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Friedrich Christoph Schlosser. åt det lärda ståndet — tillgångarna räckte ket, tills hans fattiga villkor tvingade honom 
med knapp nöd dertill — den latinska skolan att redan 1796 antaga en huslärarepost hos
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1 Tysklands på utmärkta företeelser i litera- 
luren så,fattiga tid är fullbordandet af ett verk, 
sådant som Schlossers, 18:de och 19:de år
hundradets historia, en sak, som vi icke kun
na förbigå oomslalad. Ty först och främst 
ligger ett verk fulländadt framför oss, hvil- 
ket för oss framställer händelserna i vår tid 
intill andra Pariserfreden 1815 med tillfreds
ställande utförlighet, berättadt med grundlig
het och sträng sanningskärlek, hämtadt ur de 
bästa källor ; och för det andra hafva vi mot
tagit det ur veteranens för Tyska historiogra
fien egen hand, alltså inom sig inneslutande 
alla do dygder och fel, som vi 
sedan en följd af år äro vana 
alt förknippa med detta beröm
da nainn.

Friedrich Christoph Schlos
ser, den lärda professorn i hi
storien i Heidelberg, äi född i 
•lever, en liten stad i yttersta 
spetsen af Oldenburg, vid Nord
sjön, den 17 November 1776. 
Hans fader var från öfra Tysk
land, en skicklig, men liderlig 
advokat; hans moder, en ovan
lig kraftig quinna, låg i stän
digt gräl med sin man, och upp
fostrade sina tolf barn med en 
nästan oförnuftig stränghet, lik
som hon sjelf blifvit stor under 
stryk. Efter fadrens död tog 
en rik barnlös tant gossen till 
sig, han besökte byns skola och 
åtnjöt alla fördelarna af en landt- 
lig ensamhet och det fria lifvet 
i naturen; derjemte kunde han 
ostörd läsa, hvad som föll 
honom i händerna af Campes, 
Weisses och andra liktidiga skrif
ter. Då han i sitt nittonde år 
åter kom tillbaka till sin moder, 
besökte han , som skulle egnas

grefven von Bentinch i Varel. Här lefde han, 
hvad ulöfvandet af det enskilta lefnadssältet 
angick, ett förfinadt hoflif och samlade under 
tvänne års tid i detta hus ovanligt mycken 
lifserfarenhet, som ökades genom dagligt um
gänge med rika Holländare och annat förnämt, 
folk. Från 1798 till 1800 bodde Schlosser i 
närheten af Altona i en minuthandlares hus. och 
erhöll, för undervisning af en köpmans son, 
kost, logis och något penningar. Under den
na tid, som han sjelf anfört som den lyckliga
ste i sitt lif, hängaf han sig alldeles obehin- 
dradt åt studerande af Tyska literaturen < ch 

philosofien jernte Franska me
moarer och bref. Äfven gjorde 
han här bekantskap med cn herr 
von Schütz, äfventyrare och 
skådespelare i Altona, och er
höll i umgänge med den åldri
ga advokaten Vogel i Hamburg 
en mångfald af de rikaste lifs— 
erfarenheter och lefnadsåskåd— 
ningar. Ur denna otvungenhet 
inträdde Schlosser i Maj 1800 
i en rik köpmans hus i Frank
furt am Main och ledde i sju år 
med nit och sorgfällighet hans 
barns uppfostran under gunsli- 
ga yttre omständigheter och i 
medelpunkten af de politiska till
dragelserna, annorlunda än han 
förefann desamma i sin födel
sestad Jever, då han efter myc
ket öfvertalande der öfvertog 
konrektoratet 1808. Slen oak- 
tadt den mest utmärkta utöfning 
af sina tjenståligganden kände 
sig dock Schlosser icke väl här 
och vände redan 1810 tillbaka 
till Frankfurt, der hans ädle 
vän åter.hade erbjudit honom 
gitt hus, utan all annan förbin
delse än den, all vara kans barn

i Jever, erhöll god språkundervisning och stu
derade för sig sjelf, äfvensom med beredvil
ligt understöd af några förträffliga lärare i 
Mathematik, Historia, Geografi, och de lefvan- 
do språken. Derjemte mottog han en mängd 
nya intryck och såg och hörde mycket ur det 
råa soldatlifvet genom umgänge med offise- 
rare och soldater, hvilka hade återvändt från 
Amerika, h'. arest de varit uthyrda af den då
varande fursten af Jever. Påsk 1794 kom 
han till Göttingen, studerade här till utseen
det théologien, men arbetade den mesta tiden 
för sig sjelf och begagnade flitigt bibliothe-
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eil stöd, när han icke sjelf kunde erbjuda dem 
detsamma. Hans ansättelse vid Gymnasium 
följde nu snart. Furst-Primas, dåvarande stor
hertig af Frankfurt, visade honom sfor aktning, 
och Frankfurlarne ärade hans afgjorda förmå
ga och hans frimodighet, i det de valde honom 
till stadsbibliothekarius. Här var Schlosser 
just på si# rätta plats, han visste att sätta 
värde på dessa lärda hjelpmedel och för sina 
arbeten deraf göra det mest åstundade bruk. 
Så framstod 1812 ”die Geschichte der bilder
stürmenden Kaiser,” sedan redan 1807 boken 
”Abelard und Dulcin,” 1808 ”das Leben Be- 
za’s und P. Martyr’s,” hade gått förrul ; der
elict fulländades de två första banden af hans 
”Weltgeschichte in zusammenhängender Er
zählung.” Schlosser utgaf fortsättningen, se
dan han 1807 hade antagit historiska profes
sorale! i Heidelberg, dit han hade begifvit sig.

