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FÖRORD.

Närvarande “korta Handbok“ skall under 
det enklaste framställningssätt och med förbi
gående af allt, som för en större krets af lä
sare icke är väsendtligt, lemna inom den min
sta ram en bild af vår litteraturs utveckling. 
Den är bestämd för sådana personer, som på 
ett lätt sätt och utan att fördjupa sig i något 
grundligt studium vilja lära sig känna de huf- 
vudsakliga momenterna af den tyska, isynnerhet 
nyare, litteraturhistorien. Den gör derför icke 
anspråk på någon stor fullständighet och har 
uppfyllt sitt ändamål, om den hos sina läsare 
kan väcka ett lifligare deltagande för ämnet och 
ett bemödande att af andra skrifter inhemta ut
förligare kännedom derom.

PAUL FRANK.





FÖRSTA AFDELNINGEN.

Den hedniska och katolska perioden; ifrån de äldsta 
tiderna till Carl den Store (till år 768 efter Kristi 

födelse).

Tyska språket är ett ibland de rikaste i 
verlden. Om det också är mindre melodiskt 
välljudande, än flera romaniska språk, isyn
nerhet de italienska och spanska, så har det lik
väl företräde framför dessa genom sin mång
faldighet, mångsidighet och kraftfullhet. Be
undransvärd är dessutom dess smidighet, ge
nom hvilken det kan i trogna öfversättuingar 
tillegna sig utlandets alla skatter.

Det är en gren af den stora indogerma- 
niska språkstammen och har, liksom sjelfva det 
germaniska folket, invandrat ifrån asiatiska 
höglandets sydvestra sluttning. Genom ro
merske historieskrifvaren Tacitus veta vi om 
yåra förfädeys förkristna skaldekonst, att be
stämda skalder (barder) med sånger firade 
deras stams hjeltebragder och krigiska bedrif-



ter, samt genom dessa lifvade och uppeldade 
kämparne till striden. Af språket under den 
hedniska tiden har icke något minne kommit 
till oss, med undantag af några spridda ord, 
som de grekiske och romerske forfaitaires för
varat.

Det äldsta och vigtigaste minne vi ega af 
någon kristen germanisk författare är Ulfilas 
öfversättning af Bibeln på götiska språket. 
Ulfila, född omkring år 318, var 348 göter
nas biskop och anses hafva dött år 388 i 
Konstantinopel under ett kyrkomöte. Vid hög 
ålder började han öfversätta Bibeln ifrån gre
kiska språket på det götiska, och utförde 
detta arbete (med undantag af Salomos Böc
ker och Krönikeböckerna) troget samt orda
grant, ehuru han i anseende till sitt moders
måls fattigdom måste sjelf bilda sig ord el
ler låna dem från grekiskan. För att lemna 
ett prof på Ulfilas språk, må Fader Vår 
(Matth. Evang. kap. 6) här ordagrant anföras.

Atta (Fader) unsar (vår) thu in himinam, 
weihnai (bclgadt varde) namo thein. Quimai 
(komme, tillkomme) thiudinassus (rike) theins. 
Wairthai (varde, ske) wilja theins swe (så

som) in himina jah (ock, äfven) ana (på) 
airthai (jorden). Hlaif (broå) unsarana (vårt) 
thana (det) sinteinan (beständiga, dagliga) 
gif uns (oss) himmadaga (i dag). Jah (och) 
ajiet (aflåt, förlåt) uns thatei (hvad) skulans
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(skyldige) sijaima (vi äro), swatwe (såsom) 
jah^^av^weisf/'^afletamtkaim (dem) skulam 
(skuldenärer, gäldenärer) unsaraim. Jah ni 
(icke) briggms (bringa, inled) uns in frai- 
stubnjai (frestelse), ak (utan) lausei (förlossa, 
fräls) uns af thamma (dem) ubilin (obilliga, 
onda); unte (ty) t Leina ist (är) tLiudangardi 
(riket), jah maths (makten), jah miltus (glan
sen, herrligheten) in aiwins (evighet). Amen.

Af den vigtiga urkunden för tyska språk
forskningen, Ulfilas Bibelöfversättning, äro 
endast fragmenter ännu bibehållna i två hand
skrifter, af h vilka den ena, Codex argénteas 
(Silfver-Handskriften), finnes i Upsala och den 
andra, Codex Carolinas, i Wolfenbüttel- 
ska biblioteket. Den förra, Silfver-Codex (så 
kallad för begynnelsebokstäfverna af silfver 
på rödt pergament), har undergått många 
öden. Den anträffades i westphaliska abbot- 
stiftet Werden, fördes under Trettioåriga 
kriget, tillika med andra klostrets skatter, 
till Prag, och sedan denna stad år 1648 in
togs af svenske grefven Königsmarck, gjorde 
grefven deraf en skänk till sin drottning 
Christina. Den skickades till Stockholm, 
men qvarblef der endast några år; ty redan 
år 1655 tog den lärde Isaak Vossius, som 
haft uppsigten öfver det kungliga biblioteket, 
densamma med sig till Holland, hvarest Frans 
Junius afskref och ordnade den. Sedan kom
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den för ett pris af 400 riksdaler silfver i 
händerna pä den svenske grefven Magnus 
Gabriel De la Gardie, som lät inbinda den 
i ett band af massivt silfver och skänkte den 
till Upsala universitet. Här finnes den ännu 
såsom en vetenskaplig märkvärdighet.

De öfriga minnesmärkena efter språket 
ur detta tidehvarf äro af mindre betydenhet.

ANDRA AFDELNINGEN.

Frankiska perioden; ifrån Carl den Store till dess Ho- 
henstauferna uppstego på tronen (768 — 1137).

Icke förr än efter Carl den Store verkade 
kristendomens införande fullkomligt genom
gripande på det tyska folkets utveckling. 
Derigenom, att han inrättade skolor, samlade 
omkring sig berömde lärde, såsom Eginhard, 
Peter från Pisa, Alkuin m. fl., men isynner
het genom det stora inflytande, som hela hans 
lif och verksamhet utöfvade och hvilket sträck
te sig långt ut till framtiden, förvärfvade han 
sig oförgängliga förtjenster om tyskarnes bild
ning och deras språk. Vid hans hof talade 
man tyska, och detta var af stor betydenhet
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för detta språk. Också skola månadernas 
tyska benämningar härröra från honom. De 
kallades i sitt ursprungliga skrifsätt sålunda: 
Wintermanoth, Horning, Lenzinmanoth, Oster- 
manoth (efter vårgudinnan Ostra), Wunima- 
noth, Bracmanoth, Hewimanoth (Hömånad), 
Aranmanoth (Axmånad eller Skördemånad), 
Witumanoth (Träd- eller Fruktmånad), Win- 
dumemanoth (Vindrufvemånad), Herbistmanoth 
(den stränga, kalla Vintermånaden) och Hei- 
lugmanoth.

Den götiska dialekten hade redan förut 
vikit för den gammal-tyska och den sednare 
delas åter i två olika afarter: i den gamla 
högtyskan och den gamla nedertyskan (platt
tyskan) tillika med angelsachsiskan. Under 
Carl den Store började konstpoesien små
ningom att skilja sig ifrån folkpoesien. Af 
de gammal-tyska folkdikterna, hvilkas sago- 
ämnen äro inväfda i historiearbetena af gö
ten Jemandes och longobarden Paulus Dia- 
conus, hafva endast fragmenter blifvit bibe
hållna, nemligen de så kallade Merseburger 
Gedichte, trollformler från hednatiden, Hilde- 
brandslied ifrån det nionde århundradet och 
flera andra; af den andliga konstpoesien weis- 
senburger-munken Otfrieds Evangelienharmo- 
nie från år 868, det äldsta rimade skalde
stycket på tyska språket, och Das Ludwigs- 
lied eller Hymnen öfver segern, som ostfran-
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kernas konung Ludvig den Tredje år 881 
vann på Scbeldefloden öfver norrmännerna.

Otfried, till födseln sannolikt en franker, 
författade sitt skaldestycke i benediktiner- 
klostret vid Weissenburg uti Elsas och öfver- 
sände det tillika med en tysk dedikation till 
konung Ludvig den Tyske samt med ett la
tinskt företal till erkebiskop Liutbert i Mainz. 
Skrifsättet deri är något tarfligt och öfver- 
träffas mycket af den poetiska lyftning, som 
redan är märkbar t. ex. i ett annat skalde
verk från samma tid, den fornsachsiska Evan- 
geliiharmonien, kallad Heliand. Detta skal
destycke skall enligt en gammal sägen vara 
på Ludvig den Frommes anmodan (således i 
nionde århundradet) författadt af en sachsisk 
bonde under omedelbart inflytande af gudom
lig ingifvelse.

TREDJE ÂFDELNINGEN.

Minnesångarnes tidehvarf; ifrån Hohenstauferna till 
Luxeinburgarns uppstigande på tronen (1137—-1346).

Nu börjar den mest lysande tid för medel
tidens skaldekonst, den romantiska riddar- 
poesiens och minnesångens egentliga blom-
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stringstid under de schwabiske kejsarne af 
Hohenstaufernas ätt. Denna tid kallas också 
i skaldekonstens historia vanligtvis den schwa- 
biska tidsåldern, dels i hänseende till denna 
prisvärda, äfven för konst och vetenskap nit
älskande, kejsarätt, dels derför, att den schwa- 
hiska dialekten, såsom den rikaste och mest 
bildade, då blifvit det allmänna skaldespråket.

Minnesång are

voro de ridderlige síngame och skalderna, 
som under tolfte och trettonde århundradet 
vid furstliga hof besjöngo qvinnornas skön
het och dygd, männernas djerfhet och h.jelte- 
bragder, samt lifvets och naturens behag. 
Minnesångens vagga är Provence i södra 
Frankrike, hvarest den redan hundra år förut 
idkades af troubadourerna. Minnesångarne, 
voro merändels riddare eller åtminstone adels
män, som blifvit eldade till sång genom rid- 
derskapets romantiska, emellan krig, andakts- 
Öfningar och kärlek delade lif, och med har
pan eller guitarrón i handen tågade ifrån 
borg till borg, hvarest de Öfverallt blefvo 
gästfritt emottagne. Den glada högtidlighet 
och de fina seder, som herrskade vid konst- 
älskande tyske furstars hof, gåfvo deras skal
destycken ömhet och prakt, vältalighet och 
behag. Då ljödo på alla riddarborgar ljuf-
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liga sånger, råheten försvann, fruarna blefvo 
prydnaderna i männernas sällskapskretsar, 
och icke allenast den starke och skicklige 
riddaren, utan äfven den älsklige sångaren 
ärades. Stundom anställdes vid hofven till 
furstarnes och damernas nöje täflingsstrider 
emellan sångarne, såsom t. ex. Sångarkriget 
på Wartburg, hvilket hölls år 1207 vid land- 
grefven Hermans i Thüringen och hans vack
ra gemåls Sophias hof och besjunges i ett 
ända till våra dagar fullständigt bibehållet 
skaldestycke.

De namnkunnigaste ibland den schwabi- 
ska tidsålderns skalder och sångare voro 
Wolfram von Eschenbach, Walther von der 
Vogelweide, Heinrich von Ofterdingen, Hart
mann von der Aue, Ulrich von Lichtenstein, 
Gottfried från Strassburg, samt, en ibland 
de siste, Konrad från Würzburg. Äfven 
sjelfve furstarne sällade sig till dem, nemli- 
gcn kejsar Henrik VI, konung Konrad den 
Unge (Conradino), hertig Henrik IV i Bre
slau, markgrefven Otto med Pilen (i Bran
denburg) m. fl.

Denna periods litteratur är så rikhaltig 
på den episka, lyriska och didaktiska skalde
konstens alster, att vi bär måste inskränka 
oss att endast omnämna några ibland de huf- 
vudsakligaste verken. De förnämsta skalde
styckena af det romantiska slaget delas i tre
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afdelningar: Den tyska sagans fabelkrets — 
Carl den Stores sagokrets — sagan om Graal 
och Taffelrunden.

Ibland tyska sagans fabelkrets är den 
första och vigtigaste dikten:

Der Nibelunge Not (Nibelungersången), 
det mest betydande minnet af medeltidens 
högtyska skaldekonst. Den består af fyra- 
radiga strofer och innehåller 2316 sådana. 
Sagan, som den besjunger, är följande: Den 
frankiske hjelten Siegfried, son af konung 
Siegmund i Nederländerna, kommertill Worms, 
för att fria till burgundiske konungen Gün
thers dotter, den sköna Chriemhild. Han er
håller henne till äkta maka, sedan han ge
nom trollkonster å sin sida tillkämpat åt 
Günther till gemål den starka jungfru Bryn- 
hilda. Under en tvist emellan båda fruarna 
yppar Chriemhild oförsigtigtvis huru Bryn- 
hilda genom Siegfried blifvit tvingad att sam
tycka till Günthers önskan. Brynhilda tän
ker på hämnd och utförer den genom den 
grymme Hagen von Thronege. Denne ge
nomborrar på en jagt Siegfried bakifrån, då 
han dricker ur en källa, bemäktigar sig Ni- 
belungerskatten (en skatt, hvilken Siegfried 
förut fråntagit de nordiske Nibelungarne) och 
nedsänker denna klenod i Rhenfloden. Chriem
hild klagar bittert öfver sin makes död och
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föresätter sig att hämnas. Sedan hon gift 
sig med hunnernas konung Etzel och med 
honom följt till hans hofläger i Ungern, in
bjuder hon dit burgunderna (Nibelungarne) 
till en riddarfest och uppretar sina vänner 
emot dem. Alla burgunder dödas; slutligen 
faller äfven mördaren Hagen, likväl utan att 
förråda hemligheten om Nibelungerskatten. 
Chriemhild sjelf afhugger hans hufvud, men 
blir också derför slutligen äfven dödad, och 
"hie hat daz mär ein ende, ditze ist der Nibelunge Not".

Författaren till Nibelungersången (Niflun- 
gasagan) är obekant ; men man förmodar, att 
denna sång är en samling, omkring år 1210 
gjord till ett helt, af tjugo särskilda folksån
ger, som afhandla denna saga. — Ett min
dre sorgligt motstycke till denna är den an
dra stora hjeltedikten ifrån tyska sagans fa
belkrets: Gudrun. Äfven denna skall vara 
sammansatt af flera till ett helt förenade 
skaldestycken och har först kommit till oss 
efter flerfaldiga omarbetningar. Den så kal
lade Heldenbuch utgör en samling af tyska 
hjeltesagor, men af hvilka endast fragmenter 
äro bibehållna.

Andra skaldestycken från denna tid in
nehålla sagorna om Carl den Store och hans 
paladiner (riddare). Dessa sagor härstamma 
alla från Frankrike och berätta de förunder-
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liga storverk, som Carl och hans riddare för
rättat, samt äfventyren, som de öfverlefde, 
isynnerhet under deras härnadståg emot hed- 
ningarne. En ibland de älskligaste dikter 
ur denna sagokrets är den om Flos och. 
Blankeflos (Flora och Blankeflor). Dessa 
namn hade föräldrarne till Carl den Stores 
moder Bertha. Denna episka dikt berättar 
två personers kärlek, hvilka efter många öf- 
vervunna motgångar vunno målet för deras 
Önskningar; båda blefvo hundra år gamla, 
dogo på samma timme och lädes bredvid 
hvarandra i samma graf.

Afven sagorna om det heliga Gr aal och 
om Konung Artus med sin taffelrund be- 
sjöngos af många skalder. Graalsagan. fram
ställer den andliga ridderligheten. "Graal” 
var nemligen det heliga fatet, på hvilket 
Frälsaren spisade påskalammet och i hvilket 
Josef från Arimathia skall hafva upphemtat 
Kristi blod. Det upptäcktes vid Cäsareas 
eröfring år 1101 och man trodde att det var 
förfärdigadt af en enda smaragd. Enligt an
dra uppgifter skall den heliga Graal betyda 
kalken eller bågaren, som begagnades vid 
den Heliga Nattvardens instiftelse och i hvil- 
ken Josef från Arimathia skall hafva till Bri
tannien fört Frälsarens blod, hvarigenom den 
erhöll egna krafter att göra underverk. Här 
qvarlemnade Josef den åt sin son, en biskop,

I
i'
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som först upprättade ett bord för den heliga 
Graal, vid hvilket endast personer med obe- 
fläckad dygd kunde finna plats. Men kalken 
försvann snart derefter med kristendomens 
och dygdens förfall i Britannien, bief sedan 
ånyo upptäckt på ett underligt sätt under 
konung Arthurs regering, men var endast 
känd af några personer, och stället, der den 
förvarades, var nästan otillgängligt. Slutli
gen kom Graal, många gånger ohelgad, till 
Indien, till dess den fullkomligt försvann ifrån 
jorden. Graalsagan står således i förening 
med Sagan om konung Arthur och hans 
taffelrund. Arthur eller Artus var silurer- 
nas furste och anses hafva dödt år 542. En
ligt sagan residerade han i Kaerlleon vid Usk 
uti Wales med sin sköna gemål Ginevra, om- 
gifven af ett lysande hof med många hundra 
riddare och damer. Kretsens medelpunkt bil
dade tolf riddare, livilka såsom de tappraste 
och ädlaste samlade sig omkring konungen 
vid ett rundt bord och bildade Arthurs taf- 
felrund. Ifrån Arthurs hof drogo riddarne 
ut i alla länder på äfventyr, och dessas be- 
skrifning utgör innehållet af denna sagokrets’ 
många skaldestycken. Ibland dem böra vi 
här isynnerhet nämna: Titurel eller den he
liga Graals vaktare af Wolfram von Eschen
bach, diktad omkring år 1270, men på åt
skilliga ställen något för långt utspunnen;
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Parzival, Wolfram von Eschenbachs mäster
verk, samt: Tristan och Isolde, Gottfrieds 
från Strassburg förnämsta arbete, en ibland 
medeltidens vackraste och hjertligaste dikter, 
författad omkring år 1210.

Lika rikt som på hjeltedikter är detta 
tidehvarf äfven på alster inom den lyriska 
skaldekonsten, hvilka väl företrädesvis upp
höja kärleken (Minne på tyska), men äfven 
besjunga andra känslor, vårens fröjder, lif- 
vets sinliga njutningar, äfvensom den kyrk
liga trons och den andäktiga uppbyggeisens 
högre och renare. Den tankedigraste ibland 
detta slags skalder är Walther von der Vo
gelweide; närmast honom följa Neidhart från 
Bajern, Reimar den gamle, Henrik von Of
terdingen m. fl. Också böra vi här nämna 
det bekanta skaldestycket under titel af: 
Der Krieg auf Wartburg: ett poetiskt sam
tal med inblandade gåtor. Deruti kämpade 
i första delen Henrik von Ofterdingen och 
i den andra von Ofterdingen med biträde af 
den tillkallade Klingsor (en stor skald och 
lärd, hvilken äfven ansågs vara trollkarl 
och svartkonstnär) emot fem andra skal
der, ibland dem förnämligast Wolfram von 
Eschenbach. Detta ieke alldeles fulländade 
skaldestycke tillhör slutet af trettonde seklet. 
— Till minnesångerna (kärlekssångerna) sluta 
sig de didaktiska skaldestyckena (lärodik-
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terna), t. ex. ’’Meister Freidanks Bescheiden
heit" (1229), den så kallade "Verldsliga Bi
beln", "Der Welsche Gast" af Thomasin von 
Zerclar ifrån Friaul (1216) m. m. Också 
började vid denna tid en tysk prosa att ut
veckla sig. Hit höra ibland annat broder 
Bertholds från Winterthur predikningar, Fre
drik Il:s "Landfrieden” (af år 1235), samt 
"Der Sachsenspiegel" och "Der Schwabenspie- 
gel”. Sachsenspiegel var medeltidens infly
telserikaste lagbok. Enligt hvad man vanligt
vis antager, samlades den emellan åren 1215 
och 1230 af en bisittare vid någon domstol 
i anhaltiska landet, Eycke von Repgow, samt 
innehåller visserligen endast anteckningar öf- 
ver den i Sachsen på folkets plägseder och 
lynne grundade lagskipningen, men vann snart 
stort anseende vida omkring i Tyskland och 
förblef i århundraden gällande ända till dess 
nya lagböcker infördes. Schwabenspiegel 
eller den alemanniska landslagen författades, 
enligt hvad som uppgifves, omkring år 1282 
af grefve Berthold von Grimmenstein för 
det södra Tyskland, efter Sachsenspiegel, 
och dervid begagnades så väl denna, som de 
gamla bajerska och alemanniska lagarne. 
Båda arbetena utmärka sig genom bestämd
het och ädelhet i uttrycken, på åtskilliga stäl
len till och med genom ett välljudande skrif- 
sätt, och förtjena derför äfven språkforska-



19

res uppmärksamhet, ehuru de närmast äro af 
betydenhet för de rättslärde.

Den ridderliga poesiens blomstringstid var 
icke långvarig; ty med riddarväsendets bort- 
döende förvissnade den också snart och öf- 
vergick småningom i händerna på borgar
ståndet, hvarigenom den under följande pe
riod inträdde i ett nytt utvecklingsstadium.

FJERDE AFDELNINGEN.

Mästersångarnes tidehvarf; ifrån riddarväsendets och 
minnesångens förfall till reformationen (1300— 1517).

Den siste Hohenstaufen, Konradin, afrät- 
tades offentligt i Neapel den 29 Oktober 1268. 
Sedan Hob en sta ufern as glorvördiga ätt fallit, 
förskingrades deras arf och näfrättens oro
liga tid börjades, samt tillika med denna rid
darväsendets förfall i Tyskland. Huru kunde 
.också den fina sällskapstonens förra dygder, 
hedersordets helgd, samt mensklighet och 
ädejmod fortfarande ega bestånd i förening 
med näfrättens gräsligheter? Borgarne för
vandlades till röfvarnästen, ifrån hvilka de 
ädle riddarne brandskattade städerna, då de
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dertill hade tillräcklig makt, eller plundrade 
förbiresande köpmän, och sångens konst, som 
hitintills varit skyddad och idkad af furstar 
och adel, samt utgjort de förnämsta ståndens 
egendom, vandrade ifrån de stores troner och 
palatser ned till handtverkarnes verkstäder. 
Städerna utvecklade sig allt mer och mer. 
Striderna med furstarne och adelsmännen in- 
gåfvo borgrarne mod och känsla af sitt eget 
värde. Med välståndets tilltagande tilltog äf- 
ven vården om konsterna. Egna skolor för 
mästersångare. bildade sig, ett medelting 
emellan akademier och handtverksgillen, och 
skaldekonsten inskränktes genom skråreglor 
och lagar. Mästersångarne togo de gamle 
minnesångarne till sina mönster och förebil
der, samt efterhärmade dem, likväl mindre 
till deras anda och innehåll, än till den yttre 
formen. För dem var det högsta i skalde
konsten att icke hafva några yttre fel; och 
någon åtskillnad emellan poetiskt och pro
saiskt uttryck kände de knappt.

Under det att skaldekonsten nedsjönk‘ifrån 
sin höjd, började vetenskapen småningom att 
uppblomstra. Universiteter grundlädes (det 
första år 1348 i Prag), skolor inrättades och 
boktryckarkonstens samt lumppapperets upp
täckt bidrogo till bibliotekers bildande. Men 
de lärde och akademiernas lärare, i stället 
för att befordra sann lärdom och klassisk
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bildning, invecklade sig i allehanda filosofi
ska och mystiska tvister, under hvilka de 
begagnade sig af en barbarisk latin, och ty
ska språket vann föga eller intet.

Det alemanniska språket var, liksom för
ut under minnesångarne, ännu det som man 
ända till reformationen mest begagnade; men 
det blef allt mer och mer platt samt van
ställdes derigenom, att gröfre dialekter, isyn
nerhet den österrikiska, inträngde sig deri. 
Dessutom blef äfven plattyskan begagnad af 
författarne. Först genom Luther blef den 
nya högtyskan den mest brukliga dialekten.

Mäster sångarne,

eller såsom de sjelfve blygsamt kallade sig: 
mästersångens älskare, idkade skaldekonsten 
skråmässigt, liksom ett handtverk, samt iakt- 
togo dervid mycket noga bestämda reglor och 
lagar, som man kallade tabulatur. Om en 
sång var god, bestämdes icke efter dess poe
tiska innehåll, utan efter tabulaturen. Denna 
tabulatur var en noggrann förteckning på så
dana fel, som en skald eller sångare måste 
undvika, om hans sång skulle vara konstrik
tig, t. ex. att förkorta ett ord ("han”, i stället 
för haben), tillsätta en stafvelse på slutet 
(”Herze", i stället för Herz), eller inflicka en 
onödig bokstaf ("Gelauben", i stället för Glau-
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ben). Funnos i den diktade sängen inga så
dana fel emot tabulaturen, så ansågs den för 
berömlig, innehållet måtte vara så hemba- 
kadt, versbyggnaden så träaktig och styf, 
som helst. Den som hörde till ett sångar- 
gille kallades en samfundsmedle.m (Gesell
schafter); den som ännu icke ratt väl för
stod tabulaturen, en lärjunge; den som kunde 
den helt och hållet utantill, en skolv än; den 
som kunde sjunga några visor eller melodier, 
en sångare; den som författade skaldestycken 
efter andras visor, en skald, samt den som 
sjelf uppfunnit en egen versart eller melodi, 
en mästare. Att sjelf uppfinna en sådan 
versart eller ton ansågs för en mycket stor 
ära; ty den erhöll eller behöll ofta namnet 
efter sin uppfinnare. Då nu hvar och en 
gjorde allt hvad han möjligtvis kunde för att 
blifva delaktig af denna utmärkelse, så hände 
derigenom, att man på sednare tiden hade 
öfver tvåhundra olika toner eller versarter. 
Ibland dem förekommo många besynnerliga 
och löjliga benämningar, t. ex. det höga fir- 
mamentsmaneret — Hans Vogels friska ton 
— snäckmaneret — magister Ambrosius Metz
gers svarta bläckmaner — det engelska tenn
maneret — Bartel Regenbogens korta ton 
o. s. v. Skrået hade vissa föreståndare, som 
kallades Merker (anmärkare), emedan de 
skulle göra anmärkningar öfver felen i dik-
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ningböter.

Mästersångarne höllo, liksom andra skrän, 
sina sammankomster på herbergens, men bru
kade anställa offentliga sångöfningar eller 
sångskolor i kyrkorna, vanligtvis Söndagars 
eller Helgedagars eftermiddag. Sådana sång
skolor fnnnos isynnerhet i Mainz, Frankfurt 
am Main, Würzburg, Nürnberg, Augsburg, 
Strassburg, Colmar, äfvensom i Zwickau och 
Prag. I Nürnberg, hvarest de höllo sång
skolan i Katbarinakyrkan, inbjöd man några 
dagar förut dertill genom offentligt uthängda 
och vackert utsirade tailor. Vid kyrkdörren 
var en kollektbössa utställd, för att insamla 
bidrag till bestridande af de nödvändiga ut
gifterna för sällskapet. Början gjordes med 
den fria sången (Freisingen), vid hvilken 
hvar och en kunde låta sig höras, äfven om 
han icke var mästersångare. Derefter bör
jades liufvudsången, i hvilken endast mäster
sångare kunde deltaga. Hvar och en, som 
skulle hålla ett föredrag, måste taga texten 
dertill ur Bibeln samt uppgifva boken och 
kapitlet. De fyra anmärkarne (Merker) gåf- 
vo noga akt på hvilka fel begingos emot 
reglorna. De sutto på en ställning midt i 
kyrkan, den så kallade Gemerke., och anteck
nade noga felen; den ene borde efterse om 
innehållet öfverensstämde med Bibeln, den
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andre om sångreglorna noga iakttogos, den 
tredje var uppmärksam på rimsluten och den 
fjerde på melodien. Den som sjungit fel
friast, erhöll priset: en kedja eller ett band, 
hvarvid mynt voro fastade och som han häng
de på sig. Han hade rättighet att nästföl- 
jande gång sitta med på Gemerke och lika
ledes afgifva sin röst, om han derom tillfrå
gades. Den, som var närmast den bäste, 
pryddes med en krans af konstgjorda blom
mor. — Sådana skrån af mästersångare bil
dade sig emot slutet af fjortonde århundra
det och hade bestånd i många riksstäder ända 
långt in i det sjuttonde, ja i Nürnberg till 
och med in i det adcrtonde seklet.

Af detta tidehvarfs mästersånger är gan
ska litet tryckt, och derpå har efterverlden 
icke förlorat mycket. Dock förtjena att så
som skalder nämnas: Henrik von Miigelin 
(omkring år 1369), théologie doktor i Prag 
och upphofsman till den långa ton; Muscat- 
bliit (omkring år 1400); Peter der Suehen- 
wirth (1386), som besjöng sin tids hjeltar. 
Något bättre äro krigs- och segersångerna, 
isynnerhet de som äro författade af schwei- 
saren Veit Weber, livilken med sina lands
män stridde emot hertigen af Burgund Carl 
den Djerfve och besjöng segrarne vid Gran- 
son, Murten (1476) och Nancy.
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Den episka skaldekonsten, sotn under det 
föregående tidehvarfvet uppnått en så hög

games 
denhet

sjönk synbart under mästersån- 
period. Endast två arbeten af bety- 
böra här nämnas, neroligen Reineke

Fuchs, en allegorisk berättande dikt, och
Theuerdank, hvilken likväl till sitt värde är
betydligt underlägsen den förra.

Reineke Fuchs, ett ibland de förträffliga
ste minnen från det gamla tyska skaldska- 
pet, är högst sannolikt efter en holländsk 
förebild författad af Nicolaus .Baumann, hvil
ken såsom doktor i juridiken och råd hos 
hertig Magnus i Jülich föll i onåd vid hans 
hof och dog år 1526 såsom sekreterare hos 
hertigen af Mecklenburg och professor i ju
ridiken uti Rostock, Väl heter det i företa
let till den första kända upplagan från Lü
beck år 1498, att skolmästaren och tuktlära
ren hos hertigen af Lothringen Henrik von 
Alkmar "har omsatt dikten från wälska och 
franska språket till det tyska”; men Rollen- 
bagen (1542—1609), påstår, att Nie. Bau
mann skall vara författaren. Baumann har
skrifvit detta satiriska skaldestycke för att 
hämnas öfver det orättvisa bemötande, som 
han rönt vid jülichska liofvet; han har der- 
uti velat teckna det ränkfulla hoflifvet, och 
med räfven förstås ingen annan än jtilicliske 
hausieren, genom hvilkens intriger skalden
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blifvit tvungen att öfvergifva Jülich. Men 
då man med säkerhet kan visa, att Reineke 
Vos icke är original, utan endast en efter- 
bildning, så kan man också antaga såsom 
temligen säkert, att Baumann verkligen har 
bearbetat den nederländska dikten, men i sin 
bearbetning sökt att dölja sig under ett an
taget namn, emedan han tillagt satiriska an
spelningar. Så mycket är bestämdt, att den 
nederländska dikten är återgifven på det för
träffligaste sätt och att bearbetaren i alla 
hänseenden visat sig som en man med verk
ligt poetiskt sinne, ren smak och sundt om
döme.

Dikten är skrifven på plattyska eller ne- 
dersachsiska språket samt i dess friesiska 
dialekt. Den består af fyra böcker, som hvar- 
dera innehåller flera kapitel. Titeln på den 
första (Lübecker-) upplagan af år 1498 är: 
Reynlce de Fass. Denna upplaga är prydd 
med många träsnitt, och deraf finnes nu blott 
ett enda exemplar, nemligen i biblioteket uti 
Wolfenbüttel. Det hela lemnar en lefvande 
målning på ett hof, hvars beherrskare låter 
leda sig af en illistig gunstlings ränker och 
på sådant sätt utan sin vilja arbetar på ri
kets undergång. Det innehåller i satirisk 
omklädnad den läran, att efter verldens gång 
slugheten segrar öfver all rättvisa, samt svag
het och egoism regera verlden. Innehållet
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är i korthet följande: Räfven (Reineke), en 
bakslug och elak hoftnan, gifver allestädes 
anledning till ofärd samt gör genom sina 
röfverier och sin skadeglädje de öfriga dju
ren till sina fiender. Gräfsvinet (Grimbart), 
björnen (Brann), katten (Hinze), bocken (Bel- 
lyn), haren (Lamp), vargen (Isegrim) och 
tuppen (Hennink), trötta på hans orättvisa 
och djefvulska handlingar, anklaga honom 
hvar efter annan hos konungen, lejonet (No
bel). Men Reineke ställer sig alldeles oskyl
dig och genom sina osanningar slingrar sig 
så ifrån saken, att Nobel, i stället för att 
straffa honom, slösar på honom beröm och 
ärebetygelser. Reineke återvänder derefter 
till sin borg Malepartus med föresats att nu 
först blifva rätt elak, samt berättar sina skälm
stycken för sin hustru och sina barn. — 
Denna dikt har flera gånger blifvit öfversatt 
på högtyskan, nemligen på prosa af Gott
sched, men temligen felaktigt, sedan af Goethe 
i hexameter och af Soltau i så kallad knit- 
telvers.

Det andra mera bekanta arbetet ifrån 
denna period är Theuerdank, eller, såsom 
titeln lyder i första upplagan: ’’Die Geuer- 
lichkeiten des Helds Herr Tewi-dannckhs" von 
Melchior Pfnzing. Denna dikt behandlar 
kejsar Maximilian I:s frieri till Maria af Bur
gund. Man påstår att kejsaren sjelf uppgjort
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första utkastet dertill samt äfven till någon 
del utfört det, hvarefter hans geheimesekre- 
terare Melchior Pfinzing, född i Nürnberg, 
död i Mainz d. 24 Nov. 1535, förbättrade 
den och gjorde dertill flera tilläggningar. 
”Theuerdank” kallas skaldestycket efter hjel- 
ten, som rigtar sina tankar på det dyrbara 
("Theures”), det herrliga. Dess poetiska vär
de är ganska obetydligt, och boken gjorde, 
då den först utgafs (Nürnberg 1517, fol.), 
hufvudsakligen uppseende genom sitt prakt
fulla yttre, hvilket öfverträtfade allt som man 
hitintills sett. De vackra stora stilarne voro 
enkom gjutna dertill och många utsirade med 
prydliga slingringar, och de många träsnitten 
voro skurna af Hans Schäufelein, en lärjunge 
till Albr. Dürer. Också torde intresset för 
detta verk blifvit ökadt derigenom, att ett 
rykte spridde sig att kejsar Maximilian sjelf 
var dess författare.

Detta tidehvarfs skalder hade mycken 
förkärlek för den didaktiska poesien (lärdik
ten), till hvilken äfven räknas satiren och 
fabeln. I allmänhet författade dåvarande 
skriftställare nästan allt på vers, som de 
ville göra fattligt för folket, och en prest vid 
Rhen, Konrad von Ammenhausen, skref t. ex. 
en lärdikt under titel af ”Schachzabelbuch” 
(Schacktafvelbok). Dessutom hade man så 
kallade Priameln, populära ordspråksdikter
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med goda lefnads- och klokhetsreglor, ett 
slags utvidgade ordspråk i en qvick, stun
dom något grof form, hvilkas namn troligen 
härleder sig ifrån det latinska ordet Prae- 
ambulum (förspel).

Ibland satirer intager "Das Narrenschiff 
°der das Schiff aus Narragonien" af Sebastian 
Brant (död såsom stadsskrifvare i Strassburg 
år 1520) det främsta rummet. Det innehål
ler i 113 kapitel en skildring af laster och 
dårskaper, betraktade såsom narraktigheter, 
och är visserligen skrifvet utan någon poe
tisk hänförelse, men aktningsvärdt såsom ut
trycket af ett strängt sedligt tänkesätt. Det 
var så omtyckt, att det upplefde många upp
lagor samt öfversattes på plattyska, holländ
ska, engelska och franska språken. En theol. 
doktor Joh. Geiler von Kaisersberg höll till 
och med predikningar öfver Narrskeppet. — 
Fabeldikten riktades genom hundra rimmade 
fabler, som äro kända under titel af Boners 
Edelstein oeh författades under fjortonde år
hundradet af en andlig man från Bern, Ido- 
nerius.

Nu började äfven den dramatiska poesien 
att småningom utveckla sig. Visserligen torde 
försök redan blifvit gjorda i de äldre tiderna 
att bearbeta dramat; men de hitintills upp-
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täckta skriftliga qvarlemningarne gå dock 
ieke längre tillbaka, än till medlet af fjor
tonde seklet. Dessa äldsta dramatiska arbe
ten behandla andliga ämnen och äro utan 
tvifvel också författade af personer som till
hörde det andliga ståndet. De uppfördes^un
der kyrkans förnämsta högtider, Julen, Lång
fredagen, Påsken, och hade till föremål: hi
storien om Kristi födelse, lidande och död, 
samt Hans uppståndelse, hvartill ofta bifoga
des berättelsen om Hans himmelsfärd. Stun
dom inflätades mångahanda mellanspel. ° Så
lunda funnos t. ex. påskspel, i hvilka såsom 
episod deltog en charlatan, qvacksalvare el
ler, såsom han vanligen kallades, köpmannen, 
soro sålde sraörjelsen åt de tre Mariorna; 
andra, der djefvulen spelade en komisk roll. 
Dessa muntrande mellanspel blefvo snart en 
hufvudsak, isynnerhet under fastlagstiden, och 
sålunda uppkommo de veMsliga skådespelen 
eller fastlagsspden. Naturligtvis voro dessa 
ännu mycket enkla, outvecklade och obildade, 
till och med utan all handling. De började 
alla med ett tilltal af inroparen (Einschreier), ' 
äfven kallad förelöparen eller härolden, till 
värden, d. v. s. egaren af ruromet, som var 
inrättadt till skådeplats, eller också till finn 
i huset, för att utbedja sig tillåtelse att upp
föra skådespelet. Derefter börjades sjelfva 
spelet, under hvilket personerna i stycket
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ganska ofta blott uppträdde en gång och då 
straxt uttalade allt, som de hade att säga un
der hela pjesen.° Var stycket lyckligt slu- 
tadt, framträdde anyo inroparen, men som nu 
kallades utroparen, tackade för åskådarnes 
uppmärksamhet och bad om ursäkt för nå
gra möjliga grofva uttryck, eller också om 
penningar till ett glas vin för skådespelarne, 
eller inbjöd han den vördade allmänheten 
till dans.

De äldsta tyska fastlagsspelen äro diktade 
aJ Hans Rosenblüt i Nürnberg. Han har, 
sasom det tyckes, skrifvit ett temligen stort 
antal; men från trycket äro blott sex utgifna. 
Det bästa ibland dem kallas "Der Bauer und 
der Bock"; åtminstone är det icke alldeles 
Utan handling, då de andra antingen skildra 
un tvist emellan äkta makar eller vilja gifva 
goda råd och lärdomar, eller vända sig om
kring lustiga händelser för dagen och poli
tiska kannstöperier. Hans Rosenblüt, kallad 
der Schnepperer (pratmakaren), lefde merän- 
dels i Nürnberg, men besökte äfven hofven 
sasom vapenskald *), och diktade ifrån år 
—----

) Vapenskalder kallade man de skalder till pro- 
®«si°n, som under de ridderliga tornerspelens tid för- 
rdigade rimmade vapenbeskrifuiugar for store herrar, 
essa beskrifningar voro vanligtvis förenade med poe- 

J*a loftal öfver dem. som begagnade de skildrade 
v,lpnen.
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1431 till 1460. Utom skämtdikterna har 
lian skrifvit novellartade berättelser och an
nat. Till en något sednare tid höra fast- 
lagsspelen af Hans Folz, hvilken var född i 
Worms och likaledes uppehöll sig i Nürn
berg såsom.barberare och mästersångare.

Vända vi oss till denna tids prosa, böra 
vi först och främst omnämna riddarroma- ' 
nerna och romanerna för folket. Dessa äro 
dels prosaiska öfverflyttningar från äldre sa
gor, skrifna på vers, ur sagokretsen om ko
nung Artus och hans taffeirund, om Carl den 
Store m. m., dels bearbetningar och öfver- 
sättningar af franska romaner. Många ibland 
dem, t. ex. Den sköna Melusina (öfversatt 
på tyska af Thüring von Ringolfingen från 
Bern 1470), Fortunatas (sannolikt härstam
mande ifrån engelskan), hafva ännu i dag 
bibehållit sig såsom böcker för folket.

Men af äkta tyskt ursprung är den ko
miska romanen Tyll Eulenspiegel, hvilken 
genom sin ”skojande qvickhet” bief de lägre ¡ 
folkklassernas älsklingsbok. Den är ursprung- ; 
ligen skrifven på plattyska och blef icke förr 
än 1519 öfversatt på högtyska. Hvilken Tyll 
Eulenspiegel var, är uppgifvet i sjelfva boken. 
”1 landet Braunschweig är uti skogen Seib 
en by belägen, kallad Kneitinger; der föddes
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den fromme Tyll Eulenspiegel. Hans fader 
hette Claus Eulenspiegel, hans moder Anna 
Wertbeck.” — Han var således en braun- 
schweiger-bonde, född i grannskapet af Schöp
penstedt, lefde troligen i första hälften af 
fjortonde århundradet och strök omkring med 
sina narraktiga, men fintliga puts i Tyskland, 
Italien oeh Polen, till dess han dog i Mölln 
vjd Lübeck enligt förmodan år 1350. Der 
visar man ännu hans grafsten.

Hitintills hade man skrifvit alla historiska 
arbeten på latinska språket; men nu se vi 
äfven krönikor författade på tyska, och ibland 
dem såsom de vigtigaste Die Elsässische Chro
nik (omkring år 1386), den så kallade Lim
burger Chronik (ifrån 1336—1398) oeh Thü
ringer Chronik af munken Joh. Rothe i Ei
senach (omkring år 1430). Verket, som kal
las: Der Weiss Kunig (Den hvite Konungen), 
beskrifver kejsar Maximilian T.s bedrifter och 
blifvit sammanskrifvet af dess geheimeskrif- 
vare Marx Treitzsauerwein von Ehrentreitz, 
är icke rent historiskt.

Slutligen böra vi ibland de prosaiska ar
betena äfven nämna de andliga talen, fram- 
fdr allt Johan Taulers och Johan Geiler von 
Kaisersbergs. Häda voro sin tids utmärkta- 
ste predikanter. Johan Tauler föddes i Coin,



enligt andra och troligare i Strassburg, om
kring år 1294, ingick tidigt i Dominikaner
orden, bief efter många theologiska ocb lärda 
öfningar theol. doktor i Strassburg, samt dog 
derstädes d. 17 Maj 1361, utmärkt, genom 
sin fromma vandel. Han egde en så hänfö
rande värme i känslan och fantasien, att han 
ofta sjelf nedtrycktes af dess öfverväldigande 
makt. Man berättar om honom, att Jian un
der en predikan en gång föll i en långvarig 
gråt och, då han icke kunde återfinna sam
manhanget, måste gå ifrån predikstolen, samt 
sedan öfver två år förblef i ett tillstånd af 
fullkomlig utmattning. Under honom i väl
talighet och språkets renhet står: Johan Gei
ler von Kaisersberg. Född d. 16 Mars 1445 
i Schaffhausen, uppfostrades han hos sin far
fader i Kaisersberg, studerade i Freiburg, 
bief theol. doktor i Basel, professor i Frei
burg och flyttade år 1478 till Strassburg, 
hvarest han äfven förrättade predikantsembe- 
tet i domkyrkan. Derstädes dog han d. 19 
Mars 1510. Hans predikningar äro icke utan 
satir, hållna i en blomsterrik, men ofta skarp 
stil, samt gissla utan något afseende till per
sonen dåvarande tids dårskaper.
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FEMTE AFDELNINGEN.

ridehvarfvet för vetenskapernas uppvaknande; ifrån 
Kefurmatioueu till Opitz (1517—1G18).

Medeltidens romantiska period utgick emot 
slutet af femtonde seklet med en ny verlds 
upptäckt af Columbus (1492) och med den 
snart derefter följande stora kyrkoförbättrin- 
ff<-n genom Martin Luther. ”Med upphöjande 
känsla", säger Karl von Rotteek, "träda vi 
in pa den verldsförändrande otnhvälfningens 
stora fält, den höga skådeplatsen för en omät- 
'gt långt till tid och rum utsträckt, oerhördt 

våldsam samt på underverk af karaktersstyr- 
a! genialisk kraft och hjeltemodig djerfhet 

ovanligt rik strid emellan de mångfaldigaste 
jrafter, ett mäktigt rike af oöfvervinnerligt 
herrskande idéer."

Likväl har reformationen icke ensam gif- 
v‘ signalen till ett högre vetenskapligt straf
fande och till tankens frihet. Redan ett halft 

’undrade förut hade Florens genom inflytt- 
’”ngen af lärde greker, som flytt från det af 
v'karne (1453) eröfrade Konstantinopel, blif- 

’ ör Europa en undervisningsort i veten- 
aPei ooh konster; boktryekarpressarne, des- 

a 'Ungor, som tala tusen språk, hade ifrån
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deras upptäckt (1440) ökat medlen till en 
allmännare och mångsidigare bildning; också 
hade hänförande och uppmuntrande skrifter, 
författade på modersmålet, erbjudit lekmän
nen rikhaltiga ämnen för egen eftertanke, 
och genom de nya universiteterna, af hvilka 
från år 1451 till 1502 sju uppstått endast i 
Tyskland, hade antalet af bildade personer 
betydligt tilltagit. Med dem uppstodo lärde 
pch tänkare, hvilka, genomträngda af en klas
sisk bildning, utmärkte sig i olika vetenska
per och bröto nya banor; isynnerhet Theolo
gen Johan Wessel, filosofen Rudolf Agrícola, 
antiqvitets- och språkforskarne Conrad Cel
tes (egentligen Pickel), Johan Reuchlin och 
Desiderius Erasmus fran Rotterdam. An
dre, såsom engelsmannen Wicklef och Johan 
Huss från Prag, hade redan förut skakat an
seendet af de traditioner, hvilka man ansett 
för heliga. Alla dessa vigtiga händelser för
enade sig att för verlden öppna nya banor 
till själsverksamhet.

För tyska språket hade kyrkans och trons 
ombildning så vida vigtiga följder, som ge
nom Luthers skrifter, isynnerhet genom hans 
bibelöfversättning, den nya högtyskan biet 
rådande både i böckér och bland folket. 
Dock skulle man för högt uppskatta Luthers 
förtjenst vid språkets bildande, om man ville ¡ 
antaga att han har skapat ett nytt bokspråk,
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en ny högtyska. Han förädlade endast språ
ket derigenom, att han gaf det en mängd nya 
vändningar samt större ledighet, kraftfullhet 
och bestämdhet. "Jag har" — säger Luther 
sjelf i sina Tischreden — "icke något visst, 
Särskildt och eget språk i tyskan, utan be
gagnar det vanliga tyska språket, så att både 
Öfver- och nederländarne kunna förstå mig. 
Jag talar efter sachsiska kansliet, hvilket alla 
furstar oçh konungar i Tyskland efterfölja. 
Alla riksstäder och furstliga hof skrifva efter 
det sachsiska och vår furstes kansli; derför 
år det också det allmännaste tyska språket."

Genom predikñingarne, som nu höllos på 
tyska språket, vann modersmålet en mycket 
mei'a ansedd ställning, och då kyrkosången 
upphöjdes till en hufvudsaklig beståndsdel af 
den allmänna gudstjeusten och till ett liuf- 
vudmedel för den husliga uppbyggeisen, så 
började den andliga sangen att herrligt ut
veckla sig i en kedja af skaldestycken, som 
kunna betraktas såsom mönster. Tyvärr! 
finna under den sedermera började striden 
emellan de olika partierna, hvilken förstör 
allt skönt och ädelt, de öfriga skaldekonstens 
arter endast en knapp näring, under det att 
prosan i detta tidehvarf vinner i bildning.

Ibland detta tidehvarfs författare och skal
der står den store reformatorn

Liu.-Hin. a
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Martin Luther
främst. Född d. 10 November 1483 i Eis
leben — hvarest bans fader, bergsmannen 
Hans Luther ifrån byn Möhra vid Eisenach 
och bans moder Margaretha, född Lindemann, 
uppehöll sig ett halft år, men sedan flyttade 
till Mansfeld — studerade Luther under be- 
kymmerfulla ekonomiska omständigheter i 
Magdeburg, Eisenach och Erfurt, bief redan 
år 1503 magister, men till följd af sin vän 
Alexius’ hastiga död 1505 augustinermunk, 
1508 professor i filosofien uti Wittenberg, 
1512 teol. doktor och 1516 predikant vid 
stadskyrkan derstädes. De 95 satser (theser), 
som han d. 31 Oktober 1517 lät anslå på 
hufvuddörren till slottskyrkan emot aflaten 
och handeln med densamma, blefvo allmänt 
kringspridda och väckte ett hänryckt bi
fall. Förgäfves begärde kardinal Cajetan 1518 
i Augsburg att han skulle återkalla dem, och 
lika så litet kunde disputationen i Leipzig 
med Eck 1519 göra honom vacklande i sina 
beslut. Sina åsigter uttalade han 1520 i en 
skrift: ”An den christlichen Adel deutscher 
Nation”, och d. 10 December 1520 uppbrän
de han bannlysnings-bullan, som påfven rig- 
tat emot honom, reste 1521 med djerft för 
akt för döden till Worms och stod d. 17 ock 
18 April inför riksförsamlingen. Under åter-
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resan fördes lian, på lians kurfurstes, Fredrik 
den Vises, föranstaltande liemligen till Wart
burg, hvarest han under sitt tio månaders 
vistande derstädes öfversatte Nya Testamen
tet. I Mars månad 1522 återvände han till 
Wittenberg, gifte sig 1525 med Catharina 
von Bora, skref den stora och lilla Cateche- 
sen, deltog 1530 ifrån Coburg i den af Me- 
lanehton författade Augsburgiska Bekännelsen 
°ch dog uti Eisleben d. 18 Febr. 1546 i sitt 
63:dje lefnadsår.

