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Illüstreradt nyaste

SÖNDAGSMAGASIN.

t riedrich Wilhelm Häckländer.

....

V îÿ-AV .t^-Sfev- P

Friedrich Wilhelm Hackländer.
Sällan har en skriftställare ända från 

början kunnat berömma sig af ett så all 
n'änt och tillfredsställande deltagande och 
'-‘kännande, som Häckländer, hvars friska, 
'anna och lifliga skildringar tilltalat oss som

andra författare. Höga och låga glädja 
K‘? åt hans skrifter.

kiiedrich Wilhelm Häckländer är född 
c*i l.ste Nov. 1816 i Burtscheid vid Aachen, 

dnr hans fader var Öfverlärare. Kort efter 

hans födelse dog moeren, fadren följde hen
ne tolf år derefter och, emedan en lärare 
i Tyskland aldrig efterlemnar någon för
mögenhet, blef gossen upptagen af medel
lösa slägtingar. Att det under sådana om
ständigheter icke kunde komina i fråga nå
gon stor skolbildning, förstås af sig sjelf, 
och sedan han efter ett nar år slutat sko
lan, blef han lärling i en modevaruhandel 
i Elberfeld, utan att känna någon öfver- 
drifven böjelse för handelsståndet. Det var 

här, han för första gången såg något af 
honom författadt tryckt i ”Elberfelder Ta
geblatt”, uti hvilket han låtit inrycka några 
versar och en liten berättelse.

Alldenstund det nu i denna verlden icke 
gifves något mera olikartadt, än ett poe
tiskt sinne och en boddisk, så öfvergaf 
ynglingen den senare och inträdde i sitt 
16:de år vid preussiska artilleriet, i hopp 
om att snart bli officer; ty han säger 
sjelf:

När ett ungdomligt sinne eger naturligt 
mod, en något liflig fantasi och en smula 
lättsinne samt har läst många goda böcker 
af sådana som Spiess, Kramer och andre, 
kan det omöjligt tro, att den gyllene tids
åldern med den blanka rustningen, svajan
de fjäderbusken och de sköna damerna på 
ljusbruna gångare så helt och hållet skulle 
vara försvunnen. Har någon sådan det 
öde, som jag, att kastas bakom en boddisk 
i en liten småstad, hvarest det icke gi ves 
någon militär, så kan det lätt gå honom 
som mig. Militärståndet var för mig det, 
hvaruti den gamla riddartiden fortlefde och 
hvaruti ännu den krigiska andan och me
deltidens herrars och knektars friska lef- 
vande lif var att finna.”

Vid den examen, som i Münster skulle 
afläggas, för att kunna upptagas i artilleri
skolan i Berlin, visade sig dock, med för- 
öfrigt verkligen förträffliga kunskaper i 
praktiskt artilleriväsen, skolstudierna otill
räckliga och sålunda blef ingen utsigt till 
någon snar befordran. Då Häckländer 
dessutom betydligt sårade sin högra hand 
vid en manöver och derjemte var ternligen 
tafatt i tidning, lemnade han åter militär- 
tjensten och egnade sig å nyo åt handeln i 
tre hus efter hvarandra, hvilka samtlige 
slutade eller gjorde bankrutt.

Lefvande i den glada tro, att hans lycka 
någorstädes i fjärran land skulle blomstra, 
och med eldigt hopp, men litet pengar och 
all» inga rekommendationer följde han med 
en af sina vänner, en handelskommis, som 
reste til) Stuttgart, och började här sin 
egentliga litterära verksamhet derated, att 
han för Cottas Morgonblad skref ”Bil
der aus dem Soldatenleben im Frieden”,
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som sedan dess redan uppleft 5 upplagor 
i bokform under titel af ”das Soldaten
leben im Frieden”. De förträffliga skild
ringarna äro verldsbekanta; de väckte 
förtjent uppmärksamhet och bragte den 
unge författaren snart i förbindelser, som 
hade ett afgjordt inflytande på hans blif— 
vande lefnadsöden.

Rekommenderad till baron von Tau
ben stein, som lärde att känna och värde
ra hans utmärkta egenskaper, tog denne 
honom med sig på sin resa till Orienten 
år 1840. Frukten af denna resa är hans: 
”Daguerreotypen, aufgenommen während 
einer Reise in den Orient im J. 1840.n 
Vid sin återkomst bief han i Mailand be
kant med den sedermera aflidne grefve 
Gustav Reipperg. Genom denne pressen- 
terades han för Konungen af Wurtemberg, 
åt hvilken han hade äran öfverbringa tren
ne i Damaskus köpte präktiga arabiska 
hästar.

Sedan han härefter en längre tid arbe
tat i kongl. hofkammaren, för att lära 
känna ärendenas gång, blef han hösten 
1843 kronprinsens sekreterare och erhöll 
kort derefter hofråds titel. Från 1841- -43 
utkommo hans ”Wachtstuben-abenteuer”, 
(2 uppl. 1852), ”die Märchen” med 6 
stålst. 1843.