Sistnämnda bok eller ”universalhistorische 
Uebersicht der Geschichte der alten Welt und 
ihrer Cultur” såsom Schlosser hade kallat den 
i andra upplagen — 1836—1848 , är ett 
högst betydande verk, lika mycket för de i 
massa sammanhopade materialier, hvilka vitt
na om de mångsidigaste studier, som för det 
öfverraskande i åskådningarnes djup och san
ning, hvilka förakta hvarje talarekonst, som 
inan nu engång är van att fordra af histori
ska verk. Närmare nutiden slår Schlossers 
”Geschichte des achtzehnten und des neunzehnten 
Jahrhunderts bis zum Sturze des französischen 
Kaiserthums, mit besonderer Rücksicht auf 
geistige Bildung,” som från 1836—1840 ut
kom i 7 band, en del i tre upplagor, och som 
äro öfversatla i flera främmande språk.

I detta verk förklarar Schlosser ofla nog, 
att han blott vill skildra sakförhållanden, på 
annat inlåter han sig icke, åtminstone; ej på 
subjektiviskt prat eller tilliionsUad objektivi
tet. Men derför ser han också nästan alllins 
i svart, hans ton är likasom i lians andra 
böcker vresig; han undflyr allt beröm och 
tadlar allt, som icke gått till på det vis, som 
han — Schlosser — ville hafva giort det. 
Tillfölje häraf kunde man ofta antaga, alt han 
företagit detta verk med olust, om icke det 
varma deltagandet för hvarje framsteg i Tysk 
utveckling och den obetingade rättskaffenhe
ten af hans politiska önskningar lärde oss 
något helt annat. Men just denna hederskänsla 
åstadkommer äfven, alt Schlosser sätter sin 
heder uti att icke af något låta sig öfver- 
vinnas, att han endast erkänner motsatserna 
al godt och ondt, redligt och lastfulll, frihet 

loch förtnek och ådagalägger en åsigt af den 
i politiska, diplomatiska och literära verksam- 

het, som nära noggjänsar till fördömelse. Så- 
Jedes gäller för honom planen till stillandet 
af universitetet i Berlin, hvilket, så mycket vi 
veta, har vunnit den största erkänsamhet i 
hela Tyskland, endast såsom ”en händelse, som 
blifvit utkläckt af förnäma herrar och lärde.” 

Lifvet är nämligen intet annat än en kedja af 
oduglighet, dårskap och obetydlighet, och styr
kan, som icke ryggar för något, är i lifvet 
det högsta, hvarvid då som oftast'Macchiavel- 
lis grundsats förklaras, att Gud endast plägar 
gynna de starka och sådana, hvilka icke un
dandraga sig någon förbrytelse. Vidare sker 
litet eller intet i lifvet genom anden eller tan
kan ; mycket mer är det den råa egoismen och 
de storas blinda lidelser, theoretikarnas fåvi- 
ska inbillningar och mängdens förenade stu
piditet, men isynnerhet de verldsliga klokas 
slughet och list de enda ting, som man får 
betrakta såsom grund till versdsåskådingen.

4 i måste bifoga denna karakteristik, som 
torde förekomma mången orättvis, åtminstone 
några exempel. I sina åsigter om den Fran
ska revolutionen närmar Schlosser sis till det 
radikala partiet: konungadöme och presterskap 
äro honom lika förhatliga, men hvarken vid 
hofvet eller hos adeln, hvarken hos legitimister- 
na, de konstitutionella eller republikanerna är 
det synligt, hvad man egentligen kunde kalla 
en fri, mensklig vilja eller till och med en 
idee. Mirabeau till exempel anklagas för 
ondskefull beräkning, då han kallar skräck
periodens män ”geniala förbrytare,”' alla 
quinnor i revolutionen äro, med undantag af 
fru Roland, ”applåderande salongsdamer.” 
Berättelsen om Polens första delning har blif
vit återgifven med opartiskhet med afseende 
på sakförhållanden å båda sidor, men enskil
da ort- och historiska förhållanden, hvilka 
visserligen icke lågo öppna för en och hvar, 
borde en man af Schlossers betydenhet göra 
afseende på; berättelsen om den Engelska mi- 
nistéren från 1760—1784 är orättvis och ut
går från förutfattade meningar; berättelsen 
om befrielsekriget i Tyskland saknar den 
känslovarma, som en historiker icke får un
dandraga sig och som vi af en samtidig till 
så storartade händelser företrädesvis borde 
väntat.

Vi hafva ännu ur Schlossers lif några fle
ra personliga förhållanden att inhämta. Sedan 
han bosatt sig i Heidelberg, har han till s'ed- 
naste tid tagit verksam del uti Heidelbergs 
årsböcker och levrerat många förträffliga re
censioner, dessutom utgiivit samfäld med Bercht 
ett historiskt arebiv. Som lärare har han ända 
till sommaren 1846 och äfven sednare med 
några albrott hållit talrikt besökta föreläsnin
gar; likaledes liar lian alltid bestritt de honom 
tillkommande bestyr, med undantag af prorek- 
toratet, men uppsigten öfver bibliotheket en
dast (ill Mars 1825. lians arbeten hemma haf
va tvänne gånger afstadnat — 1821 och 1834 
— genom ett flera månaders vistande i Paris 
hviiken tid han på det bästa användt till ar_ 
chivariska undersökningar och samtal med be
tydande personer ur Reactions- och kejsarti
den för sin , historia öfver Napoleons tid 1 
afseende på det sednare lägger han synner

ligt värde på hertiginnaas fn S:t Leu, Napole
ons styfdolter, meddelanden, ulan att ana,’alt 
en så äkta napoleonsksinnad fru knappast vil
le vara uppriktig mot en Tysk professor. Men 
hon har så berusat honom, att han helt ;och 
hållet glömmer sin kritiska stränghet och slår 
nästan till henne i ett sådant förhållande, soin 
den af honom engång så hårdt smädade^Jo- 
hannes Müller till kejsar Napoleon.