Hans andliga sånger utmärka sig lika så 
uiyeket genom innerlig from känsla, som ge
nom lefvande kraft. Han har författat 37 
sadana sånger, ibland hvilka fem äro diktade 
af honom sjelf, men de öfriga åtminstone 
t*H en del äro antingen öfversättningar eller 
bearbetningar af latinska kyrkosånger eller 
af gamla andliga folksånger. Vi nämna ibland 
hans kyrkosånger: "Gelobet seist du, Jesu 
Christ" (Lof vare dig, o Jesu Christ, N:o 62 
1 Nya Svenska Psalmboken), "Vom Himmel 
hoch da komm ich her" (Af himmels höjd 
oss kommet är, N:o 63), "Ein feste Burg ist 
unser Gott” (Vår Gud är oss en väldig borg, 
N:o 124), "Komm heiliger Geist, Herre Gott” 
(Kom, Helge Ande! Herre Gud, N:o 134), 
Aus tiefer Noth schrei ich zu dir” (Af djup- 

sens nöd, o Gud! till dig, N:o 182).
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Af ännu större betydenhet är Luthers verk
samhet såsom prosaisk skriftställare. Der- 
igenom att han förstod öfvervinna sitt språks 
motsträfvande lynne, blefvo hans sändebref 
och förmaningar, hans predikningar och upp- 
byggelseskrifter, hans catechismer, men fram
för allt hans bibelöfversättning ett mön
ster och en utgångspunkt för den nya hög
tyska språkbildningen. Med rätta yttrar Ja
kob Grimm om Luthers språk, att det, ”i 
anseende till sin ädlare, nästan beundrans
värda renhet, äfvensom till sitt mäktiga in
flytande, måste anses för kärnan och grun
den till den nya högtyska språkbestämmelsen, 
hvarifrån man ända till närvarande dag gan
ska obetydligt afvikit, och detta för det me
sta till skada för dess kraft och uttal. Vårt 
språk har efter tingens oemotståndliga kraft 
sjunkit i ljudförhållanden och former; men 
hvad som föder och föryngrar dess själ och 
kropp, hvad som slutligen har framdrifvit poe
siens blomster, för detta hafva vi ingen mera 
att tacka, än Luther." — Luther arbetade 
på Bibelns öfversättning ifrän år 1521 till 
1534; Nya Testamentet utkom 1522, det 
Gamla och Nya Testamentet tillsammans 1534 
och ännu en gång omarbetade år 1544.



41

Vända vi oss nu till de olika arterna af 
skaldekonsten, så se vi huru

den episka poesien
är nästan utdöd under detta tidehvarf. Utom 
spridda, berättande dikter och infallen, fin
nes blott ett enda episkt verk af större be
tydenhet:

Johan Fiseharts

allvarsamt berättande dikt på rim: "Dasglück- 
hafft Schiff. Ein Lobspruch der glücklichen 
und wolfertigen Schiffart einer bürgerlichen 
Gesellschaft auss Zürich auf das Schiessen 
von Strassburg." Anledningen till denna dikt 
är fullkomligt historisk: Invånarne i Zürich 
önskade nemligen att strassburgarne (som då 
ännu tillhörde en fri riksstad) skulle sluta 
sig till schweiziska förbundet. Strassburgs 
invånare dereraot fruktade, att de voro för 
långt aflägsnade ifrån schweizergränsen, så 
ntt deras stad, om nöden så fordrade, icke i 
'ättan tid kunde erhålla hjelp af schweizarne. 
För att betaga dem denna fruktan, gjorde ett 
sällskap af züricherboer år 1576 en sjöresa 
till Strassburg, att öfvervara målskjutnings- 
festen derstädes. De anlände redan samma 
Jag till Strassburg och medförde en stor kruka 
med hirsgröt. Då de ställde denna på bor
det och strassburgarne förundrade sig öfver
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den ännu varma gröten, förklarade ziirichar- 
ne för dem, att deras afsigt endast var att 
bevisa för Strassburgs invånare, att, om de
ras stad någon gång blef öfverfallen, kunde 
Zürich hastigare skynda till bjelp, än en gröt 
kallnar. Denna kruka, 144 skålpund tung, 
lemnades såsom en skänk från ziiricharne 
till tyghuset i Strassburg och förvaras der- 
städes *). — Johan Fischart, äfven bekant 
under namnet Menzer, var för öfrigt en ibland 
de tygeliösaste satirister och lustigaste huf- 
vuden under alla sekler. Han föddes i Mainz 
eller, enligt andra uppgifter, i Strassburg, 
bief juris doktor och advokat i rikskammar- 
rätten, sedan amtman i Forbach vid Saar- 
briick och dog emot slutet af sextonde år
hundradet. Han har nästan icke blifvit öf- 
verträffad i starkt komiska uttryck; men till 
och med ur de lustigaste utgjutningar af hans 
skalkaktiga lynne framlyser allestädes en na
turlig munterhet och hjertlig redlighet. ' Så
som författare gaf han sig mycket olika namn, 
än Menzer, än Reznem, än Flloposcleros 
o. s. v. De bekantaste ibland hans öfriga 
skrifter äro: ”Affentheurliche vnd Vngeheur- 
liche Geschichtschrift Vom leben, rhaten vnd 
Thaten der for langen weilen Vollenwolbe- 
schraiten Helden vnd Herrn Grandgusier,

’) Th. Heinsius, Geschichte d. deutschen Literatur.
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Gargantea vnd Pantagruel, Königen inn Vto- 
pien, vnd Nienenreich. Etwan von M. Fr. 
Rabelais Französisch entworfen: Nun aber 
vberschreeklieh lustig auf den Teutschen Me
ridian visirt, vnd vngefärlich obenhin, wie 
man den Grindigen lausst, vertirt, durch 
Huldrich Elloposcleron Reznem", 1575, med 
träsnitt. Andra upplagan af denna på prosa 
författade satiriskt-humoristiska skrift, som 
utgör en fri bearbetning af första boken af 
Rabelais ”Gargantua”, har till titel: "Affen- 
theurliche, Naupengeheurliche Geschichtklitte- 
'ung" o. s. v., 1582 *). Vidare: "Hultrich 
Rjloposcleron Flöh Hatz, Weiber Tratz. Der 
Wunder vnrichtige vnd spotwichtige Rechts
handel der Flöh mit den Weibern” o. s. v. 

■— En skarp aga åt sedeslösa personer af 
andliga ståndet innehåller den efter holländ
skan bearbetade satiren: ”Bienenkorb des 
Reyl. Römischen Imenschwarms, seiner Hum
melszellen (oder Himmelszellen), Hurnauss- 
näster, Brämengeschwtirm und Wäspengetöss”

) 1 språket, bilderna och den för sinnena behag- 
'Ra fylligheten", säger Jean Paul, "öfverträffar Fi- 
',lart .mycket Rabelais, samt liknar honom i lärdom 

nvrr teaa°Pï>anisk. ordbi,dning- Han är mera den pá 
y t wddo Rabelais, än dess Bfversättare. Hans guld- 
‘ S»röm fiirt.¡e,iadc språk- och sedeforskarens guld- vaskning” w. m. 6
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Ibland denna tids lyriska skalder öfver- 
träffar i genialitet och mångsidighet alla de 
öfriga niirnbergaren

Hans Sachs,
i alla hänseenden den förnämste ibland alla 
mästersångare och en ibland sitt tidehvarfs 
bäste skalder. Han föddes i Nürnberg d. 
5 November 1494, lärde sig skomakarhandt- 
verket och nedsatte sig, sedan han slutat sina 
vandringsår, i sin födelsestad, der han utöf- 
vade sitt handtverk, men tillika idkade mä- 
stersång, och dog d. 25 .Januari 1576. Hans 
Sachs egde en rik skaldeförmåga, och då han 
för sina skaldestycken begagnade alla till
dragelserna inom det borgerliga lifvet, så be
varade han sin sunda, kärnfulla natur fran 
ensidighet och öfverdrift. Efter hans egen 
försäkran uppgick antalet af hans skaldestyc
ken till mera än sextusen, hvilka dock en
dast till en obetydlig del blefvo tryckta. 
Utom många poemer i dagblad, genom hvilka 
han icke obetydligt bidrog till reformationens 
utbredande, författade han en stor mängd 
sorgspel och operor, men isynnerhet lyckade 
fastlagsspel, många bibliska, mytologiska och 
historiska berättelser, fabler, infallen och Da- 
vidiska psalmer. Oaktadt det i dem märk
bara ofta obildade språket, utmärka dessa 
skaldestycken sig genom munterhet, qvickhet



och nyhet i uppfinningen; dock kan man icke 
neka, att han stundom skref endast af gam- 
wal vana och utan någon poetisk hänförelse. 
( anhgtyis slutar han sina skaldestycken med: 
Uet säger Hans Sachs”, eller ”dertill råder 
dans Sachs”, eller "det önskar Hans Sachs”.

^är Luther började sitt reformations- 
o, ’o var Hans Sachs en ung man vid 23 
“5® alder och skänkte den nya läran hela 

1 deltagande och sin tillgifvenhet. Sålunda 
Ppstod hans qvicka allegoriska poem: ”Die 
dtenbergisch Nachtigall, die man yetz hö

ret überall”.
Ibland hans andliga sånger är den be- 

«ntaste och vackraste, som äfven ännu igen- 
!|nes i mången psalmbok:

”Warum betrübst du dich, mein Herz, 
Und quälest dich mit bangem Schmerz 
Bios um ein zeitlich Gut?
Vertraue dem nur, der die Welt
Erschaffen hat und noch erhält" o. s. v.

Pi,. iD|en öfverS:’tte8 På franska, engelska, hol-
8 a, polska, plattyska, böhmiska, greki- 

l/u-. tre gånger på latinska språket. Hans 
eiattelser och fastlagsspel samt skämtdik- 

Om b'° i ¡synnerhet hans skämt
nnsknektarne, himrnelsstormarne, S:t Pe- 

u tned geten. Ibland lärodiktetna utmärka 
nier '’'V Kamifgespräche". Dessa äro poe-

1 ‘orm af samtal emellan motsatta bö-
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jelser, passioner och tillstånd, t. ex. emellan 
vrede och saktmod, fattigdom och rikdom, 
död och lif, ålderdom och ungdom. Under 
hans sednare år flöt hans skaldeådra spar
sammare. Då han två år före sin död öf- 
verräknade sina skaldestycken, uppstod en 
summa af 6048.

Hans Sachs var högt ärad ibland sina 
samtida samt förvärfvade sig i mästersången 
de högsta värdigheter och utmärkelser. Men 
efter hans död glömde man honom, och ty- 
skarnes uppmärksamhet fästes icke ånyo på 
honom förr, än genom Wieland och Goethe. 
För att rätt kunna bedöma honom, måste 
man fästa afseende på hans tidehvarfs bar
bari och medlen, som han hade till sin egen 
utbildning. "Allt, som bildade honom till 
skald, var, utom hans otroliga beläsenhet, 
hans qvicka hufvud, sunda förstånd, djupa 
blick och rika inbillningskraft, samt ett ädelt 
hjerta, som ur hvart och ett föremål, äfven 
det som syntes vara mycket aflägset, tillät 
honom hemta sedereglor för hans obildade 
samtida" *).

•) Hclsslein i företalet till sin upplaga af Hans 
Sachs’ skaldestycken.

Den första samlingen af hans arbeten, 
hvilken innefattade 789 numror, utkom år 
1558 uti Augsburg i tre folioband; en an-
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nan, ökad med 580 nya stycken, sammastä
des 1570—1579 i fem band. Ett lyckligt 
fynd gjorde år 1854 d:r Herzog i Zwickaus 
rådsbibliotek, då han derstädes upptäckte 12 
folioband, som endast innehöllo skaldestyc
ken af Sachs, öfversedda och egenhändigt 
förbättrade af skalden sjelf.

Den andliga sången, hvilken Luther re
dan uppdrifvit till blomma, odlades ytterli
gare af: Nicolaus Herrmann, kantor i Jo- 
achimsthal, död år 1556: ”Erschienen ist der 
herrlich Tag, Lob Gott ihr Christen allzu- 
gleich”; Paul Eber, superintendent i Witten
berg, död 1569: ”Wenn wir in höchsten Nö
then sein, Herr Jesu Christ, wahr’r Mensch 
Und Gott”; Nicolaus Selneccer, superinten
dent och professor i Leipzig, död 1592: ”Lass 
“ich dein sein und bleiben, Ach bleib bei 
uns Herr Jesu, 0 Vater aller Frommen1’; 
“hilip Nicolai, pastor i Hamburg, död 1608: 
Wie schön leucht uns der Morgenstern, Wa

chet auf ruft uns die Stimme” m. m., och 
ucra andra skalder.

Jemte kyrkosången bar folksången många 
sköna frukter, och fabeldikten riktades ge- 
uom Burchard Waldis (kaplan hos markgref- 
“nnan Margaretha af Hessen omkring medlet 
af sextonde seklet). Barth. Ringwald för-
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fattade cn lärodikt: "Die lautere Wahrheit"; 
Georg Rollenhagen, rektor och predikant i 
Magdeburg, död 1609, en episkt satirisk lä
rodikt: "Der Frosch meuseler oder der Frösch 
vnd Meuse wunderbare Hoffbaltunge”, bestå
ende af mera än 10,000 verser (rader); den 
krönte skalden Thomas Murner, som förde 
en mycket ombytlig lefnad i Strassburg, sö
dra Tyskland och Schweiz, samt dog emel
lan år 1531 och 1537, satirerna: ’’Narren
beschwörung”, 1512, ”Schelmenzunft", 1513, 
med flere.

Dramatiska skalder under detta tidehvarf 
äro, utom Hans Sachs: Pamphilius Gengen
bach, Paul Rephuhn, hertig Henrik Julius 
i Braunschweig, hvilkens "Komödie von Vin- 
centio Ladislaw Satrapa von Mantua” är ett 
ibland de mest originella stycken, m. fl.

Af större betydenhet än poesien är i pro
portion denna periods prosa. Dit höra de 
historiska arbetena af Johan Thurnmeier, 
kallad Aventinus, född i Abensberg 1466, 
död 1534, Sebastian Frank från Donau
wörth (1500—1545), Aegidius Tschudi från 
Glarus (1505—1572) och sjelfbiografien af 
riddaren frän Jaxthausen Götz von Berlichin- 
gen med jernhanden, död 1562. Ännu myc
ket vigtigare äro, såsom vi redan sett, Lu
thers skrifter, äfvensom hans stridskamrats 
Ulrich von Huttens ocli den frisinnade
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schweiziske reformatorns Huldrich Zwinglis 
('ödd 1484 i Wildhausen, 1516 pastor i Gla- 
rus, derefter i Einsiedeln, sedermera i Zii- 

död i slaget vid Kappel d. 11 Oktober

Ulrich von Hutten, 
den ridderlige kämpen för andlig frihet, förde 
ctt lif, som var mycket ombytligt, men alltid 
uppoffrades åt striden för vetenskap och konst, 
sanning och rätt. Härstammande från en 
gammal riddarätt och född den 20 eller 22 

P>il 1488 på slottet Steckelberg i Hessiska 
andet, besökte han flera tyska universiteter 

?c 1 reste sedan till Pavia, för att efter sin 
åders vilja studera juridiken, men beröfvades 

e ter denna stads intagning af kejsar Maxi
milian all sin egendom och såg sig till följd 

^ungen att taga krigstjenst, samt lefde 
se an än här, än der, förföljd af sjukdomar 
oc i fattigdom. Flera år uppehöll han sig 
los erkebiskop Albrecht i Mainz, hvilken 
Ppnktigt högaktade den lärde och djerfve 

mannen. Sedan blef han, till belöning för 
s>na ridderliga dygder, af kejsar Maximilian

1 Augsburg dubbad till riddare och krö- 
ua såsom skald. Lagerkransen dertill hade 
Augsburgs vackraste flicka, Constantia Peu- 
'ngei, en dotter af den bekante historieför- 

aien, knutit. Da Luther började sitt stora
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verk, antog sig Ulrich von Hutten med eldig 
ifver den nya saken samt författade en myc
kenhet häftiga skrifter emot påfven Leo X 
och alla, som satte sig emot reformationen. 
Derigenom förtörnade han så mycket sin 
motståndare Leo X, att denne befallte erke- 
biskop Albrecht i Mainz att skicka honom 
till Rom, bunden till händer och fötter. Hut
ten kunde icke rädda sig på annat sätt, än 
att han flydde till sin vän Frans von Sickin- 
gen i dennes slott Ebernburg, hvarifrån han 
fortfor att med bitande satirer draga i här- 
nad emot sina fiender. Efter sin vän Sic- 
kingens död vände han, som nu ingenstädes 
i Tyskland fann någon tillflyktsort, sig till 
Schweiz och vann på den lilla ön Ufenau i 
Ziirichersjön en lugn ort, der han afled den 
31 Augusti 1523 i sitt 36:te lefnadsår.

Hutten var en uppriktig och djerf vän 
till sanningen, redlig och pålitlig emot sina 
trosförvandter, men oförsonlig och rastlöst 
stridande emot sina motståndare. Hans skrif
ter äro merändels författade på latin, samt 
endast några få af hans stridskrifter och sa
tirer på tyska språket. Dessa äro, liksom 
Luthers, mönster för en manlig tysk prosa.

Ett licit och hållet nytt fält för tyska 
språket eröfrade den store målaren Albrecht 
Dürer derigenom, att han lade grunden till 
den vetenskapliga konststilen. Dürer var d.
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20 Maj 1471 född i Nürnberg, fullkomnade 
s,8 n»der Michael Wohlgemuth i alla grenar 
, den bildande konsten, genomreste Tysk
and och Holland, samt ärades i Italien så
som Tysklands förnämste konstnär. Också 
utnämnde kejsar Maximilian I honom till sin 
otmalare. Hans lif förbittrades genom hans 

tratiystna hustru, hvilken han både på skämt 
och allvar endast kallade sin Xantippa. Han 
“og i Nürnberg d. 6 April 1528. Dürer har 
® >>fvit tre stora verk: "Unterweisung der 
Messung mit dem Zirkel und Richtscheit in 
^inien, ebenen und ganzen Corporen". Nürn- 

ot-g 1525. Folio. — "Etliche Unterricht zur 
e estigung der Stadt, Schloss und Flecken". 
? • 1’olio. — "Vier Bücher von menschli- 

• .er 1 roportion”. 1528. -— Det sistnämnda, 
iiyilket han med ett tydligt och mästerligt 

Kritsätt framställer sina konstläror, utgafs 
tycket först efter hans död.
Vid slutet af denna afdelning böra vi 

fiÎHU--m°1nâmna en författare på prosa, den 
traffhge Johan Arndt, född den 27 De- 

®ember 1555 i Ballenstädt. Han beklädde 
Predikoembetet i Ballenstädt, Quedlinburg, 

raunschweig, Eisleben, samt var slutligen 
?. “era superintendent i Celle, med så allvar- 
alíLr-, kärlek8fllllt “'t, att hans förflyttning 
umii A<l< eS> anledning till nästan verkliga

1 ibland alla klasser af befolkningen.
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Mångfaldigt antastad och förföljd, dog lian d. 
11 Maj 1621 i Celle, lians allestädes kända 
andaktsbok: "Vier Bücher vom wahren Chri- 
stenthum”, var den mest kringspridda upp- 
byggelsebok på hans tid. Den utkom första 
gången i Magdeburg år 1610, blef öfver hun
dra gånger ånyo upplagd och öfversattes på 
elfva språk. Luthers lefvande anda hade då 
förlorat sig i lärda tvister, känslan och fanta
sien voro förvisade från predikstolarne och 
hade lemnat rum för ett stelnadt formväsende 
och tomt minneskram. Då uppvärmde Johan 
Arndt hjertat med sin "Sanna Kristendom'1 
genom ett ädelt, känslofullt och välljudande 
språk, samt skapade en bok, som ända till 
den nyaste tiden är ovanligt mycket kring
spridd och ännu flitigt läses.

Äfven den äldsta tyska grammatiken, af 
Valentin Ickdsamer (1522), tillhör denna tid.

SJETTE AFDELNINGEN.

Den lärda konstpoesiens tidehvarf; ifrån Opitz till 
Klopstock (IG 18——1740).

Trettioåriga krigets tid med dess följder 
bildar det beklagansvärdaste blad i tyska fol-
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kets historia. Under loppet af denna förfär- 
iga strid nedsjönk befolkningen till mer än 
älften, jämmer och nöd spridde sig från 
en ena ändan af riket till den andra, tyska 

enheten förstördes och bildade en så djup 
^yfta, att den icke förr än efter århundra

den ater kunde fyllas. Och i samma förhål
lande, som till följd af det yttre eländet ty
ska lynnet urartade, dörren och porten öpp
nades för utlänningen samt ett vanhederligt 
an hgt beroende af främmande länder bildade 
sig, så sjönko äfven språket och litteraturen 

1 djupt förfall. Under det att de tyska 
J°..v^.n sökte en ära uti att efterapa den be- 
raghga prakten i Versailles, de förnäma re-

s 6 till Paris, för att lära sig franska seder, 
iranska språket blef samtalsspråket vid hof- 

de*' utländska inträngde i alla lef- 
nadsförhållanden, måste äfven det rena ty
ska språket finna sig i att lappas med fran- 
' . ’ 'ta>ienska och spanska ord. Derför be

ar detta tidehvarfs folkpoesi nästan endast 
a i soklatvisor med ohyfsad karakter och af 

i öcker, genom hvilka äldre ämnen ned- 
ragas i det låga. Visserligen bevarade nå

gra skalder, såsom Martin Opitz och Paul 
emming, ännu ett öppet sinne för den enkla 
onhetens väsende, visserligen höjde sig så- 

om tröst i olyckan kyrkosången till ny blom- 
'“g; men i det hela består detta tidehvarfs
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skaldekonst i betald t tillfällighets-rimmeri, som 
ihopfuskar lofsånger, i anbefalld bofpoesi ef
ter fransk smak och i emblematisk herde
poesi roed herdesånger, herdedramer, herde
operor och herderomaner. För att gifva språ
ket mera färg och glans, tog man sin tillflykt 
till den gamla mytologien, och Jupiter med 
Olympens alla gudar och gudinnor måste 
komma till hjelp, då skalden af egen kraft 
icke förmådde gifva något lif åt sina rim- 
merier.

Man ordnar detta tidehvarfs skalder van
ligtvis i flera grupper eller skolor samt åt
skiljer: skalderna af första schlesiska skolan 
(Martin Opitz, Paul Flemming, Fr. von Lo
gan m. fl.) och skalderna af andra schlesi
ska skolan (Iloffmannswaldau, Lohenstein m. 
fl). Andra, hvilka icke höra till dessa grup
per, äro dels sådana, som bilda öfvergången, 
dels sådana, som ansluta sig till åtskilliga 
biskolor eller utgreningar af de förra.

Föregångare till den af Opitz grundade 
första schlesiska skolan äro Fredrik von Spee 
och Weckherlin.

Fredrik von Spee, en jesuit, född 1592 
i Langenfeld vid Kaiserswerth nära Düssel
dorf och död i Trier 1635, är författare till 
de under titel af "Trutz-Nachtigall” utgifna 
älskliga sångerna. Han var én man med 
äkta kristligt sinne, som i skrift och tal



med ifver uppträdde emot dåvarande tids 
förskräckliga hexprocesser. Då han tillfrå
gades af en hög prelat (Philip von Schön- 
horn, sedermera kurfurste i Mainz) hvarför 
hans hår redan grånat, ehuru han ännu icke 
var fyratio år gammal, svarade han sorgsen: 
braméis en har gjort mitt hår grått derför, 

att jag varit tvungen att ledsaga så många 
hexor till afrättsplatsen och ibland dem icke 
en enda var skyldig.” — Han blef vid Triers 
belägring år 1635 ett offer för sina mennisko- 
älskande bemödanden att såsom själasörjare 
och läkare bistå de sårade, då han dog af 
omåttliga ansträngningar. — Hans samtida 
Georg Rudolf Weckherlin föddes den 16 
September 1584 i Stuttgart, studerade juridi
ken och genomreste Tyskland, Frankrike och 
England; antogs 1610 till sekreterare hos 
hertigen af Wurtemberg samt blef i samma 
egenskap anställd vid tyska kansliet i Lon- 
'on> i hvilken befattning han dog omkring 
ai 1651. Han gjorde sig känd såsom skald 
genom: "Zwei Büchlein Oden und Gesänge”, 
1618 och 1619, samt anses för den forste 
tyske sonneftskalden. I allmänhet försökte 
han sig i flera ditintills obekanta diktformer, 
och isynnerhet i idyllen. Han begagnade re- 
Oan före Opitz alexandrinerna, som seder
mera längre än ett århundrade allmänt bru
kades såsom den mest vanliga versarten.
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Den första sclilesiska skaldeskolan, 
hvilkeii har sin förnämste föregångare i Mar
tin Opitz, är onekligen den betydelsefullaste 
ibland detta tidehvarfs skaldegrupper och in
verkade såsom ett rättesnöre på alla sednare.

Martin Opitz,
dess grundläggare, föddes den 23 December 
1597 i Bunzlau vid Boberfloden uti Schle
sien och skref skaldestycken redan då han 
år 1619 besökte universitetet i Heidelberg. 
Sedan uppehöll han sig i Leyden, der han 
lärde känna den berömde filologen Daniel 
Heinsius och tog till mönster dennes latin
ska skaldestycken. Snart efter sedan han 
slutat sina studier, kom han till furstens af 
Liegnitz hof. Vid denna tid eftersökte Sie
benbürgens furste, Bethlcn Gabor, lärde män 
för sin högskola i Weissenburg, och Opitz 
ditkallades såsom professor i filosofien, men 
återvände efter två år (1624) till Liegnitz 
och utgaf derstädes första samlingen af sina 
dikter, samt snart derefter sitt betydelsefulla 
verk: ”Von der deutschen Poeterei”, den för
sta grunden till en tysk poetik och metrik. 
Också blcf han vid denna tid under namnet 
”den krönte” ledamot af det Fruktbringande 
Sällskapet. Kejsar Ferdinand II, till hvilken 
han efter dess kejserlige broders död hade i
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Wien personligen öfverlemnat en sorgdikt, 
krönte honom 1625 med den poetiska lager
kransen, och fyra år derefter upphöjdes Opitz 
i adeligt stånd, under namn af Martin Opitz 
ron Boberfeld. Han var denna tid såsom 
geheime-sekreterare i tjenst hos den högak
tade burggrefven Annibal von Dohna och 
hade ett mycket angenämt lif: än gjorde han 
i dennes ärender längre eller kortare resor, 
än skref han skaldestycken i landtligt lugn. 
Under en af dessa resor gjorde han i Paris 
bekantskap med den store statsmannen Hugo 
Grotius, samt förvärfvade sig hans bevågen
het och vänskap. I allmänhet blefvo resorna 
för honom en rik källa till ära och utmär
kelse. Efter hemkomsten förblef han ännu 
några år i tjenst hos grefve Dohna till dess 
<iÖd. Sedermera vistades han stundom hos 
hertigen af Liegnitz, stundom hos dennes bro
der, hertigen af Brieg, och åtföljde den sed- 
nare till Danzig, då denne hertig i anledning 
af trettioåriga krigets oroligheter uppehöll 
S1g i Preussen. Här lärde han känna ko
nung Wladislaus af Polen, blef dess geheime- 
skrifvare och lefde afvexlande än i Thorn, 
an i Königsberg, än i Danzig. När pesten 
år 1639 utbröt i Danzig, stod han just i be
grepp att resa ifrån staden, då han så för
skräcktes öfver en tiggare, som var pest
smittad och af honom begärde almosor, att
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lian insjuknade följande natten och dog två 
dagar derefter, den 20 Augusti 1639, i en 
ålder af 42 år.

Man har kallat Opitz den nya tyska skal
dekonstens fader, och detta är han visserli
gen så vida, som han först gifvit tyska poe
sien en regelbunden form. I hans verk ”Von 
der deutschen Poeterei”, som utkom 1624 
och till år 1668 erhöll tio upplagor, fram
ställde han bestämda grundsatser för vers
byggnaden, äfvensom reglor öfver stafvelser- 
nas längd och korthet, och man daterar med 
skäl vår nya poesis början från denna vig
tiga boks utgifning. Hans skaldestycken äro 
de första, i hvilka man kan märka en efter 
tyska språket afpassad höjning och sänkning i 
stafvelserna, samt derigenom att han allmän
nare använde aleæandrinerna, den så kallade 
”heroiska versen”, som dock var lånad från 
fransmännen, gaf han språket ett mera väl
ljudande eftertryck. Ända till Klopstock, så
ledes öfver ett århundrade, har denna vers
art bibehållit sitt öfvervälde i Tyskland, på 
sednare tiden likväl icke alltid till någon 
vinst *). En större förtjenst förvärfvade Opitz 
sig genom sitt bemödande att rensa språket 
ifrån utländska ord. ”Så är det också på 
det högsta ostädadt” (yttrar han i detta hän-

*) Herder kallade alexandrinerna ”liackbrädet af trä”.



seende), ”när allehanda latinska, franska, 
spanska och italienska ord inflickas i texten 
af vårt tal. Huru besynnerligt det än låter, 
nar likväl denna dårskap inom några få år 
sa tagit öfverhanden, att hvar och en, som 
olott ertæppat tre eller fyra utländska ord, 
hvilka han ofta icke förstår, vid alla tillfäl- 
len bemödar sig att framkasta dem.” —Opitz’s 
språk är kraftfullt, rent och flytande, men 
nook stundom något utdraget på bredden 
och alltför mångordigt.

Men hvad beträffar tanken, djupet, den 
poetiska lyftningen, det inre lifvet, så stod 
ypitz icke långt öfver sina samtida. Deruti 
ofveiträffas han i alla hänseenden af Paul 
Flemming. Opitz, som bildat sig genom de 
gamla klassikernas samt fransmännens och 
oolländarnes studium, förstod att gifva sina 
tankar ett rent, ädelt och okonstladt uttryck, 
°. deruti står han såsom ett mönster för 
sma samtida och närmaste efterföljare. Men 
deröfver vågade han sig icke, och derför sy- 
ll*'s hans språk icke sällan vara färglöst och 
alldagligt.

Utom sina ’’Poetische Wälder”, en sam- 
•ng lyriska tillfällighetsdikter och andliga 

sanger, har Opitz utgifvit det första beskrif- 
’’awrZ« skaldestycket "Vesuvius" (1633) och 

rodikterna: "Trostgedicht in Widerwärtig 
eiten des Lebens" (1621), "Ziatna oder von
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der Ruhe des Gemüths" (1622), "Vilgut oder 
vom wahren Glück” (1628), "Lob des Kriegs- 
gottes” (1627) m. m. I allmänhet utgick 
Opitz från den grundsatsen, att skaldekon
sten, under det att den förnöjer, tillika bör 
gagna och lära, samt gaf derför den didak
tiska poesien företräde framför all annan.

Dessutom böra vi af Opitz omnämna: en 
dramatisk dikt "Daphne", sångspel (1627), 
och flera öfversättningar, t. ex. "Antigone" 
af Sofokles, "Trojanskorna” af Seneca o. s. v.

Man har förebrått Opitz, och detta icke 
utan skäl, att han hade för en stor del af 
sitt kringspridda rykte och beröm att tacka 
sitt smicker och sin väl beräknade undergif- 
venhet för de förnäma, samt sin verldsklok- 
het, h varigenom han förstod att göra sig an
dra förbundna. Åtminstone åtnjöt hans sam
tida Flemming, hvilken såsom skald öfver- 
träfifade honom i inbillningskraftens rikdom 
och känslans värme, icke sådana utmärkelser, 
som han, och icke den äran att vara skapa
ren af en egen skola i poesien.

Paul Flemming, 

denna tids förnämste lyriske skald, föddes 
år 1609 i Hartenstein uti Sachsen, hvarest 
hans fader var predikant, besökte furstesko
lan i Meissen och studerade medicin i Leip-
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Zlg- För trettioåriga krigets skräckbilder 
tiydde han år 1633 till Holstein och anlände 
(llt just då hertig Fredik III af Holstein 
skulle afsända en beskickning till sin svåger, 
eznren Michael Feodorowitsch i Moskwa. Fletn- 
ming deltog i denna, reste till Moskwa samt 
ytterligare till Persien och var pä Kaspiska 
hafvet under en häftig storm nära att blifva 
uegrafven i vågorna. Likväl uppnådde han 
etter många svårigheter Ispahan. Under åter- 
>esan förlofvade han sig i Reval med en köp
mans dotter, blef doktor i Leyden och dog 
mstigt, i sitt 31:sta lefnadsår, den 7 April 
1640 i Hamburg, der lian tänkte nedsätta 
®'g såsom läkare. Efter hans död utgaf hans 
■istmos fader, köpmannen Niehusen i Reval, 

a* 1642 en del af Flemmings skaldestycken, 
Under namn af: "Geistliche und weltliche 
d oemata Paul Flemming’s", af hvilka sedan 
under de närmast följande fyratio åren fyra 
uya upplagor trycktes. Denna samling inne- 
mller: 1) Poetische Wälder, 2) Neues Buch 

•et Wälder, 3) Absonderliches Buch poeti
scher Wälder, 4) Ueberschriften, 5) Fünf 

ücher Oden (andliga sånger, grafsånger, 
uöllops- och lyckönskningsdikter) samt 6) 
ter Bücher Sonette. Isynnerhet hans and- 

'Va sånger utmärka sig genom känslans san- 
k'.!'S °C? 8amt il)land dessa den be- 
a“ta: "In allen meinen Thaten lass ich den
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Höchsten rathen”, hvilken Flemming skref 
vid början af sin resa och som sedan med 
manga utlemningar blifvit intagen i de flesta 
psalmböcker.

Till den första schlesiska skolan höra 
dessutom :

Andreas Gryphius, född den 11 Oktober 
1616 i Grossglogau, landtsyndicus i fursten- 
dömet Glogau och död den 16 Juli 1664: 
denna tids förnämste dramatiske skald. Sorg
spel: ”Leo Armenius oder Fürstenmord"; ”Ka
tharina von Georgien oder bewährte Bestän
digkeit”; "Cardenio und Gelinde". Lustspel: 
Horribiliscribifax, deutsch Scherzspiel in Pro

sa”, i hvilket tvâ storpratare, don Horribili- 
scribifax och don Daradiridatumdarides, samt 
en pedantisk byskolmästare uppträda, som 
söka att öfverrösta hvarandra, de förre med 
franska och italienska fraser, den sednare 
med latinska och grekiska talesätt. Vidare: 
"Absurda Comoedia oder Herr Peter 
Squenz, Schimpfspiel” (skämt) på prosa. Be
römda äro ytterligare af Gryphius hans ”Kirch
hofgedanken”, ett större skaldestycke af fem
tio strofer, som dock i sina fel redan bärer 
spår till den andra schlesiska skolan, hvar- 
för skalden också ganska ofta räknas till 
denna. I epigrammet (då kalladt "Beischrif- 
ten” eller "Ueberschriften") har Gryphius li
kaledes försökt sig, men öfvcrträffades deri af
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Fredrik von Logan, hvilken i denna dikt
art är sin tids mest betydande poet, så väl 
i hänseende till myckenheten (den första sam
lingen af hans epigrammer innehåller icke 
färre än 3553), som till en träffande korthet, 
ett kärnfullt uttryck och till tankens allvar. 
Han var född år 1604 i Nassebrockut vid 
Nimptsch uti Schlesien, ingick såsom kansli
råd i tjenst hos hertigen af Liegnitz och dog 
derstädes 1655. Såsom skald kallade han 
sig Salomon von Golaw.

Andreas Tscherning, född 1611 i Bunz- 
lau, professor i Rostock, död 1659, är lyck
lig i poetiska skildringar af naturen, men på 
sina ställen stel och kall. Hans poemer ut- 
kommo i två samlingar: ”Deutscher Gedichte 
Frühling" (1642) och "Vortrab des Sommers 
deutscher Gedichte” (1655).

Skalder, som föregingo den andra 
s chlesiska skolan,

finnas till så stort antal, att flera sidor skulle 
fyllas af förteckningen på deras namn. Vi 
'nskränka oss till att omnämna några ibland 
de mera betydande och börja med de and
liga skalderna, hvilka vid denna tid förfat
tade herrliga och stora saker, nemligen:
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Paul Gerhardt, 
den berömdaste och förträffligaste ibland dem 
alla, orn hvilken en nyare utgifvare af hans 
sånger (Stuttgart 1853) yttrar: ”Kärleken, 
med hvilken Paul Gerhardts samtida, så långt 
en evangelisk kyrkas klockor höras, omfat
tade hans sånger, kan blott jernföras med den 
vördnad och andakt, som tilldelades Luthers 
sånger. För öfrigt hafva hvarken förr eller 
sedan en skalds sånger verkat så väldigt 
samt blifvit så hastigt och allmänt kring
spridda."

Paul Gerhardt var född år 1606 vid Grä
fenhainichen i Sachsen och befann sig till 
följd af trettioåriga kriget ännu år 1651, så
ledes vid 45 års ålder, utan någon tjenst- 
befattning, men blef vid denna tid anställd 
såsom prost i Mittenwalde uti Brandenburg- 
ska landet samt gifte sig följande året med 
Anna Maria Bertholdt, en dotter till kammar- 
rätfsadvokaten Andreas Bertholdt i Berlin. 
Han qvarblef i Mittenwalde till år 1657, då 
han emottog tredje diakonatet vid S:t Nicolai 
kyrka i Berlin, och förvaltade ' detta embete 
till år 1666. De religiösa tvisterna, som då 
utbröto emellan de protestantiska och refor
merta presterna angående den så kallade 
Formula Concordiæ, voro anledningen 
att Gerhardt förlorade sitt diakonat, och då
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man åter ville insätta honom i samma em
bote, afsade han sig detsamma frivilligt, till 
följd af sin stora samvetsgranhet. 1 denna 
tryckande belägenhet, berättar man, att han 
vandrat ifrån Berlin och under vägen, till 
81tt eget lugnande, diktat sin tröstesång: ’’Be
fiehl du deine Wege’1.

Men enligt andra uppgifter hade Paul 
Gerhardt då icke flyttat från Berlin, utan 
lefde derstädes af sina förra åhörares under- 
®töd och på en årlig pension från hertig 
Christian af Sachsen-Merseburg, till dess ban 
“r 1668 af magistraten i staden Lübben uti 
biederlausitz kallades till archidiáconos vid 
dervarande hufvudkyrka, der han dog den 
7 Juni 1675 såsom förste predikant.

Gerhardts andliga sånger, till antalet om
kring 130, och ibland dem: "Ich singe dir 
mit Herz und Mund", "0 Haupt voll Blut und 
Wunden”, "Nun ruhen alle Wälder", "Wach 
auf mein Herz und singe", "Ist Gott für mich, 

trete gleich alles wider mich", ”0 Welt 
8>eh hier dein Leben”, höra till den tyska 
skaldekonstens dyrbaraste perlor. Hippel, 
som i sina "Lebensläufen" tecknar bilden af 
en förträfflig moder, hans egen, låter denna 
yttra: "Efter Luther måste jag tillstå, att jag 
J^ke känner någon bättre psalmskald, än 
Gerhardt. Han samt Rist och Dach äro ett 
klöfverblad, men det utvalda verktyget Lu-
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ther är roten. Man kunde säga att Gerhardt 
diktade under kyrkoklockornas ringning. En 
viss betryckthet, beklämning och trångbröstig- 
het voro honom egna. Han var en gäst på 
jorden och öfverallt i hans sånger är solrosen 
utsådd. Denna blomma vänder sig bestän
digt emot solen och Gerhardt emot den eviga 
saligheten.”

Johan Rist, den fruktbaraste ibland de 
andliga sångernas skalder, född 1607, var 
predikant i Wedel vid Elbefloden, sedan her- 
tiglig mecklenburgiskt konsistorialråd, stifta
re af Elb-Schwanen-orden och pfalzgrefve *), 
samt dog år 1667. Ibland hans 7—800 and
liga sånger äro visserligen många matta och 
magra, men också finnas de förträffliga: "Er
muntre dich, mein schwacher Geist”, "0 Ewig
keit du Donnerwort", "Hilf, Herr Jesu, lass 
gelingen", m. fl. Hans samtida kallade ho
nom ”den nordiske Apóllo". — Af den kän
slofulle Simon Dach (1605—1659, professor 
i skaldekonsten uti Königsberg), äro de and
liga sångerna: "Ich bin ja Herr in deiner 
Macht”, ”0 wie selig seid ihr doch, ihr From
men", samt den verldsliga sången: "Aenn- 
chen von Tharau”, som ofta ännu sjunges;

’) Pfalzgrefvarr voro utmärkta skalder, hvilka ge
nom denna värdighet erhöllo rättigheten att med la- 
ger kröna andra skalder.
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af kurfurstinnan i Brandenburg Luise Hen
riette (1627—1667, den store kurfurstens 
gemal): ”Jesus mine Zuversicht”, "loh will 
von meiner Missethat"; af Georg Neumark 
(.1621—1681, bibliotekarie i Weimar): ”Wer 
nur den lieben Gott lässt walten".

Till de förträffligaste psalmskalder böra 
ytterligare: Joachim Neander eller Neumann 
(1610—1688, reformert predikant i Bremen): 
Lobe den Herren, den mächtigen", "Wie 

feucht dahin", "Wunderbarer König"; den 
e 'ge och bildrike Wolfgang Christopher 
Ressler (1660—1722, konrektor i Nürnberg):

\ie wohl ist mir o Freund der Seelen"; 
oh. Scheffler eller Joh. Angelus (1624—

*7): "Mir nach, spricht Christus"; Johan 
^ranck (1618—1677, Paul Gerhardts vän 
"q01/ oc^8^ * verldsliga sången utmärkt): 
schmücke dich, o liebe Seele”; — samt slut- 
'gen en ibland de första inom denna afdel- 
lng) hvilken bildade liksom öfvergången 
“ellan den gamla och nya tidens kyrkosång: 

"°h. Heermann (1585—1647, pastor i Kö- 
eu uti Schlesien): "Herzliebster Jesu", "Jesu 
Clne tiefen Wunden", "Zion klagt mit Angst 

fö f ^c’lme,zen i m' A- Ibland poetisswna. 
grJenar ännu att nämnas: grefvinnan af 

uwarzburg-Hudolstadt, Emilie Juliane, en
h vu* tiU, Krefve A>hert Fredrik von Barby, 

Ken »lägt utdog med henne. Född i Ru-
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dolstadt den 19 Augusti 1637, förmälde hon 
sig 1665 med grefve Albrecht Anton af 
Schwarzburg-Rudoistadt och dog i Rudolstadt 
den 2 December 1706. Hennes "Tägliches 
Morgen-, Mittags- und Abendopfer" utkom i 
andra upplagan år 1699. I det hela uppgick 
antalet af hennes sånger till 587, hvilka, sam
lade efter hennes död, utgåfvos af trycket år 
1714 med titel: "Der Freundin des Lammes 
geistlicher Brautschatz”. Af henne är sången : 
"Wer weiss, wie nahe mir mein Ende”, för
fattad år 1686.

Nürnberg, hvarest mästersången ifrån bör
jan stått i blomma, var omkring medlet af 
sjuttonde århundradet sätet för ett verksamt 
skaldeförbund, "Des gekrönten Blumenordens" 
eller "Der Gesellschaft der Pegnitzschäfer". 
Här blef nu allt vändt, utsiradt och svarf- 
vadt på det mest konstiga sätt, för att kunna 
säga något nytt, prydligt och förblommeradt. 
Såsom de högsta mönstren för Pegnitzher- 
darne betraktades dels Opitz, hvilken mot dem 
visserligen var en Horatius, dels de italien
ska skalderna, och efter dessa förebilder 
framträdde i dagern till otrolig mängd dikter 
af alla slag, men isynnerhet arkadiska idyl
ler, herderomaner, fabler, emblematiska fiam- 
ställningar med herdar och herdinnor, med



) I ett sådant Nürnberger-skaldestycke af Flori- 
an (Birken) och Klai från år 1645 heter det t. ex.: 

!?cr kecke Lachengekk koaxet, kreckt und quakkt,
es Krüppels Krükkenstock krokkt, grakkelt, humpt 

nu, uud zakkt,
uukkuks Gukken trotzt der Frosch und auch die

w ini . Krükke.
knikkt und knakkt noch mehr? kurz hier mein 

Keiingeflikke.
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klingande rim och konstiga naturljud *), med 
sotaktiga och gråtmilda talesätt, llvarje med
lem af detta poetiska brödraförbund antog ett 
namn, lånadt ifrån herdeverlden, och man 
hade en Dämon, Myrtillus, Amyntas, Daphne 
°- s. v. Stiftare och hufvudmän för detsam
ma voro Georg Philip Harsdörffer (1607  
1659), en ansedd rådsherre i Nürnberg, och 
■'ohan Klai (1616—1656), lärare vid S:t 
oebaldus-skolan i samma stad, sedermera pre
dikant i Kitzingen. Harsdörffer, för öfrigt 
en nian med kunskaper och kännare af alla 
aldre och nyare folkslags språk och veten
skaper, erhöll sin ryktbarhet genom de bå
da hufvudsakliga verken: "Frauenzimmer
gesprächspiele”, 8 delar, 1641—1649, och 
hans allmänt bekanta: ”Poetischen Nürnber
ger Trichter", 3 delar, 1650—1653. Det 
mira af dessa arbeten innehåller allehanda 
«fhandlingar öfver allt möjligt, öfver vapen- 
kunskapen, skaldekonsten, tyska språket, ti-
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losofien, ritkonsten och andra ämnen. Nürn
berger Trichter, en praktisk anvisning att på 
sex timmar lära sig tyska skaldekonsten och 
rimmeriet, var tillegnad författaren Mosche- 
rosch. — Johan Klai eller Clajus, hvilken 
isynnerhet egnade sin talent åt det andliga 
skådespelet ("Herodes der Kindermörder”, 
1645, ”Engel- und Drachenstreit”, 1650), har 
den egenheten, att han i sina skådespel ofta 
oförmodadt sjelf infaller talande såsom skald 
samt utmärker sig genom lekande rimmerier, 
som vilja synas vara qvicka, t. ex.:

Wir holen Violen in bliimichten Auen, 
Narzissen entsprissen von perlenden Thauen — 
Die besten der Westen nun Blumen ausstreuen, 
Die Felder, die Wälder ihr Laubwerk erneuen —• 
Die Blätter vom Wetter sehr lieblichen spielen; 
Es nisten und pisten die Vögel im Kühlen.

Sådana konstigheter voro förträffliga efter då
varande smak. Likväl har Klai äfven för
fattat flera rätt hjertliga andliga sånger.

Harsdörffers efterträdare såsom ordförande 
i Nürnberger-Biomorden var Siegmund von 
Birken (1626—1681), skald och historieskrif- 
vare. Hans ”Spiegel der Ehren des Erzhau- 
ses Oestreich”, 1660, anses för det bästa hi
storiska arbetet på denna tid.