Åren 1844 och 45 ledsagade han prin
sen på dennes resor genom Italien, Sici
lien, Nordtyskland, Belgien och 1846 på 
dess bröllopsresa till Petersburg, der han 
erhöll ryska St. Anna-orden. ,

Återkommen till Stuttgart ledde han 
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arbetena vid uppförandet af kronprin
sens herrliga villa och anläggningen af 
de intagande trädgårdarna m. m. vid 
Berg. Året 1848 störde också hans för
hållanden och sålunda blef han på egen 
ansökan 1849, dock med full lön, entle
digad och hans plats obesatt.

Under dessa trägna förrättningar lem- 
nades honom ganska ringa tid för litte
rära arbeten; mindre noveller, berättel
ser, uppsatser o. d , som framkommo un
der densamma, finna vi samlade i böcker
na: ”Humoristische Erzählungen”, Stuttg. 
1845; 2;dra uppl. 1852. ”Bilder aus dem 
Leben. 1850.”

I Mars 1849 begaf han sig till Italien, 
hvarest han i kejserliga högqvarteret var 
beständigt i närheten af Radetzky och be
vistade fälttåget i Piemont. Efter åter
komsten härifrån, uppehöll han sig i prin
sens af Preussen högqvartér under tiden 
för Badens ockupation och blef vittne till 
fästningen Rastatts intagande.

De lifliga skildringar öfver krigs- och 
lägerlifvet under begge dessa affärer, som 
delvis utkommit i ”Augsb. Allg. Zeitg.,” 
utgåfvos senare i 2 band, under titel, af 
”Bilder aus dem Soldatenleben im Kriege,” 
i 4 upplagor, och författaren erhöll af 
konungen af Wurtemberg stora medaljen 
i guld med bandet för konst oeh veten
skap och af kejsaren af Österrike den 
stora guldmedaljen för konst och litteratur.

År 1849 äktade han Karolina Opitz, 
en afkomling af tyska diktkonstens fader, 
såsom hans samtida beundrare kallade ho
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nom, poeten Martin Opitz. Ännu sam
ma år utkom: ”Handel und Wandel”, en 
humoristisk berättelse, full med muntra 
scener och förträffligt tecknade personer 
och situationer. År 1851 utkom ”Namen- 
losie Geschichten” i tre band, Häcklän
ders bästa verk. — År 1852 utkom ”Eu
gen Stillfried,” roman i tre baud, och 1854: 
”Europäischen Sklavenleben,” 4 band, verk, 
som höra till den bildade publikens favo
riter. År 1855 följde ”Soldatengesehieh- 
ten für das Militär und seine Freunde,” 
hvars fjerde band just nu utkommit, oeh 
1856: ”Erlebtes, kleinere Erzählungen, 2 
Bd ”, som alls icke stå tillbaka för hans 
föregående arbeten.

Häckländers dramatiska arbeten: ”Der 
geheime Agent” och ”Magnetische Kuren” 
ha med utomordentligt bifall blifvit gifne 
på alla theatrar af betydenhet och förkun
na på det kraftigaste äfven hans afgjorda 
kallelse för denna gren^ af konstnärligt för
fattarskap. Ett dramatiskt skämt: ”Schul
dig” oeh ett tidigare stycke: ”Monsieur 
de Blé” ha likaledes med bifall blifvit 
uppförda på många the trar.

Liksom Dickens utgifver ’W| Household 
Words”, så utgifver också Häckländer se
dan 1855 den värderade,och öfverallt som 
förträfflig erkände tidskriften: ”Hausblät- 
tei,” uti hvilken nästan samtlige^tyska 
skrifställare af någon betydenhet deltaga, 
och hvilken också utkommer i öfversätt- 
ning i Rotterdam under titel af:” De 
Leeskamer”.

Vinteren 185’3 företog han i sällskap

KONSTNÄRENS BELÖNING.
BREFÜTDRAG FRÅN SKRÅKÖPING.

(Forts, o. sl. fr. N:o 11.)

åföljande dag var unga grefven sjuk; men då bevakningen en gång slappades, bedrog 

han sina väktare och försvann, efterlemnade en lapp på hvilken slod: Jag har svurit 

all dö som hon; jag skall dansa ihjäl mig — förbanna icke er olycklige

Ambrosio.
Det är således för att dö Ambrosio Smalacalva dansar; men för den händelsen,

alt han skulle öfvcrlefva silt uppträdande, tar han betalt för att ha något att äta; ty han har svurit att dansa 

ihjäl sig, men icke att svälta ihjäl; som är en utväg endast för sådane, som ej ha snille och hjerta nog att dö 

soip folk.