Af sin landsherre har Schlosser enligt för- 
tjenst blifvit dekorerad med ordnar och titlar, 
oaktadt hvilka han i detta ögonblick icke bly
ges alt utbrista i radikalt raseri mot dylika 
utmärkelser. Utom dess är han ledamot af 
många lärda sällskaper, men öfver intet af 
dessa diplomer är han så stolt som öfver en 
på flera brefark fyLd uppsats af den föreviga
de Gottfried Hermann. Ty — så säger han i 
företalet till den kyrkliga verldshistorien — 
detta diplom har flutit ur en ädel anda och 
ett stort hjerla.

Den mångåriga gubben lefver nu, såsom vi 
erfara, i stor tillbakadragenhet från alla yltre 
förrättningar och är ganska v litet tillgänglig 
för de dervarande skriltslällarne och, såsom 
åtminstone fallet var för 10 år sedan, lör si
na verks beröm eller tadel. Berömmet be- 
höfver i alla fall en Schlosser ej mera, men 
vältänkande mäns bemärkelser hade dock för- 
tjenl något afseende, då de aldrig framgått 
från småaktigt tadelbegär,

De två anonymem.
(Forts, fr. föreg. N:r).

’"Jag tror den menniskan är allvetande, 
”sade Theodor.” Detta skall väl vara soc
kret, som hon kommer med i medicinen.” Han 
höll de två sedlame mellan sina fingrar.

”Man måste ofta svälja den utan socker,” 
svarade Hugo, ”men du, som en blifvande 
doktor, begagnar säkert medicinen ordentligt, 
enligt receptet ?”

“Ja min själ är den svär nog att smälta 
sade den blifvande doktorn • ’"’Gud gifve detta 
år vore väl öfver.”!

I-ru Schwarz saft en töcknig vinterdag och 
strök en prestkrage. Hon värmde sina lod i 
kaklugnen; Anette satt vid fönstret i den lilla 
sängkammaren bredvid och ritade. Hugo kom 
in i det lilla hyggligä rummet.

Hvar är Anette, mamma ?”
”Hon sitter inne i kammaren, min son, hon 

fann det för varmt härinne.”
”Ja hår är del förfärligt, när man kommer 

utifrån luftpn. Jag går in till Anette litet.”
Anette var så alltid glad vid att se sin 

broder. Det var den enda uppmuntran, hon 
hade i sitt stilla lit. De två syskonen hade 
först cll långt samtal, som icke kan intressera 
läsaren.

Ändtligen frågade Hugo:



N:o 25.) 

”Är det sännt Anetlet att du upphört med 
att informera sekreter Möllers döttrar?”

”Ja det är.”
”Och hvarför det? Jag vet, de voro der 

sä nöjda med din undervisning.”
”Kommer du dit i huset?”
”Nej. men Julius Dorn kommer dit. det har 

han sagt mig.”
Anette teg.
”Det är visst af någon orsak, goda Anet

te ; tv du gör intet af infall; jag önskade få 
veta din anledning.”

”Fråga mig icke härom, bästa Hugo ; jag 
vill ogerna säga dig sanningen och ännu min
dre vill jag ljuga för dig.”

”Ar du icke min förtrogne, Anette, uti det 
minsta som i det största? Det gör mig ledsen, 
att jag icke äfven får vara din.”

”Ack det är väl annorlunda med fruntim
mer, det är mycket som de få förtiga.”

”Icke för en kär broder.”
”Nå väl då, Hugo, jag vill ogerna se dig 

missnöjd; ty då är hela mitt godä humör bor
ta. Du vet, att jag måste använda aftnarna 
till att spela hos Möllers. Döttrarna gingo i 
skolan om dagen.”

”Nå, vidare?”
”Så kom det så ofta dit en ung man, och han 

ville beständigt följa mig hem; det fann jag 
icke passande, timmarna kunde icke förändras 
till en tid, då han hade förrättningar , och så 
lemnade jag dem.”

”Men kunde du icke med allvar hafva bort- 
vist hans påflugenhet? Du plär annars kunna 
säga din mening.”

”Ack nej ! Icke till honom.”
”Säkert, älskar du honom min kära goda 

syster ?”
Anette såg ned och rodnade starkt. ”Det 

är just olyckan, ”sade hon med en suck. 
”Men jag är då också rysansvärdt upprigtig 
emot dig Hugo.”

”Och är det då icke en anständig menni- 
ska, emedan du måste fly honom ?”

”En justifieråds son gifter sig säkert icke 
med en trädgårdsmästares dotter.”

”Ah ! — Julius Darn! O Gud! det skulle 
jag önska Anette !”

”Men det måste hvarken du eller jag hop
pas, jag var så slug att jag retirerade i tid.”

Modren kom in. ”Vill du se, Anette, hu
ru präktig och styf kragen har blifvit. Ack ! 
gifve Gud, jag kunde upplefva att sätta en 
dylik i ordning till dig, min goda son.”

”Ja Gud gifve du kun'e mamma; ty då 
finge du ett långt lif. Det år icke stackare, 
som bära prestkragar nu för tiden.”

Vintern var • förbi. Våren var kommen. 
Hugo hade tagit sin embetsexamen med bästa 
betyg. Theodar quidde ännu under sin. Det 
var en klar majdag. Himlen framledde en
dast några lätta krusade, hvita moln på sitt
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rena blå. Köpenhamns gator voro så torra, 
att till och med Lovise Dorn vågade sig ut 
med sina fina skor. Hon vandrade om i bu
tikerna. Augusta salt på förhöjningen vid 
fönstret i deras ljusa trefliga rum med sin söm • 
ett glas med auriklar stod på hennes lilla sy
bord. Julius tände för första gången i år sin 
pipa med brännglaset och satte sig på andra 
stolen vid förhöjningen.

”Nu skall jag berätta dig nyheter, Augu
sta ! Den anonyma poeten är upptäckt.”

”Nej verkligen ! hvem är det då ?”
”Ja, det har jag icke tillstånd att säga 

ännu; men karlen har förtrott sig åt mig. Han 
har sett dig ofta, dig ovetandes, Augusta, han 
har äfven hört omtalas din hänryckning för 
honom, och ett visst löfte, — och — han är 
dödligt kär.”