På andra ställen funnos äfven dylika för
eningar af skalder: i Weimar "Die frucht
bringende Gesellschaft” eller ”Der Palmen-
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orden", med tre hertigar af Weimar och två 
Urstar J Anhalt; i Holsteinska landet uti 
Wedel ”Der Schwanenorden an der Elbe”; 
i Strassburg ”Die aufrichtige Tannengesell
schaft”; i Hamburg ”Die deutsch gesinnte 
Genossenschaft”, stiftadt af Phil, von Zesen 
o°h sedan deladt i flera gillen, t. ex.: "Die 
Kosen-, die Lilien-, die Nelken-, die Rauten- 
zunlt”. Phil, von Zesen (1619—1689) var 
en lärd och mångskrifvare, som öfversatte 
och efterhärmade utländska skalder, men isyn
nerhet gjorde sig namnkunnig genom sitt öf- 
verdnfna nit att rensa tyska språket från 
utländska ord och genom dessas stundom löj- 
!>ga öfversättning på tyska.
1 s*s^a af dessa sällskap för språkets 
oildning och skaldekonsten instiftades i Leip
zig år 1697 under namn af "Die poetische 
Gesellschaft", upplifvades sedermera af Gott

sched och kallades "Deutsche Gesellschaft”, 
samt eger ännu i dag bestånd under benäm- 
'ngen: ”Deutsche Gesellschaft zur Erfor- 

th”Ung» vaterländischer Sprach- und Alter- 
lUmer”, och utgör en föreningspunkt för fi- 

o ogiska ändamål. Königsberg hade under 
°rra hälften af sjuttonde seklet väl icke nå

gon egentlig orden af skalder, men var sätet 
r era liktidiga poeter: Robert Roberthin, 

rew-îA Albert och den redan ibland andliga 
ugers författare nämnde Simon Dach.
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Ibland föregångarne för den andra schle- 
siska skolan böra vi äfven omtala två didak
tiska skalder: Hans Wilhelm Laurenberg 
(1591—1659), professor i skaldekonsten och 
matematiken uti Rostock, hvilkens plattyska 
skämtdikter ieke sakna humor och qvickhet, 
samt den egentliga poetiska satirens skapare 
i Tyskland: Joachim Rachel (1618—1669), 
rektor i Norden uti Ostfriesland, sedermera 
i Schleswig.

Den andra s chle si sk a sk aides k o lan 
öfverträffar i oförståndig efterhärmning af ut- 
länningarne, i känslans fattigdom och san- 
ningslöshet, i sliskig, utsirad känslosamhet 
och i tomt ordprål mycket alla företrädare. 
Det som man icke egde: poetisk lyftning, 
känslans värme, en djupt inträngande känne
dom af menniskohjertat, detta bemödade man 
sig att dölja och ersätta genom svulstigt 
språk, konstlad lidelsefullhet samt genom öf- 
verdrifter utan smak. Sålunda se vi huru 
den Opitzska skaldegudinnans förra renhet 
och blygsamhet gifver vika för ett orent frås- 
seri med sinnliga framställningar och skalde
konsten nedsjunker till det lägsta rirameri. 
I denna tids förvända rigtning visar sig det 
djupa urartande, som då höll Tysklaed uti 
fjättrar, samt tyska språkets, sedernas och
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konstens djupa förfall. — Hoffmannswaldau 

° Lohenstein äro den andra schlesiska 
skolans hufvudmän.

Christian. Hoffmann von Hoffmannswaldau 

föddes den 25 December 1618 i Breslau, 
yarest fadern var kejserligt kammarråd, och 
'sade redan i skolan uti Danzig sina anlag 

skaldekonsten. Han studerade i Leyden, 
genomreste, såsom seden då var, halfva Eu- 
opa och återvände ifrån Italien öfver Wien 
11 sm födelsestad. Här erhöll han, oaktadt 

anv;U 1 °m’. anstalluing såsom rådsherre, och 
skniTi tlllika sina lediga stunder att idka 
hnn eA°nSt ocb 8kriffötälleri. Sednare blef 
hLr ,8President och dog den 18 April 1679, 

gt aktad af sina medborgare.
Hoffmannswaldau var en man med kun- 

°CJ'. verldsklokl|et, men såsom skald, 
netl> Pa.,a^aSar genom dåliga mönster, isyn- 

ket itahenarne Guarini och Marino, icke 
osedli8t °TSTmakliS och narraktig, utan tillika 
fdc r'8’. Hans dikter bestä ' "Hjeltedikter" 
dikter*8 1 ‘rka her<?ider)’ oder’ tUlla|l'ghefs- 
ki„ pf+0C.‘,dy.hkt- Afven utgaf han en trå- 
sto 6 t®, lldt)Ing af Guarinis herdedikt: Pa- 
Schäfer"0’ xU,lder titel af: "Der getreue

• Annu mera svulstig är:
o
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Daniel Caspar von Lohenstein, 

den andre, yngre hufvudmannen för andra 
schlesiska skolan. Lohenstein var född år 
1635 i Nimptsch uti schlesiska fursten- 
dömet Brieg, besökte skolan i Breslau och 
studerade sedan juridiken i Leipzig och Tü
bingen. Sedan han genomrest Tyskland, 
Schweiz och Nederländerna, gifte han sig till 
tre riddargods, blef 1666 regeringsråd hos 
fursten af Oels, sedermera kejserligt råd samt 
förste syndicus i staden Breslau, och dog den 
28 April 1683. Hans sorgspel, det betyd
ligaste som han diktat, äro uppfyllda af 
smaklöst ordsvall, falsk ståt och sökta bilder, 
hvilka gjort Lohensteinska bombasten till ett 
ordspråk; men de visa åtminstone något mera 
sedligt allvar, än Iloffmannswaldaus dikter, 
samt ett sträfvande till det sublima, hvil- 
ket måhända under en annan tid hade ut
bildat sig annorlunda.

Tragedierna ”Agrippina11 och "Ibrahim 
Bassa" äro hans ungdomsarbeten, som han 
redan skref i sitt femtonde år. Sedan utgaf 
han de dramatiska verken ”Kleopatra’1, "So- 
phonisbe" och ”Ibrahim Sultan" (af Wachler 
kallad en utvald samling af brott emot poe
sien), äfvensom andra dikter, som trycktes 
under benämningen "Blumen" med oftka öf-
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verskrifter: ”Himmelschlüssel”, "Rosen”, "Hy- 
acinthen".

Högre står Lohenstein i prosan. Hans 
förnämsta arbete i detta hänseende är "Ar- 
minius och Thusnelda", en mycket långdra
gen hjeltehistoria. Denna roman behandlar 
1 två ganska stora qvartband det gamla ty
ska ämnet icke utan snille och känsla för 
fäderneslandet; deri finnas tankedigra och 
konstrika vändningar, en rik omvexling samt 
stundom en värdig framställning. Moses Men
delssohn yttrar: "Jag finner på många stäl
len i Arminius en historisk stil, som våra 
liistorieskrifvare kunde taga till sitt mönster."

Romanen

stod i allmänhet i full blomma under denna 
t>d af stor brist på inre värde. Man anser 
för den första tyska roman Phil, von Zesens 
■Adriatische Rosemund Ritterholds von Blauen” 

(.1645), hvilken snart följdes af braunschwei- 
giske hofpredikanten och superintendenten 
And. Henrik Buchholtz’ "Wundcrgeschichte 
des christlich deutschen Grossfürsten Herku
les und der böhmischen königlichen Fräulein 
Valisca" (1659) samt af haus "Herculiscus 
Und Herculisca” (1665). Hertigen af Braun
schweig Anton Ulrik (1633—1714), i "der 
t'Uclitbringende Gesellschaft” kallad "der Sieg-
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prangende", författade, utom sina andliga sån
ger, likaledes några romaner, ibland hvilka 
”Octavia, römische Geschichte" gjorde myc
ken lycka, emedan författaren med stor skick
lighet och under förändrade namn deri in- 
väfde allehanda små historier och anekdoter 
ifrån hans tids större och mindre hof. Den 
förnämsta romanen under denna period är 
likväl: "Die Asiatische Banise oder blutiges 
doch mutbiges Pegu” af possessionaten, seder
mera stiftsrådet i Wurzen Henrik Anselm 
von Ziegler und Klipphausen (1653—1697). 
"Asiatiska Banise" var länge den läsande all
mänhetens älsklingsbok, till dess i början af 
adertonde seklet Robinsonaderna efter engels
mannen Defoes förebild utträngde densamma.

Vi böra också icke förbigå en annan rigt- 
ning af romanskrifveriet, som slog rot under 
sednare hälften af sjuttonde århundradet.

Det trettioåriga kriget hade omstörtat alla 
förhållanden, gjort rika till tiggare och låga 
äfventyrare till välmående personer; mången 
bondson hade i krigstjensten förvärfvat sig 
rang och rikdom, under det adelsmannen sett 
sin egendom förvandlas till ruiner. Krigs- 
hopar, som efter stridens slut voro utan nå
gon sysselsättning, tågade såsom röfvarband 
genom landet och öfverlemnade sig åt de 
gröfsta utsväfningar. Rättvisans arm var för
lamad, och derför vågade landstrykare och
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liderligt pack ostraffadt utöfva ohyggligheter 
och oerhörda våldsamheter. Derigenom bil
dades en böjelse för äfventyr, hvilken också 
erbjöd skriftställarne ett välkommet ämne för 
dåliga produktioner; och de så kallade "Schel
menromane" uppkommo, i hvilka hjelten an
ingen ifrån lysande förhållanden nedsjunker 
1 fattigdom eller ifrån den största fattigdom 
uppstiger till ära och rikdom, sedan genom
går alla upptänkliga lägen i lifvet och i nö
den hjelper sig genom skälmstycken, till dess 
han slutligen blir klok af skadan.

Detta egna fält för dikten har dock åt
minstone frambringat en helsosam frukt. Den
na gr:
®er abentheurliche Simplicissimus, teutsch, 

das ist: Die Beschreibung des Lebens ei
nes seltzamen Vaganten, genannt Melchior 
Sternfels von Fuchsliaim, wo und welcher 
Destalt er nemlich in diese Welt gekom
men, was er darin gesehen, gelernet, er
fahren und ausgestanden, auch warum er 
solche wieder freywillig quittirt. Ueberaus 
lustig und männiglich nützlich zu lesen. 
An Tag gegeben von German Schleifheim 
von Sulsfort. Mompelgart, 1659”,

en liflig skildring af tillståndet i Tyskland 
Under det tyska kriget (så kallades vanligt- 
V18 då trettioåriga kriget). Författaren till
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denna roman tror man vara Christoffel von 
Grimmelshausen, sjelf förut krigare, sedan 
strassburgisk amtsdomare (Amtschultheiss) i 
Renchen uti nuvarande storhertigdöinet Ba
den. Iljelten, som sjelf berättar sin historia, 
är son af en bonde i Spessart och har ge
nom krigets olyckor blifvit skiljd ifrån för- 
äldrahuset samt uppfostrad af en eremit. Se
dan kommer han i huset hos en kommen
dant, der han begår allehanda Eulenspiegle- 
rier, hvilka förmå hans herre till beslutet att 
utbilda honom till narr. Likväl märker han 
detta, drager först alla andra vid näsan, flyr 
derefter, begår allehanda bedrägerier och skalk
stycken, blir sedan krigare, samt slutligen 
friherre, men förlorar allt hvad han eger och 
genom kopporna sitt vackra utseende, och 
måste ånyo Öfvcrlefva en kedja af äfventyr, 
till dess han omsider omvänder sig och blir 
eremit. — Edvard von Billow har i nyare 
tider (1836) af denna roman föranstaltat en 
ny upplaga och yttrar: "Simplicissimus har 
ett visst, icke obetydligt värde, och vi be
undra på hvarje sida af boken än det sunda 
menniskoförståndet, än den muntra humorn. 
Dess skrifsätt kan med sin grofva ålderdom
lighet nästan kallas klassiskt, och man lärer 
sig först värdera det, när man jemförer det
samma med andra samtidiga skriftställares.”

* -'/MB
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Också tror man att Lessing redan tänkt för
anstalta en ny upplaga af Simplicissimus.

Jemte romanen blef äfven den 'prosaiska 
satiren bearbetad. Hit hörer sedemålningen 
Wunderliche und wahrhaftige Gesichte Phi- 

kinders von Sittewald, das ist Straffschriften 
Hans Michael Moscherosch von Wilstedt” 
(1650). Detta efter spanskan bildade arbete 
»inehåller fjorton syner (visioner) eller dröm- 
n\ar) med öfverskrifterna: ”Schergenteufel, 
Weltwesen, Höllenkinder, Hanss hinüber, 
Gans herüber, Podagra, Soldatenleben’’ in. in., 
ock drager med en dels allvarlig, dels skämt
sam satir i härnad emot tidens mest rådande 
'fien, emot de lagklokes förvända lärdom och 
’ntvälska, emot qvacksalvare, astrologer, pe- 
r'iker, smink, samt emot tyskarnes opatrio
tiska språkförbistring, från hvilken författa
rn sjelf likväl icke är fri. Ilans Michael 
Moscherosch härstammade från en aragonisk 
adelsfamilj, hvilken under sextonde århun
dradet inkommit till Tyskland med kejsar 
Carl V. Född år 1600 i Wilstädt uti El- 
s.a8> måste han under trettioåriga kriget flytta 
tdl Strassburg, bief der svenskt krigsråd samt 
( °g i Hanau 1669 såsom kansli-, katnmar- 
och konsistorialpresident.

Mycken likhet med honom har en annan 
8:‘tiiförfattare vid denna tid, Johan Baitha- 
Sar Schuppius eller Schupp (1610—1661),
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slutligen predikant i Hamburg, hvilken i sina 
”Lehrreichen Schriften" med qviekhet och men- 
niskokännedom i ett något obildadt språk 
gisslar pedanteriet och skoltvånget. Äfven- 
ledes kan man till satirförfattarne räkna ka
tolske predikanten Abraham a Sancta Clara, 
egentligen Ulrik Megerle (1642—1709), först 
predikant i bajerska klostret Taxa, slutligen 
hofpredikant och ordensprovincial i Wien. 
Hans berömdaste verk är: ”Judas der Erz
schelm, für ehrliche Leuth", i fyra qvartband, 
1687, en satirisk roman, i hvilken han be
rättar Judas Ischariots diktade lefnad och 
bakom detta namn låter sin bittra satir spela 
desto mera obehindradt. Dessutom har han 
skrifvit: "Mercks Wien; Lösch Wien; Etwas 
für alle; Ganz neu ausgehecktes Narrennest” 
och mycket annat. Th. Mundt säger om ho
nom: "Han kände verlden och dess förhål
landen, folket, de store, och hans framställ
ning, med sina tusenfaldiga hänsyftningar, 
jemförelser och anmärkningar, lemnar det 
märkvärdigaste beviset derpå. Men han 
klädde allt så vidunderligt i arlekinsdrägten 
och satte på detsamma bjellerkappan, hvar- 
igenom hans vackraste tankar ofta förlora sig 
i ett brokigt skuggspel. Hans språk är en 
tummelplats för denna tids alla grundämnen, 
en oredig förvirring af ord och bilder, ett 
bullersamt läger med vildt soldatskoj, roman-
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tiska valthornstoner, kapucinervisdom och 
tnarketentarqvickheter; men bakom det skräl
lande bullret döljer sig ofta ett finkänsligt, 
älskvärdt hjerta.” — Såsom predikant är 
visserligen Abraham a Sancta Clara endast 
en gycklare. Hans högsta mål är qvickhet; 
tdl och med allvaret antager hos honom to
nen af skämt.

Den protestantiska vältaligheten på pre
dikstolen befann sig under trettioåriga kriget 
1 ett beklagansvärdt tillstånd, emedan luthe- 
ranerna delade sig i flera sekter och deras 
predikanter stridde häftigt emot hvarandra 
j ian predikstolarne. Isynnerhet var striden 
*nig emellan de lutherska och reformerta 

Presterna, så att till och med stränga befall- 
^’ngar och hotelser ifrån regenterna knappt 
ormådde tygla oväsendet. Man glömde re- 
■gionens hufvudläror och tvistade med pas- 

s‘on om oväsendtliga bisaker samt uttolknin- 
gnr af bibelspråk. Hvarje sjelfständig tanke 
’ trossaker förföljdes häftigare, än före re- 
ormationen, såsom kätteri, och i stället att 

! ra för en rättskaffens lefnad, hjertats ren- 
iet och en orubblig förtröstan på Gud, smä- 
jde predikanterna ifrån predikstolen i de 
dtraste uttryck dem, som tänkte annor- 

l¡i'da, än de sjelfva. Vältaligheten på pre- 
<i stolen hade derigenom nedsjunkit till teo- 
°giskt käbbel. Detta tillstånd måste slutii-
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gen upphöra; en man med klart förstånd och 
ädelt hjerta var utsedd att gifva protestan
tiska kyrkan nytt lif.

Philip Jakob Spener

föddes den 13 Januari 1633 i Rappoltswei- 
ler uti Elsas, der fadern var rådsherre och 
registrator hos grefven af Rappoltstein. På 
gossens unga sinne verkade isynnerhet den 
fromma grefvinnan, som hade fattat tycke 
för honom i anseende till hans stilla och 
blygsamma väsende. Derefter erhöll han un
dervisning vid skolan i Colmar och, sedan 
han vid universitetet i Strassburg fulländat 
sina studier, blef han derstädes magister och 
tillika informator hos prinsen af Pfalz, samt 
sedermera teologie doktor och anställd såsom 
predikant. I denna egenskap utmärkte han 
sig framför sina ståndsbröder isynnerhet der- 
igenom, att hans predikningar höllos i äkta 
kristlig anda, utan de brukliga bestraffniu- 
garne emot dem, som tänkte annorlunda, 
lians namn blef snart kändt utom stadens 
gränser, och man kallade honom till Frank
furt am Main, för att der såsom den högste 
andlige läraren öfvertaga en själasörjares em- 
bete. Här funno hans predikningar så utom
ordentligt bifall, att kyrkan icke hade till
räckligt utrymme för alla, som önskade höra
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lians lifgifvande ord. Äfven utom kyrkan 
samlade han omkring sig sin församlings 
Medlemmar till samtal öfver kristendomens 
sanningar, och fann sin hjertligaste glädje 
deruti, att han innerligt älskades af alla 
som kände honom. Tillika fäste han i en 
skrift uppmärksamheten på missbruken inom 
den evangeliska kyrkan, införde katechesför- 
hör, äfvensom den allmänna konfirmationen, 
Och anses derför såsom återställare af den 
katechetiska konsten. Många fromma själar 
skänkte honom sitt bifall; men af de stränge 
°ch enligt sin egßn öfvertygelse orthodoxe 
teologerna, som sågo hela sin murkna läro
byggnad hotad genom honom, måste Spener 
“da bitter förföljelse. Han fortgick dock 
Joed förtröstansfullt mod på den bana, som 
han en gång beträdt. Efter tjugo års vi
stande i Frankfurt, kallades han såsom öf- 
yerhofpredikant till Dresden och verkade der 
’ samma anda. Men sedermera ådrog han 
sig kurfurstens onåd och antog derför en kal- 
else till Berlin såsom prost vid Nicolaikyr- 

kan. Här dog han efter fjortonårig verk
samhet den 5 Februari 1705, i en ålder af 
72 år.

Spener var en man med oskrymtad from- 
hct och fann isynnerhet många anhängare 
’bland de yngre presterna. Till dessa hörde
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stiftaren af det stora barnhuset i Halle *),  
August Herman Francke, född år 1663, död 
1727. Emedan dessa lika sinnade äfven till 
det yttre utmärkte sig framför andra af deras 
stånd genom ett blygsamt väsende och der- 
igenom, att de afliöllo sig ifrån alla offent
liga nöjen, sä kallade man dem pietister (de 
fromme). Då kurfursten i Brandenburg Fre
drik III ar 1694 instiftade universitetet i 
Halle, blefvo på Speners inrådan Aug. Herm. 
Francke och flera andra prester af samma 
rigtning, och som af deras motståndare blif- 
vit fördrifna från Leipzig, kallade till Halle, 
och sålunda blef denna stad de så kallade 
pietisternas förnämsta vistelseort. — Seder
mera har likväl pietismen urartat till hyck
lad andäktighet, och i stället för den förra 
hjertliga tron hafva motvilja för vetenskap-

*) ”Stor genom föreningen af en ovantig enthusi
asm med det ljusaste och mest nyktra förstånd, ska
pade Francke, som byggde sitt hopp på Gud och goda 
menniskor, utan att ega något att begynna med, men 
under den uppoffrande medverkan af sina vänner Neu
bauer och Elers, det Halleska barnhuset, pedagogium, 
latinska skolan, realskolan, borgarskolan och fattig
skolan, samt såsom nyttiga inrättningar bokhandeln, 
boktryckeriet och apoteket. De Franckeska stiftel
serna bilda en stad för sig sjelf och antalet af ung
dom, som der är förenad, uppgår till 3000—4000." 
(L. Bechstein.)
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liga forskningar, andligt högmod och sken
helighet uppkommit.

Ibland universitetslärarne, som då fördref- 
vos ifrån Leipzig och emottogos med välvilja 
i Halle, var äfven en annan ryktbar lärd, 
den utmärkte rättslärde Christian Thomasius, 
född i Leipzig den 1 Januari 1655 och död 
i Halle den 23 September 1728 såsom rek
tor vid dervarande universitet. Han var den 
förste, som höll sina föreläsningar på tyska 
språket och som upphöjde sin röst emot de 
då vanliga hexprocesserna och emot den för
skräckliga torturen, samt emot tron på troll- 
packor och spöken. Också utgaf han den 
första tyska tidskriften, under titel af: "Frei- 
miithige, lustige und ernsthafte, jedoch Ver
nunft- und gesetzmässige Gedanken oder Mo
natgespräche über allerhand, vornehmlich über 
neue Bücher”, hvilken ådrog honom många 
ledsamheter i anledning af de personliga an
grepp, som deruti förekommo emot hans mot
ståndare. Ehuru hans tyska skrifsätt hvar- 
ken är rent eller flytande, så bör man dock 
anse såsom en stor förtjenst hos honom, att 
han begagnade modersmålet till sina veten
skapliga uppsatser och derigenom bief en an
ledning att latinska språket, som hitintills 
ensamt varit de lärdes språk, småningom allt 
mer och mer tillbakaträngdes. Hans samtida 
var den store



Friherre Gottfried Wilhelm von Leibnitz, 
sin tids mångsidigaste och snillrikaste lärde, 
en ibland alla århundradens störste tänkare. 
Leibnitz var född i Leipzig den 6 Juli 1646. 
Då hans fader, en professor, dog tidigt, led
des hans uppfostran af hans förträffliga mo
der, och gossens vetgirighet, förenad med flit 
och ett mycket godt minne, var så liflig, att 
han redan på sitt femtonde år kunde besöka 
sin födelsestads akademi. Sedermera reste 
han till Jena och blef magister vid adertonde 
året. Då man i Leipzig vägrade honom den 
juridiska doktorsgraden i anseende till hans 
ungdom, vände han sig för detta ändamål 
med framgång till Altorf. Sedan reste han 
till Nürnberg. Pä förord af mainziske mini
stern von Boineburg, hvilken Leibnitz lärde 
känna under resan, anställde kurfursten af 
Mainz honom såsom råd vid sin högsta dom
stol. Några år derefter reste Leibnitz till 
Paris och London, der han fortsatte sina 
matematiska studier och uppfann differential
räkningen. Derefter återvände han till Tysk
land och ingick i tjenst hos hertig Johan 
Fredrik af Braunschweig-Lüneburg. Här, lik
som öfverallt, utvecklade han en otrolig verk
samhet, blef af sin furste än begagnad till 
underhandlingar med utländska hof, än be
fordrade han i dagern vigtiga gamla urkun-
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der ur arkiverna, än gjorde lian nya upp
täckter i nästan alla vetenskaper och offent
liggjorde dessa i tidskrifter eller bref, hvilka 
han skref till Europas störste lärde. Denna 
tids regenter öfverhopade Leibnitz med alla 
upptänkliga utmärkelser. Hans furste ut
nämnde honom till geheime-justitieråd och 
historiograf, kejsar Carl VI gjorde honom till 
friherre med ett årligt underhåll af 2000 
gulden, af Peter den Store erhöll han årli
gen 1000 thaler, och då Vetenskapsakade
mien år 1700 instiftades i Berlin, ditkalla- 
des Leibnitz, för att organisera densamma. 
Likaledes ordnade han biblioteket i Hanno- 
v,‘r. Han dog derstädes den 14 November 
1716 och hans monument pryder denna re
sidensstads största och vackraste plats. Lieb- 
uitz lade grunden till en egen filosofisk läro
byggnad, var tillika historieforskare och språk
forskare, samt matematiker och naturkunnig, 
®en offentliggjorde sina skrifter dels på la- 
tmska, dels på franska språket, samt har om 
.\s.a sPråket och litteraturen ingen annan 
förtjenst, än att han utgaf en skrift: "Unvor- 
greifliche Gedanken, betreffend die Ausübung 
H’jd Verbesserung der Tcutschen Sprache". 
Afven denna skrift bief likväl först af andra 
ofversatt på tyska. Deremot betjente sig 
I7herreo Christian von Wolf, född 1679, död 

öd såsom kansler i Hallo, hvilken vidare
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utförde Liebnitz’ filosofiska system, hufvud- 
sakligen af tyska språket i sina vetenskap
liga afhandlingar.

Vi omnämna såsom denna tids prosaiska 
författare äfven historieskrifvaren Jul. Wilh. 
Zincgref (1591—1635), också betydande så
som skald, samt resebeskrifvaren Adam Olea- 
rius eller Oehlenschläger (1600—1671).

Schlesiska skolans motståndare.
Länge bibehöll den andra schlesiska skal

deskolan ett oinskränkt herravälde, till dess 
flere författare uppstodo, som bemödade sig 
att återställa en bättre smak. Den stora 
verldsstaden Hamburg, då för tiden tyska 
operans hemort, bildade en utgångspunkt för 
dessa försök. Såsom vändpunkten och den 
öppna brytningen emellan det adertonde . och 
det sjuttonde århundradets skaldekonst kan 
man betrakta Christian Wernikes eller Wer- 
naks epigrammen Man känner dock icke 
något mera om denne mans lefnadsförhållan- 
den, än att han studerade under den berömde 
Morhof i Kiel och troligen dog omkring år 
1720. Ehuru till börden en preussare, fann 
han likväl i Hamburg den egentliga skåde
platsen för sin litterära verksamhet. Inner
ligt öfvertygad om det felaktiga i sin tids
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radande smak, dessutom en fint bildad verlds- 
uian, förtrogen med fransmännens och engels
männens vetenskaper, samt begåfvad med 
Qvickhet och verldserfarenhet, kände han sig 
tillräckligt beväpnad att kunna uthärda stri
den emot de dåliga rimarne och Lohensteins 
snillefattiga efterapare, nemligen emot en IIu- 
nold (1680—1721) och Postel (1658—1705). 
Detta gjorde han i sina "Ueberscbriften oder 
Epigram mata in kurzen Satiren, kurzen 
Lobreden und kurzen Sittenlehren bestehend” 
(1697) och visar sig i dem såsom en ibland 
de skarpsinnigaste och på tankar rikaste epi- 
grammatiska skalder, fastän hans språk lem- 
nar mycket öfrigt att önska, och Hagedorn 
nar rätt, då han om honom yttrar:

I språk och välljud är han lätt, 
I snille svår att öfverträffa.

Till förebild hade Wernike valt den fran
ke smakläraren och skalden Boileau, liksom 
1 allmänhet alla dessa schlesiernas motstån
dare togo fransmännen till mönster.

Vid samma tid gick en ansedd och fint 
mldad statsman i Berlin friherre Fredr. Eud. 
Ludv. von. Canitz (1654—1699) samma väg 
°°li ställde sig med sina ästetiska grund
satser likaledes under Boileaus fanor. Ehuru 
nan i allmänhet höll sig aflägsnad ifrån all 
vist med sina motståndare, undantagandes i 

en satir: "Von dem Verderben der Poesie”,
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visade sig likväl hans stridiga åsigter i to
nen och hållningen af hans skaldestycken, 
lian var för blygsam att sjelf låta trycka 
dessa, och först efter hans död utkom en af 
Joach. Lange besörjd samling (Berlin 1700), 
hvilken inom 19 år upplefde nio upplagor. 
Icke förr än vid denna nionde upplagan ut
sattes hans namn på titelbladet. Canitz är 
den mest betydande ibland de så kallade 
hofpoeterna, hvilka alla genom en polerad 
yttre form och ett sällskapsspråk, bildadt ef
ter fransmännens, motarbetade den hitintills 
rådande svulstigheten. Om känslans sanning 
bür visserligen äfven hos dem icke mycken 
fråga. Konstlade känslor och en studerad 
förståndighet hafva öfverhanden i deras oder 
samt högtids- och tillfällighetspoemer. To
nen, som Canitz gaf i denna rigtning, var en 
längre tid, till någon del ända in i medlet 
af adertonde seklet, den, som allmänt ansågs 
för den riktiga. Ibland hans efterföljare och 
anhängare voro flera äfven till sin embets- 
befattning verkliga hofpoeter, t. ex. Joh. von 
Besser (1654—1729), hvilken innehade en 
öfver-ceremonimästares befattning hos konung 
Fredrik 1 af Preussen, derefter, sedan denne 
konung dog och hans efterträdare Fredrik 
Wilhelm I inskränkte hofstaten, erhöll afsked 
och slutligen stod i tjenst hos konungen af 
Polen och kurfursten af Sachsen August II,
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livarest han förstod att på allt sätt förvandla 
sin måttliga tillfällighetspoesi till penningar. 
Afven Joh, Ulrik von König (1688—1744) 
Var anställd vid sachsiska hofvet, såsom Bes
sers efterträdare. Han diktade (säger Jos. 
Hillebrand i sin Litteraturhistoria) fullkom
ligt i samma ton, som en pritschmästare *) 
v'd hofven. Ibland sina samtida vann han 
beundran genom sitt episka skaldestycke: 
August im Lager”. På samma sätt utmärkte 

sig Benjamin Neukirch, född 1665 i Schle
sien, död 1729 såsom hofråd i Ansbach. I 
början en anhängare af den Lohensteinska 
skolan, vände han sig sedermera derifrån 
samt bemödade sig att skrifva naturligt och 
begripligt, men blef utan kraft och nedsjönk 
slutligen till en platt rimare. Neukirch förde 
®tt mycket ombytligt lif. Han var först ad- 
—_

) Pritschmättare (Pritschmeister) kallades sådana 
s aider, som, för att roa vid högtidliga tillfällen, gjorde 
verser och utan att vara förberedda trakterade med 
run. Uttrycket härleder sig från de gamle mäster- 
s,ingarnes tid. — Efter den förre pritschmästaren Bes
sers död lät kurfursten af Sachsen erbjuda denna be- 
attning åt skalden König, hvilken likväl icke emot-

den förr, än man tillförsäkrat honom att det för- 
■itliga namnet Pritschmeister skulle upphöra, en så- 
an persons förra klädedrägt förvandlas till densamma 

som den romerske härolden fordom begagnade, samt 
sjelf erhöll karakter af geheimesekreterare och



92 

vokat i Breslau, men öfvergaf derma syssel
sättning och höll i Frankfurt a. O. föreläs
ningar öfver skaldekonsten och vältaligheten, 
samt gaf sedan dylika i Halle. Hans poeti
ska talang och fina seder gjorde honom känd 
inom den stora verlden, hvarigenom han blef 
informator i flera ansedda hus och slutligen 
hofmästare hos arfprinsen af Ansbach samt 
hofråd.

Liksom Besser och König, eftersträfvade 
äfven den talangfulle Johan Christian Günther 
att blifva anställd såsom hofpoet, ehuru med 
mindre lycka. Född 1695 i Striegau uti 
Schlesien, besökte han skolan i Schweidnitz 
samt universiteterna i Wittenberg och Leip
zig. Efter Bessers död föreslogs han till 
hofpoet hos konungen af Polen och kurfur
sten af Sachsen August II, men förlorade 
kurfurstens nåd derigenom, att han inför ho
nom visade sig drucken. Nu återvände han 
till Schlesien, men kunde icke blidka sin fa
der, som var uppbragt öfver sonens oordent
liga lefnadssätt, och nedsjönk småningom i 
det djupaste elände. Han dog år 1723 ge
nom följderna af sina utsväfningar i Jena, 
dit han i sin förtviflan vändt sig, icke 28 år 
gammal. I själfullhet och skapande inbill- 
ningskraft öfverträfifade han de flesta af sina 
samtida. Goethe yttrar om honom (Dichtung 
und Wahrheit): "Här nämna vi endast Gtin-

A - -7 A»
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ther, bvilken kan kallas en skald i ordets 
tulla bemärkelse" — och längre fram: "Han 
förstod icke att tygla sig, och sä förrann 
hans lif liksom hans skaldeförmåga."

Under det Wernike i Hamburg kämpade 
emot Lohensteinarne och sjelf följde frans
männens smak, se vi i samma stad en 
konstnär uppträda, som gick sin egen väg 
°ch isynnerhet utmärkte sig i naturens skil
drande. Det var Barthold Henrik Brockes, 
född i Hamburg 1680 och död 1747: en 
m|ld, bildrik och from skald, visserligen nå
got mångordig, men den förste som i fly
tande rim har lemnat oss läsbara skildringar 
öfver naturen och dess skönheter. Hans vig- 
tigaste verk är: ”Irdisches Vergnügen in Gott, 
bestehend in physikalischen und moralischen 
Gedichten", i 9 delar. Han besjunger deri 
”aturens nästan alla fenomener: våren, som
maren, hösten och vintern, de olika elemen- 
terna, samt gifver oss en fullständig rund
målning af naturbetraktelser.

Brockes bemödade sig att med skalde
konsten förena musik och målning, samt ut
bytte alexandrinerna emot en lättare versart. 
Han var den förste, som bestämdt hänvisade 
Pä Miltons, Youngs, Thomsons och Popes 
Poesi, och öfversatte sjelf Thomsons "Årsti
der”, bvilka bilda ett biliang till hans "Ir
disches Vergnügen”. Nu börja också engels-
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männen vinna ett mycket stort inflytande på 
den tyska skaldekonsten samt att mer oeh 
mer uttränga den franska smaken. Snart ef
ter sin död blef Brorikes småningom glömd; 
dock blir det alltid en förtjenst hos honom, 
att han i sina skaldestycken redan förut har 
bildat och framställt många grunddrag till 
den sednare Klopstockska tiden.

SJUNDE AFDELNINGEN.

Den nationela litteraturens utveckling genom en ve
tenskaplig och på konstens reglor stödd kritik, samt 
början till den klassiska perioden; ifrån Haller till 

Herders och Goethes uppträdande (1720—1770).
!

Vi närma oss nu den tidpunkt, under 
hvilken tyska skaldekonsten börjar att lös
rycka sig ur utländningens fjättrar, samt 
tyskt lynne, tyskt tänkesätt göra sig gällande. 
Tyska litteraturens andra blomstringsålder 
dagas, sedan halffemte århundrade förflutit 
ifrån den första: minnesångarnes. "Denna 
nya blomstringsålder (säger Vilmar) är en 
uppodlad mark, med mödosamt arbete vun
nen af vildmarken och förvandlad till en vac-



ker och praktfull trädgård: öfver det konst
rika staketet framluta sig sällsynta buskar 
®ed präktiga blomkronor; en rik samling af 
de ädlaste praktväxter är på det behagliga
ste sammanställd i grupper och blomstersän
gar; ur orangeriets halföppnade glasbekläd- 
dad framtränger en sydlig växtverlds aroma
tiska doft och sällsamma Cactusarter fram
sträcka sina taggiga armar, utur hvilka glöd
gade blomlågor slå ut; guldfiskar leka i mar- 
d'orbassiner och ur en småskog af praktfulla 
duskar vinkar en volière ined amerikanska 
akogarnes invånare, prydda i sina lysande 
Jådrar. Men småningom och långsamt fram
skred arbetet, som gjorde denna öde nejd 
odlad, och endast efter mångfaldiga försök 
yckades det att plantera de främmande väx

terna i den mödosamt förberedda jorden samt 
gura dem så inhemska, att de der, såsom 
stundom förut, icke blott lika eländiga och 
v<inställda krymplingar framsläpade ett ty
dande lif ¡ ett främmande land och, i stället 
°r att förnöja ögat, gåfvo en motbjudande 

anblick — utan kunde frodigt grönska och 
blomstra, liksom i deras hemorts jordmån.”

Men en hård strid blef ännu nödvändig, 
innan det bättre kunde tränga igenom och 
; ifva gällande. Ännu saknade tyskarne den 
a lare sjelfkänslan, sjelfmedvetandet, för att 
° eroende af utländska mönster genom egen
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kraft frambringa något dugligt. Genom Fre
drik den Stores segrar väcktes fosterlands
kärleken och nationalstoltheten, och bemödan
det att afkasta utländningarnes fjättrar in
trängde djupare till folket och litteraturen. 
Vetenskaper och konster uppnådde allt högre 
grad af utbildning, uppfostringskonsten un
dergick en fullkomlig förändring och konst
kritiken, som nu stödde sig på de antika 
mästerverkens äkta skönhet, renade sedan 
smaken äfven på detta område.

Ofvergången ifrån den gamla till den nya 
tiden, h vil ken redan till någon del hörde till 
den klassiska perioden, bildade skalderna 
Drollinger, Haller och Hagedorn.

Carl Fredrik Drollinger

var född år 1688 i Durlach, studerade ifrån 
1703 till 1710 i Basel isynnerhet de juridi
ska vetenskaperna, blef redan sistnämnda år 
registrator vid geheime-arkivet i sin födelse
stad, hade sedermera äfven uppdrag att ordna 
biblioteket och konstskatterna i det markgref- 
liga slottet, och var slutligen föreståndare 
för geheime-arkivet. Han dog i Basel år 
1742. — Hans skaldestycken, ibland hvilka 
det berömdaste är odet: "Lob der Gottheit’, 
och som förvärfvade honom ett rum i Tyska

.-■'//V ■ ..7A«



Sällskapet uti Leipzig, äro författade under 
de sednare tjugo åren af hans lefnad.

Albrecht von Haller,

vanligen kallad den store Haller, skald, filo
sof, läkare och naturforskare, en man med 
djup lärdom och jernflit, hvilken utvecklade 
en nästan underbart vidsträckt verksamhet 
såsom författare, var född i Bern den 16 
Oktober 1708, besökte skolan i sin födelse
stad och efter faderns död gymnasium i Biel, 
hvarest han likväl hade mindre nytta af före- 
läsningarne, än af egen läsning i sitt hem. 
Han bodde hos en läkare, och detta väckte 
kans böjelse för läkarvetenskapen. Berei
ter reste han till universiteterna i Tübingen 
och Leyden samt lade på det sednare, under 
ledning af utmärkte lärare, den egentliga 
grunden till sina sedermera så vidt omfat
tande kunskaper i naturvetenskaperna. Se
dan han i sitt nittonde år erhållit doktors
hatten samt gjort en resa till England och 
Frankrike, begaf han sig till Basel och in- 
hemtade under den berömde Bernoulli en 
förtrolig kännedom i den högre matematiken, 
men vände sig tillika med ifver till botani
ken och genomreste i sällskap med en vän 
ar 1728 de schweiziska alperna. Frukterna 
af denna resa voro sedermera hans beskrif-



ning öfver schweiziska växterna och hans 
namnkunniga lärodikt ”Die Alpen”. Han qvar- 
stannade ännu ett år i Basel och arbetade 
på en annan stor lärodikt: "Gedanken über 
Vernunft, Aberglauben und Unglauben”. Se
dan nedsatte han sig såsom läkare i sin fö
delsestad och höll föreläsningar i anatomien. 
Några år derefter antog han en kallelse till 
Göttingen såsom professor i anatomien och 
botaniken. 1 denna befattning verkade han 
sjutton års tid och utgaf icke mindre än 86, 
till det mesta naturvetenskapliga, skrifter, 
samt dessutom omkring 12,000 recensioner 
för "Göttingischen gelehrten Anzeigen”. Se
dan kejsar Josef II år 1777 hedrat honom 
med ett besök, dog Haller samma år den 12 
December. Honom tillkommer ett ärofullt 
rum inom tyska litteraturen, isynnerhet der- 
för, att han verkat fördelaktigt genom den 
poetiska tonens höjning och nästan mera än 
Hagedorn framkallat en ädlare smak. Han 
är utmärkt genom språkets kraftfullhet och 
sin skicklighet att begagna detsamma, ehuru 
stundom hans sträfvande efter korthet och 
sammanträngning gör hans stil otydlig. Han 
skref, utom de omnämnda arbetena: Oderna, 
Elegie auf Mariane, Ewigkeit; satiren: ”Die 
verdorbenen Sitten", emot falsk upplysning, 
samt de politiska romanerna: üsong, Alfred, 
Fabius und Gato.
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Samma år, som Haller, föddes

Fredrik von Hagedorn
den 23 April i Hamburg. Hans fader war 
danskt konferensråd i denna stad och honom 
hade vår skald att tacka för en förträfflig 
uppfostran. Tyvärr försattes genom faderns 
tidiga död familjen i bekymmersamma om
ständigheter och modern nödgades afbryta 
den talangfulle sonens utbildning hemma i 
Sdt hus, samt anförtro honom åt gymnasiet 
1 Hamburg. Hagedorn gjorde likväl hastiga 
framsteg och reste år 1726 till universitetet 
i Jena, för att studera juridiken, hvarunder 
dock hans håg med förkärlek var vänd till 
den sköna litteraturen. Lysande utsigter öpp
nades för honom, då friherre von Söhlentbal, 
hvilken var utnämnd till dansk ambassadör 
1 England, erbjöd honom en plats såsom sin 
sekreterare och tog honom med sig till Lon
don. Här lade han grunden till djupare och 
mera omfattande kunskaper. Men hans fa- 
niiljs allt mer och mer betryckta förhållan
den återkallade honom år 1731 till Hamburg, 
hvarest han ingick såsom sekreterare i en
gelska handelskompagniet ”Court" och, skyd
dad för behofver, under de följande tjugo 
åren fann tillräcklig ledighet att lefva för 
skaldekonsten. Olyckligtvis bortryckte döden 
honom redan den 28 Oktober 1754, innan
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det var honom förunnadt att skåda morgon- 
rodnaden på Tysklands poetiska himmel. — 
Man har kallat Hagedorn "Gradernas skald’, 
debi i anseende till renheten, ledigheten och 
välljudet i hans språk, dels derför att en 
äkta harmoniskt bildad själfullhet genomgår 
hans sånger, fabler och poetiska berättelser. 
Derför hafva också några af hans skalde
stycken ännu i dag bibehållit sig såsom fol
kets älsklingar. Hvilken känner icke hans 
”Johann der muntre Seifensieder", eller den 
lilla fabeln ”Ein verhungert Hühnchen fand" 
o. s. v.? Många ibland hans sånger blefvo 
satta i musik.

Striden emellan leipzig arne oeh 
se hweiz arne.

Under förra hälften af adertonde århun
dradet lefde i Leipzig professor Joh. Chri- 
stofer Gottsched, född den 2 Februari 1700 
i Judithenkirch vid Königsberg uti Preussen, 
hvilken hade upphäft sig till tongifvare i sa
ker, som rörde smaken uti skaldekonsten, 
och åtnjöt så stort anseende, att under en 
lång tid ingen vågade motsäga honom. Han 
sjelf hade bildat sig efter franska mönster 
och var verkligen i flera hänseenden en man 
med förtjenst, hvilken isynnerhet har gjort
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våsendtlig nytta för den tyska språkbildnin
gen derigenom, att han kämpade emot all in

andning af utländska ord. Såsom akade- 
nnsk lärare hade han en mycket stor krets 
a ahörare, och såsom medelpunkten i Tyska 
ållskapet uti Leipzig utöfvade han ett mäk- 
'gt inflytande på många dylika föreningar, 

anslutade sig till Leipziger-Sällskapet.
In skriftställarbana började Gottsched med 

utgifningen af ’’Gedichte von Pietsch" (1725), 
®n fadd tillfällighetsskald, och vid samma 

1 lät han publicera sin moraliska vecko
skrift ”Die vernünftigen Tadlerinnen”. Af 
, ada kan man se hvilken ståndpunkt han in- 
°g i smaksaker. Han följde ovilkorligt frans

mannen, och Shakespeare var för honom en 
Mggelse. Tarflig enkelhet, en efter reglor 
udad vers och ett välljudande rim syntes 

lonom vara allt som en skald behöfde. Vid 
0:?S, sida stodo ¡synnerhet magister Schwabe 
Â hans egen fru Pouise Victorie Adelgunde 

ottsched, född Culmus, från Danzig, ett akt- 
‘ngsvärdt och verkligen lärdt fruntimmer.

Gottsched lade grunden till sitt rykte ge- 
m°ni läroböckerna: ”Versuch einer kritischen 
^chtkunst" (1729), "Ausführliche Redekunst 
m,t Beispielen der Alten” (1728) och ”Deut- 
jehe Sprachkunst" (1748), äfven öfversatt på 
tin”8 iw’ ,lollandska> ungerska, ryska och la-

• Men den största förtjensten förvärfvade
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han sig genom sina värderika bidrag till en 
historia öfver tyska språket och skaldekon
sten, hvilka han nedlade i: ”Beiträge zur kri
tischen Historie der deutschen Sprache” och 
isynnerhet i: "Nöthigen Vorrath zur Geschichte 
der deutschen dramatischen Dichtkunst”. —■ 
Dessa skrifter hade alldeles icke gifvit an
ledning till någon bitter fiendskap, om ieke 
Gottsched, förledd af sin omåttliga fåfänga, 
bröstat sig öfver dem och velat göra sina 
egna ästetiska åsigter till de enda sanna.

Såsom skald vände han sig hufvudsakli- 
gen åt dramat, och hans stolthet var ”Der 
Sterbende Cato", hvilken iipplefde tio uppla
gor, men, liksom hans ”Pariser-Bluthochzeit” 
och hans ”Agis, König von Sparta”, är utan 
allt värde. De hitintills vanliga skådespelen 
för folket med deras dåliga upptåg bemödade 
han sig afskaffa derigenom, att han i förening 
med förestånderskan för teatern i Leipzig, 
Keuber, år 1737 offentligen och högtidligt 
begrafde folkets lustige älskling harlekin 
(Hanswurst). Sedermera hade han likväl det 
obehaget att hans buridsförvandt Neuber skilj- 
de sig ifrån honom och gjorde på teatern 
hans personlighet löjlig för allmänheten.

Under det att Gottsched stod i spetsen 
för leipzigarne och hans ord emottogos så
som orakelspråk, utbröt i Schweiz emot den 
inbilske smakdomaren en storm, som snart



medförde liana fall. 1 Zürich förenade sig 
«emligen två lärde och författare, Joh. Jak. 
Bodmer (1698—1783) och hans vän Joh. 
Jak. Breitinger (1701—1776) samt instif- 
ade, ett vetenskapligt sällskap och utgåfvo 

en tidskrift ”Die Discurse der Maler" (1721
1722), i hvilken de uppträdde såsom sede- 

balare, men tillika under lånade namn (Hans 
dolbein betydde stundom Bodmer, stundom 

kh'eitinger, Rubens: Bodmer o. s. v.), i hvarje- 
oinda kritiska uppsatser yttrade sig öfver 
en nyare skaldekonstens fel. De hänvisade 

pa engelsmännens och de forntyska skalder- 
nas företräden, hvaremot Gottsched rekom- 
jn.eoderade fransmännen såsom de högsta före- 
dderna. Den sednare kände sig således 

. erigenom högligen sårad och angrep häftigt 
1 sina "Beiträge zur kritischen Historie” Bod- 
bers öfversättning af Miltons "Förlorade Pa
radis". Derpå svarade Bodmer i sin ”Kri- 
ische Abhandlung von dem Wunderbaren in 

«er Poesie" (1740), och således utbröt stri- 
üen i ljusa lågor.

Med schweizarne förenade sig två andra 
goda hufvuden, de båda satirförfattarne Chri
stian Ludv. Liscow (1701—1780) och Joh. 
Wistofer Rost (1717-1765), hvilka likale- 

es med alla åtlöjets och skarpsinnighetens 
aPei\ häftigt gingo Gottsched och hans vän- 

1 P!l lifvet; och då Gottsched slutligen äf-
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ven slungade sin åskvigg emot Klopstocks 
Messiad, hvilken tyska nationen emottagit 
med hänryckning, förlorade han allt anseende 
och tillbringade sina sednaste lefnadsår i 
sjelfförvållad glömska. Han dog år 1766.

Jjen sachsiska skaldeskolan.

Men Gottscheds förre anhängare började 
utgifva en egen tidskrift: "Beiträge zum Ver
gnügen des Verstandes und Witzes", ifrån år 
1744 efter tryckningsorten Bremen kallad 
"Die bremischen Beiträge". Medarbetarne ¡ 
denna tidskrift, en förening af förträffliga 
ynglingar, som studerade i Leipzig och, lif- 
vade för skaldekonsten, sammanträdde i den 
afsigt att gifva smaken en bättre rigtning, 
voro genom det hjertligaste vänskapsband 
förenade med hvarandra. Till dem hörde 
nemligen bröderna Johan Elias och Johan 
Adolf Schlegel, Carl Christian Gärtner, Joh. 
Arnold Ebert, Conrad Arnold Schmid, Just. 
Fredr. Wilh. Zachariä, författaren till den 
komiska hjeltedikten "Der Renommist” (dessa 
fyra sednare sammanträffade sedan åter i 
Braunschweig), den utmärkte epigramdiktaren 
Abraham Gotthilf Kästner (1719—1800) och 
den skicklige odeförfattaren Joh. Andreas 
Cramer, född 1723 i Jöhstadt på Erzgebirge»

«PW
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flöd 1788 såsom kansler i Kiel. Sedermera 
bief den högt firade Klopstock själen i detta 
leipzigerförbund, med hvilket äfven Rabener 
och Gellert förenade sig. Vidare böra vi 
ibland dessa skalder uti Leipzig nämna sorg- 
spelsförfattaren, friherre Joh. Fredrik von 
Cronegk (1731—1758), bekant genom sin 
Codrus”.