Fjorton dagar hade förflutit sedan Ambrosio Smalacalva rest från Skråköping, för att på en annan scen om 

igen göra ett försök alt bli återförenad med sitt hjerlas älskade, sin själs ideal. Hittills hade han beständigt miss

lyckats och biljettförsäljaren, vaktmästaren Leupare, berättade, alt herr Ambrosio burit förtviflans stempel på sitt 

änne, då han mottog recetten för aftonen, och suckat så djupt, att det hade knakat i byxhängslena.

Olycklige du, som söker döden och ej kan linna den! Det är verkligen också det olyckligaste att nödgas dö 

precist på ett visst sätt, då man har så många andra. Man kan välja ett behagligt sätt, t. ex. att supa ihjäl 

sig, eller ett homöopatiskt sätt, t. ex. att svälta ihjäl, eller ett hydropatiskt sätt, nemligen att dränka sig, eller ett 

allopathiskt, nemligen att ge ihjäl sig, eller ett pneumatiskl eller då man hänger sig, att ej tala om det traumatiska 

att skjuta ihjäl sig, hvarvid audra oroas — af smällen.

Det vill kurage till att välja dt choragiskt, och detta 

var Ambrosio Smalacalvas händelse.

Fjorton dagar (jag återtar Iråden af min berättelse). 

Fjorton dagar efter den ädla martyrens bortresa, sam

manträdde alla stadens konstälskande damer — icke 

qvinnor; ty alla njuta af att se lindansare, dresserade 

björnar, hundar och markattor och andra konstnärer. 

Konstälskande damer, det vill säga, sådane konstälskan

de qvinspersoner i vår stad, som drucko kaffe på bit 

hos borgmästarinnan. Alla församlade sig hos fru ma- 

gasinsförvalterskan Rattenfraat, född Nuckenhjerta, som är 

liksom den förnämsta. Fru Rattenfraat utgör liksom dm 

sol, omkring hvilken alla de andra fruarne vända sig 

och leder genom sin något skarpa, klarinetlarlade röst 

omdömet öfver skön konst i staden.

När alla voro församlade, trädde fru magasinförval- 

terskan fram till kakelugnen och höll ett tal, som vi i 

nöten (in nuce) bär vilja i största korthet reprodu

cera; naturligtvis förutsättande alt våra läsarinnor väl ve

ta, att sjelfva det naturliga talet, sådant det utgick ur 

fru magasinsförvalterskans muu, var både längre, breda

re, djupare^och högre än jag kan med pennan beskrif-
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med tvenne vänner, byggmästaren Leins 
frân Stuttgart och målaren Th. Horschelt 
från München en resa till Spanien, hvars 
beskrifning (’’Ein Winter in Spanien”) har 
utkommit i 2 band. Berättelsen om de 
tre reskamraternes färder omvexlar på 
Häckländers glada sätt med de vigtigaste 
notiser öfver det herrliga landet, dess in

vånares seder och bruk, och häremellan 
dofta de älskligaste blommor, sagor och bil
der ur den gamla riddartiden och Spa
niens herrlighet under Maurernas herraväl
de. — Detta verk tillegnades konungen 
af Baiern, och föfattaren erhöll som ve
dergällning af denne monark Michaelskor- 
aets riddarorden I:sta klass, äfvensom un
der senare tiden af Belgiens konung, som 
redan förut hedrat honom med den stora 
guldmedaljen för konst och vetenskap, 
Leopoldsordens riddarkors, af Preussens 
konung röda örnsorden, af Wärtembergs 
konung Fredriksorden och af storhertigen 
af Baden ett riddarkors.

Sedan 18o5 utgifvas hans samtliga verk 
i 20 band i den bekanta Klassikeruppla
gan.

Häckländer bebor om sommaren mellan 
Stuttgart och Gublenberg en intagande 
villa, som han byggt sig och gifvit nam
net ”Haidehaus bei Stuttgart.”

Kinesiska Giftermål.
Likasom hela kinesiska riket är effet ö ) 

så äro och dess bruk med afseende på gif
termål. Det är här på modet att gifta sig

mycket t’digt; bland mandarinerna och de 
välmående klasserna börjar den giftvuxna 
åldern för mankönet med 16:de och för 
qvinnokönet med 12:te året. De fattigare 
klasserna gifta sig, såsnart de ega så myc
ket, att de kunna köpa en hustru och be
strida de med giftermålet förenade kost
nader. Det förekommer äfven, att en 
fattig man går till något hittebarnshus i 
grannskapet, hemtar sig der en flicka, för 
att uppfostra och gifva henne till maka 
åt sin son, när de unga uppnått den 
erforderliga åldern. Detta bevisar helt 
och hållet den sparsamhet och det 
förutseende, som höra till kinesernas na
tionaldrag. För det första bibehåller man 
härigenom sina pengar, som man vid kö
pet af en maka hade måst utgifva; för 
det andra blir flickan genom sin tillkom
mande svärmor uppfostrad och derigenom 
bekant med den gamla damens sedvanor; 
för det tredje slutligen, om flickan icke 
är öm, flitig och öfverseende i sitt uppfö
rande mot sin tillkommande äkta man och 
hans föräldrar, blir hon helt enkelt af- 
skedad, utan allt det bråk, som följer, om 
en hustru för dåligt uppförande skickas ef
ter giftermålet tillbaka till hennes familj.