”Gud förbarma sig ! Ilvem kuude hafva 
varit så skandlig att berätta honom sådant? 
Det är mig högst obehagligt. Du måste hjel- 
pa mig utur detta, Julius, jag vill alls icke 
hafva något med honom att beställa.”

”Det är en vacker, behaglig menniska, 
Augusta !”

”Det är det samma, jag vill icke.”
”Och du var dock så ifrig i fiol.”
”Ja! — det var den gången.—”
”Hvad har då händt sedan, min kära sys

ter; har måhända en synlig inklination utstött 
denna osynliga ?”

”Oh! långt derifrån!”
”Ja det misstänker jag starkt, får jag gis

sa bland dina tillbedjare — och se om du 
rodnar!”

”Gerna, jag rodnar alls icke.”
”Nu då! pro primo: Vår goda kusin från 

Slagelse, Peter Dorn?”
”Peter, stackars! han är bra nog; men du 

kan väl förstå, att jag icke kan tycka om 
den enfaldiga, bornerade menniskan!”

”Ja han är något enfaldig, men nu skall 
du få en slipad sprätt, Carl Möller?”

”Nej, han är ännu värre, han är så rys
ligt pojkaktig.”

”Hvad säger du då om min kollega, Chri
stopher Falch?”

”Åhl han skräflar så förfärligt.” 
(Fortsättning).

De Engelska arbetshusen..
De Engelska arbetshusen äro i allmänhet 

grundade på den regel, att for boning, kost 
nch kläder skall arbetas, och de aro till- 
följe häraf arbetshus, men som likval ej sallan 
göras till strafTinrättningar, liksom armod skul
le vara en förbrytelse, utan då det härleder 
sig från omåtllighet, lastbarhet eller afsky för 
arbele. Detta är tyvärr icke sällan fallet och 
derföro likna dessa arbetshus redan i bygg
nadssättet oftare Amerikanska fängelser eller 
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basliljor, såsom Hrrr Cobbett i parlamentet en 
gång betecknade dem, hvilket visserligen re
dan mer än engång ledt till klagomål och un
dersökningar.

Ett af de mest påfallande exemplen i det
ta afseende är arbetshuset i Andover, hvilket 
vi här hafva framstält. Det bygdes under led
ningen af en bekant byggmästare och skulle, 
då det var färdigt, kunna upptaga '/. flera 
fattiga, än fattigläkaren ville tillstädja. Det 
hade fyra gårdsrum och efter dessa skulle de 
fattiga indelas i fyra klasser. Platsen för ett 
barn i sofsalen var 77 kubikfot, och på fat- 
tigfogdarnes begäran skulle sängarne anbrin
gas så som hängkojorna på skeppen. Kapel
let eller matsalen var det enda rum om dagen 
för quinnor af alla åldrar; barnen af båda 
könen skulle äfven inskränkas till ett rum, som 
tillika skulle tjena till skol-och matrum, hvil
ket visserligen icke synes outförbart, när man 
tager i öfvervägandc, till hvilket utrymme 
många menniskor äro inskränkta, då de icke 
hemfalla till den offentliga vården. Regerin
gens uppsyningsmän erkände snart, att den för 
hvarje invånare i fattighuset bestämda plats 
var otillräcklig, och sedan de hade afskedat 
den ursprunglige byggmästaren, byggde de ett 
nytt skolrum föt gossarne och flickorna jemte 
ett sjukrum, i det de på en del af byggnaden 
uppförde en våning till. Fönsterna byggdes så, 
att man derigenom icke kunde se annat än en 
fläck af himlen.

Det arbete, hvarmed de fattiga tvingades 
att sysselsätta sig, bestod i att mala ben, och 
oaktad den dermed förbundna odrägliga, för 
hälsan högst skadliga lukten, dröjde det län
ge, innan det lyckades regeringskommissären, 
att en gång för alla afskaffa detta arbete, som 
också förefaller i andra arbetshus.

Det nya arbetshuset i Canterbury ärbygdt 
efter en annan plan, som emellertid icke åt
skiljer sig betydligt från den i Aylesbury och 
Ryk. Byggmästaren ville icke sammanspärra 
de gamla och unga och omgaf gårdarne och 
lekplatsarna med lefvande häckar i stället för 
med en mur. I Aylesboury hafva de fattiga 
förändrat sin gärd till en trädgård, i det de 
omhulda blommorna och växterna med samma 
omlanka som om de bodde i eget hus.

Vid båda ändarne af hufvudbyggnaden äro 
pelaregångar anlagda, för att barnen också 
under dålig väderlek må kunna få röra sig i 
det fria. Fönstren i hela huset äro så anbrag- 
ta, att de fattiga menniskorna kunna njuta af 
den vackra utsigten. 1 bakbyggnaden befin
ner sig sjukhuset, som innehåller åtskilliga 
rum för de olika sjukdomarne, och för dem som 
påkalla en särskild behandling, äfven en bad 
inrättning. Gårdarna bakom hufvudbyggnaden 
äro för de friska fattiga och kunna öfverses 
från husfadrens och husmodrens rum; äfveuså 
öfverse skolläraren och lärarinnan från sina 
fönster barnens lekplats under förfrisk-
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ningstimmati, och sjuksköterskan 
trädgården, i hvilkeu de tillfrisk
nande få röra sig.

Kapellet är en vacker hallo af 
58 fots längd och 23 fots bredd 
och är endast bestämd för husan
dakten. I midten af byggnaden 
befinner sig ett torn, som genom 
en mycket enkel förrättning tje- 
nar till att vädra alla rummen. 
Uppvärmningen af hela inrättnin
gen åstadkommes medelst hett 
vatten.