Gottlieb Wilhelm Rabener
föddes i Wachau vid Leipzig år 1714 (hans 
fader var égaré till detta gods). I skolan uti 
Meissen knöt han en innerlig vänskap för 

ola lifvet med Gärtner (sedermera hofråd 
och professor vid Carolinum i Braunschweig) 
och Gellert. Han studerade i Leipzig juri
diken, men sysselsatte sig tillika med de 
sköna vetenskaperna, samt förenade sig snart, 
hksom Gärtner, med det unga skaldeförbun- 
flet. Redan då skref han fiera satirer, livilka 
Ipptogos med bifall. När han var 27 år 
gammal, anställdes han sasom revisor vid 
oppbördsverket i Leipzig och fortsatte der- 
under sin verksamhet som författare. En 
’bland hans förtroligaste vänner var Christian 
Felix Weisse. Tolf år sednare transporte- 
rades han till Dresden såsom öfversekrete- 
rare vid uppbördskammaren och hade här 
'’en olyckan att se sitt hus med all sin
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egendom uppgå i lågor, då Fredrik den Store 
bombarderade staden. Efter sjuåriga krigets 
slut utnämndes han till kammarråd (Steuer- 
rath) och dog såsom sådan år 1771.

Rabeners satirer, hvilka länge voro de 
mest omtyckta, äro icke så mycket bestraf
fande, som mera skämtsamma, visserligen nå
got mångordiga, men utmärkta genom en 
skarpsinnig iakttagningsförmåga. Med undan
tag af en enda, författad i alexandriner, äro 
de alla skrifna på prosa. Språket och sti-, 
len äro rena och flytande, och ur alla fram
blickar författarens godmodiga qvickhet, som 
vill förbättra, men icke förolämpa. Af klok
het rigtade han sin satir icke emot jordens 
store, utan emot medelstånden, emot enfal
diga landtjunkare, pedantiska skolmästare, 
pratsjuka fruntimmer, samt emot fuskare, 
ockrare och tillfällighetspoeter. Ar 1751 ut- 
kommo af dem två band, samt åren 1752-— 
1755 det tredje och fjerde bandet. De öf- 
versattes på franska, engelska och holländ
ska, till någon del äfven på svenska och 
danska. — Rabeners trogne vän

Christian Fürchtegott Gellert, 

den älskvärde fabeldiktaren, som var känd 
och vördad ifrån kojan ända till tronen och 
ännu i denna dag har förnöjt och rört mån-



gen familj med sina älskliga dikter, föddes 
<ien 4 ju|i 1745 ¡ Haynichen, en liten stad 
uti sachsiska Erzgebirge. Hans fader var 
predikant derstädes, samt vid en knapp in
komst välsignad med tretton barn, och kunde 
derför icke gifva Gellert någon kostsam upp- 
tostran. Så snart denne kunde föra pennan, 
maste han genom renskrifning sjelf förtjena 
sdt bröd, för att lindra familjens bekymmer. 
Eedan i trettonde året gjorde han poetiska 
ursök. Det var ett poem pä hans faders 
ddelsedag. Han jemförde deri de femton pi- 
astrarne på den bofälliga byggningen med 
lans fars femton barn och .barnbarn. Vid 
Joiton ars ålder sattes han i fursteskolan uti 
Meissen, lärde der att känna och älska Gärt- 

ucr och Rabener, samt reste, 19 år gammal, 
till universitetet i Leipzig, för att studera 
teologien. Här fortsatte det nämnda klöfver- 
. adet deras redan i skolan med förkärlek 
1 kade studium af skaldekonsten, i början 
under Gottscheds ledning, men sedermera ef- 
ei' egna grundsatser oeh åsigter. Gellert 

studerade till år 1738, då han återvände till 
oiäldrahuset och försökte sig på prediksto- 
en; men han fann snart, att han ieke var 

Pussande till prest, emedan han dels var för 
af!dn’.(lel8 för sjuklig. Derför antog han an- 

ailning såsom informator hos en adelsfamilj
S0ln bodde vid Dresden. Då likväl detta
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förhållande likaledes icke var passande för 
honom, så förberedde han sin systers son 
till universitetet och åtföljde denne till Leip
zig, hvarest han gaf privat undervisning och 
deltog i redaktionen af ”Bremischen Beiträge”. 
Ar 1744 erhöll han magistergraden och bief 
universitetslärare. Tydligheten och redigbe
ten i hans undervisning förskaffade honom 
snart ett stort antal lärjungar. Han läste 
öfver de sköna vetenskaperna, undervisnings- 
laran och sedoläran. Två år derefter utgaf 
han sina ”Fabeln und Erzählungen", hvilka 
snart blefvo mycket kringspridda. Också ut
gaf han vid denna tid lustspel och herdespel, 
samt romanen: "Leben einer schwedischen 
Gräfin”. Sedan utgifvarne af Bremiska Bi
dragen blifvit åtskiljda, hade han endast sin 
vän Rabener ännu öfrig i Leipzig.

Hitintills hade Gellert af anspråkslöshet 
underlåtit att söka någon extraordinarie pro
fession. Denna erhöll han år 1751 efter tolf 
års verksamhet såsom akademisk lärare. Lö
nen uppgick visserligen endast till 100 tha
ler, men hans föreläsningar öfver skaldekon
sten och vältaligheten bevistades af så många 
åhörare ur alla samhällsklasser, 'att han må
ste hålla dem i det allmänna stora auditoriet. 
Från alla sidor erhöll han glädjande bevis 
på högaktning och tillgifvenhet, och under 
sjuåriga kriget besöktes han i Leipzig af

' .'/b fy
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rnånga utmärkta män. Ofta var hans audi- 
orium uppfyldt af så många officerare, som 

°m det varit en generals förmak. Prins Carl 
a Preussen samtalade ofta med Gellert, li- 

asa prins Henrik, hvilken genom grefve Kal- 
reuth skänkte honom den häst, på hvilken 

Pnnsen sjelf ridit i slaget vid Freiberg. Ock- 
aaJaf Fredrik den Store kalla honom till sig 
Q 760), och yttrade sedan, att han var ”den 
orstandigaste af alla tyske lärde”. En ibland 
lans lärjungar, grefve Moritz Brühl, gaf ho

nom en årlig pension af 150 thaler, och ef
ter historieskrifvaren Mascovs död erhöll Gel
ten likaledes en pension af 450 thaler. Hans 
Kurfurste hedrade och understödde honom ge

om betydliga skänker, och skalden hade 
Kunnat vara lycklig, om icke hans sjukliga 
Kropp och melankoli förbittrat hans lif. Den- 
Da sednare sjukdom fördystrade allt mer och 
O'er hans lefnad. Han dog den 13 Décern
er 1769. Sorgen öfver hans död var så 

aurnan och häftig, att rådet i Leipzig slut- 
gfafn maste förbjuda vallfarterna till hans

Gellert var till kroppsställningen icke stor, 
?n yül bildad, utan att vara mager. Milda 

ici VSn rga l)1^a ögon’ eD vacker panna och 
rnna? tför Stor örnnäsa, ett behagligt half
an ansi£fe> a'lt gjorde hans personlighet 

ogenarn. Dcrtill kom hans förträffliga, fläck-
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fria karakter, hans gudsfruktan, hans mcn- 
niskoälskande hjerta, hans tjenstaktighet och 
anspråkslöshet.

hlans skrifter hafva utöfvat ett stort sed
ligt inflytande icke allenast på hans egen, ► 
utan äfven på en sednare tid. De bära alla 
vittne om ett ljust förstånd, ett sedligt och 
fromt hjerta samt ett ädelt nit att bilda sma
ken och sederna, hlans fabler vunno fol
kets kärlek genom sin vänliga godmodighet 
och öppenhjertiga skalkaktighet, samt hafva 
blifvit verkliga folkböcker. Hans andliga 
sånger och oder, onekligen hans herrligaste 
skapelser, uttala L rörande enfald andaktens 
känslor, och äfven ibland dem hafva flera, 
t. ex. "Gott ist mein Lied", eller "Mein erst 
Gefühl sei Preis und Dank", öfvergått till 
folket. För romanen hade Gellert icke nå
gon talang, hvilket tydligast bevisas af hans 
"Geschichte einer schwedischen Gräfin". Li
kaledes äro hans lustspel och herdaspel (1745) 
misslyckade genom sin prydliga mångordig
het och ärbara långrandighet. Hans bref 
deremot, ehuru icke fullkomligt fria från den- ( 
na tidens fel, äro i flerfaldigt hänseende mön- | 
sterbref. Äfvenledes har han utgifvit en 
"Anweisung zum Briefschrciben".

■ - v 7 /.r.s. -'V MM
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I mångfaldiga förhållanden till skalde- 
föreningen i Leipzig stod

Christian Felix Weisse,

Utan att likväl sjelf tillhöra densamma. Han 
föddes den 28 Januari 1726 i Annaberg, var 
förste sekreterare vid uppbördsverket (Ober- 
Steuersecretär), dog den 16 December 1804, 
samt var Lessings, Rabencrs och Gellerts 
förtrogne vän och en ibland de förtjenstfulla- 
ste män på sin tid. Han utgaf (1760) "Bi
bliothek der schönen Wissenschaften", skref 
öfversättningar och sjelfständigt bearbetade 
teaterstycken, ibland dem de komiska ope
retterna "Lottchen am Hofe”, ”Der Teufel ist 
los", ”Der Dorfbarbier”, "Die Jagd" (med den 
bekanta sången: "Als ich auf meiner Bleiche 
mein klares Garn begoss”) och "Der Aernte- 
kranz", hvilka voro sin tids älsklingsstycken, 
samt förvärfvade sig isynnerhet genom sin 
’’Kinderfreund” (24 delar, 1775—1784, och 
dessutom -12 delar, 1780—1783) ett ovanligt 
vidsträckt anseende.

Öfver sin tids alla skalder, upplifvande 
sina samtida och efterverldens snillen, tysk 
1 allvar och djup, tysk i familjförhållanden 
°eh fosterlandskärlek, hänryckt för det hög-
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sta och framkallande samma, om ännu slum
rande, hänryckning hos andra; så framstår 
tyska folkets förste klassiske skald, 

Fredrik Gottlieb Klopstoek.

I Quedlinburg vid Harz såg denne firade 
skald den 2 Juli 1724 verldens ljus. Hans 
fader var dervarande kommissionsrådet och 
advokaten (Rechtsanwalt)Gottlieb Henrik Klop- 
stock, som dog är 1756 genom följderna af 
en blodstörtning. Skaldens moder skildras
såsom en förträfflig och vördnadsvärd hus
moder. Några år under sin barndom tillbrin
gade den unge Klopstoek på godset Friede- 
burg i grefskapet Mansfeld, hvilket hans för
äldrar arrenderade. Här på landet, i en helso- 
sam och angenäm nejd, tumlade gossen om
kring i skog och på äng, samt frodades till 
kropp och själ under ledning af en duglig 
informator. Efter några år återvände famil
jen till Quedlinburg, och Klopstoek blef lär
junge i dervarande gymnasium. Tidigt sys
selsatte sig hans inbillningskraft med den ty
ska forntidens hjeltar, med den ryktbare se
graren i Teutoburgerskogen Hermann och med 
hunnernas besegrare kejsar Henrik. Kejsar 
Henriks stiftelse abbotstiftet låg midt emot 
faderns hus och Henriks Vogelheerd (fågel-

■J -W. KW -i'-7 W
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giller), såsom sagan kallade platsen, var en- 
dasto belägen på några få stegs afstånd.

Ar 1739 förflyttades han till den berömda 
fursteskolan Pforta vid Naumburg och stude
rade flitigt grekiska samt latinska språken. 
Redan då blef hos honom skaldekonstens ge
nius synlig och tanken uppstod på hans Mes- 
siad, hvilken han sedermera i Jena, dit han 
år* 1745 begaf sig för att studera teologi, 
började att utarbeta, först likväl endast på 
prosa. Jena behagade honom icke, hvarför 
han redan vid slutet af första terminen reste 
ifrån denna akademi till Leipzig, der han 
beslöt att omarbeta de första sångerna af sin 
Messias” på hexameter. Genom Cramer bief 

detta skaldestycke kändt af skaldevännerna 
i Leipzig, och de första tre sångerna af ”Mes
sias” offentliggjordes 1748 i fjerde bandet af 
Bremer Beiträge". Detta år utgör således be

gynnelsepunkten till Tysklands klassiska litte- 
i'aturperiod; ty de första sångerna af Messia- 
den voro den nya tidens soluppgång. De 
båda följande sångerna utgåfvos år 1751, 
den sjette till och med tionde 1758, den elfte 
—femtonde icke förr än elfva år sednare, 
1769, och de fem sista år 1773.

Klopstock dröjde i Leipzig till 1748, då 
ban erhöll husrum och uppehälle hos en släg- 
Bng vid namn Weiss, hvilkens barn han un
dervisade och hvarest han fortsatte sitt skarp-
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sinniga snillearbete. Efter två år reste han 
tillbaka till hemorten oeh sedan med Sulzer 
till Schweiz, hvarest han i sällskap med Bod
mer och dennes vänner såg sig beundrad och 
högaktad. ZUrichersjön inspirerade honom 
till den bekanta skaldesången :

’’Schön ist, Mutter Natur, deiner Schöpfung Pracht” 
o. s. V.

Under en resa till Danmark, hvilkets ko
nung ädelmodigt hade anslagit åt honom en 
årlig pension af 400 thaler, på det han utan 
lefnadsomsorger skulle kunna fullända sin 
Messias, lärde skalden i Hamburg känna den 
snillrika dottern till en dervarande handlande, 
Meta (Margareta) Moller. Hon blef hans lifs 
polstjerna, hon drog honom tillbaka ifrån 
Danmark, med henne önskade han förena sig; 
och år 1754 förde han henne till deras hem 
i Köpenhamn. Men redan fyra år derefter 
ryckte döden hans lefnads engel från hans 
sida. Klopstocks sorg var häftig; men för 
honom återstodo ännu hans trogne vänner 
Cramer och Gleim. Ar 1762 återvände han 
till Tyskland och bodde än i Quedlinburg, Hal
berstadt eller Blankenburg. Sedan han ännu 
en gång med titel af danskt legationsrad en 
längre tid uppehållit sig i Danmark, stan
nade han ifrån år 1770 oafbrutet i Tyskland, 
gjorde resor, bodde skiftevis i Hamburg och 
Karlsruhe, bief badiskt hofråd, gifte sig för
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andra gången, samt öfverlefde den lyckan att 
se en felfri upplaga af alla sina arbeten ut- 
gifvas af trycket. Han dog i fulla glansen 
•ii vördnad och ett oförgätligt namn den 14 
Mars 1803, vid 79 års ålder. Städerna Ham
burg och Altona förenade sig att fira den
ärevördige dödes begrafning på ett sätt, hvar- 
'ned ännu icke någon tysk lärd blifvit he
drad. Alla utländska makters sändebud, Ham
burgs senat, presterskap, lärde, officerare, 
konstnärer och borgare följde i högtidlig pro
cession den döde under klockornas ljud. I 
Ottensee kyrkogård vid Hamburg, der hans 
Meta hvilade, nedsänktes han, och der visas 
bans mycket besökta graf', prydd med en 
minnessten.

Klopstock var efter Opitz den förste skald 
som vågade påminna tyskarne om sig sjelfva 
°ch väcka nationen till medvetande af den 
Vska kraften. Hans lijerta slog för Tysk- 
bind, han *Var tysk i enkelhet och sanning, 
°ch detta verkligt tyska sinne återväckte han 
bos sina samtida och efterkommande derige- 
ll0[n, att han så, som ingen skald före ho- 
n°m och knappt någon efter honom, förherr- 
hgade Tysklands ära och storhet, samt der- 
■genom att han, en annan Luther, på nytt 
kapade tyska språket till ett kraftigt, fritt 
och välljudande. Derigenom blef Klopstock 
inorgonstjeruan, som, knappt förkunnad ge-

te
||



116

nom en lindrig gryning, hastigt höjde sig ur 
det djupaste mörker, för att framkalla dagen”.

Det uppseende, som Klopstoeks ”Messias” 
gjorde i Tyskland, kan endast jemföras med 
Luthers bibelöfversättning. En del dyrkade 
sångaren såsom en helig skald och profet; 
man betraktade hans verk såsom ett evange
lium och uttalade blott med vördnad Klop- 
stocks namn. Andra, isynnerhet de gamla 
teologerna, ansågo religionen ohelgad genom 
hans djerfva skaldestycke; ja en ärevördig 
gammal sockenprcst kom till honom och bad 
på det enträgnaste, att han åtminstone icke 
skulle låta den fallne engeln Abbadonna blif- 
va salig.

Men ännu mer klassisk och fulländad står 
Klopstock såsom upphöjd författare till oder, 
emedan han förmälde forntidens anda med 
den nyare tidens. Likväl blir han stundom 
mörk och otydlig genom djerfva samt nyska
pade vändningar och uttryck, äfvensora ge
nom sina från nordiska mytologien lånade 
bilder. Denna omständighet är orsaken, att 
Klopstock icke blifvit riktigt uppburen af 
den större allmänheten.

Hans andliga sånger: ”Auferstehn, ja au- 
ferstehn”, "Wenn ich einst von jenem Schlum
mer” m. fl., andas glödande andakt och djup 
tro. Sorgspelen äro obetydliga. Såsom pro-

■ r/œr>'v -dhi»
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saisie författare har han hufvudsakligen ver
kat inom tyska, språklärans område.

Genom Klopstock och tyska öfversättnin- 
gen af Ossians skaldestycken, som utkom år 
1768, uppstod en egen, ny diktart, den så 
kallade Bardpoesien. Den idkades förnämli
gast af två österrikare: Michael Denis (1729 

1800), jesuit, slutligen bibliotekarie vid 
hofbiblioteket i Wien, samt af hans härmare, 
professorn i de sköna vetenskaperna uti Wien, 
Carl Mastalier (1731 —1795). Under det an- 
tagna namnet "Ithingulf der Barde”, skref 
Carl Fredr. Kretschmann (1738—1800), ak- 
tuarie i Zittau, likaledes bardsånger, men 
Wlika hymner, skämtsamma sånger, epigram- 
tncr och fabler.

Såsom författare af lärodikter anslutade 
?)g till den sachsiska skolan: friherre F. K. 
K- von Creuz (1724—1770), geheimeråd i 
Homburg, J. P. L. Withof (1725—1789), 
Professor i Duisburg, och Joh. Jak. Dusch 
(1725—1787), professor i Altona.

Kort tid efter sedan Messiaden först ut- 
gafs, uppträdde den störste kritiker, som 
lyskland frambringat, J jessing, med en sjelf- 
shindigare kraft, än någon före honom. Utan 
oi kärlek för någon viss nation, samt upp- 

s ättande alla riktigt, icke förvirrad af någon



förutfattad mening och fri från all fruktan, 
med djup forskning och omutlig rättvisa en
dast sökande det sanna, förenade han mång
sidiga kunskaper, skarpt omdöme, fin smak 
oeh ett träffande, grundligt framställningssätt 
i så hög grad, att han kau betraktas såsom 
stiftaren af den tyska kritiken och ett oför
gätligt mönster för densamma.

Gotthold Ephraim Lessing

föddes den 22 Januari 1729 i Kamenz uti 
Öfra Lausitz och blef såsom äldste sonen af 
dervarande öfverpredikanten Joh. Gottfr. Les
sing likaledes bestämd för det andliga stån
det. Han studerade i fursteskolan uti Meis
sen och uppförde sig der ganska berömligt, 
om man undantager en hos honom tidigt ut
vecklad böjelse att gäckas med andra. "En 
god gosse”, heter det i en uppgift af hans 
lärare, "endast något moquant.” Konrektor 
Höre kallade honom den "admirable Lessing", 
men sade till hans yngre broder, då denne 
intogs vid läroanstalten: "Gå i Guds namn, 
var flitig, men icke så näsvis som din bror.”

Lessing utgick ur fursteskolan den 8 Juni 
1746 och den 20 September inskrefs han så
som student vid Leipzigs universitet. Han 
skulle studera teologi, men insåg snart, "att 
böckerna väl skulle göra honom till lärd,

V J-.yrz- ■ s/f, ... >i • • r-- >7
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®en icke fill en menniska", sysselsatte sig i 
stället för teologi med kroppsöfningar och 
de sköna konsterna, samt umgicks mycket 
•ned skådespelare. Hans vän Chr. Fel. Weisse, 
som vid samma tid besökte akademien, upp
muntrade honom i hans böjelse för teatern 
°ch skaldekonsten, och det lyckades Lessing 
att förmå förestånderskan för teatern i Leip- 
Z*S> Neuber, att i Januari månad 1748 låta 
uppföra hans komedi ”Der junge Gelehrte”.

skref och öfversatte han samt Weisse 
mycket för teatern, hvarigenom båda utver
kade sig fritt tillträde dertill.

Derefter förde Lessing en mycket ostadig 
minad. Hans föräld rar, missnöjda med hans 
Uppförande, återkallade honom till sig, men 
uar trifdes han icke länge. Han reste ånyo 
till Leipzig, derifrån till Berlin, blef i Wit
tenberg magister, för att uppfylla föräldrar- 
ues önskan, men återvände till Berlin, in
gick der vänskap med Moses Mendelssohn 
och Fredrik Nicolai samt började här sitt 
stora arbete såsom kritiker. I början utgaf 
•an i sällskap med Mylius qvartalskriften : 
Beiträge zur Historie und Aufnahme des 
Iheaters"; men då denna snart upphörde, 
ufvertog han i Februari månad 1751 redak- 
•onen af de lärda underrättelserna för Vos- 

U'ska Tidningen och fortfor dermed till år
•55. 1 Potsdam fullbordade han sin "Miss
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Sara Sampson”, det första tyska borgerliga 
sorgspelet, med hvilket han i Tyskland öpp
nade en alldeles ny bana för dramat. Snart 
derefter började han, tillika med Nicolai och 
Mendelssohn, tidskriften ”Bibliothek der schö
nen Wissenschaften” och ”Die Literaturbriefe”, 
diktade fabler, samt begynte sorgspelet ”Vir
ginia”, hvilket sedermera blef fulländadt un
der benämning af ”Emilia Galotti”. Ar 1760 
begaf han sig såsom sekreterare hos general 
Tauenzien till Breslau, sedan han dagen före 
sin afresa af akademien i Berlin blifvit ut
nämnd till dess utländska ledamot, kom uti 
Breslau i mångfaldig beröring med menniskor 
af alla slag och uppgjorde utkastet till sitt 
lustspel ”Minna von Barnhelm”. Efter påsken 
1765 reste han ifrån Breslau tillbaka till 
Berlin och utgaf der sitt berömda arbete: 
”Laokoon, oder über die Grenzen der Poesie 
und Malerei”, hvilket genom både form och 
innehåll hade det varaktigaste inflytande på 
ästetik och areheologi. Två år sednare öf- 
vertog han ledningen af en nationalteater i 
Hamburg, skref derstädes sin vigtiga ”Dra
maturgie” (2 delar, 1768) och upprättade i 
förening med Bode en bokhandel.

Kallad år 1770 såsom bibliotekarie och 
hofråd till Wolfenbüttel, upptäckte han flera 
vigtiga, hitintills obekanta, skatter i denna 
utmärkta samling af tryckta böcker och hand-
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skrifter; men började nu att blifva sjuklig, 
°ch kom genom de utgifna "Wolfenbiitteler 
Fragmente" i strid med teologerna, hvarige- 
uom hans sednare lefnadsår mycket förbitt
rades. Afven en resa till Italien med prin
sen af Braunschweig kunde icke muntra ho
nom. Dertill kom, att hans maka afled, en 
snillrik köpmansenka ifrån Hamburg, fru Kö
nig, med hvilken han gifte sig innan han 
tillträdde sin tjenst i Wolfenbüttel. Efter 
denna förlust återvann han icke mera sin 
kelsa. Ilan blef så svag, att i sällskap, till 
och med i den muntraste krets, han lätt öf- 
verfölls af en oöfvervinnelig sömn. Under 
sommaren 1779 var han ofta sängliggande, 
kände sig mycket andtäppt och hans arbets
kraft var så bruten, att han stundom icke 
kunde skrifva två rader straxt efter hvaran
dra. Den 13 Februari 1781 kom han på 
aftonen illamående hem ifrån ett sällskap; 
kan hade då till och med förlorat talförmå
gan. Aftonen den 1'5 Februari satt den be
kymrade styfdottern Amalia König utanför 
kans sjukrum, då den sjuke Lessing öppnade 
dörren och, betäckt med kall dödssvett, kom 
ln' Han tryckte, utan att kunna säga ett 
ord, men med själfull blick, ännu en gång 
8111 dotters hand, återfördes till sin säng, och 
ett slaganfall slutade hans verksamma lif. 
Eessings hviloställe är på Magni kyrkogård
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i Braunschweig, och hans bildstod, förfärdi
gad af Rietschel, pryder en höjd i denna 
stads parkanläggning.

Han tillhörde de få store män, som vun- 
no derigenom, att de personligen visade sig. 
Hans hållning af kroppen var otvungen och 
naturlig, hans klara ögon djupt mörkblå. I 
sin klädsel var han mycket nogräknad, lik
som han aldrig gjorde sig skyldig till någon 
våsdslöshet i sitt yttre. Vänlighet, liflighet 
i umgänget och en ovanligt välljudande tal
organ fulländade det behagliga i hans upp
trädande *).

*) Fr. Paldauius, deutsche Dichter und Prosaisten, 
afdelii. 2, band 1.

Lessings väsendtliga kallelse var kritiken. 
Den var hans poesi och förlänade honom en 
genius, sotn gaf lif åt alla hans arbeten. 
Ilan stod, såsom Gervinus yttrar sig, "liksom 
på en öfver andra upphöjd vakt, för att med 
sann noggranhet kunna iakttaga allt, som fö
regick inom den tyska litteraturens rike”. 
Sin förnämsta kritiska förmåga liar han rig- 
tat på det dramatiska, och detta är också 
det område, på hvilket han uppträdde ska
pande och röjande vägen såsom skald, lian 
började med komedien och skref först "Der 
jungen Gelehrten" (1747), snart derefter "My
sogin" (1748), "Die Juden” (1749), "Der Frei-
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geist” (1749), ”Der Schatz” (1750) och slut
ligen ”Minna von Barnhelm" (1763), som dock 
mera närmade sig till skådespelet. Sorgspel 
har Lessing skrifvit tre. Hans "Miss Sara 
Sampson" var det första och länge det bästa 
borgerliga sorgspelet i Tyskland. Derpå följ
de ’’Philotas" och slutligen hans tragiska mä
sterstycke "Emilia Galotti”. Ett ibland hans 
sista arbeten var "Nathan der Weise", hvil- 
ket han oegentligt kallar en dramatisk dikt, 
men som till sitt väsende är en filosofisk läro
dikt.

Liksom Lessing dels genom sina egna 
dikter, dels och ännu mera genom sina kri
tiker, blef skaparen af tyska teatern och en 
ädlare smak i teaterväsendet, så kan han 
också tillika betraktas såsom den tyska pro
sans fader. Han är den förste tyske klas
sikern i prosan. Det verkliga lifvets natur
liga språk utgör grunden för hans stil. Tyd
lighet, bestämdhet och lätthet äro hans före
träden. Tillgjord prydlighet och skolmästeri 
äro lika främmande för honom, som det matta 
Jägtandet att alltid visa sig vitter och ytlig 
pratsamhet.

Deremot äro Lessings lyriska ungdoms
arbeten, hans epigrammer, som likaledes här- 
röra ifrån den tidigare åldern, obetydliga, 
och hans prosaiska fabler, väl fina och pryd
ligt utarbetade samt skarpsinnigt uppfunna,
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sta i värde ieke högre, än otaliga andra af 
samma slag under denna tid.

första tyska klassikerna: hos 
— ------, „„„ af Gud inspirerade sångaren,
den tyske skalden, full af djup och upphöjd 
fosterlandskärlek, hos den sednare det ljusa, 
upplysta hufvudet, reformatorn af tyska sma
ken i konst och vetenskap, samt vända oss 
nu till den tredje ibland tyska klassikerna, 
som öppnade litteraturen för samhällets hö
gre kretsar derigenom, att han i sinnelag och 
tänkesätt lämpade sig efter de förnämare 
ståndens åsigter, samt på ett snillrikt, men 
lystnadsfullt språk 
af lifvet.

Vi hafva i Klopstock och Lessing lärt 
k iinn<i A i-»s/i« rtt __ _. i . _
den fö

till börden ifrån
September 1733 i en wiirtembergsk by Ober- 
holzheim, som då tillhörde riksstaden Bibe
rachs område. Hans fader var kyrkoherde 
derstädes, men flyttade redan det följande året 
såsom predikant vid den evangeliska hufvud- 
kyrkan till Biberach. Hans mor hade ett 
mildt, men retligt lynne; och båda dessa egen
skaper återfinnas äfven i vår skalds karak-

Martin Wieland,

Schwaben, föddes den 5

Christofer

■
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ter. Liflighet i känslan, samt böjlighet och 
lättrörlighet i själen blefvo grunddragen i 
Wielands hela lif och verksamhet.

Redan såsom gosse försökte lian sig med 
latinska och tyska verser. Vid fjorton års 
ålder kom han till skolan i Klosterbergen 
°ch gjorde der hastiga framsteg, men fick 
böjelse för herrnhuteri, hvilken dock snart ut
trängdes genom de gamla klassikerna, samt 
genom engelska och franska skrifter. I Tü
bingen, hvarest han under hösten år 1750 
skulle studera juridiken, gjorde han utkastet 
till sin första filosofiska lärodikt "Die Natur 
åer Dinge” och arbetade på en hjeltedikt, 
Arminius", hvilkens fem första sånger han 

sände till Bodmer i Zürich, utan att yppa 
sitt namn. Bodmer visade den för Hagedorn 
och båda uttömde sig i gissningar öfver för
fattaren, till dess Wieland sjelf nämnde sig 
cåsom sådan. Bodmer inbjöd honom nu till 
Zürich, hvarest äfven Klopstock kort förut 
Uppehållit sig. Fem eller sex år lefde Wie
land i Zürich för sånggudinnorna och sina 
Studier. Vid denna tid utgaf han sina första 
sorgspel: "Lady Johanna Gray” (1758) och 
"Clementina und Porretta” (1759). Ar 1760 
blef han kanslidirektör i Biberach och bör
jade nu, ledd på denna väg af franska för
fattare, att skrifva ytliga, vällustiga diktverk, 
romanerna "Don Sylvio di Rosalva (1764)
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och Agathon” (1766), äfvensom lärodikten 
"Musarion” (1768). Också tillhör Wielands 
öfversättning af Shakspeare denna tid (1762 
-1766).

Aret 1765 verkade en vigtig förändring 
i skaldens lif, då han gifte sig med Doro
thea Hillebrand från Augsburg. Hans val 
var lyckligt; ty han fann i sin maka en tro
gen och älskvärd följeslagerska genom lifvet. 
Sedan han ifrån år 1769 såsom professor 
hållit föreläsningar öfver filosofien och de 
sköna vetenskaperna på det dåvarande kur- 
mainziska universitetet, kallade honom den 
förträffliga hertiginnan Anna Amalia i Wei
mar att uppfostra hennes båda söner, prin- 
sarne Carl August, hvilken sedan blifvit be
kant derför, att han samlade omkring sig 
Tysklands störste skalder, och hans broder 
Constantin. Sedermera erhöll Wieland titel 
af hofråd. Ifrån år 1773 utgaf han "Der 
deutsche Merkur”, en tidskrift, som haft stort 
inflytande på tyskarnes sköna litteratur. — 
Dessutom var han ovanligt verksam så
som författare. Hans förnämsta arbete, ”Obe
ron”, utkom år 1780. Sedan köpte han 
landtegendomen Osmannstädt i limdalen vid 

B » Weimar och lefde der lycklig inom sin fa
miljkrets, till dess hans makas död år 1800 
störde hans lycka. Oordningen i hans eko
nomiska ställning tvingade honom att 1803

'-Z. -i'
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försälja sin egendom. Han återvände da till 
Weimar och fann hos sina vänner Goethe, 
Schiller och Herder det vänskapsfullaste emot- 
tagande. Men snart beröfvade döden honom 
två ibland dem: Herder dog år 1803, Schil
ler 1805, och nu börjades de stormiga och 
olyckliga dagarne af Napoleons krig. Efter 
slaget vid Jena (den 14 Oktober 1806) öf- 
versvämmade franska krigshären staden Wei- 
jpar och plundrade med ursinnighet. Wie
lands hus blef dock skonadt: marskalk Mu
rat sände, utan att derom blifva ombedd, 
en post, för att beskydda skalden, och mar
skalk Ney gjorde ett personligt besök, att 
underrätta honom det han stod under kejsa
rens omedelbara skydd. För denna särskilda 
uppmärksamhet hade Wieland att tacka ett 
föregående yttrande, att Frankrikes väl en
samt berodde på Bonaparte. Tva år sednare, 
vid kongressen i Erfurt, lät Napoleon pre
sentera för sig den gråhårige skalden (på en 
hofbal) och samtalade med honom, till alla 
närvarandes förundran, halfannan timmas tid. 
Några dagar derefter blef Wieland, tillika 
med Goethe, inbjuden till frukost bos Napo
leon och kort derefter hedrad med heders- 
legions-orden.

Wieland dog den 20 Januari 1813 och 
begrafdes i Osmannstädt vid sidan af sin 
maka.
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.Sasom skald har Wieland den onekliga 
wrtjensten, att han gifvit språket ledighet 
och behag. Isynnerhet förstod han att för
träffligt behandla rimmet. Hans prosa är 
full af qvickhet och lif. Men han saknar det 
sedliga allvar, som utmärkte Klopstock och 
Lessing. Då Klopstock föraktade all efter- 
härmning i skaldekonsten, följer Wieland än 
grekerna och romaine, än italienarne och 
fransmännen. Han tager af hvar och en hvad 
han behöfver för sig sjelf. Den dåvarande 
tiden kräfde likväl en sådan skald, som utan 
särdeles djup och stränghet i karakteren gjorde 
tyska språket och litteraturen tillgängliga för 
de verklsmän, som hitintills icke mycket be
kymrat sig om dem.

Utom hufvudverken, den romantiska epos 
Oberon” (1780), lärodikten ”Musarion” (1768) 

och romanen ”Agathon” (1766), har Wieland 
ntgifvit ett stort antal skaldestycken och skrif
ter, öfversättningar och tidskrifter. Vi nämna 
dessutom såsom anmärkningsvärda romanerna 
”Geschichte^ der Abderiten” (1774), en mun
ter satir pa småstädernas dårskaper, ”Aga- 
thodämon" och ”Aristipp” (1800—1802). Hans 
Öfversättningar af Iloratii bref (1782) och 
satirer (1786) äro mästerstycken, liksom öf- 
versättningarne af Luciani samtliga skrifter 
och Ciceros bref.

... -,y



Den halleska eller preussiska skalde- 
kretsen.

Ungefär vid samma tid, som den sachsi
ska skaldeföreningen bildade sig i Leipzig, 
se vi en dylik sammanträda i Halle. 1 re 
ädla ynglingar, som tillsammans besökte hög
skolan, kände sig lifvade af lika stor kärlek 
till fäderneslandet och af önskan, att höja 
tyska skaldekonsten ur sin förnedring till 
friare sjelfständighet samt gifva den radande 
smaken en ädlare rigtning. De voro Gleim, 
Uz och Götz. De funno sin föreningspunkt 
hos en poetisk predikant i Laublingen 5a- 
mweZ Gotthold Lange (1711—1781) och lä
raren i hans hus Jakob Immanuel lyra 
(1715—1744). De halleska skaldevännerna 
skilja sig ifrån de leipzigska derigenom, att 
de mindre eftersträfvade att verka genom mo
raliska sanningar, än mera sprida skämt och 
munterhet i den lediga sällskapssången, men 
tillika klassisk lärdom i odet oeli lärodikten. 
Tillika ärade de och besjöngo deras konung 
Fredrik den Store, men hvilken icke tog nå
gon kännedom om dem. Ifrån Halle flyttade 
de öfver till Berlin, och här förenade sig 
med dem Ramler, Kleist, samt utgifvarne af 
'’Literaturbriefe’’, Nicolai, Mendelssohn och 
Abbt. Äfven andra slöto sig till dem.
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Johan Wilh. Ludv. Gleim
föddes den 2 April 1719 i Erinsleben vid 
Halberstadt, studerade juridiken i Halle, bief 
informator hos öfverste Schulz i Potsdam, 
der han lärde känna Kleist, sekreterare hos 
prins Wilhelm af Brandenburg-Schwedt, der- 
efter hos fursten af Dessau samt slutligen 
domsekreterare i Halberstadt, hvarest han 
dog den 18 Februari 1803. Han är i sina 
skaldestycken lekande och skämtande; endast 
i sina ’’Kriegslieder eines Grenadiers" anta
ger han en högre flygt. Hans lärodikt "Hal- 
ladat" är längesedan glömd; men deremot 
hafva några ibland hans fabler bibehållit sig. 
”Aldrig har”, säger Vilmar, "en, som icke är 
skald, för billigare pris kommit till namn 
oeh rykte af skald, än Gleim. Hans god- 
hjertenhet och välgörenhet, hans beredvillig
het att understödja och gynna alla yngre out
vecklade, förtryckta och svagare talanger 
förtjena visserligen att värderas *),  men har 
också förskaffat hans skaldestycken ett er
kännande, som de på intet sätt förtjena. De 
flesta ibland dem äro icke annat, än alldeles

•) Gleim var medelpunkten för många betydliga 
litterära förbindelser, och till honom vände sig vid alla 
tillfällen af belief män, sådana som Ramler, Bürger, 
Ew. von Kleist, J. G. Jacobi, Heinze, Voss, Seuine, 
Jean Paul, ja till och med Herder.



prosaiska, ofta obetydliga, ofta fullkomligt 
tanklösa fjollerier” o. s. v. — Långt högre 
såsom skald står:

Johan Peter Uz,

Tysklands muntre och lefnadsglade Anakreon, 
son till en guldarbetare i Ansbach, hvarest 
han föddes den 3 Oktober 1720. Han stu
derade på samma tid, som Gleim och Götz, 
> Halle, och var sedermera tolf år utan lön 
anställd i sin födelsestad såsom justitiesekrete- 
rare hos markgrefven af Brandenburg-Ansbach 
till dess han slutligen år 1763 erhöll en tryg
gad ställning såsom assessor vid landets dom
stol och gemensamt råd hos markgrefvarne 
af Brandenburg-Ansbach och Brandenburg- 
Culmbach. Under det han hittills isynner
het hade tjenat den glada sånggudinnan, upp
trädde han nu äfven såsom psalmsångare och 
hesörjde tillika med slottspredikanten Jungk- 
heim redaktionen af den nya ansbachiska 
Psalmboken. År 1790 blef hau Landgerichts
direktor, ordförande i konsistorium och före
ståndare för gymnasiet i Ansbach. Han för
valtade sina emboten med sorgfällighet och 
trohet, och skiljdes ifrån ett verksamt, men 
stilla lif den 12 Maj 1796, samma dag, på 
hvilken han erhöll underrättelse om sin ut
nämning till kungligt preussiskt geheime-
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justitieråd och landtdotnare i Ansbach. I 
slottsträdgården uti Ansbach står hans min
nesvård, en marmorbyst med den betydelse
fulla inskriften:

”Åt den vise, skalden, menniskovännen.”

Uz är isynnerhet utmärkt i det allvarliga 
och höga odet, och berömdt är t. ex. odet 
”An die Gottheit”, som börjar med orden:

”Mit sonnenrothem Angesichte 
Flieg’ ich zur Gottheit auf”;

dessutom oderna: "Das bedrängte Deutsch
land och ”An die Deutschen”. Men äfven 
hör man Uz gerna, när han i den lekande 
tonen besjunger glädjen och nöjet; ty hans 
sång är smekande och behaglig.

Den tredje i halleska skaldevännernas för
bund var

Johan Nie. Götz,
född år 1721 i Worms och död 1781 såsom 
hädisk superintendent i Kirchberg och Win
terburg. Hans skaldestycken utgåfvos efter 
hans död af Ramler i ett öfversedt och rät- 
tadt urval.

Carl Wilhelm Ramler,
näst Klopstock denna tids mest betydande 
odet örfattarc, född i Kolberg den 15 Februari
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1725, var ifrån år 1787 till 1796 meddirek- 
tör öfver nationalteatern i Berlin och dog 
den 11 April 1798. För sitt rykte har han 
isynnerhet att tacka oderna, som lofsjunga 
Fredrik den Store, och sina kantater, ibland 
hvilka "Der Tod Jesu” blifvit berömd genom 
Grauns musik. Förtjenstfull är älven hans 
bearbetning af Batteux’s "Einleitung in die 
schönen Wissenschaften”, 4 band, 1758; lernte 
uppl. 1803.

Ewald Christian von Kleist, 

"vårens” sångare, föddes på riddargodset Ze- 
blin vid Köslin i Pommern den 3 Mars 1715 
och erhöll sin första undervisning genom in
formatorer i föräldrahemmet. Sedermera sän
de fadern honom till jesuiterskolan i Cron 
uti Storpolen, och i sitt fjortonde år besökte 
Ewald skolan i Danzig. Så förberedd reste 
ban 1731 till universitetet i Königsberg, men 
kunde icke fatta något tycke för juridiken, 
utan studerade med förkärlek filosofi och 
språkkunskap, matematik och fysik- Följden 
deraf blef att han icke kunde erhalla nagon 
bestämd tjenstebefattning. Kleist begat sig 
nu till Danmark och blef vid 21 ars al- 
der genom dervarande slagtingars föroid oi- 
ficer i dansk tjenst. Fyra år derefter tog 
ban afsked och ställde sig under Fredrik den
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Stores fanor, sedan han förut gjort Gleims 
bekantskap i Potsdam, hvarest han sårades 
under en duell. Gleim hade gjort honom ett 
besok och genom upplysningen af ett poem 
vackt hos honom så häftigt skratt, att Kleists 
sar sprang upp. och en stark blödning inträf- 
fade. Gleim vårdade honom sedermera, till 
desso han blef läkt.

Är 1746 befordrades Kleist till kapten 
och tre år sednare utgaf han sitt förnämsta 
skaldestycke "Der Frühling”, hvilket på ett 
ädelt och känslofullt språk beskrifver en vac
ker vårdag. Vid denna tid gjorde han be
kantskap med.Ramler. Såsom major del
tog han i sjuåriga kriget, samt bevistade 
slagtningarne vid Hochkirch och Dresden 
(1758). 1 det blodiga slaget vid Kunersdorf 
den 12 Augusti 1759 träffades Kleist, som 
var posterad bakom fronten, af flera matta 
kulor. Han qvarblef på sin plats, ehuru två 
ibland dem krossade två fingrar på hans hö
gra hand. Då föll öfver-befälhafvaren. Kleist 
red fram och ställde sig i spetsen för slagt- 
linien. Han understödde en ung fänrik, då 
en gevärskula träffade hans venstra årm. 
Ännu bemödade han sig att hålla sig qvar 
på hästen; men kartescher krossade nu lå
ret och kastade honom till marken. Slagt- 
ningen fortfor; kossacker öfverföllo den så
rade, utplundrade och kastade honom i ett

W MW. Aw
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träsk samt läto honom der ligga utan all 
hjelp. Af ryska husarer drogs han ur trä
sket, men plundrades ånyo, till dess slutli
gen en officer förde honom i säkerhet. Han 
dog i Frankfurt an der Oder tolf dagar der- 
efter, den 24 Augusti 1759.

Såsom skald utmärker Kleist sig genom 
en naturlig och ren framställning af ädla 
känslor och goda tänkesätt. Hans 1' rühling 
npplefde flera upplagor. Ganska kraftfull är 
lian i sitt ode "An die unüberwindliche preus
sische Armee”. Äfvenledes har han med fram
gång försökt sig i elegien ("Sehnsucht nach 
Kühe") och idyllen.

Ibland skalder, som mer eller mindre 
Slöto sig till de halleska skaldevännerna, är, 
Utom de mindre betydande Klamer Schmidt 
(1746- 1824) och J. B. Michaelis (1746— 
1772), isynnerhet

Joh. Georg Jacobi (1725—1798) 

anmärkningsvärd. Han var i yngre åren en 
förtrolig vän med Gleim och diktade i den
nes lekande manér; men uppträdde seder
mera allvarligare och kraftfullare, isynnerhet 
i sina ifrån år 1774 ända till 1810, ehuru 
med afbrott, utgifna "Taschenbücher , Iris 
m. fl. Några ibland hans sånger äro verk- 
ligen förträffliga, t. ex. ”Von der Mutter”,
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hans ”Litanei auf das Fest aller Seelen", 
naus Aschermittwochsiied”.

Äfven en skaldinna, hvilken sâsom en 
särdeles märkvärdighet stod i stort rop hos 
sina samtida, slöt sig till Gleimska kretsen, 
nem ligen

Anna Lovisa Karsch,

född Diirbach och vanligen kallad Karsc/dn. 
Hon har äfven derigenom gjort sig bekant, 
att hon pä sednare åren återsände till ko
nung Fredrik II en nådegåfva af två thaler 
med en vers af fyra rader, innehållande: att 
tva thaler äro för litet af en stor konung, 
och att en sådan skänk icke förbättrade hen
nes omständigheter, utan något litet förne
drade henne, livarför hon sände den tillbaka.

Hennes lif var mycket omskiftande. Hon 
föddes på ett mejeri, Hammer, emellan Ziil- 
lichau och Crossen, år 1722. Fadern var 
krogare och bryggare. Hon uppväxte utan 
undervisning och uppfostran, till dess mor
brodern tog henne till sig till Tirschtigel i 
Polen. Nu lärde hon sig på fyra veckor att 
läsa och läste allt, som föll i hennes händer. 
Undervisad af sin morbror, vågade hon re
dan Jäsa de latinska klassikerna, då hon vid 
tio ars ålder åter hcmkalladcs af modern. 
Ännu under de sista åren iliågkom hon med

j| ■
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tacksam rörelse morbrodern och sin barn
dom, som hon tillbringat hos honom, samt 
diktade till hans minne sången:
"Kommt heraufgestiegen aus dem Sande, ihr Gebeine, 
Die ihr in dem Lande meiner Jugend eure Ruhe habt”

m. m.
Sedermera var hon två gånger olyckligt 

gift, först med en girig klädesväfvare, som 
behandlade henne hårdt, sedan med en sn- 
P'g skräddare, som uppsöp hvad hon genom 
sina tillfällighetsdikter förtjenade. Oaktadt 
sin sorgliga belägenhet inomhus besjöng hon 
Fredrik den Stores bedrifter. Ifrån år 1761 
vistades hon i Berlin och infördes såsom ett 
slags kabinettsstycke i de förnämsta familjer. 
Till och med män, sådane som Ramler och 
Mendelssohn, sökte hennes bekantskap; Gleim 
bjöd henne till Halberstadt och Wieland bref- 
vexlade med henne. Men på ålderdomen må
ste hon lida nöd, till dess hon af Fredriks 
efterträdare erhöll till skänk ett nybygdt hus. 
Meri lefde hon ännu några lyckliga år och 
dog 1791. — Gleim utgaf hennes skalde
stycken, som ofta innehålla rätt träffande 
tankar, om också icke i en mera fulländad 
form.



Idyllen, ett hittills mycket litet odladt 
fält inom poesien, hade först blifvit ånyo be
arbetad af Götz oeh Kleist, men vann ett 
större omfång genom

Salomon Gessner,
född i Zürich den 1 April 1730 och död den 
2 Mars 1787 såsom medlem af Stora Rådet 
och bokhandlare. Hans hufvudsakliga verk 
är: ”Der Tod Abels” i fem sånger (1758), 
och derefter: ”Der erste Schiffer”, "Daphnie’’, 
samt "Idyllen und Schäferspiele”, allt på 
prosa. I Gessners idyller råder allmänt och 
beständigt i samma tonart herdens lekverk, 
som bildar sockersöta talesätt om intet och 
åter om intet. "Ofverallt", säger J. Hillebrand, 
"hör man herdeflöjten, som låter sin enfor
miga^ melodi ljuda i tröttande känslosamhet”. 
— Gessner kunde icke förlika sig med sin 
tids förändrade sträfvanden och sökte i na- 
tuiverldens ensamhet de verkliga menniskor- 
na, men fann dem icke och uppdiktade der- 
för sådana. Märkvärdigt är att Gessner ibland 
alla tyska skalder gjorde den största lyckan
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utomlands, isynnerhet i Frankrike. Hans idyl
ler öfversattes i Paris af Michael Huber på 
franska, och icke blott lästes begärligt, utan 
efterbildades af fransmännen, och skalden be
sjöngs ofta såsom ett ideal. Äfven i Eng
land vunno de insteg. I Tyskland utträng
des de inom några tiotal af år genom mera 
gedigna arbeten, isynnerhet genom Joh. Henr. 
Voss. Dock förtjenar Gessners idyll ”Der 
erste Schiffer” en varaktig plats inom tyska 
litteraturen. På utbildningen af en ledig och 
flytande prosa hafva hans idyller i alla fall 
Verkat fördelaktigt, och det tyckes som det 
vackra i språkets bearbetning icke blifvit ef 
ter förtienst värderadt af den nyare tidens 
kritik.