De två parter, som stå i begrepp att 
ingå äktenskap med hvarandra, få annars 
aldrig på förhand se hvarandra; hela an
gelägenheten uppgöres genom deras släg- 
tingar eller underhandlare, hvilka i regeln 
äro qvinnor, som skildra de gifteslystne 
damerna i de lifligaste färger, eller mot
satsen, allt efter beskaffenheten af de skän

ker, de erhållit. Ett af bruken före 
bröllopet, änskönt liktydigt med den hos 
oss öfliga sändningen af porträttet, är myc
ket ovanligt. Då_det^icke är möjligt att 
få se den ifrågavarande damen, skickas hen
nes sko till den blifvandej gemålen, för 
att bibringa honom en ide om storleken 
af hennes vanställda fölter; små fotter anses, 
som man vet, hos kineserna för en sär
deles skönhet, ja de utmärka det högsta 
och fullkomligaste skönhetsideal.

Döttrarne erhålla i Kina ingen hemgift; 
men den man, som står i begrepp att 
gifta sig,ingår på att gifva en bestämd 
summa till inköp af kläder och smycken 
för bruden. Denna penningesumma är 
mycket olika, allt efter begge parternas 
rang; och bruden väljes alltid ur en fa
milj af samma rang som brudgummen. 
De skänker, som gifvas brudens föräldrar, 
äro bland medel- och lägre klassen enligt 
våra begrepp mången gång af något löj
lig beskaffenhet; ty de bestå af feta di- 
grisar, torkad fisk, lefvande fjäderfä., ki
stor fylda med the, kandisocker, syltad 
frukt och dylika högst prosaiska saker; 
öfver qvantiteten och qvaliteten kommer 
man först då öfverens, när köpet afslutas.

Bröllopsceremonien eger rum i brud
gummens hus; sjelfva bröllopsdagen lem- 
nar bruden sin faders hus, ledsagad af 
ett stort antal tjenarinnor; hon befinner 
sig uti en rikt förgyld och praktfullt med 
artificiela blommor i de briljantaste fär
ger smyckad bärstol; tjenare med ljus och 
facklor omgifva densamma och den, som

va. Jag kan ej här ens antyda fru magasinförvalterskans 
lefvande mimik och behagliga ansigtsspel, lifliga ijgonkad 

och skärande stämma.
”Mina damer I” sade fru magasinförvalterskan, höjande 

banden med tn hvit näsduk. — ncmligen med spetsfåll:

"Mina damer! Jag känner hvad 1 kännen—känslans 

strängar» nyss så djupt anslagna, vibrera ännu harmo

niskt hos oss alla. Det finnes ej mer än en tanke hos 

oss alla. (Nej! nej!) 1 tanken alla på denna kärlekens 

oth konstens martyr, som nyss lemnal Skråköping,Pför 

att aldrig mera träda inom dess murar och mötas af 
dess beundrare (djup sensation. — Fiskalskan begär ett 

glas vatten). Ilan har lcmn.it oss — med bevingade steg 

skyndade han hort, för att ej mera synas ibland oss —• 
'’ans ben komma troligen ej att hvila i vårt fosterland, 

Södern återbördar sin ryktbare son, lagerkrönt af Euro

pa- — Ilina damer ! (med eftertryck) han är borta! ! ! 
(djup rörelse; fiskalskan börjar må illa och får pastiller 

»f borgmästarinnan). 1 ärtn rörda, jag märker på luk- 

kn, mina damer! alt J behöfven pepparmynta — pastil- 

er, mina damer, all ej tala om moderdroppar, lindra 
endast hjcrtals sår — de läkas ej dcraf.

(Nej! ack nej!) När hafvcn J sett en sörjande moder 

upphöra att lida d.rför att hon fått pastiller? -- llafven 
J väl sett en olycklig maka botas af Hoffmans droppar? 

(Fru bandclsmanskan Klejel et Prejare — Prejare var 

död, fastän firman lefde — höll på att dåna; det var si 

och så mellan herr Klejel och henne och de hade hål

lit pa att skiljas; men flyttade sedan ihop igen, och kys

sas nu, när folk ser derpå). Nej, ack nej ! — Apothe- 
ket har ingen bot för ett såradt bröst — och ingen bot 

for oss, då vi med tårar i de mot himlen rigtade ögo

nen ropa; lian är borta! — Ambrosio Smalacalva är fhdd 
ur vår åsyn, hans ben och hela den öfriga hyddan för 
hans omätliga snille har skuttat ifrån våra konstälskande 

hjertan.»