Utgifterna lill understöd för de 
fattiga hafva under loppet af de 
sista 10 åren ökat sig med mera 
än en million pund sterling; år 
1837 voro de ännu 4 millioner, 
men för närvarande uppgå de till 
öfver 5 millioner och de sista två 
åren hafva sörjt derlör, att de 
kon ma att stiga ännu högre.
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Vid Nageleinquarnen i Nürnberg.
ute mellan kl. 11 och 12, försäkra, att stor- 
méns tjutande beledsagades af ett slags sky
brott, hvarig nom de befintliga stora snömas
sorna fullkomligt öfvergingo i vatten. Under-

hit från den
bruch, för att varna för den hotande faran, 
hvarefter alla de säkérhetsmått företagas, som 
hittills hafva visat sig tillräckliga.

rättelserna frän den omliggande 
trakten stämma alla öfverens i 
denna punkt. Det sista bantå
get, som kom från Lichtenfels, 
måste hämtas med tillhjelp af 
ytterligare ett lokomotiv, då dess 
eget var för svagt att motstå 
stormens magt.

Referenten kan icke påminna 
sig, någonsin hafva observerat 
ett sådant egendomligt brusan
de och tjutande i vinden, som 
denna Söndags natt. Det var, 
som oin anderöster skulle ropat 
ett ”veh” öfvor staden. Ingen 
trodde emellertid ett så plötsligt 
inbrytande af den olycka, som 
skulle drabba oss, ja man var 
mera vantrogen än någonsinn, 
att strömmen så snart skulle 
bryta sina starka isskorpor; man 
betänkte icke, att den hårdfrus- 
na marken icke var i stånd att 
insuga det oupphörligt nedström- 
mande regnet och att vattnet 
derigenom nödvänoigt måste 
söka sig utväg i fördjupningar 
och floder.

Sedan urminnes tider består 
det förhållande, att, sä snart flo
den öfverstiger niveaun, beor
dras ett ridande bud — i all

mänt tal kalladt ”Wasserreiter” 
4 mil aflägsna liila staden Hurs-

Öfversvämtinigeii i Näiubeig 
d. 15 Jan.

Die Pegnitz.
Ganz, hypochondrisch hin ich vor langer Weile 

geworden
Vnd ich fliesse nur fort, weil es so herge- 

bracht ist.

Schiller.
Detta dislikon skref poeten 

nästan vid samma tid , som en 
ofantlig vattenmassa, hvilken den 
harmlösa Pegnitz utgjöt öfver 
Nürnbergs lågländer , gal1 de,‘ 
hypoköndriska bergsfloden likhet 
med en mycket kolerisk. Jag 
menar öfversväniningcn 178 i, 
hvilken hittills blifvit ansedd så
som den mest betydande i Nürn
bergs annaler. Till detta be— 
dröfliga beröm liar hvarken den 
betydande floden 1830, eller den 
1845 kunnat bringas; men den
na, hälsad af så många stridiga 
känslor, var det förbehållet, att 
början af det nya årets fruktan 
och förhoppning någorlunda min
skade denna tilldragelses histo
riska vigt. — Sedan vi flera 
veckor å rad halt en ihållande 
köld, som till och med steg till 
17° R. och betäckte stad och 
nejd med stora snö- och ismas
sor, gick vinden lördagsafton d. 
13 Jan. öfver till syd vest, till 
följd hvaraf ett starkt regn nedströmmade, 
som beledsagades af häftiga vindstötar, hvil- 
ka Söndagsafton urartade till en verklig or
kan. Många menniskor, som denna natt voro

SJeim JU fe rf) au« t'1 51 “ r “ b P r 1 

Vid ”Kaiserhaus” i Nürnberg.

Ml
■ ■ <

.y.

t v.VN-

» ÏÎ

11S



19S __________

Detta skedde väl också denna gång. Bu
det ankom till Nürnberg natten emellan den 
14 och 15 Januari, och polisen lät ögonblick
ligen genom politiklockan på öfligt sätt varna 
invånarna, att, för den hotande faran för stad 
och nejd, hålla båtarna med behörigt manskap 
tillreds, och att framskaffa nödhjelpsbryggor- 
na till bibehållande af förbindelsen mellan de 
båda stadsdelarna, Sebald och Lorenzen, hvil- 
ken, då floden rinner midt igenom staden, lätt 
kunde blifva störd äfven vid vattnets minsta 
öfverstigande, oaktadt dess 22 broar och 
spångar.

Många innevånare vid de hotade gatorna 
skyndade sig väl med utrymmande af sina 
våninger eller källare, men såsom redan sagdt 
är en obegriplig sorglöshet hade intagit de 
flesta, dock på långt när icke alla, men åt
minstone dem, som på grund af sitt stora af- 
slånd från floden icke fruktade någon fara, då 
de till och med 1784 icke ledo någon skada.

Många åter hade redan flera gånger vid 
hotande öfversvämningar förgäfves flyttat ut 
och ansågo det denna gången vara så myc
ket mindre af nöden;kort sagdt, auctoritelernas 
varningar blefvo i sjelfva verket alldeles u- 
tan afseende hos många invånare, som obe
kymrade öfverlemnade sig åt hvilan.

Huru förskräcklig var derföre icke natten 
mellan den 14 och 15 Januari för många ! — 

livar och en, som var sysselsatt med att 
bringa sina egodclar eller varor i säk rhet, 
öfverlemnade sig åtminstone åt den förhopp
ning att floden först skulle inträda vid da- 
gens inbrytande, då man på grund af mång
årig erfaring är van att antaga, att tidsrum
met mellan budets inträffande från Hersbruck 
till flodens inträdande upptag r åtminstone 6 
limmar; men huru förskräckligt blef man icke 
denna gången narrad. I de öfre nejderna af 
floden hade isen upptornat sig till berg och på 
en gång, omkring klockan mellan 3 och 4 på 
morgonen, genombröt bergens vilda son alla 
hinder, som lade sig i vägen för dess lopp 
och öfversvämmde inom förloppet af några 
minuter hela Pegnitzdalen. Isstyckena och 
blocken till en fots tjocklek, drefvo med fruk- 
tansvärdt brakande emot hvarandra och kros
sade boningar, stall, större och mindre bryggor. 
De med räddningen af sitt gods sysselsatta, 
sågo Sig i ordets verklign bemärkelse plöts
lig så öfverraskade af den inströmmande vat
tenmassan, som inom en qvarts timma steg 8 
fot, att de leinnade allt i sticket och endast 
måste vara betänkta uppå, att bara rädda 
lifvet.