På samma sätt, som Gessner, försökte sig 
Frans Xaver Bronner (född 1758) j sina 
”Fischeridyllen” derigenom, att han återgåf 
sin mästares och gynnares sötaktigt känslo
fulla ton. Bronner var katolsk klosterbroder, 
men Öfvergaf sitt stånd och lefde under åt
skilliga förhållanden i Schweiz, dit han hade 
flytt. Beskrifningen öfver hans egen lefnad 
(1795) innehåller anmärkningsvärda skildrin
gar af de rydtyska religionsförhållandena un
der sjuttionde och åttionde årtiondena af sist 
förflutna århundrade.

Hen andliga sången, hvilken isynnerhet 
erhållit riklig'tillväxt genom .Å A. Cramers
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och Gellerts herrliga skaldestycken, bief dess
utom bearbetad af många skalder, förnämli
gast inom den Spener-Franckeska skolan. 
De mest betydande äro: L. laurenti (1660 
—1722), J. A. Freylinghausen (1670—1739), 
E. Neumeister (1671—1756), Benj. Schmolcke 
(1672—1737), K. H. von Bogatzky (1690— 
1774), Gerh. Tersteegen (1697—1769) m. fl. 
Om Zinzendorf, som likaledes kan räknas 
ibland dem, skola vi tala vid prosaisterna.

Ibland fabeldiktarne böra vi, utom Joh. 
Gottlieb Willamow (född 1736 i Molnungen 
och död 1777 sasom lärare i Petersburg), 
hufvudsakligen nämna:

Magnus Gottfried Lichtwer, 

hvilkens fabler utmärka sig genom en egen 
frisk prägel samt en lefvande och sann upp
fattning af djurens lif, och i sin osökta hu
mor (t. ex. "Thier und Menschen schliefen 
feste”, ”Der kleine Töffel”) ännu beständigt 
utgöra älsklingsstycken för ungdomen. Licht
wer var född i Wurzen den 30 Januari 1719 
och dog den 7 Juli 1783 i Halberstadt så
som preussiskt regeringsråd och medlem af 
landtdeputationen. Han var en anspråkslös 
och from hedersman, som mera sörjde för 
andra, än för sig sjelf, samt duglig i sitt 
kall. Hans förträffliga fabler utgåfvos under
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titel af: "Vier Bücher äsopischer Fabeln” 
(1748).

Anmärkningsvärda dramatiska arbeten 
äro, utom Cronegks "Codrus”, isynnerhet: 
Henr. Wilh. von Gerstenbergs (1737—1823) 
Ugolino”, tragedi i fem akter, hvartill äm- 

net är heratadt från Dantes ”Helvete”; Joach. 
Wilh, von Brawes (1738—1758) ”Brutus", 
ett heroiskt sorgspel i rimlösa jamber; de 
v'd denna tid mycket omtyckta teaterstyc
kena af skådespelaren Joh. Christian Bran
des (1735—1799): "Graf von Olsbach", ”Der 
geadelte Kaufmann" m. fl., samt de i en låg 
8t>l komiska lustspelen af Joh. Christian Krü
ger; "Der blinde Ehemann”, "Die Candida- 
ten" och "Herzog Michel”. Krüger var lika- 
iedes skådespelare, samt född i Berlin år 
1722 oeli död i Hamburg 1750.

I Romanen

hade genom Wieland den njutningslystna fran- 
eka smaken vunnit insteg; men tillika gjorde 
8ig äfven en annan rigtning gällande uti 
Tyskland, nemligen den känslosamma fa- 
^åljromanen, efter engelsmannen Richardsons 
förebild. I det sednare maneret är den mo- 
raliskt-känslofulla romanen "Sophiens Reise 
v°n Memel nach Sachsen” (5 band, 1770), 

-skrifven af Joh. Timoth. Hermes, hvilket ar-
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bete då gjorde epok ocb utmärker sig ge
nom lyckliga skildringar af tyska seder, ehuru 
i en något bred framställning, samt innehål
ler flera lyckade sånger, komponerade af 
Hiller. Hermes var född den 31 Maj 1738 
i Petznick vid Stargard och innehade åtskil
liga presterliga embeten, till dess han dog 
den 24 Juli 1821 såsom prost vid Heil. Geist
kyrkan i Breslau. Den känslosam ma roma
nen blef sedermera flitigt bearbetad af J. M 
Miller, Jung-Stilling, Sophie Laroche, Lafon
taine m. fl. Iden humoristiskt-satirisk a ro
manen utgaf Joh. Carl Aug. Musäus (född 
1735 i Jena, död den 28 Oktober 1787 så
som professor vid gymnasium i Weimar) för
träffliga arbeten. Hans ”Grandison der Zweite” 
(1760—1762), fullkomligt omarbetad såsoffl 
”Der deutsche Grandison" (1781—1782), är 
rigtad emot Richardsons beundrare, och hans 
”Physiognomische Reisen" (1778—1779) emot 
Lavater och hans fysiognomiska lekverk. Till 
och med hans omtyckta "Volksmärchen der 
Deutschen” (1782), som ännu beständigt ut
komma i nya upplagor, äro icke skrifna utan 
godmodiga, satiriska tillblandningar.

Den prosaiska framställningen 

uppnådde under denna period en hög grad 
af utbildning och klassisk fulländning, sedan
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Lessing deri föregått såsom mönster och gjort 
allmänna ästetiska grundsatser gällande. Här 
tillhör första rummet en man, som på ett 
annat område uppträdt i egenskap af reforma
tor derigenom, att han blef grundläggaren 
t'll en djupare insigt i den antika konsten:

Joh. Joach. Winkelmann,

Stendal den 9 December 1717. Hos
•- ”naturen

född if - - - - - ■ — -- * k-'VVl>Uai VIV11 «/ A , . . .

'onom hade, såsom Goethe yttrar, ”naturen 
nedlagt det som bildar och pryder mannen", 
gedigen talang och kraftig vilja funnos hos 
louom tillsammans i lycklig förening, och 
'nn framstår såsom ett upplyftande exempel 

®t hvad på en sådan grundval rnenniskan 
l,rmår till och med under de mest tryckande 

omständigheter, när hon, tidigt inseende sin 
verkliga kallelse, samlar sina krafter för en 
æ'k och oupphörligt sträfvar till ett mål.

■nkelmann var son af en fattig skomakare 
0(1 uppväxte i torftighet. Det lyckades ho
nom att tillvinna sig välvilja och bevågenhet 
l0s rektorn i hans födelsestad, och han upp- 
■o&s i dennes hus samt blef dess föreläsare.

nmpande med näringsomsorger besökte han 
|!l;an skolan i Berlin och universitetet i Halle. 

ran sin nödställda belägenhets elände höjde 
g’dn blicken upp till den stjerna, hvilken så- 

Orn ledande genius upplyste hans lefnads
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stig: de gamle grekernas bildande konst bief 
hans åtrå och längtan, af kärlek till denna ut-, 
härdade han behof och hunger, uppoffrade 
nattens sömn och dagens glädje. Sedan han 
flera år mödosamt dragit sig fram såsom en
skild lärare, erhöll han 1743 en tjenst som 
konrektor i Seehausen, och undervisade nu 
obildade gossar i första grunderna att läsa 
och skrifva. Efter fem år skref han till den 
lärde grefve Biinau på Nöthenitz vid Dresden, 
hvilken egde ett förträffligt bibliotek, och an
höll hos honom att blifva anställd som dess 
bibliotekarie. Tyvärr var platsen redan upp
tagen ; men grefven tog honom i sin tjenst 
som sekreterare. Här lefde han under lärda 
sysselsättningar flera år rätt förnöjd, bildade 
sitt konstsinne genom konstskatterna i Dres
den och genom umgänget med dervarande 
konstvänner, samt emottog med hänryckning 
påfliga nuntiens i Dresden förslag, att resa 
till Rom, hvarest nuntien skulle förskaffa ho
nom en plats vid vatikanska biblioteket, o® 
han förut öfvergick till den katolska kyrkan.

Att se Rom hade varit Winkelmanns lif" 
ligaste ungdomsdröm, och efter långt dröjs
mål afsade han sig den protestantiska reli
gionen, reste vid 38 års ålder till Rom, fann 
derstädes i målaren Raphael Mengs en tro
gen vän, och antog, då nuntien i Dresden 
icke höll sitt ord, hos kardinal Albani cn
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anställning såsom bibliotekarie samt att hafva 
uppsigten öfver dess antiker. Sedermera ut
nämndes han att hafva högsta inseendet öf
ver fornletnningarne i och omkring Rom. Vid 
denna tid fulländade han sitt vigtigaste ar
bete; "Geschichte der Kunst der Alten”, se
dan han fyra gånger undersökt Neapels an- 
tiqviteter samt i Herculanum och Pompeji 
gjort en myckenhet nya upptäckter.

Högaktad både af italienarne och sina 
bmdsmän, samt i besittning af en indrägtig 
tjenstbefattning, stod Winkelmann på höjden 
af sin lycka och sitt rykte, då han år 1768 
fattade beslutet att besöka sina vänner i Tysk
land. Han ville resa ända till Berlin; men 
redan i Tyrolen blef hans lynne dystert och 
?rol>gt, han blef melankolisk och förklarade 
* München för sitt ressällskap, att han skulle 
återvända till Rom. Öfver Wien, hvarest 
kejsarinnan Maria Theresia gaf honom rika 
skänker, tog han vägen till Triest, för att 
derifrån afsegla till Ancona. Då trängde sig 
På honom en föraktlig italienare, vid namn 
Al'cangeli, som tre år hade suttit på tukthus 
®ch nu bodde i samma värdshus, som Win- 
keltnann. Denne förstod att till den grad 
‘‘.'■vinna sig hans förtroende, att Winkelmann 
k‘8ade honom skådepenningarne af guld, hvil- 

a han erhållit i Wien. Bofven beslöt att 
“orda egaren och sätta sig i besittning af

■Litt.-llisi. 5
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denna skatt, och utförde sin föresats den 8 
Juni 1768. Under det Winkelmann satt vid 
sitt skrifbord och samtalade med honom, ka
stade italienaren en snara öfver den förres 
hufvud, då Winkelmann sprang upp och sökte 
att försvara sig. Men Arcangeli gaf honom 
tem knifstyng, och flydde, när kammartjena- 
ren rusade in. Winkelmann dog redan sam
ma dag. Arcangeli blef ertappad och råd
bråkad på ett torg, som låg midt emot skåde
platsen för hans brott.

Winkelmann skapade genom sitt odödlig» 
verk: "Geschichte der Kunst" (1764) ett nytt 
åskådningssätt af de antika konstskatterna. 
Bildad genom de grundligaste forskningar på 
den klassiska archäologiens område, var han 
mera än någon annan kallad att intränga i 
djupet af det antika konstväsendet, och med
delade sina skildringar i det ädlaste och mest 
fulländade framställningssätt. ”Hans stil”, sä
ger Herder, ”liknar ett konstverk af de gamle. 
Bildad till alla delar, framträder hvarje tanke 
och står der ädel, enkel, upphöjd och full
ändad."

För den historiska framställningens prosa 
finna vi mönster i skrifterna af Justus Mö- 
ser (1720 — 1794), en skriftställare för folket 
i ordets ädlaste bemärkelse, hvilkens "Osna-



147

bi'iickische Geschichte’’ är det första foster
ländska historieverk af betydenhet; af den 
utmärkte kyrko-historieskrifvaren Joh. Matth. 
Sehröckh (1733—1808); af Aug. Ludv. von 
Schlözer (1735—1809) m. fl. — Filosofiska 
sanningar blefvo i ett gediget, populärt språk 
framställda af: Joh. Georg Zimmermann, 
1728—1795 (Betrachtungen Uber die Ein
samkeit; Vom Nationalstolze); Hans Caspar 
Sirzel, 1725—1803 (Das Bild eines wahren 
Patrioten); Joh. Georg Sulzer, 1720—1779 
(Allgemeine Theorie der schönen Wissen
schaften); Moses Mendelssohn (1729—1786); 
Thomas Abbt (1738—1766); Christian Garve 
(1742—1798); Joh. Jak. Engel (1741-1802).

Såsom kritiker förvärfvade Fredrik Ni- 
°olai sig förtjenst. Han var född i Berlin 
den 18 Mars 1733 och dog derstädes såsom 
bokhandlare och ledamot af Vetenskapsaka
demien den 8 Januari 1811. Han var upp- 
hofsman till de inflytelserika tidskrifterna: 
Bibliothek der schönen Wissenschaften”, 

„Briefe, die neueste Literatur betreffend" och 
Allgemeine deutsche Bibliothek”, samt för- 

frttade flera romaner, livilka då gjorde upp
seende, såsom ”Leben und Meinungen des 
"Agister Sebaldus Notbanker” o. s. v.

Såsom andliga vältalare lyste: Joh. Lo- 
renz von Mosheim (1694—1755), A. F. Sack
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(1703 1786), J, F. w. Jerusalem (1709— 
1789), J. J. Spalding (1714—1804) m. fl.

. Afvenledes omnämna vi en man med ädelt 
hjerta och from vandel, den bekante stifta
ren af herrnhutiska sekten grefve Nie Ludí 
von Zinzendorf, född i Dresden den 26 Maj 
1700 och död i Herrnhut den 9 Maj 1760, 
hvilken på ett något utdraget och himlande 
sprak utgaf flera salvelsefulla skrifter och 
diktade mången förträfflig psalm. En lär
junge af den store menniskovännen Aug. Herffl. 
Francke och på universitetet i Wittenberg 
bildad till teolog, var1 hans ifriga önskan att 
den kristna kyrkan skulle pånyttfödas och, 
om möjligt, de tre trosbekännelserna förenas 
till ett stort, allmänt och till den första kri
stendomens enhet återfördt brödraförbund. 
Dä år 1722 några ifrån Böhmen utvandran
de familjer mähriska bröder vände sig till 
honom med anhållan, att få nedsätta sig pH 
hans gods, anvisade han dem egendomen 
Berthelsdorf till boningsställe, gaf dem en 
predikant, uppbyggde för dem ett skolhus 
och år 1724 en bönsal, samt tog afsked från 
sitt hofrådsembete i Dresden, för att ställa 
sig i spetsen för den nya församlingen. Den
na hade satt sig ned på Hutberg vid Ber
thelsdorf och kallat stället Herrnhut. En 
broderlig, arbetsam och from anda blef rå
dande inom den nya församlingen, och on>

’■'■'M m



roan också med skäl förebrår den många 
barnsligheter i dess böner och sånger, samt 
de i deras sånger beständigt återkommande 
bilderna af får och lam, af blod och sår, af 
förening med själens himmelske brudgum, 
så har den likväl verkat förtjenstfuilt genom 
det kristna missionsväsendets befrämjande. 
Grefve Zinzendorf genomreste i den nya brö- 
draföreningens angelägenheter en stor del af 
Europa, seglade till och med öfver till Ame
rika och var ända till sin död outtröttligt 
verksam att uppnå det mål, efter hvilket hans 
själ ifrån ungdomen sträfvat.

ÅTTONDE AFDELNINGEN.

Litteraturens högre blonistring ifrån Herder och Goethe 
(1770) till närvarande tid.

Genom Klopstocks djupa hängifvenhet för 
Gud och fäderneslandet, Lessings omstör
tande, men tillika återuppbyggande verksam
het inom nästan alla vetandets områden, samt 
Wielands friare och gladare verldsåskådning, 
hade en så stark gäsning uppstått hos ung
domen, sådan den icke återfinnes under någon
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annan period af tyska litteraturen. De uppåt- 
strafvande snillena uppträdde öppet emot allt 
oraldradt och utlefvadt, emot tung lärdom 

och alla återhållande skrankor i skolan, hem
met och staten. ”Man handlade", säger Ger- 
vinus, ”efter den allmänna känslan och egna 
böjelser; man gjorde med aningsförmågan in
grepp i vetandets rike; man sökte på dik
tens och konstens område en kraft, som ieke 
eiter föreskrift och reglor mödosamt uppförde 
arbeten, utan med Skaparens allsmäktiga 
varde på en gång framkallade skapelser, 

livilka tillika inom sig sj'elfva egde sina la
gar. Denna kraft kallade man geni: allt 
skulle vara skapadt sjelfständigt, vara origi
nal; naturen var lösen för denna genomgångs- 
period, hvilken man (efter en af Klinqers 
dramer) betecknande kallat

Storm- och kraftperioden,

eller kraftgeniernas tid. Den börjar omkring 
ar 17b7 med Herders uppträdande, inneslu
ter, utom denne sjelf, den unge Goethe, båda 
grefvarne Stolberg, Lavater, Basedow, Lenz, 
Klinger och andra mindre betydande snillen, 
samt slutar 1781 med Schiller. Öfvergån- 
gen till denna omhvälfningsperiod bildar ett 
poetiskt snille, som utöfvat ett omisskänligt 
inflytande på Herder:
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Joh. Georg Hamann,
®n djup tänkare, hvilken man för hans stiin- 
• <>m outgrundliga orakelspråk kallat "Nor- 
' ens Magus”. Han föddes i Königsberg den

< Augusti 1730, studerade först teologi, se- 
:an juridik, var informator i Riga och Kur- 
aud, derefter packhusinspektor i Königsberg 

"eh dog på en resa till Münster den 21 Juli 
J88. Misskänd och föga förstådd under sin 
'Istid, är han likväl ett ibland adertonde år- 
'Undradets utmärktaste hufvuden. Uppfylld 
a troende aning kämpade hans djupa snille 
emot all skolvisdom, men tillika emot allt 
genom bruket antaget och allmänt gällande, 
?ft| nedlade på sådant sätt fröet till den 
mftgenialiska stormen. ”Den store Hamann”, 

Säger Jean Paul, ”är en hög himmel, upp- 
,y ul ¡ned teleskopiska stjernor, och intet 
G£ä upplöser många dess dimfläckar.” Detta 
f n har afseende det dunkla och gåt- 
,u a språk, på hvilket alla hans arbeten (So- 

rntische Denkwürdigkeiten für die Lange- 
'C'le Qeg Publikums, 1759, Die Wolken,

yl, Die Kreuzzüge des Philologen, 17G2, 
°‘gatha und Scheblimini, von einem Predi- 

s®r in der Wüste, 1784) äro skrifna. Ge-
Hamanns stundom underliga uppsatser 

¿l| den enda grundtanken, att en ålderdo- 
10118 mening, som blifvit utlefvad, en små-

MBB
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aktig lärdom utan själ och hänförelse häm- 
mar litteraturens flygt till det högre, samt 
att den endast kan upphjelpas derigenom, att 
man återvänder till folkpoesiens enkelhet och 
oregelbundenhet, samt den bibliska poesiens 
enfald. Fröet, som Hamann utsådde, gick 
till blomma i hans landsman Herder.

Johan Gottfried von Herder

står högst ibland sin tids skalder, som sträf- 
vade efter en allsidig bildning. Född i Moll- 
rungen uti Ostpreussen den 25 Augusti 1744, 
var han först skrifvare hos en prest, med
togs sedan till Königsberg af en regements
läkare, för att lära kirurgien, men svim
made vid en disektion, och valde deref- 
ter teologien, hvilken han studerade i Kö
nigsberg, i början under en mycket betryckt 
ställning. På Hamanns förord blef han lä
rare vid domkyrkoskolan i Riga och förestod 
denna befattning fem år. På en resa, under 
hvilken han åtföljde prinsen af Holstein-Eu- 
tin, gjorde han i Strassburg Goethes bekant
skap, antog sedan vid 27 års ålder tjenst 
som hofpredikant och konsistorialråd i Bücke
burg, förmälde sig med dottern till en wiir- 
tembergsk vice amtman, Carolina Flachsland, 
med hvilken han förut blifvit bekant vid sin 
resa genom Darmstadt, och ingick med glä-

•w. .• r/œiy -vm
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c.)e på Goethes förslag att såsom general- 
?uPurjutendent oeh konsistorialråd nedsätta sig 
!  e*mar, helst han icke kände sig lycklig 
1 8|n ställning uti Bückeburg. Två och trettio 
ar gammal, flyttade lian till Weimar och 
^mottogs der med utmärkelse. Weimar bör
jade då (1776) att blifva samlingsplatsen för 
*etlIla tids största snillen. Utom Goethe, vi- 

ades redan Wieland vid det glada, veten- 
Raps- oc], konstälskande hofvet hos hertigin- 
dn (Anna) Amalia, en prinsessa af Braun- 

^C1Weig, storhertigens af Sachsen-Weimar 
arl Augusts moder och uppfostrarinna, ett 
Uutimmer, utmärkt genom en sällsynt för- 
ning af snillets och hjertats förträffligaste 
Kunskaper (född 1739, 'död 1806). Herder 

0 den lyckan att åtfölja henne till Italien 
c utnämndes vid sin återkomst till vice 

President i öfverkonsistoriet. Sedermera blef 
su presi(]enf och af kurfursten i Bajern upp- 

ulligt stånd. Under de sista lef- 
... saren var han mycket sjuklig, och afled 

ä 1 a den 18 December 1803 vid 59 års 
“iuer.
... Ehuru begåfvad med allt, som erfordras 
tat C°1 I'ar l’kväl Herder icke förfat- 

uagot enda poetiskt originalarbete af större 
ydenhet. Dcrcmot förstod han bättre, än 

. Suga andra, att fullkomligt tillegna sig och 
lla efterbildningar återgifva utländska lit-



teraturalsters anda. Hit höra öfversättnin- 
garne af de österländska sagorna, skaldestyt' 
kena och tänkespråken, Österlandets lärorika 
berättelser, som blifvit meddelade i "Die 
Palmblätter", grekernas till parabler ombil' 
dade myther i ”Die Paramythien”, men fram
för allt hans "CïcZ", efter spanska roman
ser ombildad med eget poetiskt snille. 1 
detta sistnämnda verk har Herder på etf 
sätt, som endast var möjligt för en verkli? 
skald, sammansmält till ett poetiskt helt det, 
som i spridda spanska romanser och kröni
kor berättas om Cid *).

*) Don Rodrigo Diaz, med binamnet "Cid”, did 
år 1099, var en utmärkt hjelte i Castilien och bid 
etter sin död ofta besjungen af sitt fädernesland 
skalder.

Herders tidigaste författareverksamhet vaf 
af kritisk natur. Han uppträdde år 176Í 
först på den litterära skådeplatsen med "Frag
mente zur deutschen Literatur", i hvilka han 
framställde sina åsigter öfver språket od1 
skaldekonsten. Till dem anslöto sig snart 
"Die Kritische Wälder", i hvilka han yW' 
rade sig öfver omdömena rörande konsten, 
som Lessing uttalat i sin "Laokoon". Deref- 
ter blef han försvarare af natur- och folh\ 
poesien i de tillsammans med Goethe utgifnL 
"Blätter für deutsche Art und Kunst", samt
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i skriften ”Stimmen der Völker", hvilken ut
kom år 1778 och utgör en samling af folk
sånger, i hvilken de olika sinnesförfattnin
gar, själstillstånd och karaktersdrag, som 
hafva öfverhanden hos särskilda nationer, 
äro uppfattade och återgifna med en öfver- 
raskande trohet och enkelhet.

Ibland de filosofiska skrifterna är Herders 
mest betydande och i allmänhet vigtigaste 
verk: "Ideen zu einer Philosophie der Ge
schichte der Menschheit" (1784), en berömd, 
men ofulländad skrift, som i sin helhet åda
galägger författarens sträfvanden. I sina 
"Briefe, das Studium der Theologie betref
fend" bemödar Herder sig att lifva de unga 
teologerna för en poetisk uppfattning af kri
stendomen, och i hans mästerligt skrifna bok: 
"Geist der hebräischen Poesie" anbefaller han 
at ungdomen Bibeln, hvilken han sjelf så 
högt älskar.

Herders samtliga verk omfatta 60 band 
°ch bära vittne om hans storartade mångsi
dighet. Öfverallt andas en poetisk åskåd
ning och fantasirik bildningsförmåga. Hos 
honom förenade sig grekisk lefnadsfriekhet 
med österländsk värdighet, hvarmed han till
lika förenade det djupt kristliga. Han om
fattade det förflutna och närvarande, gammalt 
och nytt, alla tiders och himmelstrecks folk
slag, alla vetenskapers område. Genom detta
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välde öfver hela det andliga området tryckte 
Herder prägeln på Tysklands andra klassi
ska period. Der Herder slutade, böriade 
Goethe. J

Johan Wolfgang von Goethe,

Tysklands störste skald, mästare i alla slag 
af skaldekonsten, föddes i Frankfurt am Main 
den 28 Augusti 1749. Hans fader, som här
stammade från en gammal patricisk familj i 
denna stad, var kejserligt råd, juris doktor, 
samt bildad genom resor, och vän af konsten, 
tillika en välmående man. Förtrogen med de 
gamla och nyare språken, undervisade han 
sjelf sonen och tog endast för det hebräiska 
språket till hjelp den gamle rektorn i sta
dens lärda skola. Goethes moder var ett 
fruntimmer med snille och liflig inbillnings- 
kraft, samt isynnerhet utmärkt för sin skick
lighet att berätta.

Tidigt sysselsatte sig den unge Goethe 
med teckningskonst, musik och språkkunskap, 
och genom den gynsamma omständigheten, 
att under sjuåriga kriget en konstälskande 
fransk officer var inqvarterad i föräldrarnes 
hus, erhöll han ett förträffligt tillfälle att lära 
sig känna och bedöma målarkonstens alster, 
men också tillika att vinna en stor färdig
het i franska språket. Sexton år gammal
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reste han till universitetet i Leipzig, för att 
studera juridiken. Men snart blef här icke 
mera frågan om någon ordentlig plan för 
hans studier. Poesien och den bildande kon
sten drogo den fantasirike ynglingen mera 
till sig, än den torra rättsvetenskapen. Wie
land och Shakspeare voro hans älsklings- 
skalder och föreståndaren för Leipzigs konst
skola, målaren Oeser, befordrade hans smak 
för den sköna konsten, och Dresdens bilder- 
galleri öppnade för honom en ny verld; Ock
så utöfvade den fina sällskapstonen i Leip
zig samt umgänget med flera bildade frun
timmer ett välgörande inflytande pa den kraft
fulle, djerft framåtskridande ynglingen. Re
dan då yttrade sig häftigt hos honom hågen 
för poetiska skapelser; men vid hans in
skränkta läge såg ban sig nödsakad, om han 
önskade en säker grund för sina skaldestyc
ken, att ”söka allt inom sig sjelf, och på 
sådant sätt börjades den rigtning, hvarifrån 
han under hela sin lefnad icke kunde afvika, 
nemligen att förvandla det, som gladde eller 
plågade, eller eljest sysselsatte honom, till 
en bild, en dikt, för att både ordna sina 
begrepp om de yttre tingen och i sitt inre 
lugna sig deröfver". Utom några sma san
ger, uppstodo då lustspelen ”Laune der Ver
liebten" och ”Die Mitschuldigen”.

År 1768 reste han ifrån Leipzig och åter-
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vände till föräldrahemmet, sjuklig, till följd af 
mången ungdomens obetänksamhet. Efter ett 
års förlopp skickade fadern honom till Strass
burg, för att der fortsätta de juridiska stu
dierna. Här lärde lian känna Herder, som 
då uppehöll sig derstädes för en ögonsjuk
dom och genom sitt umgänge utöfvade på 
honom ett betydligt inflytande. För öfrigt 
studerade Goethe äfven i Strassburg mindre 
juridik, än kemi och anatomi. Likväl blef 
han promoverad till juris doktor och åter
vände såsom sådan till Frankfurt, men flyt
tade snart till Wetzlar, för att vid derva- 
rande rikskammarrätt inhemta kännedom om 
den tyska stats- och civilrätten. Ifrån hans 
vistande i Wetzlar är första delen till "Wer- 
thers Lidande” hemtad. Werther, hvilkens 
sorgliga slut denna roman skildrar, är ingen 
annan än den unge Jerusalem (son af den 
för sin vältalighet såsom predikant berömde 
braunschweigiske abboten Jerusalem), b vilken 
då tillika med Goethe studerade processord
ningen vid rikshofrätten och sköt sig af me
lankoli.

Redan efter några få månader, vid slu
tet af sommaren 1772, vände Goethe ryggen 
till sin otrefliga ställning i Wetzlar, för att 
efter faderns önskan egna sig åt rättegångs
verket i Frankfurt; men tillika sysselsatte 
han sig nu mera allvarligt med att fullborda

”• MW
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sina förut började litterära arbeten. Snart 
utkommo de båda verken, som pa honom 
vände hela Tysklands uppmärksamhet, nem- 
ligen: ”Götz von Berlichingen” (1773) och 
"Werther’s Leiden" (1774). "Goethes lust så
som student efter vapenklang”, säger M. Car
riere, "uttalades i Götz, och liksom denne 
under en tid utan någon, som kunde styra 
det hela, hjelper sig sjelf och utandas sitt 
lif med ropet på frihet, likaså afskakade skal
den franska dramats antagna reglor och gaf 
oss icke så mycket den till enhet samman
bundna utvecklingen af en stor handling, som 
en brokig kedja af scener derigenom, att han 
bredvid hjelten äfven framställde hans mot
bild i Weisslingen och Adelheid, samt redan 
valde sin rigtning, att i dramat hufvudsakli- 
gen vara karakterstecknare. Tillika afskar 
han med tidigt mognadt konstsinne, för det 
helas skull, de praktfullaste utväxter af sitt 
yppiga snille i det första utkastet i och ge
nom kraftfullheten hos personerna och i språ
ket, genom det tyska tänkesättet och tonen, 
samt genom händelsernas och dialogens ra
ska gång eröfrade detta arbete med storm 
folkets hjertan och bibehåller ännu sitt oemot
ståndliga välde."

"Götz" och "Werther" grundläde Goethes 
rykte. Efter dem följde snart sorgspelet 
"Clavigo", och innan kort tog äfven skaldens
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yttre lif en afgörande vändning. Under ett 
vistande i Frankfurt läto de unge weimarske 
prinsarne presentera Goethe för sig och, in
nan ännu ett år var förflutet, inbjuda honom 
till hofvet i Weimar. Goethe inträffade der 
den 7 November 1775, för att snart för be
ständigt blifva fjättrad vid denna ort. Föl
jande året utnämndes han af Carl August, 
hvilken under tiden hade tillträdt regeringen, 
till geheime-legationsråd, 1779 till verkligt 
geheimeråd, 1782 till kammarpresident oeh 
upphöjdes af Josef II i adligt stånd. År 
1786 reste han till Italien och uppehöll sig 
företrädesvis i Rom till år 1788. Vistandet 
i Italien medförde stor vinst, emedan å ena 
sidan skaldens konstsinne skärptes genom 
egen åskådning och mångsidigt umgänge, å 
den andra den poetiska kraften väcktes till 
nya blommor. Här kom ”Iphigenie” till mog
nad, ”Egmont" fulländades och utkastet gjor
des till "Tasso”. Sedan Goethe år 1792 hade 
åtföljt sin hertig under fälttåget i Champagne, 
börjades för honom ett nytt lif, då han 1794 
ingick en närmare vänskap med Schiller. 
Personlig bekantskap med denne utmärkte, 
i snille honom jemnlike man hade han efter 
återkomsten ifrån Italien gjort vid ett sam
manträffande i Rudolstadt, utan att likväl i 
början ingå med honom i något förtroligare 
förhållande. Äfven då Schiller följande året
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bief professor i det närbelägna Jena, egde 
under den första tiden ieke något vänskap
ligare närmande rum emellan de bada skal
derna. Men slutligen år 1794 närmade de 
sig hvarandra, då Schiller var i berad att 
utgifva tidskriften ”Die Horen"; ifrän detta 
ögonblick utvecklade sig emellan dem en 
beständig vänskap, hvilken icke upphörde 
förr än med Schillers död. ”Det vore omöj
ligt” — Säger Johannes Minckwitz i "Neu
hochdeutscher Parnass” — "att i korthet skil
dra de oskattbara fördelar, som de ömsesi
digt hade genom ett oafbrutet utbyte af tan
kar, planer och förhoppningar. Deras bref- 
vexling ifrån 1794 till 1805 lemnar derpå 
det omedelbaraste, renaste och fullständiga
ste beviset. Vid Goethes andliga sol mog
nade Schiller fullkomligt och Goethe stålsat
tes samt uppreste sig åter vid den ett år
tionde yngre kamraten. För honom börjades 
med detta vänskapsförbund "en ny vår, un
der hvilken allt gladt grodde bredvid hvart- 
annat och framträdde ur de öppnade fröna 
och grenarne”. Uppfylld af tacksamhet af- 
gaf han i början af år 1798 den bekännel
sen till Schiller, att denne hade ”förskaffat 
honom en ungdom för andra gången och ånyo 
gjort honom till skald, som han nästan hade 
upphört att vara”. Vid denna tid fullända
des "Meisters Lehrjahre", diktades "Hermann
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und Dorothea” och första delen af ”Faust” 
fullbordades.

Då förskräckelsen för Napoleons krig äf- 
ven började sprida sig öfver det mellersta 
och nordliga Tyskland och under kanondun
dret från slagtningen vid Jena (Oktober 1806) 
förmälde Goethe sig med fröken Christina 
Vulpius, med hvilken han redan en längre 
tid lefvat i förtroligt umgänge; och år 1809 
tog han afsked ifrån sin tjenst i staten, men 
återtog 1815, efter fredens återställande, sin 
plats, nu såsom förste statsminister. Efter 
hertig Carl Augusts död 1828, lefde han, 
tillbakadragen från statsangelägenheter, om- 
vexlande i Jena, Weimar och det mycket 
vackert belägna Dornburg, lycklig genom den 
sorgfriaste ålderdom och hela det bildade Eu
ropas aktning. Under denna sista period 
författade han ”Die Wahlverwandtschaften”, 
”Dichtung und Wahrheit”, "Der westöstliche 
Divan" och andra delen af ”Faust". Hans 
enda sons tidiga död, som inträffade 1830 i 
Rom under en italiensk resa, beredde likväl 
den åttioårige gråhårsmannen ännu en bitter 
smärta. Efter en kort, plågfri sjukdom slu
tade döden den 22 Mars 1832 Goethes rika 
lif och välsignade verksamhet, lians sista 
ord voro: ”Mera ljus!" Han hvilar i wei- 
marske furstarnes graf bredvid sin ungdoms
vän Carl August samt Fredrik von Schiller.
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Goethe var af naturen sa herrligt begaf- 
vad, som få dödlige, och likaledes hade lyc
kan ifrån vaggan till grafven uttömt öfver 
honom sina skönaste välsignelsers ymnighets- 
horn. Om det är sannt, att tyskarne ofta 
visat sig otacksamma emot sina störste män, 
så inträffade detta likväl icke med Goethe, 
1>vilkens första skaldestycken af nationen emot- 
togos med samma ärebevisning, som hans 
mannaålders och ålderdoms verk.

I Tyskland öfverträffar Goethe ensam allt 
som under två menniskoåldrar i andra län
der blifvit framalstradt skönt och stort; 
han ensam fyller ett halft århundrade ge
nom sina verk, som ständigt väcka ny be
undran; honom var det förunnadt, att un
der en lång lefnad genomgå alla skalde
konstens banor. För att bilda sig ett riktigt 
omdöme om honom, bör man erinra sig allt, 
som hans snille har skapat: lyriska dikter, 
i hvilka alla sinnesstämningar, alla känslor 
äro återgifna, af hvilka menniskan är förmö
gen, ifrån den lätta, skämtsamma sången till 
den sorguppfyllda klagotonen; oder; lärodik
ter i Horatii anda; romanser och ballader, 
än behagligt glada, än tragiska och fasans
fulla; behagliga idyller, isynnerhet den för
träffliga målningen af tysk huslighet och bor- 
gardygd: "Hermann und Dorothea” (1797); 
romaner, hvar och en skrifven i sin egna



färgskiftning och särskilda tankegång: den 
sentimentalt-lyriska ”Werther” (1774), den 
naivt-episka ”Wilhelm Meister” (Lehrjahre, 
1795, anderjahre, 1821), hvilkens hufvud- 
sakliga innehall har afseende på konstnärens 
otvungna och äfventyrliga lefnadsförhållan- 
den, de idylliskt-breda ”Wahlverwandtschaf
ten" (1810).

Och alla dessa förträffliga alster, af hvil- 
ka hvart och ett bär inom sig en egen li
ten verld, huru mycket öfverträffas de icke 
af Goethes dramatiska arbeten! I ”Götz von 
Berlichingen" (1773) skildrar skalden huru 
det obildade, kraftfulla och frihetsälskande 
riddarväsendet måste efter häftig strid vika 
för den lagbundna ordningen och politiska 
undergifvenheten; i ”Iphigenia” (på prosa 
1779, pa vers 1786) återgifver han fornål- 
derns stora och ädla tänkesätt med den mo
derna vekheten och innerligheten; "Egmont", 
hvartill likaledes utkastet gjordes i de yngre 
åren, men som icke fulländades förr än efter 
den italienska resan, skildrar i Shakspearcs 
anda den nederländska frihetshjelten, hans 
älskvärdhet, sjelfförtroende och tapperhet; 
glanspunkten i denna tragedi ligger i scenen 
med Clara; ”Torquato Tasso” (på prosa 1780 
— 81, pä vers 1787—89), ett med all språ
kets och välljudets tjusningskraft prunkande 
mästerstycke, åskådliggör motsatsen emellan
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skaldens lif ocli verldslifvet, samt visar i den 
olycklige Tassos bild huru lifvets högsta goda, 
skaldekonsten och kärleken, äfven kunna 
blifva de förderfligaste, när de ökas till pas
sion. Detta styckes karaktersteckning är tro
ligen det finaste, lenaste och mest genom
skinliga, som hela tyska dramatiken har att 
uppvisa. Vi vandra i en italiensk trädgård 
med dess lagerträd och cypresser, dess orange
doft ocli varma sydliga himmel, och roman
tikens glans är lysande utbredd öfver det 
hela. Idé, karakter, handling, tid och ort, 
det ena öfverensstämmer med det andra, föl
jer af det andra, och sålunda vinna vi, oak- 
tadt allt öfverflöd, ett eget intryck af det 
hela.

Men i intet verk har Goethe med sadan 
fullhet i tankar nedlagt sitt innersta lif och 
tillika det skönaste, djupaste, mest förbor
gade, som skalden förmår uttala, som i sin 
dramatiska dikt Faust. Öfver detta mäster
verks uppkomst yttrar sig skalden sjelf: ”Jag 
kände i mitt inre intryck af sinnlig, lefnads- 
full, angenäm, brokig, hundrafaldig beskaf
fenhet, sådana som en uppretad inbillnings- 
kraft erbjöd dem för mig, och jag hade så
som skald icke något mera att göra, än att 
i mig afrunda och utbilda dessa åskådningar 
och intryck samt så lifligt framställa dem, 
ett andra erhöllo samma intryck, då de hörde



166

eller sågo livad jag framställde” — och på 
ett annat ställe yttrar han sig öfver idéen, 
som ligger till grund for dikten: ”Fausts ka
rakter, på den höjd, till hvilken den nya ut
bildningen ur den gamla och obildade folk
sagan gjort den åskådlig, framställer en man, 
som känner sig otålig och besvärad i de 
allmänna jordlifvets inskränkningar, anser be
sittningen af det högsta vetande, njutningen 
af det skönaste goda för otillräckliga att äf- 
ven på det minsta sätt tillfredsställa sin läng
tan; en ande, som derför vänder sig åt alîa 
sidor, men alltid återvänder olyckligare”. — 
Endast i sammanhang med en fantasi, som 
upplyser hvad som kan synas otydligt, kan 
man helt och hallet fatta det aningsfulla dju
pet i detta det upphöjdaste tyska skaldeverk; 
men till och med vid det mest uppmärksam
ma deltagande för de deri rådande tänkesät
ten och känslorna skall likväl alltid mycket 
förblifva gåtlikt. Goethe har arbetat derpå 
under hela sin lifstid. Redan år 1773 för
fattades de första scenerna så, som de först 
utkommo i första upplagan af Goethes skrif
ter (8 delar, Leipzig 1787—1798), under be
nämningen "Fragment”. Tillkommet är (vi 
tala om första delen) efter italienska resan 
obetydligt, nemligen hexköket, hvilket Goethe 
skref i Rom uti Borghesiska trädgården. Der- 
emot utgafs år 1808 Faust såsom ”tragedi”,
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betydligt tillökad med Fausts monolog o. s. v. 
Den andra delen af Faust började Goethe 
är 1800 och fullbordades ifrån 1825 till 1831. 
Det synes som Goethe med denna andra del, 
hvilken till det väsendtliga är en lärd dikt, 
velat efterlemna till det kommande slägtet 
ett testamente, för att derpå öfva sin skarp
sinnighet, en nöt att derpå försöka tänderna.

Goethes lustspel, till största delen ung
domsarbeten, äro obetydliga i jemförelse med 
bans allvarliga dramatiska dikter. Ibland 
bans många vetenskapliga verk, som afhandla 
naturvetenskaperna och de sköna konsterna, 
nämna vi hans Italienska Resa, hans Resor 
i Schweiz, vid Rhen och Mainfloden, hans 
Benvenuto Cellini, Winkelmann och dess år
hundrade, hans Optik, Färglära, Försök att 
förklara växternas metamorfos m. fl. Slut
ligen måste vi ännu omnämna hans förträff
liga poetiska bearbetning i hexameter af Rei
neke Fuchs (1793).

Söka vi bilda oss ett allmänt omdöme 
om Goethe, så möta oss ur hans verk isyn
nerhet två egenskaper: friskheten och skön
heten i tankar och framställning. Goethe har 
i sina skaldestycken endast återgifvit det, 
som han verkligen öfverlefvat, sitt eget hjer- 
tas känslor; han diktade af inre behof och 
ondast när hans själ blef utifrån drifven der
ail af ett trängande behof. Derför finnes
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hos honom icke något onaturligt, skrufvadf, 
ingen lañad känsla, med ett ord, han gifver 
oss sanning i hvart och ett af sina ord. Och 
likson^ hvarje sann själ tillika är en skön 
själ, så finna vi på samma sätt en oförgäng
lig skönhet utgjuten öfver alla hans arbeten. 
Osökt är uttrycket af hans skönhet, det är 
uttrycket af den sköna naturen sjelf; den 
ursprungliga känslan, som hvilade hos ho
nom för harmoni, kärleken till konsten och 
hänryckningen öfver den klassiska fornålderns 
storhet voro den fruktbringande jord, ur hvil- 
ken den strålande skönheten af hans konst
stycken höjde sig. Derför kallar Ludvig 
Wachler honom med rätta för: "den störste 
och rikaste bland våra skalder, naturens 
och mensklighetens förtrogne, hvilken har 
utforskat skönheten i det menskliga under 
de mest olikartade förhållanden, urskiljt det 
snillrika i alla tiders konststräfvanden och 
genom salig sjelfkänsla vunnit en yppig frukt
samhet på herrliga verk.”

Bland kämparne under denna litterära 
jäsningstid, hvilken man betecknat med nam
net af storm- och kraftperioden och till hvil
ken äfven Goethes ”Götz” och ”Werther” 
höra, är
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Fredrik Maximilian von Klinger 

en ibland de fruktbaraste. Han föddes i 
Frankfurt am Main den 19 Februari 1753, 
försökte sig redan såsom student uti Gies
sen i dramatiska arbeten, tjente sedan som 
österrikisk underlöjtnant i bäjerska succes- 
sionskriget, gick 1780 i rysk tjenst, var un
der kejsarinnan Catharina II redan, öfverste, 
under Paul generalmajor och föreståndare för 
kadettkorpsen samt slutligen under Alexander 
generallöjtnant. Efter fyrtioårig tjenstetid 
nedlade han sina embeten och dog den 25 
Februari 1831. Hans första dramer: "Die 
Zwillinge", ”Conradin”, ”Sturm und Drang” 
°ch ”Medea” gjorde epok genom sin otyglade 
kraft och gåfvo namn åt den dåvarande ti
den af strid emellan idealet och verlden, 
hjertat och förståndet, naturen och kulturen. 
1 en mera luttrad smak skref han romanerna : 
”Faust’s Leben, Thaten und Höllenfahrt”(1791), 
”Geschichte Rafael’s de Aquilas”, "Die Reisen 
vor der Sündfluth", ”Der Faust der Morgen
länder" ; dock bära äfven de, samt till och 
med den bästa bland dem: ’’Der Weltmann 
und der Dichter”, prägeln af en mörk åskåd
ning af lifvet.

I samma manér arbetade den dramatiske 
författaren J. M. Reinhold Lenz (ifrån Lif- 
land, 1750—1792), hvilkens stycken: "Der
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Hofmeister”, ”Der neue Menoza" (båda 1774) 
m. fl. äro, såsom Gervinus uttrycker sig, 
vilda, vårdslöst på hvarandra kluddade mål

ningar, utan att förråda det minsta ordnings
sinne samt romanskrifvaren Wilhelm Heinse 
(fodc den 16 Februari 1749 i Langenwiesen 
vid Ilmenau uti Thüringen, slutligen lektor 
bos kurfursten af Mainz, hofråd och biblio
tekarie, död den 22 Juni 1803), hvilken i 
sm Ardinghello und die glUckseeligen Inseln” 
(1787), ”Hildegard von Hohentbal" (1795) 
m fl. yttrar sig med snille och fantasi, men 
tillika med njutningslysten sinlighet öfver 
konstens föremål, öfver det antika idealet 
och den nederländska sanningen (i naturens 
framställning).

Uet göttinyska skaldeförbundet 
eller lundförbundet.