(Djup och långvarig sensation. Damerna snyfta och 

torka ögonen.)

»Men han lefver ännu! — Vaken opp J konstälskande 

vänner i Skråköping, icke är vår stad den sämsta — 

nej nej! vare den lankin långt ifrån oss. Han må

ste minnas oss — vi hafva alltför djupt i vårt minne 

inprcglat den ädla, syllidiska figurin, för att kunna glöm

ma honom — ack ! men han skall glömma oss. Tusen

nya intryck skulle utplåna våra bilder ur hans själ ; men 

vi skola qvarbli der. — Skråköpings konstälskande da

mer skola bli europeiska. (Ja, ja!) Vi skola blottställa 

oss inför den större allmänheten, [Ja, ja!) vi skola e- 

mancipera oss från dessa lagar, som binda qvinnan och 

göt henne till en lapperska, en barnsköterska, en hustru 

at en man ock sa vidare; vi skola uppträda och gifva 

verlden ett exempel på hvad qvinnan kan förmå, då hon 

vill. Skråköpings damer skola få ett namn i historien 

(ack ja) — är det väl nog, att endast vara ett föremål 
för beständiga historier? — låtoni oss taga ett steg längre 

och vi stå midt i verldsbistorien!— det är blott ett 

steg mellan förtalets takdropp ocb odödlighetens rännsten, 

de r alla de små historierna samla sig, för att afrinna i 

evighetens haf. \i skola ge honom en äreskänk. (Ja 

ja — långa bravorop), Jag hade först tänkt, atl vi skul

le votera åt honom en hufvudprydnad; men den är så 

allmän här på platsen (ja ja). — Någonting att hänga 

utanpå hans ädla, lidande hjerta; men det är nära att 
brista af smärta öfver den sköna Mirabclla — vår 

gafva skulle blifvil blott skylten pa ett kärlekens och 

Saknadens lasarett (nej! nej!). Med ett ord, vi ha in-

(Fortsättning pag. 94.)

lcmn.it
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9* Illustreradt nyaste Söndags-Magasin. XI årgången

bär nyckeln till den vördnadsfulla nip- 
perlådan, gär närmast bärstolen. Så snart 
damen sätter sig i bärstolen, låses dörren 
af hennes fader eller näimaste slägtinge 
och nyckeln lemnas åt den pålitligaste tje- 
naren, som har befallning, att icke lemna 
den åt någon annan, än brudgummen. Ett 
stort antal tjenare går före bärstolen och 
lika många följa efter med fanor, broki
ga lyktor, pukor och blåsinstrumenter; 
begge familjernas damer befinna sig i bär
stolar, efter brudens; manliga slägtingar 
och vänner gå i procession. De skänker, 
som skala medfölja bruden till hennes nya 
hem, bäras till beskådning, och befinna 
sig häribiand kläder på. ställningar, alla 
slags utskurna lådor, som efter all san
nolikhet innehålla många slags dyrbarhe
ter; fat med krus, innehålla ”samshoo”, 
vin och syltad frukt; burar med manda
rinänder och fjäderfä, och en präktig fet di
gris i en vackert prydd bambubur bildar 
slutet på skänkerna. Storleken af en bröl- 
lopsprocession värderas efter ledsagarnes 
antal. Efter brudens ankomst till brud
gummens hus öppnar den senare bärstolen 
och förer bruden ut, tager af henne slö
jan och leder henne in i salen, hvarest 
hon bugar sig för husets gudabild. Sedan 
härefter brudparet vid ett thebord, der 
det befinner sig ensamt, växlat thekoppar, 
begifver sig bruden till fruntimmerna och 
brudgummen till karlarna, för att roa 
sig i deras sfllskap.

Vår bild föreställer afslutandet af ett 
äktenskapskontrakt. Den tafla som lig

ger på bordet, i nnehåller begge parternas 
namn, och dufvörna tjena som symbol.

Furstiunan Lieven.
Vid ingången till gatorna St. Florentin 

och Rivoli, midt emot marinministerium, 
ligger f.d. Hotel de la. Brilliere, senare 
tillhörigt hertigen af Talleyrand, prinsen 
af Benevent och för närvarande baron Ja
mes Rothschild. 1 samma rum, der en 
gång Frankrikes öde afvägdes, der Napo- 
leonidernas afsättning och Bourbonernas å- 
terkallande beslöts, der restaurationen 
förbereddes och Frankrikes konstitutione- 
la Charta uppgjordes, i samma salonger, 
der Alexander I, som här år 1814 reside- 
rade som Taleyrands gäst, och föreskref 
Frankrike sina befallningar, der Taleyrand 
förmälde sig med den sköna men enfaldi
ga madame Grand och der han bodde än
da till sin död 1838 — här dog den 26 
Januari innevarande år furstinnan Lieven, 
en af vårt århundrades inflytelserikaste 
och mest betydande qvinnor.