Till stor olvcka var det äfven frekonun- 
çare marknad eller ”Messe,” som den härkal- 
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las, hvilken hålles på den af två armar af 
Pegnitz bildade ön Schütt. Denna som lig
ger tät invid flodens inlopp i. staden, var i 
blinken öfversvämmad al det upprörde ele
mentet, hvars rasande vågor anstälde med de 
derpå drifvande isstyckena en rysansvärd för
ödelse. Många af marknadsstånden omstörta
de, andra krossades, och flera små, isynner
het skomakarnas stånd, bortfördes af floden. 
De fylda varukistorna drefvo dels öppna, dels 
tillslutna omkring på vågorna och enskilda 
varor, i synnerhet korgar, tunnbindarearbeten, 
kärl o. s. v. betäckte strömmen i mängd. Isens 
dånande, som knapt kunde urskiljas från de 
nödstäldes nödskott, det hjertslitande nödro
pet från dem, som voro omringade af den 
största faran, sammanstörtandet af bryggor, 
murar och bygnader, deras jämmer, som voro 
oförmögna att hjelpa och som overksamma 
måste åse det fasansfulla skådespel ; öfver allt 
detta en kolsvart natt och det herrskande 
mörkret, endast någorlunda mildradt genom 
det ljus, som spriddes från gaslyktorna, allt 
detta förenades till en scen, hvars minne väl 
aldrig kominer att lemna dem, som upplefde det.

Om morgonen lät omfånget af den rysliga 
olyckan se sig i hela dess vidd. Hvar och 
en som är förtrolig med vår stads belägenhet, 
skall kunna göra sig ett begrepp om händel
sen, när han hör, att vattenflödet, i si.i hög
sta höjd steg 16 fot öfver flodens niveau,!/^ 
fot högre än det 1784, ja, JZ fot öfver ked- 
jebron, den högsta i staden och satte mer än 
en sjettedel af staden under vatten. Det öf- 
versvämmade hela ”Herrnmarkt” till framom 
den vackra vattenreservoiren ; frukttorget och 
”Tucherstrasse” voro alldeles öfversvämmade ; 
de floden närmare liggande gatorna, så som 
”Spital- och Steuergasse,” ja till och med den 
högt liggande Spitalkyrkan — katholska kyr
kan — stodo i vatten.

Morgonen efter kl. 8 var referenten ögon
vittne till en hjertskärande jcmmeibild. Bak
om den såkallade ”Nägeleinsgässchen” tät in
vid Någeleinsquarnen ligger smeden Laugen- 
bergers verkstad. Han, som just var i begrepp 
att bringa arbelsredskapen i säkerhet, öfver- 
raskades jemle hans åldriga moder och smed
mästaren Böhmländer, till den grad af floden, 
att alla tre endast med nöd hunde rädda sig 
på en fönstergesims. På denna suto de i fy
ra förskräckliga timmar, i det de med händer
na hängde s:g fast vid fönstergallret, under 
fortfarande rop om bjelp, undan den hotande 
döden. Från det på andra sidan liggande Gei- 
erberget såg den församlade mängden denna 
jemmerscen, såg de olyckligas rådlösa och för- 
tviflade nöd. Ingen sk'<pprre vågade sig ut

på floden, som, i synnerhet der, var mycket 
häftig, och ofelbart skulle hafva bragt såväl 
räddaren som de räddningbehöfvande i döden. 
Hvarje sekund hördes ditöfver de nödlidandes, 
hjertskärande nödrop; derpå följde en döds
tystnad — en stilla bön hviskades från mån
gen läpp, heta tårar rullade till och med på 
mångens härdad mans kind — de olyckliga 
hade upphört att lida ! — Men knapt en half 
timma sednare erfor jag, att tvänne mä is upp
offrande mod, smeden Pfauutsch och poleraren 
Junge, hade det lyckats att rädda de förlvif- 
lade. Efter otaliga ansträngningar hade de 
genombrutit väggarna på flera tillstötande bygg
nader och hade således hunnit till de tre nöd
lidande i det ögonblick, då de redan hade 
uppgifvit allt hopp. Knapt hade jag någor
lunda hemtat mig efter den upplefda rysliga 
scenen, då jag förnam en ny förskräcklig 
händelse på torget. Tre raska män, kunniga 
i skeppshandteringen, smeden Sämann jemte 
hans yngre broder och en bodbetjent från Wild
bad vid namn Knorr, hade vågat sig ut på den 
rasande strömmen i en rankig farkost, för att 
komma de nödstälde i nejden af torget till 
hjelp. Men snart kom ett mäktigt isstycke 
farkosten att kantra, och de tre bortfördes 
snart af strömmen. Efter ofantliga ansträng
ningar lyakades det den äldre Sämann (hans 
broder hade redan räddadt sig), att med Knorr, 
som hade hängt sig fast vid honom, nå von 
Harsdorfska huset vid torget, hvarest den hög- 
hjertade frun, understödd af sin piga,nedfira
de sammanbundna dukar, för att draga upp 
de hjelpsökande. Vid första försöket brast 
linan och Knorr störtade åter ned i vattnet. 
Man tillropade honom att använda de sista 
krafterna, för att åter få tag i tåget, men fur- 
gäfves, — han försvann i floden, sannolikt an
fallen af kramp, och hans lik återfanns andra 
morgonen i ett grannhus, liggande under en 
släda.