Under det i dessa kretsar skådespelet 
och romanen bearbetades, bildade sig i Göt
tingen af Klopstocks anhängare en skola, 
som isynnerhet använde de nya ästetiska ' 
grundsatserna på den lyriska skaldekonsten. 
Medelpunkten för densamma bildade i början 
Henrik Christian Boie (född 1745 i Meldorf 
uti Holstein, död 1806 såsom etatsråd i sin 
födelseort). Denne ankom 1769 till Göttin-
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gen och förenade sig följande aret med Fredr. 
Wilh. Gotter (ifrån Gotha, sedermera ge- 
heimesekreterare hos hertigen af Gotha, född 
1746, död 1797) för att utgifva "Deutscher 
Musenalmanach", ett företag, som isynnerhet 
blifvit föranledt genom den i Frankrike ut- 
gifna vittra almanachan "Le Mercure de 
Prance", och understöddes af Kästner. . Ef
ter Gotters snart inträffade bortresa ifrån 
Göttingen besörjde Boie utan honom alma
nachans utgifvande (till 1775), och omkiing 
Boie bildade sig denna krets af sträfsamma 
ynglingar, som är känd under benämnin
gen ”Göttingska skalde- eller lundförbundet . 
Också från personer utom Göttingen erhölls 
månget bidrag till almanachan; isynnerhet 
lemnade Goethe ifrån Wetzlar ett betydligt 
antal skaldestycken. I sjelfva Göttingen var 
det först Bürger som anslöt sig till Boie 
och lemnade honom bidrag (1771). Genom 
honom blef Boie då först bekant med andra 
rikt begåfvade ynglingar, som likaledes voro 
studenter i Göttingen, med: Hölty och Joh. 
Martin Miller. Våren 1772 kom Joh. Ilenr. 
Poss till denna stad och slöt sig till föi bun
det, liksom två mindre betydande hufvuden: 
Carl Fredr. Cramer och Joh. Fredr. Ilahn. 
Lösen för denna förening var Naturen i 
motsats till skolan, och såsom otvifvelaktig 
sanning ansåg man den satsen: ”Skotten Os-
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sian är en större skald än joniern Homeros.'1 
Förbundets ed var "på religion, dygd, kän
slan och en ren, oskyldig qvickhet”. Man 
dansade i aftonens skymning omkring en ek 
och lofvade hvarandra vid månan och stjer- 
nonia en evig vänskap. Klopstock var före
målet för den högsta dyrkan och lyckan gyn
nade de unga svärmarne, att genom de båda 
unga grefvarne Christian och Fredrik Leo
pold Stolberg, som 1772 ingingo i förbundet 
och personligen voro bekanta med Klopstock, 
komma i en omedelbar förbindelse med Mes- 
siadens skald. Vid de enskilda sammankom
sterna inom förbundet sutto bardlärjungarne 
bekransade med eklöf, drucko under helig 
tystnad Klopstocks skål och utropade p e r e a t 
för "sedeförderfvaren Wieland och den illa 
beryktade,Voltaire”. Kleist, vårens sångare, 
var likaledes en stor älskling; äfven Gess- 
ners idyller samt Goethes Götz värderades 
mycket. Någon tid hörde Leisewitz (född 
den 9 Maj 1752 i Hannover, slutligen ge- 
heime-justitieråd i Braunschweig, död 1806, 
bekant genom sitt sorgspel ”Julius von Ta
rent’, 1776) till förbundet. Emot slutet af 
år 1774 voro redan de förnämsta medlem- 
marne flyttade ifrån Göttingen, och då snart 
derefter äfven Boie skildes derifrån, upplö
stes förbundet. Om de förnämsta skalderna 
inom denna krets skola vi tala utförligare.
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Gottfried August Burger, 
den älskade tyske folkskalden, son af en 
Prest, född den 1 Januari 1748 i Wolmer- 
Schwende vid Halberstadt, gjorde tidigt vers, 
studerade i Halle först teologi, sedan juridik, 
reste 1768 till Göttingen, hvarest bans skalde
stycken snart väckte uppmärksamhet, och 
l»>ef 1772 anställd såsom embetsman vid dom
stolen i Altengleichen uti grannskapet af Göt
tingen. Två år derefter gifte han sig med 
dottern till en hannoveransk embetsman, Le
onhard, men olyckligt, emedan han förut fat
tat en häftig kärlek till sin makas knappt 
femtonåriga syster Molly. Efter elfva ar 
kom han genom sin första makas död i äk
tenskaplig besittning af den älskade; men 
äfven denna dog efter ett år. Underben 
tryckande ekonomisk ställning blef lian 1789 
Utomordentlig professor i Göttingen ; men ma
ste lifnära sig genom öfversättningar och ar
beten för betalning. Dertill kom ett tredje 
olyckligt äktenskap med "Schwabeniiiekan1 
Christine Elise Hahn, som sjelf trugat sig 
på skalden, men efter två ar ater blef skild 
från honom. Alla dessa lidanden, till hvilka 
sällade sig en recension af Schiller öfvei 
bans skaldestycken, som djupt sarade honom, 
allt detta verkade förstörande på bade kropp 
och själ, och sålunda var döden, som öfver-
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raskade honom den 8 Juni 1794, en välkom
men vän. Till^ gin karakter var Bürger red
ig O( i god ; sasom skald är han isynnerhet 

af betydenhet genom sina af folket omtyckta 
ballader, ehuru mången grofhet och mindre 
grannlaga sinnliga uttryck skada hans rykte 
sasom skald. Hans ballad ”Lenore" gjorde 
honom till folkets älskling; äfven ”Der wilde 
Jager , "Des Pfarrers Tochter von Tauben
hain och ”Die Entführung" äro lyckade styc
ken E„ särskild förtjenst förvärfvade han 
sig derigenom, att han vårdade sig mycket 
om sonetten, som nästan var trängd i bak
grunden. Också härröra ifrån honom : ”Die 
Wunderbare Reisen und Abenteuer des Frei
herrn von Münchhausen” (1787), som före- 
gifvas vara öfversatta ifrån engelskan.

Ludvig Henrik Christopher Hölty

föddes den 21 December 1748 i Mariensee 
uti davarande kurfurstendömet Hannover, 
hvarest hans fader var predikant. Ända till 
sitt nionde år skall gossen hafva varit "be- 
undransvärdt vacker” (såsom det heter i den af 
J. H. Voss utgifna upplagan af Höltys skalde
stycken). Da förlorade han sin moder och 
angreps samma vecka af så elakartade kop
por, att °hans skönhet försvann och han un
der två års tid med svårighet kunde begagna
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s!na ögon. Så snart dessa voro återställda, 
*ag lian så ifrigt öfver böckerna, att han 
knappt tog sig tid att äta och ofta satt vid 
studerbordet ända in på natten. Tillika var 
nan foglig, stilla, munter och höflig. Tidigt 
visade han böjelse för det förskräckande och 
*nr ensamheten. Helst uppehöll han sig i 
nidrka skogar med böckerna i fickan och 
glädjande sig öfver naturens skönheter. Äf- 
ven kyrkogården var, isynnerhet om aftnarne, 

ställe, der han gerna vistades.
Hans första skaldestycke, om det så kan 

nämnas, skall vara en grafskrift öfver en fa- 
v°rithund, hvilket Hölty författade i sitt elfte 
’• Vid 21 års ålder kom han till universi- 
ntet i Göttingen, för att studera teologi, 
eke förr gn på tredje året af sitt vistande 
erstädes gjorde han bekantskap med Bürger 

®c*> Miller, sedermera äfven med Voss, Boie, 
:|l'n, Leisewitz, Cramer och grefvarne Stol- 

.erg- Isynnerhet slöt han sig till Voss och 
■Her. Mei) blott en kort lifstid var honom 

eskärd; hans blomstringstid sammanfaller 
*®ed göttingska förbundets bästa dagar. Un- 
er hösten 1774 började han blifva allvar- 

sjuk. Han uppkastade blod, och flyt- 
jt e Hll Hannover, för att söka helsan hos 

n beryktade läkaren Zimmermann. Här 
lian den 1 September 1776. — Såsom

står Hölty, näst efter Bürger, högst
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ibland de göttingska vännerna. Hans oder, 
sånger, idyller, elegier ocli ballader utmärka 
sig genom ett hemlighetsfullt behag, som 
isynnerhet bör sökas i det aningsfulla svår
mod, som genomgår dem alla. De bilda vis
serligen blott ett litet och tunnt band, me» 
äro öfverträffade af få i sin popularitet. Hit 
höra elegien till en landtflicka ("Schwermuths- 
voll und dumpfig schallt Geläute"), den be
kanta "Ueb immer Treu und Redlichkeit", 
uppmuntran till glädje ("Wer wollte sich mit 
Grillen plagen?") m. fl.

Den mjuka ton, som karakteriserar Hol
tys sånggudinna, bief äfven anslagen af en 
annan medlem i förbundet, ehuru på ett mer» 
sjukligt sätt, nemligen af

Joh. Martin Miller, 

författare till den fordom berömda känslofull» 
romanen "Siegwart, eine Klostergeschichte 
(1776). Deri beskrifves en dygdig kärlek, 
som slutar med Siegwarts död af sorg P» 
sin Mariannas graf. Skalden tog till före* 
bild Goethes Werther, som utkommit två år 
förut. Siegwart var en lång tid, oaktadt s'11 
tråkighet, den mest omtyckta boken till tid»' 
fördrif för den läsande allmänheten, och Sieg' 
wartsångerna : "Alles schläft, nur silbern schal' 
let Mariannens Stimme noch", samt "Es



177

einmal ein Gärtner, der sang ein traurig Lied", 
sjöngos med mycken förkärlek. Också fram
kallade denna roman många imitationer, ehu- 
ru klander och åtlöje redan då icke sakna
des, t. ex. i parodien "Siegwart oder der auf 
dem Grabe seiner Geliebten jämmerlich er
frorene Kapuziner" (Mannheim, 1777). Joh. 
Martin Miller var född i Ulm den 3 Decem
ber 1750 och dog såsom dekan och andligt 
råd i gin födelsestad den 21 Juni 1814.

Såsom sjelfständigare karakter framstår 
'bland förbundsbröderna troligen med största 
betydenhet

Johan Henrik Voss, 

författaren till en ibland de förträffligaste ty
ska idyllerna, ’’Louise", öfversättaren af Ho
reros och många andra de gamle klassiker- 
nas arbeten, äfvensom af Shakspeare. Voss 
Var född i Sommersdorf vid Waren uti Meck
lenburg den 20 Februari 1751, blef 1778 
rektor i Ottendorf uti lladeln, 1782 i Eu- 
t*n, lefde ifrån år 1802 först i Jena, se
dan i Heidelberg, samt dog såsom badiskt 
hofråd och professor i Heidelberg den 29 
Mars 1826. Hans maka var Ernestine Boie, 
syster till hans göttingske vän. Må man, 
s°m isynnerhet romantikerna Aug. Wilhelm 
“chlegel och Wolfg. Menzel (hvilken utmär-
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ker Vosa såsom "den besynnerligaste ibland 
alla litterära pedanter”) hafva gjort, gerna 
förklena Voss’ förtjenst såsom skald; så fram
står ban likväl stor i idyllen, mindre i sina 
sånger, oder och elegier, hvilka sakna den 
poetiska lyftningen. Oöfverträfflig är han så
som öfversättare af Homeros, som först ge
nom honom blifvit populär i Tyskland. Så
som varm anhängare af den evangeliska kyr
kan, samt en varsam och eftertänksam man, 
var han en fiende till allt religionssvärmeri. 
Derför uppträdde han mycket häftigt emot 
Stolberg, då denne öfvergick till katolska 
kyrkan, och framställde orsakerna till sitt 
missnöje med denne sin fordne ungdomsvän 
i en särskild skrift: ”Wie ward Fritz Stol
berg ein Unfreier?” (1819). Af denna skrift 
synes för öfrigt, att det fiendtliga slutet på 
deras vänskap redan haft sitt upphof i dess 
början.

De båda grefvarne

Christian och Fredrik Leopold af Stolberg 

hafva likaledes utmärkt sig såsom skalder 
och öfversättare. Fadern till båda bröderna 
var geheimeråd och öfverhofmästare i Dan
mark. Den äldre brodern, Christian, född i 
Hamburg den 15 Oktober 1748, var ifrån år 
1777 till 1800 amtinan i Tremsbüttel, bief



dansk kammarherre och lefde sedan såsom 
landtråd på sin egendom Windebye vid Ec
kernförde. Han dog den 18 Januari 1821. 
Utom flera öfversättningar, isynnerhet af So
rties, utgaf h an gemensamt med brodern 
8>na skaldestycken (1779) och ”Schauspiele 
®it Chören” (1787). Han är isynnerhet lyck- 
Ug i den ljufva sången och i balladen. Der- 
emot står den yngre brodern högre i konst
bildning. Fredrik Leopold föddes den 7 
November 1750 i köpingen Bramstedt uti 
Holstein, uppehöll sig med sin broder unge- 
Jär ett år i Göttingen, blef dansk kammar- 
JUnkare, ingick sedan i tjenst hos furstbisko- 
Pen i Lübeck, hertigen af Oldenburg, och ut
nämndes af denne till sändebud vid danska 
boivet. Ar 1781 var han i Eutin, hvarest 
l|aD förmälde sig med en älskvärd hofdame, 
Agnes von Witzleben, men hvilken döden ef- 
*er sex år ryckte ifrån honom. Sedan han 
ar 1789 såsom dansk ambassadör begifvit 
?'g till Be rlin, fann han här en annan maka 
1 grefvinnan Sophie von Redern. Ilans vi
ande i Berlin var kort; hvarefter han för
flyttades till regeringspresident i Eutin, tog 

långvarigare permission, för att utföra sin 
lange hysta plan att göra en resa till Italien, 
samt gjorde på bortresan bekantskap i Mün
der med furstinnan Gallitzin och hennes bikt- 
sder Overberg, hvilkas umgänge hade ett
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stort inflytande på hans öfvergång till ka
tolska religionen. Uti Rom var han redan i 
sitt inre katolik, ehuru hans öfvergång ut- 
värtes icke skedde förr än nio år derefter, 
den 1 Juni 1800, uti Münster i nämnda fur
stinnas huskapell. Derefter nedlade han sitt 
embete i Eutin, flyttade med de sina till 
Münster och skref här sin ”Geschichte der 
Religion Jesu" (15 delar, 1807—1818), ' 
hvilken hans afsigto är att förherrliga den 
katolska kyrkan. År 1812 begaf han sig 
till Tatenhausen vid Bielefeld och de sista 
åren lefde han i Sondermühlen uti grannska
pet af Osnabrück, hvarest han i sitt sjuttionde 
lefnadsår dog den 5 December 1819, några 
få veckor efter sedan han läst sin fordne 
väns J. H. Voss’ häftiga anfall i förrnämnda 
skrift. — Ibland hans skaldestycken utmärka 
sig oderna och hymnerna genom poetisk lyft
ning och glödande känsla, ehuru en viss öf- 
versvinnlighet, som isynnerhet är märkbar i 
hans tidigare arbeten, blir oangenäm för när
varande tids läsare. I hans sånger råder 
enkelhet, men stundom också falsk pathos. 
En ibland hans hjertligaste är den vackra 
sången, som Rhenfallets betraktande ingai 
honom (”Süsse heilige Natur, Lass mich gehn 
auf deiner Spur, Leite mich an deiner Hand, 
Wie ein Kind am Gängelband" o. s. v.). De 
bekantaste äro dessutom : ”Sohn da hast du

i ’>i-,
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meinen Speer”, ”Mein Arm wird stark und 
gross mein Muth”, ”In der Väter Halle ruhte 
Ritter Rudolfs Heldenarm". Ilans öfversätt- 
ningar af lliaden, Aeschylos, Plato och Os
sian äro icke utan förtjenst. Ibland hans 
prosaiska arbeten böra vi, utom hans kyrko
historia, framhålla romanen ”Die Insel” (1788) 
samt ”Die Reise durch Deutschland, die 
Schweiz, Italien und Sicilien” (4 delar, 1794) 
och ”Das Leben Alfreds des Grossen" (1815).

Ibland skalder, som genom vänskapsför
bindelser och likartadt sträfvande stodo nära 
göttingska skaldekretscn, är den anmärknings
värdaste

Matthias Claudius,

född i Reinfeld vid Lübeck den 15 Augusti 
1740, privatman i Wandsbeck, år 1776 öf- 
yer-landtkommissarie i Darmstadt, 1777 ånyo 
' Wandsbeck, 1788 revisor vid holsteinska 
banken i Altona, samt död den 21 Januari 
1815. Hans mfig var den utmärkte bokhand
laren Fredrik Perthes. Claudius är med rätta 
en ibland tyskarnes älskade folkskalder. Hans 
sånger, romanser, elegier, fabler och humo
ristiska berättelser, hvilka han samlade ut- 
gaf under benämningen af "Asmus oder der 
Wandsbecker Bote", äro uppfyllda af glädtig- 
bet och verkligen originella. Hvilken kän-

lÅU.-Hiit. ü
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ner icke hans vackra aftonsång: "Der Mond 
ist aufgegangen, Die goklnen Sternlein pran
gen Ain Himmel hell und klar; Der Wald 
stellt schwarz und schweiget Und aus den 
Wiesen steiget Der weisse Nebel wunderbar", 
eller hans sång öfver rhenvinet, "Bekränzt 
mit Laub”, eller "Urians Reise" eller "Die 
Geschichte vom Goliath und David"?— "Clau
dius", säger Henr. Geizer, "står i vår litte
ratur liksom en julgran, hvilkens tusende 
ljus, utan att blända något öga, lysa många 
år efter hvarandra allestädes, der ett rum 
finnes för barnslig glädje och hjertliga berät
telser." — Äfven den genom mången munter 
dikt utmärkte Christian Adolf Overbeck från i 
Lübeck (1755—1821) hörde visserligen icke 
till den göttingska kretsen, men diktade lik
väl i samma anda.

Vi vända oss nu till en skald, hvilken ¡ 
sina första arbeten, liksom Goethe, tillhörde 
storm- och kraftperioden, men sedan vände 
sig till ädlare ämnen och renare former, samt 
snart öfverstrålade Tysklands alla öfriga sån
gare, med det enda undantaget af Goethe, 
till tyskarnes älsklingsskald:



Fredrik von Schiller,
Hans egen ungdom var i flerfaldigt hän

seende en lefnad, full med storm oeh kraft. 
Han var född den 10 November 1759 i den 
wiirtembergska småstaden Marbach vid Nec
karfloden; hans fader var kaptenen (förut ki- 
rurgen) Johan Caspar Schiller, sedermera in
spektor på hertigliga lustslottet Solitude, hans 
®oder, dotter till en bagare från Kodweis, 
en förträfflig och godmodig husfru. Schiller 
BPpfostrades fromt och visade en så egen 
emottaglighet för de andäktiga känslorna, att 
kan beslöt blifva prest. Ifrån hans sjette till 
nionde år bodde föräldrarne i byn och klo
stret Lorch vid badiska gränsen, der han un
dervisades af pastor Moser och gjorde goda 
framsteg. Då hans föräldrar år 1768 flyt
tade till Ludwigsburg, besökte Schiller straxt 
den dervarande latinska skolan. Här såg 
kan vid sitt nionde år för första gången en 
teater, samt tillika en lysande och praktfull. 
Skådespelets verkan var så mäktig, att alla 
ka»s ungdomslekar hade afseende derpå och 
kan redan då sysselsatte sig med planer till 
8orgspel.

Vid denna tid inrättade hertig Carl på 
kistslottet Solitude en läro- och uppfostrings
anstalt, som väl förnämligast skulle vara en mi- 
"tärisk förberedande skola, men sedan utbil-



184

dades till en högre skola för alla vetenskaper, 
med undantag af teologien. Den 13-årige Schil
ler erhöll derstädes en friplats och öfvergaf nu, 
ehuru icke utan motsträfvighet, sin ursprung
liga plan att blifva prest. Det var svårt för 
honom att i Carlsskolan fördraga den strän
ga soldat-disciplinen, som nedtryckte all sjä
lens frihet. Man hade förbjudit lärjungarne 
att läsa de tyska skaldernas verk, och endast 
i hemlighet kunde Schiller göra sig bekant 
och förtrogen med sin tids tyska skaldekonst. 
Klopstocks oder och Messias grepo honom 
djupt; Uz, Bürger, Schubart, Gerstenbergs 
Ugolino, Goethes Götz von Berlichingen, Lei
sewitz’ Julius von Tarent lästes med begär
lighet. Också lärde han sig då att känna 
Wielands öfversättning af Shakspeare. Så
lunda vande han sig tidigt att hufvudsakligen 
genom böcker göra sig bekant med menni- 
skorna, att ur dem ’’lära sig att känna och 
tillegna sig naturen”.

Då efter fyra års förlopp Carlsskolan för
lädes till Stuttgart, beslöt Schiller att öfver- 
gifva juridiken, i hvilken han dessutom had0 
gjort ringa framsteg, och studera läkarveten
skapen. Inom denna tid gjordes hans tidi
gaste dramatiska försök: "Der Student von 
Nassau”, ett sorgspel, och "Cosmus von Me
dici", ett skådespel. Båda uppbrände han 

. sedermera och upptog endast några särskilda
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ställen af det sednare stycket ! ”Die Räu
ber”. "Die Räuber”, detta visserligen tad- 
bade, såsom stötande emot konstens reglor, 
men likväl beundransvärda verk af en ännu 
otyglad, dock storartad talang, började Schil
ler år 1778 såsom en adertonårig yngling, 
Men utarbetade det icke förr än två år sed
nare. — Märkvärdigt sammanträffande! Då 
' December månad 1779 de offentliga pre
mierna utdelades i Carlsskolans sal, erhöll 
Schiller, under det han bar i hjertat sina 
”Räuber" och Goethes skaldestycken, priserna 
1 praktiska medicinen, Materia medica, 
ooh kirurgien, samt förklarades äfven i ty
ska språket och skrifsättet värdig ett pris 
tillika med andra ibland sina kamrater. Och 
vittnena vid denna prisutdelning voro på her
tigens af Wurtemberg sida två män, hvilka 
skulle blifva så betydande och välsignelse- 
r|ka för Schillers lif: hertig Carl August af 
Sachsen- Weimar och Goethe, båda då stadda 
På resa till Schweiz*). — Följande året, 
etter afslutade akademiska studier, utgaf Schil
ler en tysk pröfningsskrift med titel: ”Ver
such Uber den Zusammenhang der thierischen 
Natur des Menschen mit seiner geistigen”, och 
erhöll en befattning såsom regementsläkare.
~-- -------

) Kuno Fischer i sitt viel Schillers hundraåriga 
ûdelsedag hållna tal (Leipzig 1860).
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Aret 1782 bief mycket ödesdigert i hans 
lefnad. "Die Räuber” hade (på skaldens be
kostnad) utkommit af trycket och uppfördes 
första gången i Mannheim. Schiller kunde 
icke emotstå lusten att sjelf se sitt verk på 
skådebanan och reste i hemlighet dit. Styc
ket väckte uppseende, och hertigen, missnöjd 
med sin förre skyddslings poetiska syssel
sättning, hvartill dessutom kom, att Schwei
zerkanton Graubünden hade anfört klagomål 
Öfver ett ställe i sorgspelet, befallte skalden 
att vid fästningsstraff icke mera låta trycka 
något annat än medicinska arbeten. Denna 
befallning emottog Schiller i slottet vid Ho
henheim från hertigens egen mun. En an
nan hemlig resa till Mannheim bief känd och 
straffades med fjorton dagars arrest på hög
vakten. Schillers lynne blef dystert och han 
tänkte på flykt. Under en Septembernatt år 
1782 utförde han sin föresats, åtföljd af det 
ofulländade manuskriptet till "Fiesko” och af 
sin vän musicus Streicher. Han flydde öfver 
Mannheim till Frankfurt, sedan till Oggers
heim vid Mannheim, sålde den under tiden 
fulländade handskriften till "Fiesko” åt en 
bokhandlare i sistnämnda stad och vände sig 
i November månad samma år till godset 
Bauerbach vid Meiningen, hvarest fru von 
Wolzogen bodde, en dame, hvilkens bekant
skap han förut såsom lärjunge i Carlsskolan
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gjort genom en af hennes söner. Han emot- 
togs välvilligt och fullbordade här i landtlig 
ledighet sitt borgerliga sorgspel "Luise Mil- 
lerin" eller, såsom det sedermera på Ifflands 
förslag kallades: "Kabale und Liebe”. — 
"Hon Carlos" börjades här.

Under tiden hade faran af en förföljelse 
från hertigens sida blifvit minskad, och Schil
ler kunde våga antaga anbudet af teaterin
tendenten i Mannheim, friherre Wolfgang He
ribert von Dalberg, genom hvilken han an
ställdes derstädes såsom teaterskald med 500 
guldens lön. Här erhöll han ett bref ifrån 
Leipzig, som innehöll en hänryekt ärebevis- 
n'ng och gaf anledning till hans vänskap med 
Körner (Theodors fader) och L. F. Huber. 
Han reste till Leipzig, sedan han blifvit ut- 
»ämnd till hertigligt råd af hertig Carl Au
gust af Weimar, för hvilken han vid hofvet 
> Darmstadt föreläst första akten af "Don 
Carlos”. I byn Gohlis vid Leipzig diktade 
han sin ”Lied an die Freude", samt följde 
v>d slutet af sommaren år 1785 sin vän Kör- 
”er, som under tiden erhållit en syssla, till 
Dresden och fullbordade i Loschwitz "Don 
Carlos”.

Två år lefde Schiller i Dresden, sedan 
bosatte han sig i Weimar, hvarest han vän
ligt bemöttes af Herder och Wieland samt 
Var en flitig medarbetare i Wielands Deut-



sebe Merkur. Hans ställning var ännu myc
ket bekymmersam. Vid slutet af hösten år 
1787 besökte han sin äldsta syster, som var 
gift i Meiningen, och fru von Wolzogen i 
Bauerbaeli. På återresan förnyade han i Ru
dolstadt en tidigare flyktig bekantskap med 
fru von Lengefeld och hennes båda döttrar, 
och fann så stort nöje i deras sällskap, att 
han under sommaren 1788 flyttade till Volk- 
städt, en half timmas väg ifrån Rudolstadt, 
för att beständigt vara nära dem. Här ar
betade han på sin "G-eschichte des Abfalls 
der vereinigten Niederlande” och fortsatte sin 
påbörjade roman "Der Geisterseher". På 
Goethes förord anställdes han såsom utomor
dentlig professor i historien uti Jena, hvilken 
befattning han tillträdde påsktiden 1789, och 
vann derigenom en fastare och behagligare 
hvilopunkt. Straxt vid sin första föreläsning 
helsades han af de studerande med jubel un
der ovanligt stort tillopp, och detta qvarlem- 
nade i hans själ en glad och innerlig kän
sla. Innan ännu ett år var förflutet, den 
20 Februari 1790, lät han i all stillhet uti 
den lilla kyrkan vid Wenigenjena viga sig 
med Charlotta von Lengefeld och skapade 
sig derigenom ett husligt hem, hvilket icke 
saknade lycka och glädje. "Det var glada 
dagar", skrifver Schillers svägerska Carolina, 
sedan fru von Wolzogen; "i den nära för-
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snillrika menniskor, der hvar och en bibe
håller sin originalitet och känner sig buren 
samt förstådd af kärlekens anda, ligger må
hända den renaste njutningen af lifvet; och 
den derigenom uppkomna kontrasten med den 
ofriga verlden, i hvilken allt påminner om 
beräkning, afsigt och inskränkning, bildar 
många komiska och underliga lägen, som 
gifva åt hvarje njutning en egen krydda. 
Hvart och ett menskligt väsendes lycka var 
fÖr oss helig; intet annat än sanningen var 
gällande; men vi ville så litet, som möjligt, 
vara besvärade af främmande personer, som 
endast erbjödo oss tomhet och ytlighet, och, 
hanhända, uppskattade vi stundom icke till
räckligt de nödvändiga verldsformerna, utan 
felade i sättet att afvisa dem ifrån oss, och 
det ungdomliga skämtet öfvergick till öf- 
vermod.”

Carolina deltog ofta i det sällskap, som i 
■fena samlades omkring Schiller, och torde i 
själförvandtskap stått honom närmare än sy
stern. Med Schiller förenade henne lika svag 
helsa, emedan båda voro mycket sjukliga, 
°eh det torde derför äfven gälla om henne 
hvad hon säger om honom: ”Lifvet var för 
honom af värde och angenämt; men med 
manlig fattning sökte han lugna oss och lära 
088 att bära det oundvikliga. Jag läste för



honom ställen ur Kants Kritik der Urtheils- 
kraft, som häntydde på odödligheten. En 
ljusstråle ur den lugne vises själ; och han 
upptog stilla mitt hjertas tröstande tro, att 
ett sådant väsende icke kunde sluta i blom
man af sin kraft, icke för alltid ryckas ifrån 
oss."

Tyvärr föll skalden vid början af år 1791 
i en lifsfarlig bröstsjukdom, ifrån hvilken han 
aldrig fullkomligt tillfrisknade. Den var för 
honom så mycket mera besvärande, som den 
försvårade hans arbete; och likväl berodde 
större delen af hans inkomster på hans verk
samhet såsom författare. Då erbjöd hertig 
Fredrik Christian af Holstein-Augustenburg 
i förening med ministern, grefve Schimmel
mann honom på tre år ett årligt underhåll 
af tusen tlialer, och Schiller bief mycket glad 
att derigenom försättas i en sorgfriare belä
genhet. Under sommaren 1793 reste han 
med sin Lotta till sina föräldrar i Wurtem
berg, och hertigen derstädes tänkte nog ädelt, 
att icke lägga några hinder i vägen för 
hans vistande i Heilbronn och Ludwigsburg. 
På denna resa gjorde han bekantskap med 
bokhandlaren Cotta, med hvilken han utka
stade planen till en ny tidskrift: "Die Ho
ren”. Den bief anledning att ett fastare och 
innerligare förhållande knöts emellan Goethe 
och Schiller, emedan båda skalderna arbetade



191

med ifver derpå. Äfven slöt Schiller en var
aktig vänskap med Willi, von. Humboldt, som 
ifrån våren 1794 uppehöll sig i Jena.

Med ny kärlek återgick han följande året 
till skaldekonsten och skref nu de vackraste 
af sina lyriska dikter, år 1797 sina första 
ballader; men vände sig snart anyo till den 
dramatiska poesien. Ar 1796 utnämndes han 
till ordinarie professor i Jena och 1802 upp
höjde hans hertig honom i adligt stand. Se
dan han i Jena äfven slutat sm ”Wallenstein , 
lefde han ifrån år 1799 uti Weimar i um
gänge med de snillrikaste och förträffligaste 
vanner, lycklig såsom make och fader, ära 
af sin furste och af de bäste inom nationen. 
Under denna period af den högsta mognad 
och fulländning såsom skald utgaf han ila
ria Stuart” (1800), "Die Jungfrau von Or
leans" (1801), "Die Braut von Messina (1803) 
och "Wilhelm Tell” (1804).

En tidig död ryckte honom ur verlden. 
Han hade våren 1804 rest till Berlin och be
vistat "Wilhelm Tells” uppförande. For att 
fjättra skalden vid Preussens liufvudstad , 
gjordes honom lysande anbud; han uöj< e sig 
likväl med en ganska måttlig tillökning på 
sin förra lön i Weimar och afböjde anbudet. 
Hans sista arbeten voro festspelet Die Hul
digung der Künste”, bearbetningen af Bacines 
Phädra och fragméntenla af ”Demetrius”. Sjuk-
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lig återvände han till Weimar. Men redan 
trodde man att han äfven denna gång skulle 
åter tillfriskna, då ett häftigt anfall af hans 
bröstsjukdom oförmodadt den 9 Maj 1805 
satte ett mål för hans lif.

Schiller var lång till växten; hans magra 
och bleka ansigte, som bar spår af sjuklig
het, torde i första ögonblicket visat sig lik
giltigt; men för forskaren lyste en snillrik 
eld ur lians blåa ögon, den hvälfda pannan 
förkunnade skalden och tänkaren, och så 
snart han öppnade läpparne att tala, var ett 
obeskrifligt behag utbredt öfver hans ansigte, 
på hvilket under samtalets liflighet stundom 
visade sig en lindrig rodnad.

För honom var en ihållande, sjelfverk- 
sam sysselsättning med själen icke någon an
strängning, utan en vederqvickelse, liksom i 
allmänhet tänkandet var hans lifs element. 
Detta visade sig rätt tydligt under samtal 
med honom. Men hans själ sträfvade be
ständigt i skärpa och bestämdhet till en ny 
andlig vinst, lian beherrskade detta sträf- 
vande och sväfvade i fullkomlig frihet öfver 
sitt ämne. Derför begagnade han under en 
otvungen munterhet hvarje biomständighet, 
som erbjöd sig, och derför var hans tal så 
rikt på ord, hvilka buro prägeln af ögon
blickets lyckliga ingifvelse. Men friheten 
gjorde icke något afbrott i gången af hans
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undersökning. Schiller fasthöll alltid tråden, 
som måste föra till dess slut, och om sam
talet icke blef stördt genom en tillfällighet, 
så afbröt han det icke gerna, innan han upp
nått sitt mål *).

•) Wilh. von Humboldts företal till Briefwechsel 
zwischen Schiller und W. v. Humboldt (1830).

Såsom skald står Schiller högst i sina 
dramatiska arbeten, och ibland dessaur ater 
”Wallenstein” det mest fulländade. Man åt
skiljer under hans skaldebana tre olika bild- 
ningsperioder. Till den första hora hans 
ungdomsarbeten ”Die Räuber” (1781 ’ Fiosko 
(1783) samt ”Kabale und Liebe (1784). 1 
”Die Räuber’1 bar skalden begagnat hela kraf
ten och fullheten af sitt ungdomliga snille 
och skapat de vidunderligaste former, sadana 
som måste framgå ur hans davarande verlds- 
åskådning. Till den andra perioden horer 
”Don Carlos”, hvilken han diktade da en el
dig ungdomskärlek och filosofiens studium 
öppnat en ny verld för hans själ.

Den tredje perioden visar Schiller pa höj
den af en renad samt genom de allvarligaste 
filosofiska och historiska studier vunnen äste- 
tisk bildning. Den är utmärkt genom straf- 
vandet efter en stor och sann karakteristik, 
samt efter fullkomlighet och afrundnmg i den 
yttre formen. Under denna period hafva alla



de herrliga verk uppstått, som för alltid stad
gat hans och tyskarnes rykte. "Wallenstein", 
som består af två delar, af hvilka den förra 
innehåller "Wallensteins Lager" och "die Pic
colomini”, den sednare "Wallensteins Tod", 
är ett nationaldrama, som gjort epok i tea
terhistorien och i hvilket skaldens förra häf
tighet och oratoriska öfverdrift synas vara 
mildrade genom Goethes inflytande och egen 
eftertanke. Karaktererna äro förträffligt teck
nade och språket uppnår här ett välljud, så
dant det endast återfinnes i Goethes Tasso. 
"Maria Stuart” och "Die Jungfrau von Or
leans" voro genom sin anläggning och bygg
nad företrädesvis passande för teatern; isyn
nerhet fann det sednare stycket det mest 
stormande bifall, då det först uppfördes i 
Leipzig, som sedan också inträffade öfverallt. 
På dem båda kan man icke misskänna den 
nya romantikens inflytande. I "Die Braut 
von Messina”, ett sorgspel med körer, äro 
de antika och romantiska elementerna sam
mansmälta med en egen takt. Den blef mo
der för alla ödestragedierna, med hvilka ro
mantikerna snart derefter ånyo förstörde den 
knappt grundlagda teatern. Att åter införa 
den antika kören var ett ibland de vågspel, 
i hvilket den weimarska teatern då fann ett 
nöje. Schillers sista drama "Wilhelm Tell” 
fängslar oss genom sanningen, med hvilken
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ett frisinnadt och oförderfvadt folks seder 
skildras och framställas såsom segrare öfver 
det våldsamma förtrycket. ”Demetrius och 
"Die Malteser” Bro tyvärr icke fulländade.

Äfven i Schillers lyriska dikter äro flera 
Utvecklingsgrader märkbara; men alla äro 
utmärkta genom liflighet i framställningen, 
klang och glans i språket, samt genom styrka 
och djup i känslan. De bekantaste och mest 
omtyckta ifrån den tidigare perioden äro. 
Hektors Abschied, Amalie (ur Die Räuber), 
Minna, die Kindesmörderin. Ett nytt steg 
tog skalden i Das Lied an die Freude, Die 
Götter Griechenlands och i lärodikten ’Die 
Künstler" m. fl. Tiden af Schillers samman- 
verkan med Goethe skapade hans herrliga 
ballader: Der Ring des Polykrates, Die Kra
niche des Ibykus, Der Taucher, Der Gang 
nach dem Eisenhammer, Der Handschuh, Rit
ter Toggenburg, Die Bürgschaft, Der Kampf 
mit dem Drachen. Kronan bland hans dik
ter utgör den år 1799 författade sangen. 
"Die Glocke", en dikt, som, enligt W. von 
Humboldts yttrande, "i ett så litet ^omfång 
Öppnar en större poetisk krets, än nagot an
nat skaldestycke, genomlöper skalan för alla 
menskliga känslor och på ett fullkomligt ly
riskt sätt visar oss lifvet med sina vigtigaste 
händelser och epoker såsom ett af natuiliga 
gränser omslutet epos”. Men den finaste doft
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af Schillerblomman Sr ostridigt samlad i dik
terna: Der Spaziergang, Das Glück, Der Ge
nius, Das Ideal och Das Leben.

Hans historiska skrifter "Abfall der Nie
derlande" (1788) och ”Dreissigjähriger Krieg” r 
(1790) äro af mindre värde genom deras ve
tenskapliga betydenhet, än derigenom, att de 
vittna med hvilket allvar Schiller dref för
arbetena till sina dramatiska dikter. Honom 
fängslade historien endast derigenom, att han 
af denna lånade ämnen för sina tragedier.

Fråga vi nu: hvarför är Schiller tyska 
nationens älsklingsskald ? — Derför att hos 
honom de djupare dragen af tyska folkkarak- 
teren funno sitt mest fulländade uttryck. I "■ 
hans skaldestycken andas frihetens luft, lef- 
ver känslan för menniskovärde och foster
landskärlek. De voro en ljusstråle under 
förnedringens dagar, ett starkt värn under 
handlingens tid. Derpå hafva striderna, för 
att afskudda det främmande oket, som bör
jades snart efter honom, burit vittnesmål. 
En underbar blick gaf skalden aning om det 
tillkommande, och derför visar sig Schiller 
för oss såsom tyska folkets profet. Men han 
är också derför dess älskling, att han mera, 
än alla andra skalder, diktade med hjertat. 
Hans hänryckning för frihet, skönhet och 
rätt kom ifrån hjertat.
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Bland det stora antalet af andra skalder 
under den Goethe-Schillerska tiden nämna vi 
såsom af största betydenhet: Joh. Baptist 
von Alxinger (född i Wien 1755, död 1797), 
hvilken visade sig såsom Wielands efterhär- 
rnare i sin riddardikt "Doolin von Mainz ; 
Ludv. Henrik von Nicolay (född i Strass
burg 1737, död 1820), likaledes författare 
till flera riddardikter; Åloys Blumauer (född 
i Steyer 1755, död 1798), författaren till den 
mycket lästa travesteringen af Virgjlii Aeneid; 
den olycklige ocli ostadige Christ. Fredr. 
Daniel Schubart (född 1739 i Obersontheim 
uti Schwaben, länge fängslad i Hohenasperg 
derför, att han i en tidskrift, "Die Deutsche 
Chronik”, utspridt en osann underrättelse om 
kejsarinnan Maria Theresias död, afliden 1791 
såsom direktör för hertigliga hofmusiken och 
teatern i Stuttgart), en skald, som hade in
flytande på Schillers ungdomsarbeten; den 
omtyckte lyriske författaren Fredrik von 
Matthisson (född vid Magdeburg 1761, död 
1831) och hans själsfrände, friherre Joh. 
Ca.udenz von Salis-Seewis (1762 1831); 
Uranias berömde, något veklige skald Chri
stoph. Ang. Tiedge (född i Gardelegen 1752, 
död 1841); göttingska skolans anhängare 
Leop. Fr. Günther von Göckingk (ifrån Ilal- 
herstadtska området, 1748—1828), samt den 
godsinnade, vid 21 års aider blinde label-
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diktaren Gottlieb Conrad Pfeffel (ifrån Col
mar, 1736—1809).

Den tyska teatern beherrskades vid slu
tet af det förra och i början af närvarande 
århundrade af två teaterskalder, hvilka lade ' 
i vågskålen liksom en motvigt emot Goethes 
och Schillers ideala verk, den ena genom sin 
hembakade kälkborgerlighet, den andra ge
nom sin frivola lättfärdighet: Iffland och Kotze
bue. Den store skådespelaren Ang. Wilh. 
Iffland, född i Hannover den 19 April 1759, 
bildade sig i Gotha under Eckhof, var 1779 
medlem vid teatern i Mannheim och 1796 
direktör för nationalteatern i Berlin, hvarest 
lian 1811 utnämndes till generaldirektör öf- 
ver alla kungliga teatrar och dog den 22 
September 1814. Han var en motståndare 
till det ridderliga skådespelet, som framkal
lades genom Goethes Götz von Berlichingen, 
och bief i Tyskland den hufvudsaklige för
svararen af det rörande borgerliga skådespe
let. Ibland hans stycken hafva isynnerhet 
”Die Jäger”, ”Dienstpflicht", "Die Advokaten", 
"Der Spieler", "Die Mündel” och ”Die Hage
stolzen" ända till närvarande dag bibehållit 
sig på repertoiren. Aug. Fredr. Ferd. von 
Kotzebue, den fruktbaraste bland de tyska 
teaterförfattarne (antalet af hans teaterstyc
ken öfverstiger 200), föddes i Weimar den 
3 Maj 1761. Hans fader var legationsråd
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och dog några få månader efter hans födelse. 
Sedan han studerat i Jena och Duisburg, 
bief han advokat (Rechtsanwalt) i Weimar 
och kom snart derefter till Petersburg, der 
regeringen år 1785 utnämnde honom till pre
sident i Guvernementsmagistraten uti provin
sen Estland och tillika tilldelade honom adel
skap. Genom skådespelen ”Menschenhass und 
Reue” och "Die Indianer in England” (1789) 
förvärfvade han sig ett stort rykte, men ska
dade sig mycket genom pasqvillet ”Doctor 
Bahrdt mit der eisernen Stirn”, o som utgafs 
under Knigges namn (1790). Aren 1798 
1800 var han skald vid hofteatern i Wienj 
men skulle just återresa till Ryssland, dä 
han vid gränsen, i April manad 1800, ai re
sterades och fördes till Sibirien. Den sorg
liga tiden under förvisningen har han beskrif- 
vit i boken: ”Das merkwürdigste Jahr mei
nes Lebens” (2 delar, 1801). Det lilla dra
mat: ”Der Leibkutscher Peter’s des Grossen' 
förskaffade honom befrielse ur. sin fången
skap och tillika gunst hos kejsar Paul I, 
som utnämnde honom till hofråd och teater
direktör i Petersburg. Efter sin gynnares 
död återkom han till Tyskland, blef 1801 
kollegialråd i Weimar, utgaf då i Berlin "Der 
Freimüthige”, i hvilken han häftigt tog parti 
emot Goethe och bröderna Schlegel, men flyk
tade 1806 undan fransmännen ånyo till Ryss-
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land och erhöll 1817 af dervarande regering 
i uppdrag att till Petersburg afgifva berät
telser ora litteraturen och det allmänna tänke
sättet i Tyskland. Han uppehöll sig först i 
Weimar, sedan i Mannheim. Då tyska stu
denternas Burschenförbund kände sig såradt 
genom hans emot all frisinnighet fiendtliga 
litterära verksamhet, fann han sin död den 
23 Mars 1819 genom dolkstyngen af kandi
daten K. L. Sand ifrån Wunsiedel. Hans 
lustspel utmärka sig genom träffande qvick- 
het, uppfinningsgåfva och skicklighet att be
handla ämnet, men sakna, liksom hans rö
rande skådespel, t. ex. det berömda tårstyc
ket ”Die Hussiten vor Naumburg", "Arrauth 
und Edelsinn”, samt de historiska eller idealt 
hållna "Octavia", "Die Kreuzfahrer" och "Jo
hanna von Montfaucon", all djupare insigt i 
konsten och sedligt-nationelt tänkesätt.

Den romantiska skolan.

Med detta namn betecknar man den rigt- 
ning inom tyska litteraturen, sora i början af 
vårt sekel isynnerhet framkallades genom 
Hardenberg (Novalis), bröderna Schlegel och 
Tieck, och som sökte konstens väsende för
nämligast i det underbara och fantastiska, i 
efterhännning af medeltiden och Österlandet.
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Romantikerna gjorde poesien till medelpunk
ten för allt lif och sträfvande, i hvilken alla 
själsrigtningar, alla momenter i uppfattnin
gen af verldcn oeh menniskorna skulle sam
manlöpa, och framhöllo alla perioder inom 
menskligheten, under hvilken en °sådan poe
tisk anstrykning tycktes hvila på det verk
liga lifvet. Med längtan blickade man isyn
nerhet till medeltiden, då sangen åtföljde lif
vet åt alla rigtningar, och vände derför sin 
verksamhet till folksången, folksagan, folk
gåtan samt i allmänhet till det, som utgick 
från folket. Medeltiden måste så mycket 
mera fängsla blicken, som konsten, vetenska
pen och lifvet då ännu voro genomtiängda 
af kristligt religiösa elementer, då deremot 
den nyare bildningens filosofiska idéer endast 
visade sig såsom osäkra stödpunkter. Der
för blefvo också Shakspeare, Calderon och 
andra skalder, som skildra medeltiden, ge
nom förträffliga öfversättningar flyttade pa 
tysk jord, den gamla tyska skaldekonstens 
skatter åter framdragna samt deras ämnen 
och former efterbildade. Visserligen synes 
det stundom, som romantikerna icke uppsökte 
det gamla, från folket utgångna och derför 
heliga, att i sig sjelf upptaga dess anda och 
göra medeltidens tänkesätt till sina egna, 
utan endast för motsatsens skull, hvilken det 
gamla framställde i jcmförclse med den mo-
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derna kulturen. Men en stor förtjenst kunna 
de i alla fall tillegna sig derigenom, att de 
nemligen gåfvo den första anledningen till 
en vetenskaplig bearbetning af den tyska 
litteraturkännedomen, då de åter framdrogo 
den forntyska skaldekonstens gamla, i århun
draden obemärkta skatter. Också öppnade 
de fältet för den storartade tyska språkforsk
ningen, pa hvilket isynnerhet bröderna Grimrn 
med utmärkt ifver befordrat i dagern ganska 
förträffligt. — Till den romantiska skolan 
höra närmast de båda Schlegel, Tieck och 
Wackenroder. Öfvergången bildar

Fredrik von Hardenberg,

såsom skald känd under namnet Novalis, 
född 1772 på sitt familjgods Wiederstedt i 
Mansfeld, assessor vid direktoriet öfver salt
verken i Weissenfels, död i föräldrahuset den 
25 Mars 1801 uti sin väns, Fredrik Schle
gels armar: en godsinnad, hjertlig, religiös 
menniska och skald, hvilkens sträfvande var 
rigtadt på att grundlägga en djupare och 
allvarligare åsigt af lifvet derigenom, att han 
utgick ifrån den tanken, att hela bildningen 
måste hafva sin rot i kristendomen. Hans 
grundsatser uttrycktes hufvudsakligen i den 
ofulländade romanen "Heinrich von Ofterdin
gen”. Förträffliga äro hans andliga sånger,
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ibland dem den bekanta ”Wenn alle untreu 
werden”. Äfven hans öfriga skaldestycken, 
”Blüthenstaub”, "Hymnen an die Nacht", "Lehr
linge zu Sais”, vittna om en djuptänkande 
och ädel själ.

Den romantiska skolans egentliga stiftare 
och hufvudmän voro bröderna Schlegel.

August Wilhelm von Schlegel, 

född 1767 i Hannover, studerade teologi, se
dan archäologi i Göttingen, hvarest Bürgers 
vänskap hade inflytande pa lians utveckling 
såsom skald, lefde sedermera som informator 
i bankiren Muilmans hus i Amsterdam och 
vände sig till Jena, då han efter tre år åter
kom till fäderneslandet. Här ingick han för
bindelse med Schiller, började att öfversätta 
Shakspeare och höll såsom professor, med ti
tel af råd, ästetiska föreläsningar. I för
ening med sin broder Fredrik utgaf han 
1796—1800 "Athenäum": en tidskrift som 
mycket bidragit att väcka en friare anda 
inom tyska litteraturen. Också utkom under 
hans vistande i Jena första upplagan af hans 
skaldestycken (1800). Båda bröderna lefde 
nu ett rikt, vetenskapligt och i poetiskt hän
seende fruktbart lif med liksinnade vänner, 
'synnerhet med Tieck och Hardenberg. Emot 
slutet af år 1802 höll Aug. Wilhelm i Ber-
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lin föreläsningar öfver litteratur, konst ocli 
tidsålderns lynne, lärde der att känna den 
snillrika franska författarinnan fru von Staël 
och medföljde henne på resor i Italien, Frank
rike, Tyskland och Sverige, höll 1808 i Wien 
föreläsningar öfver dramatisk konst, reste föl
jande året till Sverige och följde år 1813 
såsom sekreterare kronprinsen (sedermera 
konungen) i Sverige, adlades och utnämndes 
af honom till legationsråd, lefde derefter i 
Coppet hos fru von Staël och antog efter 
hennes död 1818 kallelse såsom professor i 
Bonn. Han dog den 12 Maj 1845. Oöfver- 
träffad är han såsom öfversättare af Shak- 
speare; äfven hans öfversättning af Calderón 
har stort värde. Lika betydande är han så
som kritiker ocb språkkännare. Hans an
märkningsvärdaste prosaiska skrifter äro: 
"Vorlesungen über dramatische Kunst und 
Literatur" (1809—1811), ”Vorlesungen über 
Theorie und Geschichte der bildenden Kunst" 
(1827) m. fl. — I tankarnes djup öfverträf- 
far honom den yngre brodern

Fredrik von Schlegel,

född i Hannover den 10 Mars 1772. I bör
jan bestämd till köpman, lärde han sig i 
Leipzig handeln, studerade derefter filologien 
och höll föreläsningar i Jena, lefde sedan
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med sin broder i Berlin, öfvergick, sedan ban 
många gånger ombytt vistelseort, i ° f 
katolska religionen oeh visade sig 
såsom fiende till all frihet, så val i rellSl ' 
nen som i statslifvet. Ar 180 va”*c 
sig till Wien och var 1809 kejserlig hof- 
sekreterare i erkehertig Carls hogqvarter, 
men återgick snart till en vetenskaplig verk
samhet samt höll i Wien «relasningar ofver 
nyare historien och öfver Den ga • 
nya Litteraturens historia”. Dessa sednare 
som år 1815 utkommo från trycket, aro hans 
förnämsta arbete, i hvilket han foist gjorde 
djupare åsigter och en förståndigare uppfatt
ning af detta ämne gällande. De lemna en 
lärorik teckning af hela litteraturen och lade 
den eeentliga grunden till en ny vetenskap, 
«« Z. vld.r» .<»*• .J Boutorweek, 
Horn m. fl. Sedermera blef Schlegel ostei 
rikiskt legationsråd vid förbundsdagen och 
lefde ifrån år 1819 i en fri ledighet. Han 
dog på en resa till Dresden. Han har äl
ven författat den ofullbordade^ romanen Lu- 
cinde” (1799, del. 1), hvilken pa sin tid gjorde 
stort uppseende. Ibland hans dik er aio m i 
ga lyriska och elegiska af betydenhet.