Dorothea von Benkendorf föddes den 
8 December 1784 på fadrens adelsgods i 
Lifland. Kejsarinnan Marie Feodorowna, 
Pauls gemål, tog den sköna och älskvärda 
flickan i hennes första ungdomsålder till 
hofvet. Den unga fröken åtnjöt sin höga 
gynnarinnas synnerliga förtroende, som 
personligen mycket sysselsatt sig med 
henne och slutligen förmälde henne med 
grefve Christoph Andreewitsch Lieven. 
Den unge grefven, uppfostrad tillsammans

med Kejsar Pauls begge äldste söner, stor- 
furstarne Alexander och Konstantin, hade 
att fägna sig af den förres synnerliga vän
skap och befordrades efter dennes upp
stigande på thronen till generallöjtnant 
och kort derefter till krigsminister. Han 
hade sin gemåls inflytelse att tacka för 
gesandtskapsposten i Berlin och sedan 
1812 i London Här kände sig den knappt 
tjugoåttaåriga lifliga och snillrika, men 
hersklystna grefvinnan Lieven i sitt egent
ligaste element. Vida öfverlägsen sin man 
i menskokännedom, skarpt, genomträn
gande förstånd och hastig affärsblick, led
de hon nästan uteslutande det dentiden 
så svåra uch genom mångfalden af vigti
ga politiska frågor invecklade rysk» ge- 
sandtskapets angelägenheter i London. 
Hon förstod att vinna såväl Tories som 
Whigs för sina intressen och lika förtro
gen med Castleragn som med Canning, 
räknade hon bland sina intimaste vänner 
den vackre och älskvärde lord Grey, som 
hvarje morgon i sin säng plägade tillskrif- 
va henne en politisk billetdoux, parfyme
rad med ambra och patchouli. Hennes 
dåvarande inflytande på politiken var dock 
mera indirekt i England, och hon agera
de mera bakom kulisserna; Paris var 
den scen, på hvilken hon snart offentli
gen skulle uppträda. År 1835 kom den
na berömda qvinliga diplomat, sedan hen
nes gemål tillföije af hans deltagande i 
arrangementet af belgiska och grekiska 
frågan, blifvit utnämnd till furste, till Pa
ris, rimligtvis redan dengången försedd

genling att belöna förr än vi hunnit till benena, dessa 

odödliga ben, som i konstens historia skola intaga ett äro

fullt rum. (»Ja, dt par strumpor!» börs bland mäng

den). Nej! viljen J, att han skall trampa på tår gåf- 

va? (Nej! Nej!)
»Jag föreslår dt par strumpband! (»Ja, ja!» allmänt 

bifall). Dessa skola omsluta hans ben, omfamna dem 

med sin ring, de skola som ormen, evighetens symbol, 

bitande sig i stjerten, slingas om dessa ben, som evigt 

skole sprattla i våra hjertan. Minnens strumpebands- 

ordtn och dess »Uony soit qui mal y pense.» (Ja! Ja! 

han hade mycket smala ben,) Ja smala, som en sol

stråle — J haften rätt, J Skråköpings konslälskande 

damer! — J förslån huru dt par naturliga ben 

skola vara; men haften J rätt fattat huru dt par 

konstiga ben skola se ull

»låtom oss påminna oss, att ljusåren icke är svensk. 

(Nej! Nej!) Vore ban infödd, skulle vi ej beyärdiga ho

nom med en blick ( Nej! Nej!) — hvad ära kan vårt 

land skörda deraf, alt vi uppmuntra dep inhem

ska talangen? — ingen! (Sanningen af dessa ord 

eäpkie djup och långvarig sensation.) Dereniot, mina da

mer, om vi förmå uppskatta en utländsk förljenst, 

synnerligen om den sitter i halsen eller benen, skall 
Europa begripa, att vi stå högt på bildningens trappa. 

(Sensation.) Dansen är en universel skön konst. Läsen 

Göthe, läsen Schiller, läsen Byron, läsen Tasso — ack! 

man måste kunna språken, för att få reda på dessa 

sorter snillen; — men ett par snillrika ben förstås af 
hela vcrlden, hvarje sant danadl hjerta fattar deras be

tydelse. Konstens språk är ett universalspråk.

»Ambrosio Smalacalva är utländning; men han är än

då vår. (Sensation.) Jag föreslår, att vi virka honom 

ett par strumpeband, hvarlill bestås guldspännen. [Ja, Ja!) 