För att nå den andra delen i staden, må
ste man gå omkring stadens port, och derför 
var promenaden denna morgon , oaktadt den 
slippriga marken, ovanligt liflig. De flesta ny
fikna trängde sig fram på den nya vägen, 
hvarest man kunde öfverse nejdens öfversväm- 
n<ng, och här vid inloppet af Pegnitz i staden 
erböd sig den intressanta, om än rysliga an
blicken, huru ett hus sökte bringa de påträn
gande ismassorna det sista förlviflade mot
stånd, änskönt de nära nog redan undergräft 
det. Det var det såkallade ”Käserhaus,” hvli
ket var framskjutet likasom förpost för de an
dra husen och ständigt först var utsatt för 
påstötningen al floden och isen.

Är 1698 blef det redan så skadadt, att
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det alldeles måste ombyggas ånyo, och öfver- 
svämningen 1784 måste väl äfven hafva vac
kert tilltygat det. Det var den härvarande 
kospitalförvaltningens egendom och beboddes 
på den tiden af en urnyckelfabrikant, som med 
hustru, ett barn och piga niåste tillbringa åtta 
timmar i det vacklande huset i den gräsliga
ste dödsångest. Isen drefs så under husets 
grundval, att det fullständigt hvälfdes åt ena 
sidan. Hela byggnaden kom naturligtvis ur 
sina sammanfogningar, murarne remnade och 
hvarje ögonblick måste de arma invånarno 
frukta att krossas af den instörtande takåsen, 
eller omkomma i den brusande strömmen. Af- 
ven här var det svårt att bringa någon rädd
ning, ty det upprörda elementets raseri var på 
denna punkt dubbelt förskräckligt.

(Fortsättning.)

Det iaifallet.
I sjuåriga kriget borttog en rysk soldat 

ett lamm från en liten fåraherde. Pojken skrek, 
föll soldaten till fota och bad honom, alt få 
lammet tillbaka. Förgäfves — soldaten slä
pade lammet med sig. Pojken beklagade sig 
för herden och denna gick med pojken till 
regimentets öfverste, som hade sitt qvarler i 
närheten. Öfversten lofvade att låta soldaten 
straffas, så vida than kunne visa honom den 
skyldige. Pojken svarade: Om jag får se ho
nom, skall jag nog känna igen honom.” — 
”Godt, sade ofversten. I eftermiddag skall 
hela regementet samlas här; kom då och visa 
mig tjufven.” Då folket hade marscherat upp, 
sade ofversten till pojken: ”Nå, visa nu för 
adjutanten hvem som är tjufven; men se dig 
väl före, att du icke träffar piÇden orätte.” 
— God t herre,” sade pojken, gick bak om 
ledet och besåg soldaterna bak ifrån. ”På 
detta sätt kommer du säkert icke till att kän
na igen honom, sade ofversten; på ryggen 
äro de sig alla lika.” — ”Ack nej, sade poj
ken. Den, som jag söker, har ett eget mär
ke.” Två leder voro genomsökta, utan alt 
gerningsmanneu hade blifvit funnen; då visa
de pojken på sjette mannen i tredje ledet och 
ropade: ”Der är lammtjufven !” — Soldaten 
måste träda fram och pojken se honom i an- 
sigtei. för att afgöra om det också verkligen 
var tjufven. — ”Ih bevars, sade pojken, jag 
känner honom bäst bak i från. Huru går 
då det till?” frågade öfversten. Pojken fram
tog ett stycke rödkrita ur fickan och sade: 
”Ser ni, herre! med sådan rödkrita märka vi 
våra lamm och med detta har jag, då jag 
knäböjde för att befla honom återgifva mig 

lammet, gjort ett streck på hans gehäng. 
Ser ni, bär är strecket.” — ”Du är en knip
slug pojke, sade öfversten; ditt infall ärvärd 
en dukat.” — ”Ja, men den vill ingen gifva 
mig,” sade pojken. — ”Här har du honom,” 
sade öfversten, i det han framtog sin börs. 
Ilan lät soldaten strängt afstraffas och ersat
te her !en för det stulna lammet.

ILudvisr xaV:s Död.
futur Histoire de Madame Maintenon).

Konungen begärde sin portfölj, undersökte 
der noggrannt alla papper och uppbrände det, 
som kunde väcka obehagliga känslor vid hof- 
vet eller oenighet mellan ministrarne. Ilan 
fann ett dyrbart radband, som han gaf till 
madame Maintenon, med dessa ord : ej såsom 
en relik, meu såsom ett minne.

Den sjuke blef svagare med hvarje limma 
och likväl uppenbarade sig ej någon karak
teriserande sjukdom. Monsieur Fagon märkte 
slutligeu alt ett af hans ben hade kräftan. Han 
underrättade monarken derom, och alla som 
voro närvarande utbrusto i tårar. ”Välan — 
sade Ludvig — trodde ni då att jag var o- 
dödlig ?”

Madame Maintenon lemnade ej mer konun
gens rum, dit hon låtit inflytta en säng åt sig. 
Hon hade alltid smickrat sig med det hopp, 
att hon ej skulle öfverlefva monarken. Delta 
hopp skulle nu nedslås, och hon såg ej fram
för sig annat än faran af en sådan skilsmessa, 
till hvilken möjligtvis skulle fogas landsför
visningens förförelser.

Hämmande sina tårar, eller utgjutande dem 
i hemlighet, tillbringade hon dagar och nätter 
med att betjena sin make och sin herre, som 
suckade under tyngden af så många plågor, 
som befalldepienne att ej uppoffra sin hälsa 
för Lans skull.

Konungens lidanden blefvo utomordentliga. 
Han tillkännagaf det blott med suckar. Hans 
böner till Gud, hans förlitande på Hans kärlek 
och nåd gåfvo sig luft genom sköna utgjutel- 
ser af ett religiöst sinne. Skall delta vara 
länge?_____Min Gud, lifvet eller döden, allt
är mig enahanda, jag beder blott om min sa
lighet. Jag har mycket att förebrå mig sa- 
som enskilt man och som furste! . . . Hvem 
skall betala mitt lands skulder? . • -Jag lider, 
men jag lider ej nog .... och det är detta, 
som oroar mig.”