Mycket mera skapande an Hartlenbei* 
och de båda bröderna Schlegel ar den fjeide 
romantikern:
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Ludvig1 Tieck,
en ganska inflytelserik skald, lika utmärkt 
sasom novellist, som i egenskap af lyriker 
och ^kritiker. Född i Berlin den 31 Maj 
1773, utvecklade han efter i Halle slutade 
universitetsstudier snart i Berlin ifrån år 1794 
en ovanligt stor verksamhet, lefde omvexlande 
och utan någon syssla i Dresden, Jena, Ber
lin, Munchen, Ziebingen vid Frankfurt an der 
Oder, Rom etc., allestädes för konsten och 
umgänget med beslägtade snillen, samt ned- 
oatt® ®'.g ,1,8!9 ' Dresden, hvarest han ifrån 
ar 1825 bief medlem af den kungliga teater
direktionen med titel af hofråd. I de be
römda aftoncirklarne uti Dresden utvecklade 
han sin sällsynta talang såsom dramatisk före
läsare. Konung Fredrik Wilhelm IV i Preus
sen drog honom år 1840 med en ansenlig 
pension sasom geheime-hofråd till hofvet i 
Berlin, och derefter lefde Tieck, ofta sjuk
lig, stundom i Berlin, stundom i Potsdam 
anda till sin död den 28 April 1853. Han 
är denna tids rikaste skaldegeni, så väl i 
hanseende till fantasiens fullkomlighet, som 
humorns skärpa. Han uppträdde först med 
romanen "William Lowell" (1795): derefter 
utkom hans ”Peter Leberecht" och efter två 
ar hans "Volksmärchen" (ibland dem såsom 
de förträffligaste "Blaubart” och "Der gestie-
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feite Kater”); år 1798 utgåfvos de muntra 
"Franz Sternbald’s Wanderungen”, i hvilka 
Wackenroder hade någon del. Under en ny 
utveckling visar han sig i de nu följande ro
mantiska dikterna, ibland hvilka hans hut- 
vudsakligaste arbete är "Phantasus” (3 delar, 
1812—1816): en samling af förut utgifna, 
men här förbättrade sagor, berättelser, no
veller och skådespel. Såsom resultatet at 
hans andel i ledningen af Dresdens hofteater, 
utgaf han "Die dramaturgische Blätter (1826). 
Särdeles vigtiga äro hans arbeten angaende 
Shakspeare, isynnerhet den af honom ledda 
fortsättningen af den Schlegelska öfversatt- 
uingen af Shakspeare, i hvilken hans snill
rika dotter Dorothea deltog. Antalet af hans 
större och mindre noveller är ovanligt stort.

Tiecks ungdomsvän Wilh. Henr. Wacken- 
roder (1772—1798), som likaledes intager 
eu ärofull plats bland romantikerna, uppen
barar i sina "Herzensergiessungen eines Kunst
liebenden Klosterbruders” (1797) och i de ef
ter hans död af Tieck utgifna samt tillökta 
"Phantasien über die Kunst” ett djupt reli
giöst och älskvärdt sinne. 

Beslägtade. snillen, som slöto sig till den 
romantiska rigtningen, äro: Ludv. Achim (Jo
achim) von Arnim (född i Berlin 1781, dod 
1831), en fantasirik skald, mycket känslofull 
för den förgångna herrligheten af medeltidens
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romantik och för tyska känslans djup i folk
sångerna, af hvilka han, i förening med sin 
fantastiske vän Clemens Brentano (ifrån Frank
furt am Main, född 1777, död 1842), utgaf 
en samling under titel af ”Des Knaben Wun- 
derhorn’’; baron Fredr. de la Motte Fouqué 
(född i Brandenburg 1777, död 1843), be
römd genom sin roman i 3 delar: ”Der Zau
berring'1 (1816), genom sin sinnrika saga 
”Undine” och genom flera fosterländska skåde
spel; Adalbert von Chamisso (född 1781 på 
slottet Boncourt i Champagne, död 1838), ut
märkt sasom humoristisk romanförfattare i 
sin ”Peter Schlemihl" (1814), samt den dra
matiske författaren Henrik von Kleist (född 
1776 i Frankfurt an der Oder, död 1811), 
som isynnerhet har gjort sig ett namn ge
nom "Käthchen von Heilbronn” (1810) och 
”Der Prinz von Homburg" (1811), genom sin 
oöfverträffade komedi "Der zerbrochene Krug” 
samt genom berättelser, ibland dem ”Michael 
Kohlhas".

Andra anmärkningsvärda skalder från den
na tid äro: episka författarne: Franz von 
Sonnenberg (1779—1805), "Donatoa oder das 
Weitende (1807); Ludv. Theobul Kosegarten 
(1758—1818), utmärkt i sin idyll "Jukunde"; 
Jens Baggesen (1764—1826), ”Parthenais 
oder die Alpenreise, idyllisches Epos”; —■ 
lyriska författarne: Carl Ludv. von Knebel
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(1744—1834), Siegfr. Aug. Mahlmann (1771 
—1826), Luise Brachmann (1777—1822), 
Joh. Peter Hebei (1760—1826), författare 
till de herrliga, i aletnanniska dialekten skin- 
"a dikterna, samt lika mycket utmärkt ge
nom snille, qvickhet och humor i sina folk
skrifter ”Der Rheinische Hausfreund", ”Schatz
kästlein" m. fl.; Joh. Mart. Usteri (1763— 
1821), bekant genom sin visa ’’Freut euch 
des Lebens", och den sedermera vansinnige 
J- C. F. Hölderlin (1770—1843), djupt gri
pande lyrisk författare, isynnerhet i det an
tika versslaget; — didaktiske författaren V. 
W. Neubeck (1765—1850), "Die Gesundbrun
nen, ein Gedicht in 4 Gesängen”; — epi- 
gramförfattar en J. C. F. Haug (1761 1829), 
"Hundert Hyperbeln auf Herrn Wahl’s grosse 
Nase"; — parabelskalden Fredr. Adolf Krum
bacher (1768—1845); —. dramatiske för
fattaren Henr. Jos. von Collin (1772 1811), 
berömd genom sin "Regulus", äfvenledes akt
ningsvärd såsom balladskald ( Kaiser Max 
auf der Màrtinswand” m. fl.). — En rik ta
lang utvecklade dansken Adam Oehlenschlä- 
ger i sina ursprungligen på danska språket 
skrifna, men sedan på Goethes inrådan af 
skalden sjelf på tyska öfversatta dramer, i 
bvilka den nordiska skaldekonstens anda är 
förträffligt återgifven (Axel och \V alborg, Hag- 
bart och Signe, Hakon Jarl, Palnatoke), men
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framför allt i sin ”Correggio”. Äfven lians 
”Aladin oder die Wunderlampe” utvecklar 
ovanlig, rikdom och friskhet i fantasien. Oeh- 
lenschläger, född å Fredriksborg vid Köpen
hamn år 1779, var professor i ästetiken i 
Kiel, sedan professor och assessor i konsi
storium vid Köpenhamns universitet, och dog 
1850.

Fosterlands sån g are.

Då befrielsekrigen åren 1813—1815 upp
tände en ny och ovanlig känsla af hänryck
ning för det tyska fäderneslandet, framkal
lade densamma en grupp af sångare, som 
icke oväsendtligt bidrogo till den segerrika 
och med ära krönta utgången af striderna 
för konung och fädernesland. De utgöra en 
gren af romantikerna, men tillika en ibland 
de kraftfullaste och ädlaste. I spetsen för 
dessa ungdomligt eldiga skalder, som lif- 
vade manget tyskt lijerta till en högre lyft
ning, står den tappre

Theodor Körner, 

hvilkens populära sånger hördes i alla de 
tyska frihetskämparnes leder. Han var den 
till själ och kropp rikt begåfvade sonen af



Schillers trogne vän, apellationsrådet Körner 
' Dresden, sedermera statsråd i Berlin, och 
född uti Dresden den 23 September 1791. 
Tidigt genom Schiller eldad till skald, sys
selsatte han sig vid bergsakademien i Frei
berg och universitetet i Leipzig mindre med 
vetenskapernas allvar, än med sin inre genia
liska böjelse, och vände sig sedan till Wien, 
der han väckte uppmärksamhet genom flera 
dramatiska arbeten ("Toni”, "Hedwig”, ’’Zriny", 
"Rosamunde” m. fl.). Då Preussen uppreste 
sjg emot Frankrike, öfvergaf han sin lyck
liga ställning i Wien, ilade till Breslau, för 
att inskrifva sig i Liitzowska korpsen, och 
deltog med hänryckning i striden, under ti
den utnämnd till öfverjägare och derefter till 
löjtnant. Hans vid denna tid författade sån
ger, hvilka höra till tyskarnes vackraste krigs- 
°ch fosterlandssånger, utgåfvos efter skaldens 
död af hans fader under titel af: ’’Leier und 
Schwert". Theodor Körner dog hjeltedöden 
den 26 Augusti 1813 vid landsvägen ifrån 
Schwerin till Gadebusch. Hans sörjande kam
rater bekransade likkistan med eklöf och ned
sänkte den under en ek vid mecklenburgiska 
byn Wöbbelin. Storhertigen af Mecklenburg 
skänkte eken och omkringliggande plats till 
skaldens fader. Här hvilar äfven Theodor 
Körners syster, som sorgen öfver den älskade 
broderns död förtärde och hvilken halftannat
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år derefter följde honom i grafven. Äfven 
skaldens fader är begrafven under Körners 
ek. — Under det Körner företrädesvis är 
slagtningarnes skald och den som uppeldade 
det krigiska modet, underhöll Arndt rastlöst 
entusiasmen för de germaniska brödrastatn- 
marnes enhet och frihet.

Ernst Moritz Arndt

föddes den 26 December 1769 i Schoritz på 
ön Rügen. Son af en bonde, sökte han lära 
sig känna verlden genom omedelbar åskåd
ning af folklifvet och umgänge med särskilda 
nationer. Derför företog han vidlyftiga euro
peiska resor samt genomvandrade Sverige, 
Tyskland, Frankrike, Italien och Ungern. 
År 1806 blef han professor i historien uti 
Greifswald, men ådrog sig genom "Die Ge
schichte der Leibeigenschaft in Pommern und 
Rügen” adelns ovilja och genom sin frisin
nade skrift ”Geist der Zeit" (hans berömdaste 
arbete) Napoleons onåd, så att han nödgades 
två är, ifrån 1807 till 1809, uppehålla sig 
i Stockholm och sedermera endast undgick 
efterspaningarne i Tyskland derigenom, att 
han antog namnet Allmann. Sedan han nå
gon tid nedsatt sig i Petersburg, deltog han 
1813, såsom vän till friherre von Stein, ge
nom ord och handling i Tysklands befrielse.
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Vid denna tid utkommo lians ”Soldatenkate
chismus’’, ”Ueber Landwehr und Landstuira , 
samt hans bästa skaldestycken, som snart 
blefvo spridda till folket, nemligen : ”Was ist 
des Deutschen Vaterland?” ”Der Gott, der 
Eisen wachsen liess”, ”Was blasen die liotn- 
peten? Husaren, heraus!" Ifrån år 1815 
lefde han vid Rhen och anställdes 1818 så
som professor i nyare historien uti Bonn; 
men försattes redan följande aret, sasotn del
aktig i de demagogiska oroligheterna, och 
oaktadt sin frikallelse, i overksamhet samt 
straffades med förlusten af sina papper. Icke 
förr än år 18-10 erhöll han genom Fredrik 
Wilhelm IV tillbaka sin professorsplats och 
två år derefter till och med Röda Örns orden. 
Ännu en gång visade sig ”fader Arndt" på 
den politiska skådeplatsen, när de ödesdigra 
åren 1848 och 1849 inträffade. Vald till 
medlem af den tyska nationalförsamlingen i 
Frankfurt, verkade han för det konstitutio
nell kejserliga partiet och aflägsnade sig till
lika med detta den 21 Maj 1849. Han dog 
i Bonn såsom nittioårig gubbe den 29 Maj 
1860. Arndt är den kraftfullaste författaren 
under befrielsekrigens ärofulla tid, såsom 
grundlig kännare af folklynnet den af fol
ket mest firade bland de skalder, som med
blixtrande hängifvenhet för den högsta lag
liga makten, men oberoende af all annan,
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konstlöst och ofta utan form, förstodo att vid 
rätt tid finna det rätta ordet. Ibland hans 
skrifter nämna vi, utom de redan anförda: 
"Gedichte” (1804, 1818, 1840 och oftare), 
"Kriegs- und Wehrlieder’’ (1815), ' "Mährchen 
und Jugenderrinnerungen’’ (1818), "Schwedi
sche Geschichte unter Gustav 111 und Gustav 
IV" (1839), "Erinnerungen aus dem äussern 
Leben” (1840, tredje upplagan 1842), "Schrif
ten für und an meine lieben Deutschen" (1845), 
"Blätter der Erinnerung meistens um und aus 
der Paulskirche” (1849) samt "Meine Wand
lungen mit dem Freiherrn von Stein" (1858).

Till dessa fosterländska skalder slöto sig: 
den känslofulle Max von Schenkendorf (född 
1783 i Königsberg uti Preussen, död 1817 
i Coblenz såsom regeringsråd), hvilkens skal
destycken förena fosterlandskärlek med djup 
religiös känsla (hans sånger: "Von den deut
schen Städten”, "Freiheit die ich meine", 
"Der Sturm”, "Auf dem Schlosse zu Heidel
berg" närma sig till denna tids bästa skalde
verk), — Fredr. Aug. von Stägemann, en 
förtjent statsman och embetsman under Stein 
och Hardenberg (född 1763 i Vierraden uti 
Uckermark, död 1846), bekant genom sina 
”Kriegsgesänge aus den Jahren 1806 bis 13”, 
"Historische Erinnerungen in lyrischen Ge
dichten” och sonetter. Äfven
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*) ”Nal och Damajanti” är en episod i indiernas 
st«ra episka dikt ”Mahabharata”, hvilken, skrifven på 
Sanskritspråket troligen i tionde århundradet före Kri
sti födelse, har ett omfång af omkring 100,000 verser.

Fredrik Rückerts
poesi utgick ifrån fosterlandssången. Under 
hamn af Freimund Raimar utgaf han 1814 
”Deutsche Gedichte”, hvilka utmärka sig ge
nom djup känsla för fäderneslandet samt ny
het i tankar och uttryck. De innehålla isyn
nerhet hans ”Geharnischten Sonette”. Ett an
nat band dikter utkom 1817 med titel "Kranz 
der Zeit”. Sedermera har Rückert utvecklat 
en ovanlig fruktbarhet och ett beundransvärdt 
herravälde öfver språket och formen. Ibland 
hans lyriska skaldestycken, genom hvilka 
han gjort sig till nyare tidens älskling, böra 
vi isynnerhet framhålla hans ”Liebesfrühling”, 
”Die Griechischen Tageszeiten", ”Die ster
bende Blume” och mycket annat; vidare hans 
lärodikt ”Die Weisheit des Brahmanen" (tre
dje upplagan, 6 band). Såsom öfversättare 
af Österländska skaldestycken har han med
delat förträffligt i Hariris ”Verwandlungen des 
Abu-Seid” (tredje upplagan 1844), "Nal und 
Datnajanti” *) (tredje uppl. 1845) m. m. Flera 
bland hans egna skaldestycken hänvisa på 
österlandet, t. ex. ”Erbauliches und Beschau-
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lidies aus dem Morgenlande” (1837), ”Rostem 
und Sulirab” (andra uppl. 1846) och ”Brah
manische Erzählungen” (1839). Rückert är 
född i Schweinfurt den 16 Maj 1789, arbe
tade åren 1815 — 1817 i Stuttgart på ”Mor
genblatt", lefde sedan i Rom, derefter i Co
burg, och anställdes 1826 såsom professor i 
österländska språken uti Erlangen. Konung 
Fredrik Wilhelm IV kallade honom 1840 så
som geheime-regeringsråd och professor till 
Berlin; men redan 1846 afsad» skalden sig 
alla akademiska göromål och lefver ifrån 
denna tid på sin egendom Neusess vid Co
burg.

En ny epok för lyriken

börjar med en ibland våra mest betydande, 
djupaste och snillrikaste skalder, hvilken li
kaledes utgick från den fosterländska rigt- 
ningen samt genom tänkesätt och konstbild
ning har förvärfvat sig tyskarnes allmänna 
vördnad, med

Ludvig Uhland.

”Ibland de många spridda sånger”, säger 
Gervinus, "som fosterlandskänslans och fri- 
hetssinnets sköna tid bibehållit i vårt minne, r
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stå Uhlands skaldestycken orubbliga såsom 
en falang, emedan han afslipade tidsandans 
mångahanda kanter och afbildade dess renare 
skapnad.” Han har fullkomligt öfvervunmt 
det svärmiska och drömmande, men just der- 
för det inklämda och osanna, som vidlådde, 
de äldre romantikernas tyskhet, och hans 
dikter äro till ton och form rent tyska och 
fulländade. Första upplagan af hans dikter 
utkom år 1815. Hans romanser och balla
der hafva blifvit folkets egeudom; likaledes 
sångerna: "Droben stehet die Kapelle”, Ich 
bin vom Berg der Ilirtenknab”, "Ich hatt’ 
einen Kameraden", "Es zogen drei Bursche” 
och många andra. Också ega vi af honom 
den mästerliga samlingen: "Alter hoch- und 
niederdeutscher Volkslieder" (1844, 45). För
träffliga lärda arbeten af honom äro: Ueber 
Walther von der Vogelweide” (1822) och ’Ue
ber den Mythus der nordischen Sagenlehre 
vom Thor” (1836). Ludvig Uhland föddes i 
Tübingen den 26 April 1787, bief student 
vid femton års aider samt sedan tjcnstgi*- 
rande i rättegångsverket uti Stuttgart, 1829 
professor i tyska språket och litteraturen uti 
Tübingen, äfvensom medlem af ^wUrtember- 
giska ständernas församling. Ifrån år 1839, 
då han afböjde att blifva återvald, lefde 
han tillbakadragen i lugnet, hvilket endast 
afbröts år 1848 genom hans deltagande i

Litt.-llisl'
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den tyska riksförsamlingen uti Frankfurt. 
Han dog den 13 November 1862. — Äfven 
såsom dramatisk skald liar Uhland gjort sig 
ett namn, ehuru hans dramer, hvilka äro 
verkliga historiska bilder (t. ex. ”Herzog Ernst . 
von Schwaben”, "Ludwig der Baier”), sakna 
den rätta dramatiska liftigheten.

Uhland bief mönstret och förebilden för 
flera bland dc efterföljande lyriska skalderna, 
isynnerhet för sitt eget fäderneslands poeti
ska talanger, och han anses derför icke 
utan skäl för de nyare schwabiska skalder
nas fader. Ibland dessa utmärka sig: Gu
staf Schwab, född 1792 i Stuttgart, pastor 
derstädes, död i samma stad den 4 Novem- k 
ber 1850 såsom öfverstudieråd och råd vid 
evangeliska konsistoriet, isynnerhet utmärkt 
i balladen och romanserna; Justinas Ker
ner, född i Ludwigsburg den 18 Septem
ber 1786, öfverläkare i Weinsberg, sedan 
blind, död den 22 Februari 1862, författare 
till känslofulla och glada sånger samt bekant 
genom sin flera gånger i nya upplagor ut- 
gifna "Seherin von Prevorst"; författaren af 
förträffliga andliga sånger Albert Knapp, 
född den 25 Juli 1798 i Tübingen, archidia- 
conus vid stiftskyrkan i Stuttgart; Wilh. 
Fredr. Waiblinger, född 1804 i Heilbronn, I
död 1830 i Rom; den muntre Ed. Mörike, ;
född 1804 i Ludwigsburg, pastor i Cleven-



sulzbach vid Weinsberg; bröderna Gustaf 
Pfizer, född 1807 i Stuttgart, professor der- 
städes, äfven bekant genom sin utmärkta 
”Geschichte Alexanders des Grossen für die 
Jugend” (1846) och den likaledes förträffliga 
”Geschichte der Griechen für die reifere Ju
gend” (1847), samt Paul Achatius Pfizer, 
född 1801, öfver-justitieassessor i Tübingen; 
den eldige grefve Alexander von Württem
berg, född i Köpenhamn 1801, död såsom 
öfverste 1844 ("Lieder des Sturms"); Herrn. 
Kurz från Reutlingen, född 1813; Hartmann 
Mayer, Niklas Müller tn. fl.

En annan, just icke fördelaktig ton an
slog den rikt bcgåfvade, men öfverdådige

Henrik Heine,

som förenade djup poetisk åskådning med 
vårdslöshet och öfverdrift. Född af judiska 
föräldrar den 1 Januari 1800 i Düsseldorf, 
studerade han i Bonn, Berlin och Göttingen 
juridiken och öfvergick 1825 till kristna re
ligionen, lefde omvexlande i Hamburg, Ber
lin och München, men ifrån år 1830 oafbru- 
tet i Paris, hvarest han från år 1836 till 
Julirevolutionen hade ett betydligt årligt un
derhåll af de allmänna medlen och i sina 
skrifter, som håna Gud och hela verlden, 
drog i härnad förnämligast emot sitt eget
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fädernesland. Vid tyska förbundsdagen an
greps han för de steg, som han tagit emot 
det unga° Tyskland. Ett ryggmärgslidande 
gjorde på sednare tiden hans tillstånd be- 
klagansvärdt, utan att likväl väsendtligen för- , 
svaga rörligheten i hans själ. Han dog i 
Paris år 1856. Utmärkt genom fyndighet i 
formen, en egen uppfattning och ett lefvande 
sprak, skall Heine alltid intaga en vigtig 
plats i den tyska litteraturen. Men hans 
ljusa sidor fördunklas genom brist på efter
tanke, ett lättsinnigt lekande med allt stort 
och heligt, samt en ofta vårdslös behandling 
af sitt ämne. Hans ”Gedichte” (1822) vunno 
i början föga uppmärksamhet, men desto större b 
hans ”Reisebilder" (band. 1 och 2, 1826 och 
1827, hand. 3 och 4, 1830 och 1831). Se
dan följde ”Neue Gedichte" (1844), ”Atta 
Troll" (1847), "Romanzero” (1851) och den 
grimacerande "Der Doctor Faust" (1851). 
Prosaiska skrifter äro: ”Beiträge zur neuern 
schönen Literatur in Deutschland” (2 delar 
1833), ”Der Salon" (4 delar, 1835—1840; 
andra uppl. 1849), "Die romantische Schule” ! 
(1836), "Shakspeare’s Mädchen und Frauen 
mit Erläuterungen" (1839) och "Heine Uber 
Börne” (1840).

Beslägtad med honom i missaktning och 
nedsättande af det tyska fäderneslandet är: 
Ludvig Börne (innan sin öfvergång till kristna
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kyrkan kallad Baruch'}, född den 18 Maj 
1786 i Frankfurt am Main, son af en judisk 
vexlare, någon tid derstädes aktuarie vid po
lisen, sedermera i Paris utgifvare af tidskrif
ten ”Balance”, död i sistnämnda stad den 13 
Februari 1837, aktningsvärdare till karakte- 
ren, än Heine, och en större prosaisk för
fattare. Hans skrifter, de flesta af kritisk 
beskaffenhet, utkommo i 8 band (andra iippl. 
1835). De utmärka sig genom skicklighet 
att behandla språket, sorgfälligt vårdad stil 
och träffande uttryck. Förträfflig är hans 
"Denkrede auf Jean Paul” (1826). Hans 
”Briefe aus Paris” och "Neue Briefe aus Pa
ris" bilda det nionde till fjortonde bandet af 
skrifterna och hans sista verk Menzel der 
Franzosenfresser” utgör det femtonde bandet.

Till Heine sluter sig den under benäm
ningen af unya Tyskland bekanta ligt 
ningen inom litteraturen, som efter ar 1830 
sökte göra sig gällande derigenom, att dess 
anhängare bestridde allt, som i lifvet, kon
sten och vetenskapen syntes dem föråldradt. 
Utgående ifrån politiken, anföllq de i tid
skrifter, flygskrifter, noveller och andra, ofta 
inycket ytliga skrifter alla förhallanden inom 
samhället, till dess regeringarne, uppmärk
samma derpå genom Wolfg. Menzels utfall, 
förbjödo det unga Tysklands skrifter såsom 
farliga för staten. Såsom hufvudman för



denna unga tyska skola, som visserligen nu 
också blifvit äldre, anses den snillrike

Carl Gutzkow,

en författare af dramer och romaner med 
stoit rykte, hvilken dock hade lemnat gedig
nare arbeten, om han skrifvit färre. Född 
den 17 Mars 1811 i Berlin, besökte han 
gymnasiet i Friedrichswerder och studerade 
då nästan alla vetenskaper, men kastade sig 
sedermera på skriftställeri och antog, sedan 
han redan i sitt tjugonde år utgifvit första 
bandet af ett ”Forum der Journalliteratur” 
och snart derefter ”Briefe eines Narren an 
eine Närrin", en inbjudning af kritikern Wolf
gang Menzel till Stuttgart, för att såsom med
arbetare deltaga i det af Menzel utgifna Cot- 
taiska Litteraturbladet. Detta förhållande till 
Menzel upplöstes dock snart, isynnerhet när 
Gutzkow utgifvit sin ”Wally", ett i konstnär
ligt hanseende temligen obetydligt arbete, 
hvilket Menzel krossade med hela tyngden 
af sin kritiska åskvigg såsom en pamflett 
emot kristendomen. Gutzkow måste utstå 
tolf månaders arrest i fängelset uti Mann
heim och hans skrifter, liksom det öfriga 
unga 'Pysklands, förklarades i akt af för
bundsdagen. Derefter började han i Frank- 
fuit utgifva tidskriften "Der Telegraph", men
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flyttade snart dermed till Hamburg, åter
vände 1842 till Frankfurt samt kallades 1847 
till Dresden såsom dramaturg vid hoftea- 
tern (till 1850). Här var han utgifvare af 
tidskriften ”Unterhaltungen am häuslichen 
Heerde”. År 1861 flyttade han till Berlin 
och derifrån till Weimar, hvarest anfall af 
en djup melankoli satte ett mal för hans 
verksamhet såsom författare. Gutzkow visar 
sig i sina talrika noveller och romaner (Se- 
raphine, Blasedow und seine Söhne in. fl.), 
äfvensom i sina dramatiska arbeten (Nero, 
König Saul, Richard Savage, Patkul, Zopf 
und Schwert, Urbild des Tartuffe, Uriel Aco
sta, Lens und Söhne m. fl.), såsom en skald 
med ovanlig rörlighet i själen, rik uppfin
ningsförmåga och skicklighet i anordningen. 
Men han saknar en djupare uppfattning af 
rnensklig storhet, och hans hjeltar Jiöja sig 
icke öfver den moraliska medelmåttan. I 
hans tidsromaner ”Die Ritter vom Geiste” 
(9 band, 1850—1852; tredje uppl. 1854) 
och ”Der Zauberer von Rom” (likaledes i 9 
band) framträda tydligast både hans företrä
den och fel.

De mest bekanta personerna inom det ”unga 
Tyskland” äro, närmast Gutzkow: Theodor 
Mundt, isynnerhet utmärkt såsom stilist, Gu
staf Kühne, Henrik Laube och Ludolf Wien- 
barg.

K*
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Theodor Mundt, född i Potsdam den 19 
September 1808, uppträdde 1835 i Berlin 
såsom privatdocent i ästetiken och litteratur
vetenskaperna, men måste på anstiftan af uni
versitetets dåvarande rektor, professor Stef
fens, snart inställa sina föreläsningar, och 
gjorde derefter åtskilliga resor, men bo
satte sig år 1839 i Berlin samt lyckades 
att ytterligare fullfölja sin akademiska bana. 
— Sedan lian ifrån år 1848 två år varit 
verksam uti Breslau såsom professor i all
män litteraturhistoria, återkallades han 1850 
till Berlin i egenskap af universitetsbibliote
karie. Han dog den 30 November 1861. 
Mundt är mera lärd, än skald, emedan, för 
att vara det sednare, han saknar det väsendt- 
ligaste vilkoret, den egentliga alstrande kraf
ten. Derför har icke något af hans poetiska 
verk (novellerna: Madelon, Moderne Lebeiis- 
wirren, Madonna; historiska romanen: Tho
mas Münzer; tidsromanen: Die Matadore) 
haft någon varaktig framgång. Af större be
tydenhet är han såsom kritiker och ästetisk 
författare i sina arbeten: ”Kunst der deut
schen Prosa” (1837, andra uppl. 1843), "Ge
schichte der Literatur der Gegenwart" (1842, 
andra uppl. 1852) m. fl. — Gustaf Kühne, 
född i Magdeburg den 27 December 180G, 
studerade i Berlin, redigerade sedan i Leip
zig ”Zeitung für die elegante Welt" till fir
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1842, derefter den förträffliga tidskriften "Eu
ropa” och skref flera noveller (Die beiden 
Magdalenen, Eine Quarantaine im Irrenhause, 
Der Freimaurer etc.), äfvensom några dra
mer; men står mycket högre i sina åt kri
tiken och karakteristiken egnade skrifter, 
t. ex. ”Männliche und weibliche Charaktere” 
(1838), "Deutsche Männer und Frauen" (1851) 
m. fl. Robert Prutz yttrar om honom: "Om 
också Kühnes plastiska talang icke allestä
des är tillräcklig till sjelfständiga poetiska 
skapelser, så är den likväl alltid tillräcklig 
att troget och lefvande, i plastisk fullhet åter- 
gifva det sannt och troget emottagna; icke 
särdeles lycklig i att sjelfständigt skapa, är 
han en så mycket lyckligare efterbildare. 
Dertill kommer en sedlig gratie, en instinkt 
för det rätta och värdiga, slutligen en opar
tiskhet och mildhet, som af dem, hvilka icke 
ega dessa egenskaper, lättare kunna smädas 
än efterhärmas." — Henrik Laube, född den 
18 September 1806 i Sprottau uti Schlesien, 
studerade teologi, kom derefter under ran- 
sakning för demagogiska oroligheter och lefde 
ifrån 1839 såsom författare i Leipzig, blef 
1848 medlem af parlamentet i Frankfurt 
samt följande året kallad till artistisk direk
tör öfver Hofburgteatern i Wien. Ibland hans 
många skrifter förtjena att nämnas romanerna: 
"Das junge Europa" (1833—1837); "Die Gräfin
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Chateaubriand" (1843, andra upp], 1846); 
”Reisenovellen” (1834—1837, andra uppl. 
1847) i Heines stil. Ifrån ar 1841 egnade 
lian sig med framgång åt dramat och akref, 
bland annat, sorgspelen ”Monaldeschi", "Stru- 
eusee", "Essex”, lustspelet "Rococo" samt skå
despelen "Gottsched und Gellert", "Die Karls- 
schüler" och ”Prinz Friedrich". — Ludolf 
Wienbarg, född i Holstein 1803, har hufvud- 
sakligen gjort sig känd såsom kritiker och 
resebeskrifvare.

De politiska skalderna före år 1848.

Jäsningen i sinnena, som föregick det 
skickelsedigra året 1848, fann ett vältaligt 
uttryck i denna tids demokratiska skalder, 
som med mer eller mindre snille hyllade den 
rådande tidsandan derigenom, att de predi
kade de bestående statsmakternas omstört- 
ning. Slutresultatet af åren 1848 och 1849 
svarade likväl icke emot hvad man väntat, 
och mången frihetshjelte pliktade åratal i fän
gelse eller förvisning för det korta ruset af 
konstlad eller sann hänryckning, under det 
att andra i rätt tid omsadlade sin pegasus 
och anslogo en annan ton.

En af de förnämsta platserna ibland fyra
tiotalets politiska skalder intager
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Aug. Henr. Hoffmann von Fallersleben, 
född uti Lüneburg i småstaden Fallersleben 
1798, en tid professor i tyska språket och 
litteraturen uti Breslau, sedan i anledning af 
hans ”Unpolitische Lieder” afsatt ifrån sitt 
embete, genomvandrande Tyskland utan nå
gon stadigvarande boningsort, nu bosatt ° så
som bibliotekarie i Corvey. Knappt något 
politiskt skaldestycke har funnit en sa stor 
spridning ibland de mest olika kretsar, som 
Hoffmanns ”Unpolitische Lieder”, men ocksa 
intet var så farligt för det dåvarande rege
ringssystemet, .som detta. Fa dessa sanger 
följde ”Hoffmannsche Tropfen’, ”Spitzkugeln 
och dylikt; dessutom ett stort antal lyriska 
dikter af det mångfaldigaste slag. Hoffmann 
är en skald med sällsynt djup och inner
lighet i själen, hvilket redan visar sig af 
hans kärlek till barnen samt hans förmaga 
att försätta sig i deras åskådningssätt och 
känslor. Hans "Barnsånger" bilda en ibland 
de täckaste blommor i kransen, som pryder 
skaldens panna. Äfvcn intager han ett be
tydelsefullt rum ibland tyska språk- och an- 
tiqvitetsforskare, hvartill han gjort sig för- 
tjent genom utgifningen och bearbetningen af 
minnesmärkena efter det äldre språket.

Mera höjd i sina politiska skaldestycken, 
än Hoffmann, visar sig Georg Herwegh, som



först fäste Tysklands uppmärksamhet genom 
sina "Gedichte eines Lebendigen”. Född i 
Stuttgart den 31 Maj 1817, studerade han i 
början teologi vid universitetet i Tübingen, 
var uti Stuttgart medarbetare i Lewaids ”Eu
ropa”, och begaf sig sedan till Schweiz, hvar- 
ifrån han utgaf sina "Gedichte eines Leben
digen", som snart spridde sig i sju upplagor. 
Sedermera uppehöll han sig i Königsberg, 
derefter i Paris, men deltog 1848 i den ty
ska omstörtningen samt inföll med en tysk 
och fransk hop af arbetare i Baden, blef den 
27 April slagen vid Schopfheim och räddade 
sig till södra Frankrike. Utom de nämnda 
skaldestyckena har han ieke författat något 
af betydenhet.

Beslägtade snillen äro: Robert Prutz, född 
1816 i Stettin, professor i litteraturen uti 
Halle och utgifvare af tidskriften ”Deutsches 
Museum”, nu boende i Stettin, bekant genom 
sin qvicka satir i dramatisk form: "Die po
litische Wochenstube”, genom sina sorgspel: 
"Karl von Bourbon", "Moritz von Sachsen” 
etc. och genom åtskilliga litteraturhistoriska 
skrifter, ibland dem ”Der Göttinger Dichter- 
bund” m. fl.; — Franz Dingelstedt, förfat
taren till de bitande: "Lieder eines eosmo- 
politischen Nachtwächters", född 1814 i Ilals- 
dorf uti öfra Hessen, intendent vid hofteatern 
i Weimar, förut anställd i München, äfven
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författare af noveller och dramer; Ferd. 
Freiligrath, född 1810 i Detmold, handels- 
betjent, nu i London, en kraftfull westfalisk 
natur, trotsig och häftig i sina politiska skalde
stycken (t. ex. "Gruss der Lebenden an die 
Todten”, "Neuere politische und sociale Ge
dichte” etc.), utmärkt i sina teckningar af 
öknen och sina yppiga samt praktfulla skil
dringar af den tropiska naturen; — Gottfried 
Kinkel, född den 11 Augusti 1815 i Ober
kassel, professor i Bonn, deltog i de revo
lutionära rörelserna våren 1849 uti Rhen- 
preussen, Pfalz och Baden, tillfångatogs af 
preussiska trupperna, dömdes af krigsrätten 
till fästningsstraff för hela sin lifstid, men 
rymde 1850 ifrån Spandau, uppehöll sig se
dan i Amerika, vistas nu i England, föifal
tare till den täcka episka berättelsen "Otto der 
Schütz", en romantiserad saga från Rhen ur 
riddartiden, samt till andra skaldestycken.

Under det dessa skalder arbetade i hän
derna på omstörtningen, förenade sig med 
det konservativa partiet tva rikt begafvado 
män, Emanuel Geibel och Oscar von Red- 
witz, hvilken sednare, född den 28 Juni 1823 
i Lichtenau vid Ansbach, lärare i ästetiken 
uti Wien, i sin kristligt-romantiska epos 
”Amaranth" unslog en from och presterlig 
tros ton.

L
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Emanuel Geibel,
Öfverallt kärnfrisk i sina skaldestycken, skiljd 
ifrån allt fantasteri och all onatur, lojal till 
tänkesätt, har i det lyriska utvecklat en så 
rik förmåga, att han står på lika höjd med 
Uhland och öfverträfifar denne i fruktbarhet. 
Han föddes i Lübeck den 18 Oktober 1815, 
studerade i Bonn och Berlin, emottog deref- 
ter en plats såsom informator hos ryske am
bassadören i Athen, furst Katakazi (1838— 
1840), men återvände sedan till Tyskland 
och emottogs gästfritt af sin faders vän, ba
ron Carl von der Malsburg, på dess gods 
Escheberg i Hessen. Fredrik Wilhelm IV 
tilldelade honom 1843 ett årligt underhåll, 
och derefter uppehöll Geibel sig i S:t Goar 
och Berlin, 1845 någon tid i Ilefeld uti Harz, 
sedermera omvexlande i Lübeck, Hamburg 
och Berlin. Ar 1852 kallade konung Maxi
milian 11 i Bajern honom till sitt hof i Mün
chen. Bestämd "till konungens föreläsare, er
höll han tillika en professorsplats vid univer
sitetet och personligt adelskap derigenom, 
att han utnämndes till riddare af Bajerska 
Kronorden. Geibels skaldestycken utkommo 
först år 1840 och hafva sedan upplefvat en 
legion af upplagor; likaledes äro hans "Ju- 
niuslieder” kringspridda i många upplagor. 
Mindre lycklig är han som dramatisk förfat-
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tare i: ”König Roderich”, tragedi (1844), ”Kö
nig Sigurd’s Brautfahrt”, en nordisk saga 
(1846), ”Meister Andrea”, lustspel (1855), 
”Brunhilde", tragedi, m. fl.

Dramatiska författare af den sa 
kallade ödestragedien.

Med benämningen ”ödestragedi” förstår 
man en tragedi, som härleder hjeltens tra
giska lidanden från en högre makts oundvik
liga inverkan. Under den klassiska fornaldern 
var hvarje tragedi en ödestragedi, d. v. s. 
en framställning af striden emellan den fria 
menskliga viljans kraft och denna hemlighets
fulla, för de dödligas blickar dolda makt, 
hvilken skenbarligen vilkorligt och tillfälligt 
ställer sig i vägen för menniskan och låter 
henne känna, att hon vid all frihet i hand
lingen likväl är bunden genom en evig, men 
af hennes öga icke alltid fattlig verldsord- 
ning. Under den nyare tiden öfverflyttade 
man denna grundidé äfven på de dramer, 
hvilkas ämne hörer till den trängre kretsen 
af borgerliga och familjförhallanden, och ett 
nytt slag af tragedier uppkom, i hvilket mera 
menniskans strid mot böjelserna, än mot
ödet, blcf synlig och hvarigenom visserligen 
mycket, som var rörande, väcktes, men inga-
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lund,t denna storartade och upplyftande kän
sla, som betraktandet af en stor naturs un
dergång under ödets ovilja bildar. Det är 
isynnerhet fyra dramatiska författare, som på 
detta fält skapat något betydligt, nemligen: 
Werner, MUllner, Grillparzer och Houwald.

Fredr. Ludv. Zacharias Werner, född i 
Königsberg uti Preussen den 18 November 
1768, var i början anställd i preussiska sta
tens tjenst, tog sedan afsked från sin befatt
ning såsom geheimesekreterare i Berlin, ge
nomreste Schweiz, Frankrike och Italien, blef 
1809 hofråd i Darmstadt, öfvergick 1811 i 
Rom till katolska kyrkan samt dog såsom 
prest och berömd predikant i Wien den 18 
Januari 1823. Genom sin äkta poetiska, 
men fasaväckande dram: ”Der vierundzwan- 
zigste Februar” gaf han anledning till de rys
liga ödestragedierna. ”Martin Luther oder 
die Weihe der Kraft” (1807) är rik på skön- 
heter, men äfven på underlig mystik. Se
dermera fördömde Werner i sin "Weihe der 
Unkraft” (1814) den förut af honom förherr- 
ligade Luther. Ilans tidigaste dramatiska 
verk, som berättigade till stora förhoppnin
gar, var "Die Söhne des Thals”, af hvilken 
företa delen innehåller ”Tempelherrarne på 
Cypern" och den andra "Korsbröderna".

Amadeus Gottfr. Adolf Milliner föddes 
den 18 Oktober 1774 i Langendorf vid Weis-
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senfels, livarest hans fader var amtsprocura- 
tor (öfveramtman). lians moder var syster 
till skalden Bürger. Wielands Oberon gjorde 
ett afgörande intryck på den tolfårige gos
sen, som då besökte stadsskolan i Weissen
fels, hvilket intryck Schillers Don Carlos och 
Bürgers skaldestycken sedan underhöllo. Vid 
femton års ålder kom han till Schulpforte vid 
Naumburg samt utmärkte sig här genom na
turlig fallenhet och ovanlig flit. Sedan reste 
han till universitetet i Leipzig för att studera 
juridiken, men sysselsatte sig tillika ifrigt 
med de sköna vetenskaperna och hade på detta 
fält isynnerhet sin moderliga väninna, dokto- 
rinnan Kaulfuss, att tacka för mycket. Ef
ter slutade akademiska studier var Milliner 
länge sysselsatt i den sachsiska småstaden 
Delitzsch, men nedsatte sig sedan i Weissen
fels såsom advokat. Först nu, vid 38 ars 
ålder, uppträdde han som dramatisk förfat
tare. Anledningen dertill gaf en sällskaps- 
teater i Weissenfels, som han omfattade med 
mycken förkärlek och för hvilken han utar
betade flera teaterstycken, som sedermera äf- 
ven funno bifall i större kretsar. Det be
römdaste ibland hans dramatiska arbeten är 
”Die Schuld” (1816); dessutom ”König Yn- 
gurd", ”Der 29 Februar", ”Die Albaneserin” 
och flera lustspel. Konungen af Preussen 
utnämnde honom 1817 till hofrad. Sasom



utgifvare af "Das Mitternachtsblatt” inveck
lade Milliner, líos hvilken en rabulistisk åder 
innebodde såsom författare, sig i allehanda 
tvister. I sitt äktenskap var han också icke 
lycklig. Han dog den 11 Juni 1829.

Franz Grillparzer, född i Wien den 15 
Januari 1790, väckte först uppmärksamhet 
genom sitt sorgspel ”Die Ahnfrau" (1816) 
och sedan genom "Sappho" . (1819), samt ut
nämndes af kejsarinnan i Österrike till hen
nes privat-sekreterare, såsom ett bevis att 
hans förtjenst erkändes. De sednare drama
tiska arbetena motsvarade mindre hvad man 
väntat af honom. Grillparzer bief 1823 hof- 
concipist och 1832 arkivdirektör.

Friherre Christopher Ernst von Houwald, 
född den 29 November 1778 i Straupitz uti 
NederlausHz, död i Neubaus vid Lübben den 
28 Januari 1845 såsom landsyndicus hos ne- 
derlausitzska landtständerna, grundläde ifrån 
år 1821 sitt rykte genom dramerna: ”Das 
Bild”, "Der Leuchtthurm”, ”Fluch und Segen” 
samt sorgspelen ”Die Feinde” (1825) och 
"Die Räuber", som alla utmärka sig genom 
ett ädelt och vackert språk; har äfven fun
nit bifall såsom berättare i sina "Bilder für 
die Jugend” (1829—1832, ny upplaga 1839).



Ödestragedien, af hvilken hela verlden un
der ett årtionde var förtjust och förtrollad, 
bar visserligen på ett förtjenstfullt sätt ut
trängt den. torna Kotzebueska pathos fran 
teatern, men också på lang tid stängt vägen 
för en bättre smak. Man insåg snart att 
detta icke var den sanna poesien, och åt
skilliga röster läto höra sig, hvilka med qvick- 
het och åtlöje gjorde denna förvända ngt- 
ning i smaken löjlig. Så uppträdde Castelli 
med sin ”Schicksalsstrumpf" och Platen med 
sin "Verhängnissvolle Gabel". — Ignatius 
Franz Castelli, den mångsidige österrikiske 
humoristen och dramatiske författaren, är född 
i Wien den 6 Maj 1781 och var i början 
anställd vid de nederösterrikiska landtstän- 
dernas bokhålleri. Tidigt började han att 
rima, och hans ”Kriegslied für die öster- 
reichische Armee” lät erkehertig Carl i många 
tusen exemplar utdela ibland soldaterna. När 
fransmännen inryckte i landet, blef Castellis 
belägenhet derigenom betänklig. Dock för
stod skalden att i rätt tid draga sig undan 
den hotande faran. Efter freden återkommen 
till Wien, erhöll han befattning såsom skald 
vid kejserliga hofteatern, hvarför han hufvud- 
sakligen hade att tacka framgången af sin 
opera ”Die Schweizerfamilie’’, Jill hvilken 
Weigl satt musik. Efter fyratioårig tjenste- 
tid blef han år 1841 pensionerad såsom land-
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skapssekreterare. lian är onekligen en ibland 
Österrikes mest populära skalder, som vä- 
sendtligen har bidragit till att äfven i utlan
det göra österrikiska folkets karakter värde
rad och afhållen. Ibland hans dramatiska 
arbeten är ”Die Waise und der Mörder" det 
mest kända. Dessutom utgaf han många skal
destycken (flera i österrikiska dialekten), anek
doter, berättelser o. s. v.

Dn ibland de störste mästare i versbygg
naden och formen i allmänhet är skalden 
grefve August von Platen-Hallermünde, född 
i Ansbach den 24 Oktober 1796, såsom löjt
nant verksam under fälttåget emot Napoleon, 
sedermera tillika medlem af kungl. Veten
skapsakademien i München, död i Syrakusa 
den 5 December 1835. Hans sonetter och 
oder höra till de rikaste på stora tankar un
der den nyare tiden och hans satiriska dra
mer: "Die verbängnissvolle Gabel" (emot för- 
fattarne till ödesdramerna) samt "Der roman
tische Oedipus” (emot Immermann) gissla med 
en beundransvärd öfverlägsenhet hans sam
tidas förvända poetiska smak. Likaledes ut
märka sig hans öfriga dramer, t. ex. "Der 
gläserne Pantoffel", "Der Thurm von sieben 
Pforten”, "Berengar” samt "Treue um Treue”, 
genom formens fullkomliga beberrskande fram
för andra liktidiga dramatiska verk. Svagast 
är Platens sista dramatiska arbete "Die Liga

VO?
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von Cambray”. Men oförgängligt värde ega 
hans ”Eklogen und Idyllen”, hvaremot sagan 
”Die Abassiden” i nio sånger är ett något 
besynnerligt fantasispel.

skaldestyckena: "Perlen der Vorzeit , 

storiska skådespel. — Andra episka skalder

Österrikes skalder.
Österrike, den glada lefnadsnjutningens 

trefliga land, hvilket under det föregående 
århundradet endast tagit en underordnad del 
i den tyska nationallitteraturens storartade 
utveckling, börjar i de första årtiondena af 
nittonde seklet att utveckla en stor rik
dom på poetisk alstringskraft. Vi hafva re
dan omnämnt dramatikerna Grillparzer och 
Castelli. Dem föregick en episk skald, hol
ken i klassiskt versmått författade utmärkta 
arbeten: Joh. Ladislav Pyrker von Felsö- 
Eör, född den 2 November 1772 i Langk 
uti Ungern, 1818 biskop i Zips, 1821 pa
triark i Venedig, sedan verkligt geheimeråd 
och 1827 erkebiskop i Erlau, död den 5 
December 1847, berömd genom de episka 
skaldestyckena: "Perlen der Vorzeit , Luni- 
sias” och "Rudolfias", äfven författare till hi
storiska skådespel. — Andra episka skalder 
äro: Carl Egon Ebert, född i Prag den 5 
Juni 1801, fiirstenbérgisk arkivarie och bi
bliotekarie, uppehåller sig mest i Prag, för-
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faltare till den böhmiskt nationela lijeltedik- 
ten "Wlasta" samt till många lyriska skalde
stycken; — den djupsinnige Nicolaus Ni- 
embsch Edler von Strehlenau, såsom skald 
kallad Nicolaus henau, född den 13 Augusti 
1802 i Csatad uti Ungern, död den 22 Au
gusti 1850 på dårhuset i Döbling, lika ut
märkt i den episkt-dramatiska dikten ”Faust” 
(1836) och i epos "Savonarola” (1838), som 
i det lyriska; — Alfred Meissner, född i 
Teplitz 1822, sedan år 1850 bosatt i Prag: 
epos "Ziska" (sjette uppl. 1853), "Gedichte" 
(sjunde upp). 1856); — Ludv. Ang. Frankl, 
född 1810 i Chrast uti Böhmen: ”Habsburg- 
lied" (1832), som består af flera ballader, 
"Morgenländische Sagen” (1834), "Christoforo 
Colombo” (1836), ”Don Juan d’Austria” (1846).