De skola virkas af blått och gult silke. Blått och gult, 

de allvarliga svenska färgerna, som Gustaf den andre 

Adolf odödliggjorl oeb Carl den XII bar in i djupet af 

Ukräns steppet. — Den blågula färgen, som fregatten 

Eugenie gjorde bekant i andra hemisferer, skall ånyo 

göra ett triumftåg genom verlden, då den glänser på 

Smalacalvas konsthistoriskt beundransvärda be n. (Ja, ja! 

låtom oss hedra de fosterländska färgerna! Ja, ja!) Ja, 

mina damer; men låtom oss i dessa strumpeband inläg

ga en ännu djupare mening. — Jag föreslår, all vi i 

kanten anbringa en liten röd slinga till ett tecken, alt 

vi Skråköpings damer fatta Skandinavismens djupt histo

riska betydelse. (Allmänt bravo). Och när, fortfor tala- 

rinnan, när Ambrosio Smalacalva råkar sin suverän, 

skall han säga: Eders Durchlaut! dessa strumpeband, 

med Sveas, Kores och Danas förenade färger, har jag 

fått af Skråköpings konslälskande damer! — så skall 

Durchlauten säga: Så liten stad, så mycken smak! __

Fru magasinförvallerskan slutade med allmänt, högljudt 

bifall af »alla til Is lä des v ar an de» (ett uttryck, som 
jag lånat ur större tidning och som upplyser om, all de 

frånvarande icke deltogo i opinionsyttringen).

Man upprättade nu ordentliga stickgillen, som gingo i 

tur tills strumpebanden voro färdiga. Spännena gjordes 

konslmässigt af vår skicklige cisselör, tår ende guld- 

och silfverarbetare. De voro något när i likhet med 

Miss Nichlingales medalj — och bör ej hvarje mensk- 

lighelens välgörare belönas med likartade hederstecken?

Spännets mittel pryddes af ett stort AS eller konst

närens namnskiffer, omslingrat med lagerqvistar och 

pryddt öfters! med bilden af ett par korslagda menui- 

skobtu, hvilket hade dcu dubbla betydelse, att |>å cr
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med denna kejsare Nikolai förtroende
mission i franska hufvudstaden, hvilken 
hon bibehöll ända till sitt lifs slut. Fur
stinnan bebodde den tiden en af de sto
ra hotellen för resande vid Rivoli-gatan, 
hotel dela Terasse, och änskönt hon säg 
många diplomater och utmärkte personer 
hos sig, öppnade hon dock icke såsom 
sedermera sina salonger regelmässigt på 
bestämda dagar utan hon lemnade till och 
med Paris då och då, för att vistas än 
vid tyska baden, än i England. År 1839, 
då hennes gemål, utsedd af kejsar Niko
laus att ledsaga storfursten thronföljaren 
på dennes resa genom Europa, dog i Rom, 
bosatte sig furstinnan för alltid i Paris, 
hvarest hon inflyttade i den våningen af 
hotel Talleyrand, som fursten sjelf hade 
bebott. Här öppnade hon sin berömda 
salong, som från denna lid icke blott blef 
samlingsplatsen för diplomatiska korpsen, 
utan medelpunkten för alla utmärkta per
sonligheter och ryktbarheter, som vista
des i Paris. Furstinnan Lievens salong 
blef på detta vis en neutral terräng för 
alla partier och personer ur den högre 
klassen och på helt annat sätt betydande 
för politiken, än den utan skäl med fur
stinnans jemförda salongen Abbaye aux 
bois vid Sevre-gatan, hvarest fordom den 
så sköna madame Reeamier tystlåten thro- 
nade mellan ett litet kotteri af hennes 
fordna beundrare och deras vänner, nån
sin var för litteraturen. Vid gatan St. 
Florentin spelade Thiers, Guizot och Mo- 
lé sina kabinettsintriger vidare, Matinez

de la Rosa underhöll sig med grefve Ap- 
pony, lord Granville skakade hand med 
amerikanske gesandten, general Cass, un
der det att lord Canterbury, lord Lynd
hurst och lord Lowther skredo fram och 
tillbaka i salen under lifligt samtal med 
ötverste Caradock, mr Ellice och Dr Bovv- 
ring; hertigen af Noailles, en af furstin
nans förtrogne, språkade med herr Char
les de Rémusat, under det att herr Achil
le Fould, som nu är statsminister men då 
var deputerad af oppositionen, framställ
de financiella theoriers för sin kollega i 
kammaren och politiske motståndare, det 
nuvarande utomordentliga sändebudet i 
Petersburg, herr von Morny, hvilka den 
senare tankspridd tycktes åhöra, mönstran
de med oroliga blickar de eleganta da
mernas krets. Här satt madame Thiers; 
en dotter af generaluppbördsmannen Bos- 
nes från Lille, bredvid den stolta grefvin- 
nan Flahant, född lady Talbot-Shrewsbu- 
ry af ärftlig pairsvärdighet; här pratade 
belgiske gesandtens (f. d. advokat och se
dermera grefve) Lehon’s lifliga och med 
diamanter öfversållade gemål, dotter af den 
rike köpmannen och spekulanten Mossel- 
man i Rouen, med den ädla hertiginnan 
af Sutherland, den rikaste mannens i hela 
verlden sköna och älskvärdiga gemål. 
Furstinnan Lieven sjelf beherrskade denna 
glänsande och valda församling genom sin 
stämmas lugn och säkerhet, genom den 
sällsynta älskvärdheten och takten i hen
nes uppförande, genom den stora otvun
genhet i hennes ovanliga och verkligt im