—»>cOh+**-

Btosornas land.
På södra branten af Balkan är rasens san

na hem; Turkarne, i hvårs språk rosen heter 

”gyll,” kalla denna landsträcka Gyllistan, ”ro
sornas land.” Dessa blifva icke, som hos oss, 
odlade i krukor och trädgårdar, utan på mar
ken och i klyftor som potäter. Något behag
ligare än en sådan rosenåker kan man icke 
tänka sig; millioner af centifolier äro utströd
da öfver rosen'andets ljusgröna täcke och luf
ten är i bokstaflig mening uppfyld med vällukt- 
Dock ser men icke endast rosorna här och luk
tar på dem, utan man äter dem äfven; inlag
da rosenblad äro i Turkiet en mycket älskad 
konfektyr; vanligen njutas de i ett glas friskt 
vatten hvarje morgon före kaffet. I denna 
trakt af Balkan, nämligen omkring Kasanlik, 
vinnes också rosenoljan, på hvilken man sät
ter ett så stort värde, och som man i sjelfva 
Konstantinopel knapt är i stånd alt få köpa 
utan tillsats. En drakma rosenolja betalas här 
med 15—16 piaster. Man behöfver endast 
bära den på sig i en flaska, för att dofta som 
en rosenbuske.

Poppelträdet är i Orienten ovan
ligt nyttigt och oumbärligt för byggandet af 
hus. Husens väggar äro för det mesta af rå 
sten och endast i luften torkadt tegel; men do 
blifva vanligen öfverklädda med ett bjälkla
ger, hvartill den smärta räta poppeln i syn
nerhet egnar sig: Bjälkarne beläggas derpå 
med tunna rör och sedan med en fot tjock 
lera. Poppeln växer annars rikeligen dei- i 
landet med en otrolig hastighet och uppnår 
snart en ovanlig storlek; det gifves fält, der 
de smärta stammarne stå tät invid hvarandra 
sporn på ett åkerfält.

Mademoiselle Hacliol Felix.
För omkring 20 år sedan fann man en 

fattig liten flicka, rädd och redan tärd af 5 
eller 6 års sorg, med drag, som buro elän
dets pregel, knappt skyddad mot väderleken 
af en tunn och trasig klädning, på alla kaf- 
féer och offentliga platser i Paris, med en 
guitair på armen och en gammal bläcktall— 
rick i handen, för att derpå samla de få Sous, 
som skänktes henne af medlidsama hjértan, 
och hvilka skulle tjena till underhåll för hen
nes fattiga familj. Något sednare måste den
na unga varelse, hvars lefnadsätt icke tillät 
henne att förvärfva sig den ringaste bildning, 
och hvars förslå begrepp hade utvecklat sig i 
värdshusens tobaksqualm och bland de der fö
refallande tvätydiga samtalen, uppträda på en 
libhaber-thiater tillfölje af hennes anförvan
ters befallning. Ännu något sednare visade 
den ännu alltid späda flickan sig på Gymnase-
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Iheatern; det var den 24 April 1837, som det 
annonceradcs, alt Dem. Felix för första gån
gen skulle uppträda uti en tvåakters vaude
ville ”Vendeerinnan.” En kritik säger om 
denna första föreställning: ”Dem. Felix är en 
ung person, hos hvilken vi finna de skönaste 
anlag till skådespelerska, som man kan tänka 
sig. Hennes röst är klar och genomträngan
de, och öfvergår i de lidelsefulla passagerna 
till och med till tårar. I det följande vann 
hon ännu större framgång än i Vendeerinnan, 
hvilket stycke var helt och hållet beräknadt 
på att bringa den unga debutantens helt fri

ska talang till åskådning. Gymnase-tneatern 
kommer med sin nya aktris att se sina bästa 
dagar af Dem. Leontine Fay förnyade.”

Det lilla uthungrade barnet, Boulevarder
nas och krogarnes sjukliga barn, den mycket 
lofvande vaudevilleaktrisen, bevisade ganska 
snart sanningen af ofvananförde förutsägelse. 
Hon blef applåderad och firad; applåderad af 
dem, som visste att uppskatta talangen, -— vare 
sig af beundran eller rättsinne, — firad af de 
högsta och förnämsta i landet. Hon visade 
sig åter i en högre krets, på theatre français, 
Fransmännens nationaltheater; nya triumfer^

's.. —:---- .
Dem. Rachel som Jungfrun af Orleans

»»ii 
' ila

väntade henne och som Dem. Rachel erkändes 
hon för den största tragiska aktiis icke blott 
i Frankrike, utan i hela verlden.

Man måste hafva sett Dem-. Rachel som Camil
la i Horatierna af Corneille, som Jungfrun al 
Orleans eller i Phædra af Racine, för alt upp
fatta, till hvilken fullkomlighet lidelser, hämnd, 
vrede kuune stegras, utan att man märker det 
ringaste bemödande att dölja det dessa egent
ligen äro fingerade. Hvart och ett af hennes 
ord har sitt värde. Hela satser äro icke blott 
fullkomligt oefterhärmliga, utan denna full
komlighet uppnås genom de finaste nyancer i 
ton och tonvigt på hvarje ord, hon talar; re
sultatet är ett underbart helt, hvilket liknar 
en stor bild, som man först betraktar i all
mänhet och sedan nogare beskådar i dess en
skildheter, genom hvilkas skickliga samman
ställning verkningen af det hela vinnes.

Demoiselle Rachel hade på lång tid icke 
mera uppträtt och man fruktade redan, att hon 
för alltid hade afträtt Irån scenen; då öfver- 
raskades Parisarne vid början af detta år med 
den nyhet, att hon åter ämnade uppträda i 
Horatierna. En bifallsstorm emottog och be
ledsagade henne från akt till akt — och så
ledes är att vänta, att hon ännu länge skall 
lefva för konsten, hvars största lärjunge hon är.

Dem. Rachel som Camilla i Horatierna.

Nästa N:r ufgifves den 23 December. Enkla säljas à 8 sk. Utgs. C. Petersens Officin, 1849-




