henne sjelf. Mån
ga militärer besökte nämligen hennes hus, för 
att hänryckas af hennes konversation och sång. 
Af dessa offiserare, som hos en så ung quin- 
na omöjligen kunde ana några farliga planer, 
underrättade hon sig, likasom konversations- 
vis, om de olika regimenterna. Under det hon 
inhämtade underrättelsen öfver deras frånva
rande kamrater, fann hon medel att utforska 
hvarest förposterna voro utstälda. Hon lät 
genom tillförlitliga bud de inhändigade noti
serna komma till Bolivar, men olyckligtvis 
uppsnappades ett af hennes bref och budet 
upptäckte henne af fruktan för döden. Hon 
stäldes genast lör krigsrätt och dömdes tilli
ka med sin fästman till döden, oaktadt bevis 
ej funnos för handen, att den sednare var med 
henne i någon slags komplott. De höllos fö
re afrättningen 12 timmar i fängelse, och till 
och med detta korta uppskof skulle ej bevil
jats, om ej Zamano hållit för vigtigt att om 
möjligt upptäcka några medskyldiga. För att 
vinna detta, lemnade man intet medel oförsökt, 
för att förmå henne till bekännelse. Sålunda 
hotades hon å ena sidan af sin bigtfader med 
evigt straff, om hon förtege någonting för ho
nom ; å andra sidan gafs utsigt till benådning 
och belöning, om hon ville nppgifva, hvilka 
som voro medskyldiga. Hon nekade emeller
tid bestämdt, att hon indragit någon med i 
komplotten, utom budet, som var fånget. De 
båda älskande utfördes följande dagen, sam
manbundna med tåg och omgifna utaf solda
ter. När den afdelning grenadierer som voro 
kommenderade att verkställa afrättningen, var 
uppstäld och skulle lägga an, lofvades henne 
ännu en gång pardon, under de förutbestäm
da vilkorén. Utan att visa ett tecken till 
fruktan, förklarade hon ännu en gång, att, om 
hon verkligen visste några medbrottsliga, skul
le hon förakta att rädda sitt lif genom alt 
angifva dem. Då hon märkte att fästmannen 
vacklade, besvor hon honom, att om han verk
ligen älskade henne, han då skulle visa med 
sin död, att han vore värdig henne. Prester
na drogo sig nu tillbaka och soldaterna gjor
de sig färdiga att skjuta. Då förskräcktes 
hon lör första gången och utropade : ”1 hafven 
då mod att döda en quinna ?” Derpå betäck
te hon sitt ansigte med ett kläde. Tecken 
gafs och i samma ögonblick störtade båda till 
marken, genomborrade af 30 kulor.

Den qvinliga Patrioten.
Bland dem, som afrättades i Kolumbia (i 

Södra Amerika) under skräcktiden, skall hos 
detta lands innevånare länge ihågkommas den o- 
lycklide Donna Appollinaria Zalabariata, bekant 
under namnet Pola, hvilken, dömd till döden 
af Zamano, sköts tillika med sin fästman. Hon 
var en ung dam af god familj.

Buddhistisk tempel i China.
Man ser i många trakter af China ett stort 

antal buddhistiska tempel, de flesta stora, och 
som det synes väl underhållna. Många bland 
desammaega vidsträckta territorier i sitt grann
skap och hafva flera större tempel, som
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bero af dem. Alla tempel, 
små och stora, ligga i gan
ska romantiska trakter, emel
lan kullar och dalar. Hvad 
som i Europa är tecken till 
granskapet af en välmående 
godsegare, är i China tecken 
till närheten af ett buddhi- 
stiskt tempel. När den tröt
te resanden, som flera tim
mar varit utsatt för de brin
nande solstrålarne, slutligen 
lår se en hög, präktig bygg
nad, på afslånd sticka fram 
mellan träden på någon kul
le, kan han vara försäkrad, 
att det är elt buddhistiskt 
tempel, hvars presler gäst
fritt och vänskapligt mottaga 
honom. Pn-to, eller den he
liga ön, är en af de östliga
ste öarne i archipelagen 
Tschusan och synes i denna 
delen af China vara medel
punkten för buddhismen. Ön 
har ej mer än fem eller sex 
mil i omkrets och, ehuru 
backig, är hon dock i dalar- 
ne och längs utmed kullens 
sluttningar försedd med skö
na träd, särskild t i grannska
pet af de talrika templen. Då 
den blott ligger några tim
mars väg från Tschusan, be
söktes den under sista kriget 
af många offiserare, som alla 
hänrycktes af den herrliga 
vegatationen.

Jag beslöt en morgon be
söka denna ö och anlände dit i 
sjelfva soluppgången. Vi lan
dade, gingo öfver en kulle 
och togo sedan en väg, som 
förde oss till en skön, ro
mantisk trakt. Här fanns huf- 
vudgruppen af tempel, och 
då vi fingo denna i sigte, 
trodde vi oss träffa en stad 
af stor utsträckning. När vi 
kommo närmere, spändes vår 
uppmärksamhet på det hög
sta. Framför oss låg en stor 
konstgjord dam, betäckt med 
breda, gröna blad och af ljus
röda och hvita blommor af 
Nelumboplantan, som hos Chi- 
neserna står i hög aktning. 
En rikt utsirad brygga förde

ra
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öfver denna dam till klostret. 
Templen eller salarne, der 
gudabilderna voro uppstälda, 
voro ofantligt stora, bilderna 
till en del 30—40 fot höga, 
af träd eller lera och rikt 
förgylda. Ett mindre, lägre 
tempel innehöll några för
träffliga bronsbilder. En an
nan grupp af tempel ligger två 
engelska mil å.t öster, nära 
intill hafsstranden. Vi in
trädde genom ett slags tri
umfbåge. Här beslöto vi att 
stanna under vårt vistande 
pä ön och bringade, med öf- 
versla prestens tillåtelse, vårt 
bagage till ett af templen. 
Följande dagen besökte vi 
andra punkten af ön, som u- 
tom de stora templen har 60 
à 70 mindre, som äro bygda 
på kullens sidor och hvart- 
dera försedt med tre à fyra 
presler, som alla slå under 
en öfversteprest, som bor i 
grannskapet af ett af de stör
sta templen. Till och med 
på spetsen af den högsta kul
len, 15—1600 fot öfver haf- 
vets yta, sågo vi tempel af 
en ansenlig storlek. Sten
trappor förde från sjöstran
den upp till dessa tempel. På 
halfva vägen ungefär är en 
plats, der den trötte pilgri
men kan sätta sig, hvila ut 
och uppfriska sig af del fri
ska vatten, som framström
mar från en klippa vid sidan 
af trappan. Från det. öfver- 
sta templet på Puto. har man ej 
någon präktig utsigt. Man ser 
vilda berg, upptornade öfver 
hvarandra, förlora sig i mol
nen. Hundradetals öar, till 
en del fruktbara, till en del 
klippiga och hala, ligga ströd
da öfver hafsytan. När vi 
blickade utåt öarne, syntes 
oss vattnet gult och tjockt ; 
åt öster deremot hade den 
djupa oceanen sin vanliga blå 
färg, och man kunde till och 
med tydligen märka gränsen 
mellan det gula och blå vatt
net.
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