ponerande hållning. Utan spår af skön
het buro hennes ädla, regelmässiga drag 
stämpeln af den största distinktion. Hon 
var mycket smärt och temligt hög, dock 
af framstående magerhet. Denna fullkom
liga brist på fyllighet har gifvit anledning 
till en mycket komisk engelsk karrikatur, 
uti hvilken furstinnan var framstäld som 
valsande med den ovanligt tjocke och 
korte ryske diplomaten furst Kosloffsky, 
hvilken karrikatur har till underskrift: ”St. 
Petersburgs längd och bredd." Hon förde 
samtalet alltid sakta, och nästan halfhögt, 
i korta och mycket enkla, men betydnings- 
fulla fraser, helt och hållet på engelskt 
manér. Högt samtal och bullrande un
derhållning, en osed, som är fransmännen 
och i ännu högre grad ryssarne egen, voro 
henne mycket emot, och hon gafderför med 
få undantag engelska sällskapet företrädet.

Det är utan motsägelse, att furstinnan 
deltog, tillfölje af den henne af kejsar Ni
kolaus förlänade ställning, i den nyare ti
dens största statsmäns rådplägningar öf- 
ver de vigtigaste frågor och i de flesta 
fall lyssnade man till hennes yttranden. 
Metternich, Aberdeen och i synnerhet Gui
zot betraktade henne icke blott som en 
poetisk Egeria, utan ock som en stånds- och 
själskamrat.

(Forts.)

Ordet till Charaden i N:o 11 är: 
A>mor.

gang påminna om konsten och om Italien, 

konstnärens fosterland, som enligt Hübners påslående 

liknar en stöfvel — d. v. s. ett ben. Två ben ha 

alltid en dubbel betydelse. Omskriften var:

»Skråköpings konstälskande damer åt

Dansens Napoleon.»

Strumpebanden blefvo i anseende till de många förgät

migejerna ganska långa och skulle kunnat passa åt ett 

par elefanlben; men herr Ambrosio kunde, som fru ma- 

gasinsförvallerskan rigtigl anmärkte, vira dem Here slag 

om benen eller så som man virar balm om unga 

fruktträn.
Guldet till spännena var sammanskjutet af alla da

merna, som dertill skänkt alla sina små, af barnen 

hoptuggade, guldhjertan, alldeles på samma sätt som 

Israels »konstälskande damer» för 4000 år sedan sam- 

mansköto för alt få sig en gyllene kalf alt dansa om
kring. Den gången var det Damerna, nu var det Kalf- 

ven, som dansat; men begge gångerna offrade damerna 
sitt guld på kalfven del var den stora likheten 4000 

år emellan.

Slrumpt banden afsändes till berr Ambrosio Smalacalva 

med ett artigt bref från fru magasinsförvalterskan; de 

kommo fram, men intet svar anlände.

Skalden säger om Carl den XII: 

lian kunde icke vika, 

Blott falla kunde han.

Orsaken till herr Smalacalvas lystnad, som mycket 

stött damerna här på platsen, är dock ej att söka i 

hans hjerla, men

Han kunde icke skrifva, 

Blott dansa kunde ban.

Härmed slutas »Konstnärens belöning.» Jag vet, 

att det finnes en bok, som heter så; men som den bo
ken icke finnes i mamsell Knicks Lånbibliothek här i 

staden, så har jag ej kunnat stjäla ur den boken.

0m läsaren eller läsarinnan skulle vara okunnig nog 

att fraga: livar finnes det der Skråköping, om hvilket Ti- 

tulus talar, sa svaras: Skråköping befinner sig — ja 

rigtigt!—befinner sig lite hvars tans. liv arhelst Skrå- 

köpingsandan röjer sig, der befinner sig också hela Skrå

köping — andel igen taladt. Onkel Adam. 

Hvarjelianda.

Ln äkta Gascot/nare.
En affärsman, född i Gascogne, gjorde oupphörligt 

misslyckade spekulationer i handelsväg. Detta ' föran

ledde elt äldre fruntimmer bland hans närmare bekanta" 

att beklaga hans otur. »Beklaga icke mig», svarade 

mannen helt lugn, »utan skänk ert medlidande åt 

mina kredilorer !»

Det första syndafallet.
En bondpojke erhöll vid elt husförhör den temligen 

enfaldiga frågan: »Bvarförc bet Adam i äpplet?»

»Troligen derföre att han icke hade någon knif»; 

svarade gossen efter en stunds besinning.
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Furstinan v. Lievens palats i Paris.
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