Ett af de förnämsta rummen ibland de 
episka och lyriska skalderna intager

Grefve Anton Alexander von Auersperg 
(Anastasius Grün),

född den 11 April 1806 i Laibach uti Krain. 
Efter sin fader ärfde han i sitt tolfte år 
herresätet Gurkfeld och grefskapet Thurn- 
am-Hart, båda belägna i Krain, bildades 
först i Theresianum uti Wien, sedan vid der- 
varande ingeniörakademi, studerade i Gratz 
filosofi och juridik, samt sysselsatte sig fli-
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tigt med skaldekonsten. Under namn af Ana
stasius Grün uppträdde han först offentligt 
med ett större poetiskt arbete, romanskrau
sen: ”Der letzte Ritter”, i livilken den rid
derlige kejsar Maximilian I:s bragder, öden 
och karakter prisas. Men hans rykte grun
dar sig hufvudsakligen på hans politiska dikt: 
"Spaziergänge eines wiener Poeten" (1831). 
Skalden talar i den med ohöljd hänryckning 
och ädel eld om de förhoppningar och önsk
ningar, sorger och smärtor, som då upp
fyllde hvarje vän af det österrikiska fäder
neslandet. I Juli månad 1839 förmälde han 
sig med grefvinnan Maria Attems, en dotter 
af kongl. kejserl. geheimerådet, öfverstekam- 
marherren och landthauptmannen i Steiermark, 
samt lefde derefter, med titel af k. k. kam
marherre, dels i Wien, dels på sina gods. 
På "Spaziergänge" följde 1835 dylika skalde
stycken under benämningen: "Schutt" och 
1837 en samling af lyriska "Gedichte", livil- 
ka förskaffat honom namnet af en ibland nya 
tidens störste och mest frisinnade lyriske 
skalder. Dessutom äro af honom: "Nibelun
gen im Frack” (1813), en komisk berättelse, 
som framställer den år 1731 aflidne hertig 
Morits Wilhelm af Sachsen-Merseburg med 
sin kärlek för basfiolen; ”Pfaff vom Kahlen
berg", en landtlig dikt (1850), och "Volks
lieder aus Kraiii" (1850). Laibacherkretsen
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valde honom 1848 till fullmäktig vid tyska 
nationalförsamlingen; men Auersperg, hvil- 
kens ideela natur icke kände sig dragen till 
denna verksamhet, skilde sig redan i Sep
tember månad derifrån.

I känslans djup och upphöjd fantasi står 
lika högt, som han:

Friherre Jos. Christ, von Zedlitz, 

den moderna elegiens skald, född i Johannis
berg uti österrikiska Schlesien den 28 Fe
bruari 1790, först österrikisk husarofficer, 
sedan kammarherre, ifrån år 1837 tjenstgö- 
rande i ministeriet för de utländska angelä
genheterna, sedermera (ifrån 1851) storher
tigens af Weimar ministerresident och herti- 
garnes af Braunschweig och Nassau chargé 
d’affaires vid hofvet i Wien, död den 16 
Mars 1862. Ibland hans dikter, som första 
gången utkommo 1832, hafva isynnerhet ”Die 
Todtenkränze” och den berömda balladen ”Die 
nächtliche Heerschau" ett högt värde. Ibland 
hans dramatiska skrifter äro de bekantaste: 
’Der Stern von Sevilla” och ”Kerker und 
Krone". I romantikens anda är hans "Wald
fräulein, Märchen in 15 Abenteuern” (1843) 
diktad.

Andra utmärkta österrikiska poeter äro: 
ungraren Carl Beck, född i Baja 1817: Nächte
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1838; Stille Lieder 1840; Janko der Ross
hirt 1841; dithyramben: Auferstehung; Un
garische Melodien; sorgspelet Saul; — Carl 
Dräxler, kallad Dr äider-Manfred, född i Lem
berg den 17 Juni 1806, meiningiskt hofrad 
i Darmstadt och Wiesbaden: Gedichte 1838; 
Novellen; skådespelet Ein Weib aus dem 
Volke; — Joh. Gabr. Seidl, född i Wien den 
21 Juni 1804, kustos vid mynt- och antik
kabinettet derstädes: Dichtungen 1826—1828, 
Bifolien, Lieder der Nacht, Natur und Herz, 
dikter i den österrikiska dialekten; — Joh. 
Nep. Vogl, född 1802 i Wien, embetsman 
derstädes; — Betty Paoli (Elisabeth Gluck'}, 
född sammastädes år 1814, sällskapsdam hos 
furstinnan von Schwarzenberg, den utmark- 
taste ibland Österrikes poetissor; — ridda
ren von Tschabuschnigg från Klagenfurt; — 
den böhmiske frihetssångaren Moritz Hart
mann, född i böhmiska byn Duschnik den 
15 Oktober 1821, huslärare i Wien, sedan 
irrande omkring utan nagon bestämd bonings
ort 1848 deltagare i nationalutskottet uti 
Prag, medlem af nationalförsamlingen i Frank
furt, ' skickad såsom ombud till Wien, slutli
gen flykting i England och Frankrike: Kelch 
und Schwert 1845, Neue Gedichte 1847, idyl
len: Adam und Eva m. m.; Edvard Dul
ler från Wien, skald och historieförfattare, 
född 1809, ifrån 1836 i Darmstadt, sedan i
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Mainz, död 1853 i Wiesbaden: Die Wittels
bacher, Balladenkranz, 1831; Der Fürst der 
Liebe, Dichtungen, 1842; Der Rache Schwa- 
nenhed, Drama, 1834; Mährchen für die Ju
gend 1846—1852; romaner och noveller: Die 
Feuertaufe, Kronen und Ketten m. m., äfven 
en tysk historia; — den muntre Carl Her- 
losssohn från Prag; — den mångsidige fri
herre von Feuchtersieben, född i Wien den 
29 April 1806, död den 3 September 1849, 
bekant genom sin ’’Diätetik der Seele”; — 
den qvicke satirförfattaren och humoristen 
Mor. G. Saphir från Pesth, född 1794, död 
1858; den snillrike öfversättaren af öster
ländska skaldestycken och grundlige känna
ren af Orienten friherre Jos. von Hammer- 
Purgstall, född 1774 i Gratz uti Steiermark, 
tidigt i Konstantinopel, sedan på resor så
som sekreterare och tolk, adlad och kejserl. 
kungi. hofråd, preses i den nybildade akade
mien uti Wien, död 1856, berömd genom sin 
Osmaniska historia; — den kristligt fromme 
Beda Weber från Linz i Pusterdalen uti Ty- 
rolen, född 1798, i början skomakare, sedan 
lärare och prest, ifrån 1848 katolsk stads- 
pastor i Frankfurt am Main: Lieder aus Ty
rol 1842; Blüthen heiliger Liebe und An
dacht 1845; — Hermann Rolett: Wander
buch eines Wiener Poeten 1846, Frische Lie
der 1848.
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Ibland de österrikiska dramatikerna böra 
vi, utom Grillparzer, Castelli och Collin, isyn
nerhet nämna:

Edvard. Bauernfeld, född i Wien 1804, 
omtyckt komediförfattare: Das Liebesproto
koll; Krisen; Bürgerlich und Romantisch; 
Das letzte Abenteuer.

Franz Deinhardstein, född i Wien 1794, 
död 1859: Hans Sachs; Erzherzog Maximi
lians Brautzug; Lustspiele.

Ferdinand Raimund, född 1790 i Wien, 
förvärfvade sig förtjenst derigenom, att han 
åter höjde det nationala skadespelet ur sitt 
förfall. Ämnena till hans dramer: "Der Bauer 
als Millionär", "Der Alpenkönig und der Men
schenfeind", "Der Verschwender", hvilka gjor
de lycka i hela Tyskland, tog han ifrån sago- 
verlden; men satte dem, understödd af en 
outtömlig humor, i närmaste förening med 
den närvarande tidens förhållanden. Ilan 
var skådespelare, sedan teaterdirektör i Wien 
och gjorde ifrån år 1831 konstresor. Biten 
af en hund, som han ansåg för galen, öfver- 
föll honom en så häftig ångest, att han sökte 
med en terzerol gifva sig döden. Han dog 
också af det dödliga såret åtta dagar deref- 
ter, den 6 September 1836. Redan förut 
hade melankoli omtöcknat hans själ.

Friherre Eligius Franz Jos. von Miinch- 
Bellinghausen (Fredr. Halm) föddes den 2
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April 1806 i Krakau, hvarest fadern var 
österrikiskt appellationsråd, studerade juridi
ken, men försökte sig tillika tidigt i den dra
matiska skaldekonsten. Hans ”Griseldis”, för
sta gangen uppförd år 1834 på borgteatern 
i Wien, vann utomordentlig framgång, likaså 
det pa nästan alla europeiska språk öfver- 
satta originaldramat: ”Der Sohn der Wildniss” 
(1842). Derefter följde de historiska dra
merna Sampiero” och ”Maria de Molina” 
(1847). Med lifligt intresse emottogs äfven 
hans mycket omtalade "Fechter von Ravenna". 
Anda till år 1845 var Halm anställd såsom 
nederosterrikiskt regeringsråd; sedan blef han 
med titel af hofråd kustos vid bofbibliotekct 
i Wien. Afven i sina ”Gedichte” (Stuttgart 
18o0) visar han sig som mästare i formen.

Andra den nyare och nyaste tidens 
ut märk t cl skalder.

Ernst (Conrad Fredr.) Schulze, episk för
fattare, utmärkt genom ett rent och vällju
dande språk samt stor skicklighet i formens 
behandling, född den 22 Mars 1789 i Celle 
studerade ifrån år 1806 teologi i Göttingen’ 
blef melankolisk efter sin älskade Cecilias 
död, deltog i frihetsstriden, vistades seder
mera i Göttingen och dog i Celle den 26
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Juni 1817. Han är författare till tyskarnes 
mest betydande romantiska epos under den 
nyare tiden: ”Cäcilie in 20 Gesängen"; vi
dare till: "Die bezauberte Kose", en sedig 
saga med mycken lenhet och fulländning. 
Också ega vi af honom förträffliga lyriska 
dikter.

Wilhelm Muller, en ibland de mest be
tydande lyriska talanger, glädtig och in
nerlig, frisk och liflig, född den 7 Okto
ber 1794 i Dessau, död derstädes såsom lä
rare vid lärdomsskolan och hertiglig biblio
tekarie den 1 Oktober 1827, väckte först 
uppseende genom sina "Gedichte aus den hin
terlassenen Papieren eines reisenden Wald
hornisten” (2 delar, 1821—1824; andra uppl. 
1826) och ännu mera genom sina hänryckta 
”Lieder der Griechen” (1821—1824, sedan i 
flera upplagor). Sedermera utgaf han "Ly
rische Spaziergänge", 1827. Dessutom skref 
han: "Rom, Römer und Römerinnen"; "Ho
merische Vorschule"; "Bibliothek der Dichter 
des 17. Jahrhunderts".

Konung Ludvig af Bäjern, född den 26 
Augusti 1786, såsom skald klok och munter, 
om också den yttre formen icke alltid är 
fulländad: "Gedichte", 3 delar, andra upp
lagan 1829 och sedan flera gånger.

Friherre Joseph von Eichendorff, född 
den 10 Mars 1788 på landtegendomen Lu-
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bowitz vid Ratibor, studerade åren 1805— 
¿U.ridik i.Halle och Heidelberg, var 

1813 frivillig i preussiska armén, 1821 
regeringsråd i Danzig, 1824 i Königsberg, 
1841 geheime-regeringsråd i Berlin och dog 
i Neisse den 26 November 1857. En mång
sidig författare, mest betydande på lyrikens 
område och såsom novellist. Sina första dik
ter utgaf han under namnet Florens. Ibland 
hans noveller utmärker sig isynnerhet genom 
munter humor: ”Aus dem Leben eines Tau
genichts" (1824). Sorgspel: "Meierbeth’s Glück

”Ezzelino von Romano” 
mooS’ t?61 etZte Held von Marienburg” (löoO). Komedier.

Leopold Schefer, utmärkt såsom lyrisk 
författare och novellist, en själsfrände till 
Jean Paul, född den 30 Juli 1784 i Muskau 
uti Nedra Lausitz, beslägtad med furst Pück- 
ler Muskau, nedsatte sig 1820, efter fleråriga 
resor, i sin födelsestad, hvarest han seder
mera utvecklade en stor verksamhet såsom 
skald och tillika som kompositör. Dog den 
13 Febr. 1862. Hans förnämsta dikt är: 
Das Laienbrevier” (1834, tionde uppl. 1855)' 

en samling af spridda, men genom det all
männa innehållet sammanhängande skalde
stycken öfver Gud, verlden och lifvet. Näst 
efter denna: "Gedichte" (tredje uppl. 1847)- 
Der Weltpriester" (1846); ”Die Hausreden"
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(1854); ”Hafis in Hellas” (1853); ”Der Ko
ran der Liebe nebst Kleiner Sunna” (1855). 
Hans många, merändels fantastiska noveller 
äro icke sällan förfelade till planen, men skil
dra menniskohjertat med sanning och djup.

Carl Lappe, folkskald, född den 24 April 
1774 i Wusterhausen vid Wolgast, lärare i 
Stralsund, 1817 afskedad för sjuklighet, ut- 
gaf sina dikter år 1824 under titeln: ”Blät
ter”. Dem följde 1831 ”Friedhofskränze’’, 
förträffliga skaldestycken öfver döden, graf- 
ven och evigheten. Han dog den 28 Okto
ber 1843.

Friherre Ignatius Henr. K. von Wessen- 
berg, född den 4 November 1774 i Dresden, 
generalvikarie i biskopsdömet Konstanz, en 
tnild och from författare af andliga sånger, 
bvilka han lät utgifva under titel af ”Lieder 
und Hymnen zur Gottesverehrung des Chri
sten" (1825); dog den 9 Augusti 18G0.

Abraham Emanuel Fröhlich, vår tids 
niest betydande fabelförfattare, född den 1 
Februari 1796 i Brugg uti Aargau, först pro
fessor, sedan predikant och rektor i Aarau. 
Hans fabler (1825) utmärka sig genom poe- 
t>sk uppfattning, sanning och lefvande fram
ställning. Dessutom ega vi af honom två 
större episka dikter: ”Ulrich Zwingli" (1845) 
och ”Ulrich von Hutten" (1845); de förträff- 
bga, upplyftande "Trostlieder” (1851) m. fl.
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Christian Fredrik Scherenberg, född 1798 
i Stettin, skref sitt första epos såsom betjent 
i en materialhandel, hvarefter konung Fre
drik Wilhelm IV gaf honom en anställning 
vid krigsministeriet, genom hvilken skalden 
erhöll ett sorgfritt lif och tillräcklig ledighet 
för poesien: ”Waterloo" (1849), "Ligny” (1850), 
"Leuthen” (1852), "Abukir” (1855).

August Kopisch, född den 26 Maj 1799 
i Breslau, en längre tid i Wien och Neapel, 
upptäckare af den blåa grottan, Platens vän, 
professor, författare och målare i Berlin, död 
den 3 Februari 1853, utmärkt såsom humo
ristisk berättare och bekant genom sina gläd
tiga dikter, t. ex. "Als Noah aus dem Kasten 
war”; öfversättare af Dante (1837) och ut- 
gifvare af italienska folksånger under titeln: 
”Agrumi' (1837).

Gustaf Pfarrius, född den 31 December 
1800 i Iladdersheim vid Kreuznach, sedan 
1834 öfverlärare i Cöln: "Das Nahethal in 
Liedern" (episkt-lyrisk dikt); "Chriemhildens 
Rache" (1814); ”Waldlieder” (1850).

Ludvig Bechstein, född den 24 Novem
ber 1801 i Meiningen, i början bestämd till 
farmaceut, väckte hertigens af Meiningen upp
märksamhet genom sina ”Sonettenkränze” 
(1828) och försattes af honom i tillfälle att 
uti Leipzig studera fdosofi och historia, an
ställdes 1831 såsom hertiglig bibliotekarie i
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Meiningen och utnämndes 1841 till hofråd; 
dog den 14 Maj 1860. Han är såsom skald 
lika fruktbar, som mångsidig och uppfinnings
rik. Till hans mest bekanta och anslående 
arbeten höra de förträffliga ’’Fahrten eines 
Musikanten" (1836—1837); "Luther" (i ean- 
zoner) (1834); "Die Haimonskinder" (1830); 
"Erzählungen und Phantasiestücke” (1833); 
"Der Sagenschatz und die Sagenkreise des 
Thüringerlandes” (1832—1838). Hans myc
ket kringspridda ’’Deutsches Märchenbuch”, 
först utgifven år 1846, bar upplefvat en myc
kenhet upplagor.

Joh. Carl Phil. Spitta, den bekante för
fattaren af förträffliga andliga sånger, född i 
Hannover den 1 Augusti 1801, pastor 1837 
i Wechold vid Hoya: "Psalter und Harfe" 
(först 1833 och sedan i många upplagor; an
dra samlingen 1843 och oftare). Han dog 
den 28 September 1859.

Adolf Bube, född i Molsdorf vid Gotha 
den 23 September 1802, arkivråd i Gotha, 
författare af täcka naturbilder och lyckade 
sagor: "Gedichte" (1825, 1836); "Naturbilder" 
(1848); ”Neue Gedichte" (1840); romanser 
Och ballader.

Carl J. Simrock, född den 28 Augusti 
1802 i Bonn, professor derstädes, den oöf- 
verträffade öfversättaren af forntyska skalde
stycken, nemligen: Nibelungenlied, Walther
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von der Vogelweide, Wolfram von Eschen
bach, Gottfried von Strassburg m. 11. Ytter
ligare: "Wieland der Schmied, nebst Roman
zen und Balladen” (1835); ”Rheinsagen”; "Bi
bliothek der Novellen"; "Märchen und Sagen” 
(1831 — 1832).

Julius Mosen, född den 8 Juli 1803 i 
Marieney i sachsiska Voigtlandet, en tid up
pehållande sig i Rom, sedan aktuarie i Koh
ren, jurist i Dresden, derefter hofråd och 
dramaturg i Oldenburg, uppträdde först så
som skald med "Der Ritter vom Wahn” (1831), 
pa hvilken ar 1838 följde den episka dik
ten: "Ahasver” samt ”Gedichte” (1836, andra 
uppl. 1843). En intressant bild ur folklifvet 
lemnade han i "Congress von Verona” (1842). 
Ilans ’Novellen” (1837) och "Bilder im Moose" 
(1846) äro idylliskt-gåtlika. Mera betydande 
äro hans dramatiska arbeten: "Cola Rienzi", 
"Die Bräute von Florens", "Kaiser Otto III", 
"Wendelin und Helena", "Bernhard von Wei
mar” 0. S. V.

Otto Fredr. Gruppe, född den 15 April 
1804 i Danzig, sedan år 1844 professor i 
Berlin: "Alboin, König der Longobarden" 
(1830); "Gedichte" (1835); "Die Winde”, ett 
aristophaniskt lustspel emot Hegel (1831); 
"Otto von Wittelsbach", sorgspel (1860).

Robert Reinick, målare och skald, född 
i Danzig den 22 Februari 1805, bildade sig
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till konstnär hos Begas i Berlin, utgaf 1830 
"Drei Umrisse nach Holzschnitten von Ä. Dü
rer, mit erläuterndem Text und Gesängen”, 
samt sedan ”Liederbuch für deutsche Künst
ler”, med kopparstick. Hans "Lieder eines 
Malers mit Randzeichnungen seiner Freunde" 
(1838), som innehålla originalraderingar af Rei- 
nick och andra konstnärer i Düsseldorf, höra till 
de första och förnämsta arbeten af detta slag. 
Också utgaf han Hebels ”Alema.nnische Ge
dichte” i öfversättning på högtyska. Hans 
egna skaldestycken (1844, andra uppl. 1852) 
utmärka sig genom friskhet och originalitet. 
Han dog den 7 Februari 1852.

Friherre Frans von Gaudy, född i Frank
furt an der Oder den 19 April 1800, bildad 
i Berlin och Schulpforte, sedan löjtnant, död 
i Berlin den 5 Februari 1840, en skicklig 
och munter vissångare, likväl äfven lycklig 
i den allvarsamma sången. Diktade: "Erato"; 
"Korallen"; ”Kaiserlieder”. Utgaf "Venetia- 
nische Novellen" och ”Aus dem Tagebuche 
eines wandernden Schneidergesellen".

Wilhelm Wackernagel, född i Berlin den 
23 April 1806, professor i Basel, mycket för- 
Ijent om den forntyska litteraturen genom 
manga grundliga arbeten, och såsom skald 
utmärkt genom humor och djup känsla: "Ge
dichte eines fahrenden Schülers" (1828); "Neu- 
ere Gedichte" (1842); "Weinbüchlein” (1845).
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Julius Hammer, född i Dresden den 7 
Juni 1810 och boende derstädes, död den 23 ¡ 
Augusti 1862. Glad lyrisk författare, men 
isynnerhet af stor betydenhet i lärodikten: I 
”Schau um dich und schau in dich” (1851, 
och i många upplagor); ”Zu allen guten Stun
den" (1854, andra uppl. 1857); "Fester Grund” 
(1859); ”Auf stillen Wegen’; "Unter dem 
Halbmond, psmanisches Liederbuch” (1860); 
några noveller och dramatiska arbeten.

Theodor Apel, född i Leipzig 1811 (son 
till senatorn J. A. Apel, hvilken likaledes öf- I 
vade skaldekonsten och är författare till den 
berättelse, efter hvilken Th. Kind bearbetade 
texten till Friskytten), studerade juridik i ■ 
Leipzig och Heidelberg samt gick i början 
embetsmannavägen, men hade den olyckan 
att blifva alldeles blind: "Gedichte” (1840); 
"Vom Herzen zum Munde, neue Gedichte" j 
(1857). Episka skaldestycken: "Melusine”; I 
”Die Völkerschlacht bei Leipzig”. Dramer: 
"Günther von Schwarzburg”; "Nähkäthchen"etc.

Fredrik von Sallet, född den 20 April 
1812 i Neisse uti Schlesien, preussisk offi
cer, död den 21 Februari 1843, uppställde i 
i sin "Laien-Evangelium” (1842) emot den 
bibliska kristendomen en kristendom, upp
gjord efter Hegelska filosofiens grundsatser, 
i hvilken skrift man icke kan misskänna ett 
sedligt allvar, en rikdom på tankar och ett
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sträfvande efter sanningen. Vidare liar han 
författat: "Gedichte" (1835); "Gesammelte Ge
dichte" (1843); ”Schön Irla, Märchen” (1838) 
m. m.

E. Schulz {Edvard Ferrand'), född den 
13 Januari 1813 i Landsberg an der Warthe, 
död i Berlin den 23 Oktober 1842: "Gedichte” 
(1834); "Nachklänge" (1834); "Neue Samm
lung" (1835); "Novellen" (1835) m. m.

Adolf Böttger, född i Leipzig den 21 
Maj 1815 och privatiserande derstädes, kan 
tjena till efterdöme såsom öfversättare af en
gelska skaldestycken, isynnerhet Byrons, och 
är i sina egna dikter utmärkt genom sitt 
herravälde öfver formen: "Gedichte" (184G, 
sjette uppl. 1850); "Johannislieder” (1847); 
”Auf der Wartburg” (1847); "Ein FrUhlings- 
märchen” (tredje uppl. 1850); "Till Eulen
spiegel” (1850), en modern hjeltedikt; "Dio 
Pilgerfahrt der Blumengeister" (1851); "Dü
stere Sterne" (1852). Dramen: "Agnes Ber- 
nauer" (1845).

Christian Joh. Matzerath, född 1815 i 
Linnich vid Jülich, bor i Coin: ”Gedichte" 
(1838) m. m.

Rudolf Gottschall, född i Breslau den 
30 September 1823, studerade derstädes och 
i Berlin, var en tid officer, bief sedan juris 
doktor, sysselsatte sig i Breslau hufvudsak- 
hgen med poetiska arbeten, var sedermera

Litt.-Hist. 8
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tidningsredaktör i Posen; ifrån år 1864 (i 
den ullidnc Marggraffs ställe) utgifvare af 
blatter fur literarische Unterhaltung” i Leip

zig: Gedichte” (1845). Berättande skalde- 
i Si:JUie Göttin” <1852); ”C^o Zeno” 
(1854); Sebastopol" (1856); "Maja” (1864) 
Sorgepel: "Schill”; "Mazeppa”; ”Der Nabob"; 
Catharina Howard". Lustspelet: "Pitt und 

Fox”.
Joh. Georg Fischer, född i Württemberg 

den 25 Oktober 1816, lärare vid en högre 
bildningsanstalt i Stuttgart, en utvald lyrisk

’ Gedichte’’ (1852); dramerna: ”Saul", 
r nednch II”. 1

Wolfgang Müller von Königswinter, född 
den 5 Mars 1816, läkare i Düsseldorf, nu i 
Cöln, såsom lyrisk skald full af friskhet och 
innerlighet, författare af förträffliga ballader 
och sagor: "Junge Lieder” (1841); ”Balladen 
und Romanzen" (1842); "Gedichte” (1848): 
Die Maikönigin" (1852); "Prinz Minnewin 

em Mittesommerabendmäreben” (1851)- ”Jo
hann von Werth, eine deutsche Reiterge
schichte" (1858) m. m.
... Julius Sturm, född den 21 Juli 1816 i 

Köstritz, sedan 1850 pastor i Göschitz vid 
Schleiz, rikt begåfvad och med ett djupt re* 
ligiöst sinne: ”Gedichte” (1850); "Fromme 
Lieder" (1852).
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Klaus Groth, född den 24 September 1819 
i Haida uti Holstein: "Quickborn’1, folklifvet 
> plattyska skaldestycken; "Verteilen” (pro
saiska berättelser).

Fredr. Martin Bodenstedt, född den 22 
April 1819 i Peine uti Hannover, var i bör
jan i bandel, studerade sedan och bief infor
mator i furst Gallitzins bus uti Moskwa, tre 
år derefter direktör för en uppfostringsan
stalt i Tiflis; men återvände till Tyskland 
och lefver nu i München, dit konungen af 
Bäjern kallat honom: "Lieder des Mirza- 
Schaffy” (1851); "Gedichte" (1852); "Neue 
Gedichte" (1852) m. m.

Herman Lingg, född den 22 Januari 1820 
i Lindau, militärläkare, lefver i München: 
"Gedichte" (1854); dramerna: "Die Walkyren”; 
’’Catilina”.

Gustaf Henr. Hans Edler von Putlitz, född 
den 20 Mars 1821 i Retzien uti Priegnitz, 
lefver dels i Berlin, dels på sina gods, en in
tagande sagoförfattare: "Was sich der Wald 
erzählt” (1850, femtonde uppl. 1853); "Lua- 
Na”; älven glädtiga lustspel.

Grefve Moritz von Strachwitz, född den 
13 Mars 1822 i Peterwitz uti Schlesien, up
pehöll sig och studerade i Breslau och Ber
lin, reste i Sverige och Norrige, vistades se
dan i Schlesien, och dog ung i Wien den 11 
December 1847, på återvägen från Italien:
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”Lieder eines Erwachenden” (1842): ”Neue 
Gedichte’1 (1847).

Otto Roquette, född den 19 April 1824 
i Krotoschin uti Posen, sedan 1853 lärare i 
Dresden, ungdomligt frisk, fantasirik och lika 
lycklig i framställningen af sagolika bilder, 
som historiska personer: "Waldmeisters Braut- 
fahrt, ein Rhein-, Wein- und Wandermärchen" 
(fjortonde uppl. 1854); "Der Tag von S:t 
Jakob und Herrn Heinrich", förträffliga epi
ska historiebilder” (1854); "Liederbuch"(1852); 
dramer och noveller.

Paul Heyse, född i Berlin den 15 Mars 
1830, studerade i Bonn och Berlin, blef 1853 
doktor; berättelser: "Hermen”, "Ulrika", "Die 
Brüder ; dessutom: "Die Braut von Cypern”, 
lhekla" m. fl. Dramer: "Die Sabinerinnen"; 

"Sophie Charlotte"; ”Hans Lange". Utmärkta 
noveller.

Dessutom: Friherre von Lassberg, i me
deltidens anda; den bäjerske folkskalden Frans 
Trautmann (Eppelin von Geilingen, Petrus 
Nöckerlein); den fruktbare plattyske skalden 
Fritz Reuter (Olle Kamellen, Ut mine Strom- 
tid, Í estungstid m. m.); den genom sina tref- 
liga barnfabler bekante Wilh. Hey (född 1790, 
superintendent i Ichtershausen, död 1854); 
vidare Herm. Kletke, P. E. Nathusius, Frans 
Theod. Kugler, Theod. Fontane, Max Wal
dau, Rob. Waldmiiller (Duboc), Alb. Träger
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(advokat i Cölleda), Theod. Creizenach, Fr. 
Victor v. Strauss, Carl Grüneisen, Frans v. 
Kobell, Wilh. Zimmermann, A. Stöber, Pe
ter Cornelius (en brorson till den berömde 
åldrige mästaren i måleriet), Carl Gärtner (di
rektör för en undervisningsanstalt i Dresden), 
Julius Grosse (i München, en djerf och sinn
rik, men ieke alltid behaglig skald), Hugo 
Oeibermann, Julius v. Rodenberg (egentli
gen Levy, född 1831, en längre tid på re
sor, sedan i Berlin, nyligen i Triest, utgaf, 
utom lyckade lyriska skaldestycken och so
netter, intressanta resebeskrifningar, en öf- 
versättning af Berangers sånger m. m.), Ale
xander Kaufmann (född i Bonn 1821, gift 
•ned poetissan Amara George: Gedichte, Main
sagen m. m.), schweizaren Gottfried Keller 
(äfven betydande såsom novellförfattare, må
lare), Otto Banck (född 1824 i Magdeburg: 
Gedichte, Alpenbilder, Worte für Welt und 
Haus), Feodor Löwe (född 1816 i Kassel, 
ryktbar och betydande skådespelare, förträff
lig lyrisk skald), Theodor Storm (född 1817 
i Husum uti Schleswig, assessor vid domsto
len i Potsdam, ett äkta skaldesinne), Edvard 
Kauffer (Gedichte, Jesushymnen, Noveller), 
Adolf Schults (ifrån Elberfeld, lika utmärkt 

väl lyrisk som episk skald i sin ”Martin 
Luther", "Hugo Gapet’), Henr. Zeise, Wilh. 
Hertz, Ludv. Hirsch, Adolf Stern, Melchior
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Meyr, Carl Siebel, E. Rittershaus och många 
andra skalder, som vittna om den nyare ti* 
dens rikdom på lyriska talanger.

I) r a m a t i .s 7c <i skalder.

Ernst Benj. Sal. Raupach, född den 21 
Maj 1784 i Straupitz nära Liegnitz i Schle
sien, studerade teologi i Halle, var sedan tio 
år informator i Ryssland, ifrån år 1816 till 
1822 lärare i historien och litteraturen i Pe
tersburg, och lefde slutligen i Berlin såsom 
teaterskald, samt dog derstädes den 18 Mars 
1852 såsom geheime-hofråd. En ibland Tysk
lands fruktbaraste dramatiska skalder, hvil- 
ken likväl har författat det som är mera ly
sande än fulländadt: "Isidor und Olga”; ”Tas- 
sos Tod”; "Die Hohenstaufen”, en cykel af 
sexton teaterstycken; "König Enzio"; ”Crom
well Protector”; "Cromwell’s Ende”; ”Der Ni
belungen Hort"; många lustspel, ibland dem 
det mest lyckade: ”Die Schleichhändler".

Carl Lebrecht Immermann, född i Mag
deburg den 24 April 1796, ifrån år 1827 
rad vid domstolen i Düsseldorf, emottog der
städes teaterns förvaltning i afsigt att upp
höja den till ett mönster, men måste afstå 
från detta företag derför, att han icke under
stöddes af allmänheten, samt återgå till sin
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embetsmannabana. Han dog hastigt den 25 
Augusti 1840, sysselsatt med att författa sina 
”Memorabilien’. En skald med liflig fantasi 
°eh rikt snille, men icke fri från att för myc
ket värdera sig sjelf. De förnämsta ibland 
hans sorgspel äro: ”Das Trauerspiel in Ti
rol"; "Die Opfer des Schweigens”; "Alexis”, 
eu trilogie; ”Merlin”, en myth. Lustspel: 
”Das Auge der Liebe"; ”Die Schule der From
men”; "Die Verkleidungen”; ”Die Prinzen von 
Syrakus”. Episka dikter: ”Tristan und Isolde" 
(ofullbordadt); "Tulifäntchen in 3 Gesängen". 
Ernot Platen skref ban: "Der im Irrgarten 
der Metrik umhertaumelnde Cavalier” (1826). 
Men högst står han troligen som romanför
fattare genom sina "Epigoner” (1836) och fram
för allt genom sin komiska roman "Münch
hausen” (4 delar, 1838—1839).

Christian Grabbe, född i Detmold 1801, 
> början auditor i Lippe-Detmold, öfvergaf 
denna tjenst och blef afskrifvare af roller 
hos Immermann i Dusseldorf, dog i det sorg
ligaste tillstånd den 12 September 1836. En 
förvildad och förlorad talang, utan redighet 
°ch eftertanke. Dramatiska dikter: "Don 
Juan und Faust"; "Napoleon oder die hun
dert Tage"; "Hannibal"; "Die Hermanns- 
Behlacht"; "Die Hohenstaufen”, en cykel af 
fragedier (Friedrich Barbarossa, Heinrich VI) 
m. m.
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Friherre Jos. von Auffenberg, född den 
25 Augusti 1798 i Freiburg uti Breisgau, 
deltog i österrikisk tjenst uti fälttåget 1815 
emot Frankrike, och diktade i Wien sitt sorg
spel ”Pizarro”, återvände sedan till Baden, 
blef gardeslöjtnant, 1822 medlem och sedan 
president uti hofteaterutskottet i Carlsruhe 
samt 1839 hofmarskalk hos storhertigen af 
Baden. Ibland hans dramer böra vi isynner
het omnämna hans stora dramatiska dikt "Al
hambra” i 3 delar (1829—1830), dessutom 
”Die Flibustier”, ”Wallas”, "Die Syrakusaner" j 
m. fl.

Michael Beer, broder till kompositören, 
född i Berlin år 1800, tidigt genom dera, som 
umgingos i faderns hus, lockad till poetiska 
försök, reste i Frankrike och Italien, uppe
höll sig sedan i München, vid Rhen eller i 
Paris, stundom också i Berlin, dog den 22 
Mars 1833. Hans mest lyckade arbete är 
sorgspelet ”Struensee” (1829), till hvilket hans 
broder komponerade en förträfflig uvertyr. 
Dessutom: ”Der Paria” (1823); "Die Bräute 
von Arragonien” ; ”Schwert und Hand” m. fl.

Frans von Elsholtz, född i Berlin den 1 
Oktober 1791, gothaiskt legationsråd i Mün
chen, ifrån år 1851 privatiserande på sin 
egendom vid Tegernsee: ”Schauspiele” (1830), 
ibland dem ”Die Hofdame", "Der Karnroer
herr”.
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Friherre Gotthilf Aug. von Maltitz, född 
i Königsberg den 2 Juli 1794, lefde i Ber
lin, men ådrog sig landsförvisning genom sitt 
i dramat ”Der alte Student” visade deltagan
de för Polen, och dog i Dresden den 7 Juni 
1837: ”Hans Koblhas”, sorgspel (1828), ”Oli
ver Cromwell” (1831) och andra dramer.

Carl von Holtei, född i Breslau den 24 
Januari 1797, omvexlande skådespelare, tea
tersekreterare och sufflör, nu bosatt i Gratz, 
har gjort sig en förtjenst genom vaudevillens 
införande i Tyskland: ”Die Wiener in Ber
lin”; ”Der alte Feldherr”; ”Lenore”; ”Der 
dumme Peter”; ”Lorbeerbaum und Bettel
stab”; ”Shakspeare in der Heimath”. Sina 
lefnadsminnen utgaf han under titel af: ”Vier
zig Jahre” (8 delar, 1843—1850). I denna 
genom sin uppriktiga och oförargliga ton fjätt
rande och älskvärda bok skildrar den mång- 
pröfvade författaren en följd af de mångfal
digaste lefnadshändelser, ifrån det fruktans
värdaste allvaret under nöden i Breslau vid 
kriget till kulissintrigerna inom Berlinertea- 
tern. Äfven lloltcis ”Schlesische Gedichte” 
(andra uppl. 1850), ”Gedichte” (1844), ”Stim
men des Waldes” (1844), samt romanerna: 
”Die Vagabunden” och ”Christian Lammfell” 
hafva funnit bifall.

Wolfg. Rob. Griepenkerl, född 1810 i 
Hofwyl uti kanton Bern, professor i Braun-
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schweig: ”Maximilian Robespierre” (1851); 
”Die Girondisten” (1852).

Julius Roderich Benedix, född i Leipzig I 
1811, förut skådespelare, gick ifrån teatern 
och uppehöll sig privatiserande från år 1847 
i Coin, nu i Leipzig. Lyckade lustspel: ”Das 
bemooste Haupt”; ”Doctor Wespe”; ”Der Wei
berfeind”; ”Das Lügen”; ”Der Process”; ”Die 
Hochzeitsreise”.

Fredrik Hebbel, rikt begåfvad med upp
finningsförmåga och herravälde öfver språket, 
född den 18 Mars 1813 i Wesselburen uti 
Ditmar, besökte universiteternà i Heidelberg 
och München, lefde sedan i Hamburg och 
väckte först uppseende genom sin tragedi 
”Judith” (1839). Med ett resestipendium från 
konung Christian VIII af Danmark företog han 
flera resor och nedsatte sig sedan i Wien; 
dog 1863. Utom ”Judith” utmärka sig ge
nom originalitet hans sorgspel ”Genovefa” 
(1843); ”Maria Magdalena” (1850); ”Die Ni
belungen" (1862). Lustspel: ”Der Diamant” | 
(1847); ”Der Rubin” (1851). ”Gedichte” (2 
delar, 1842—1848).

Gustaf Freytag, född den 13 Juli 1816 
i den schlesiska småstaden Kreuzburg, stu
derade i Breslau och uppträdde flerstädes så
som privatdocent i tyska språket och littera
turen, men gick snart ifrån den akademiska 
banan och vände sig till Dresden, sedan till
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Leipzig, samt öfvertog, tillika med Julian 
Schmidt, i sistnämnda stad redaktionen af 
tidskriften ”Die Grenzboten”. Ibland hans dra
matiska dikter äro de mest lyckade skåde
spelet: ”Die Valentine,” och lustspelet: ”Die 
Journalisten”. Ilans genom liflig och snabb 
framställning samt frisk humor fängslande 
roman ”Soll und Haben” i 3 delar (1855) 
upplefde inom tre år sju upplagor och utgör 
ett ibland de mest betydande arbeten inom 
Tysklands nyaste litteratur. Äfven hans år 
1864 utgifna motstycke till densamma: ”Die 
verlorene Handschrift” har allestädes funnit 
vänner.

Peter Lohmann, född i Schwelm den 24 
April 1833, nu boende i Leipzig, har utgif- 
vit flera lyckade dramer (Essex, Cromwell, 
Appius Claudius, Savonarola, Der Schmied 
zu Ruhla m. fl.); dessutom: ”Drei Operndich
tungen” (Die Rose vom Libanon, Die Brüder, 
Durch Dunkel zum Licht) m. m.

Utom dessa nämna vi: Edvard von Schenk 
från Düsseldorf (Beiisar, sorgspel; Albrecht 
Dürer in Nürnberg, dram); Carl Topfiter 
(lustspel); F. Bodenstedt (Demetrius); J. L. 
Klein (Maria; Strafford); Otto Ludwig (Die 
Makkabäer; Der Erbförster), död 1865; Georg 
Büchner (Danton’s Tod), död ung 1837; E. 
Tempeltey (Klytämnestra); A. E. Brachvogel 
(Narciss); S. H. Mosenthal (Deborah; Bürger
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und Molly); K. Kösting (Columbus; Shak- 
speare; Zwei Könige); Alfred Meissner (Das 
Weib des Urias; Reginald Armstrong); Theo
dor Apel, Rob. Giseke och många andra, som 
i poetisk betydelse torde föga stå efter de 
nämnda.

Poetissor.

Carolina Rudolphi, född 1754, lefde i 
sina ungdomsår uti Berlin och blef sedan 
guvernant hos en baron Röp&rt i Mecklen
burg. Derefter var hon många år förestån- 
derska för en uppfostringsanstalt i Hamm vid 
Hamburg och åtnjöt allmän aktning. Klop- 
stock skänkte henne sin vänskap och plä
gade ofta under sina morgonpromenader be
söka henne. Efter hans död flyttade hon sin 
uppfostringsanstalt till Heidelberg. Hon dog 
1811. I sina dikter (1780 och 1796) utta
lar hon ett rent och fromt tänkesätt. Tien
nes ”Gemälde der weiblichen Erziehung” voro 
länge mycket omtyckta såsom en bildande 
lektyr för unga fruntimmer.

Fru Elisa von der Recke, född grefvinna 
von Medem och dotter till riksgrefven Fredr. 
von Medem, var född på Schönburg i Kur
land den 20 Maj 1754 och blef, sedan hen
nes moder dött tidigt, strängt, nästan hårdt
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uppfostrad af mormodern. Vid 16 års ålder 
gifte hon sig med en friherre von der Recke, 
som var rik, men utan all högre bildning. 
Sedan den unga makan uthärdat i sex år, 
upplöstes slutligen äktenskapet, och Elisa 
lefde nu indraget i Mitau, derefter på re
sor, isynnerhet i Carlsbad, Dresden och Lö
bichau, hvarest hennes syster, enkehertigin- 
nan Anna Dorothea Charlotta af Kurland, 
uppehöll sig. I Dresden förenade hon om
kring sig en krets af värderade vänner och 
Tiedge bief hennes dagliga sällskap. Hon 
dog den 13 April 1833. Af hennes ”Gebe
ten und Liedern” (1783, tredje uppl. 1815) 
äro flera upptagna i åtskilliga psalmböcker. 
Dessutom utgaf hon en beskrifning öfver sin 
resa i Italien (4 delar, 1815).

Sophie Brentano, född Schubert i Alten
burg 1768, gift med skalden Brentano (förut 
u>ed professor Mereau i Jena), dog uti Hei
delberg i barnsäng 1806; i umgänget blyg
sam och älskvärd, såsom författarinna af 
skaldestycken svårmodig, nästan sjuklig. ”Ge
dichte” (2 delar, 1800—1802).

Fredrika Brun, född Munter år 1765 i 
Gräfentonna vid Gotha, hvarest hennes fa
der var superintendent och bekant såsom 
författare till andliga sånger. I sin ung
dom lefde hon i Köpenhamn och blef vid 
aderton års ålder gift med direktören för
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danska Ostindiska Kompagniet, sedermera 
konferensrädet Brun. Under den hårda vin
tern 1788—89 förlorade hon hörseln genom 
en förkylning, åtföljde sin man på en resa 
i Frankrike och Schweiz, samt uppehöll sig 
en längre tid uti Genf i sällskap med den 
snillrika fru von Staël. Sedan bodde hon 
på den vackra landtegendomen Sophieholm i 
en intagande och skogbeväxt trakt på See
land, samt dog år 1835. Hon utgaf: "Ge
dichte” (1795), Resor, Bref m. m.

Amalie von Helvig, född von Imhof den 
16 Augusti 1776 i Weimar, uppfostrades i 
Erlangen, sedan uti Weimar i sällskap med 
Schiller och Goethe, var hofdam hos her
tiginnan Amalia af Weimar, förmälde sig 
med svenske generalfälttygmästaren von Hel
vig, samt vistades i Stockholm, derefter i Ber
lin och dog 1834. Isynnerhet utmärkt så
som författarinna af idyller i: "Die Schwe
stern von Lesbos”. Dessutom romanser, le
gender, lyriska dikter och den vackra "Sage 
vom Wolfsbrunnen".

Caroline Luise Brachmann, född den 9 
Februari 1777 i sachsiska småstaden Roch
litz, hvarest fadern var anställd såsom pass
kommissarie, bief svårmodig i anledning af 
af obetänksamhet i ungdomen och fann, efter 
mångfaldiga dystra erfarenheter, sin död i 
Saale den 17 September 1822. Lyckade ly-
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riska skaldestycken, romanser och ballader, 
ett romantiskt epos: ’’Das Gottesurtheil", samt 
prosaiska berättelser.

Maria Mnioch, född Schmidt, föddes 1777 
1 Neu-Schottland vid Danzig, hvarest fadern 
heklädde en lägre befattning vid tullverket, 
°ch lefde under sina barnår i Neufahrwasser 
vid Weichselns utlopp, gifte sig vid sexton 
års ålder med sin lärare, rektor Mnioch, som 
fre år derefter anställdes i egenskap af as
sessor vid preussiska lotteriet i Warschau. 
Hon dog redan 1797, i sitt tjugonde lefnads- 
år. Hennes sånger, till större delen af.all
varsamt och religiöst innehall, utgåfvos icke 
förr än efter hennes död.

Helmine von Chezy, född von Klencke, 
en dotterdotter till Karschin, föddes i Berlin 
år 1783, blef i sitt sextonde år gift med en 
friherre von Hastfer, men redan följande året 
skiljd ifrån honom, sedan verksam i Paris 
såsom författarinna och här förmäld med se
dermera professorn och bibliotekarien (i Pa
r's) von Chezy, återvände under krigsåret 
till Tyskland och dog i München 1856. "Ge
dichte" (2 band, 1812); operan "Euryanthe" ; 
romaner och noveller.

Rosa Maria Assing, född Varnhagen von 
Ense i Düsseldorf 1783, guvernant hos dok
tor Assing i Hamburg, sedan hans maka, död
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1840: "Rosa Maria’s poetischer Nachlass” 
(1841).

Hertiginnan Amalia af Sachsen, äldre 
systern till nuvarande konung Johan af Sach
sen, född den 10 Augusti 1794, erhöll den 
förträffligaste uppfostran, åtföljde sin fader, 
hertig Maximilian, och sin farbroder, se
dermera konung Anton, till Italien, Frank
rike och Spanien, samt skref redan år 1829, 
under namn af Amalie Heiter, ett skådespel, 
"Der Krönungstag”, ett år derefter ett annat, 
"Mesru”, båda gifna med bifall på hofteatern 
i Dresden. Ännu mera värderades hennes 
år 1833 till hofteatern i Berlin insända ko
medi ”Lüge und Wahrheit’1, och hennes "Oheim” 
gjorde runden på alla tyska teatrar. Äfven 
hennes öfriga stycken: "Die Fürstenbraut’1, 
"Die Braut aus der Residenz”, "Vetter Hein
rich”, "Der Pflegevater”, upptogos med myc
ket bifall.

Agnes Franz, född 1795 i Militsch uti 
Schlesien, hvarest hennes fader var regerings
råd, lefde i Dresden, Schweidnitz, vid Rhen 
och dog år 1845. ”Längtan efter en renare 
och högre lycka, sorg öfver att. icke finna 
den på jorden, samt en innerligt mot höjden 
sträfvande kärlek och hopp, voro grunddra
gen i hennes väsende, som också, henne sjelf 
omedvetet, genomgå alla hennes dikter.” —■ 
Ibland dessa äro isynnerhet "Die Parabeln”
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(1829) lyckade. Dessutom: ”Dikter" (1826); 
"Folksagor” (1830) m. m.

Friherrinnan Annette Elisabeth von Dro- 
ste-Htilshoff föddes den 12 Januari 1798 på 
godset Htilshoff vid Münster, som tillhörde 
hennes fader, och erhöll i föräldrahuset en 
förträfflig uppfostran. Hon qvarblef i födelse
orten till sitt 27:de år och uppehöll sig se
dan omvexlande i Coin, Bonn och Koblenz 
fill sin faders död. Derefter vistades hon
På sin moders enkesäte, den likaledes vid 
Münster belägna landtegendomen RUschhaus. 
Doden öfverraskade henne den 24 Maj 1848 
Pa slottet Meersburg vid Bodensjön. Hon 
ar en ibland de förträffligaste tyska poetis- 
sorna, mästarinna i naturbilder och poetiska 
berättelser, eldig och djup i de uppbyggliga 
°ch fromma skaldestyckena: ”Gedichte" (1838, 
1844); "Das geistliche Jahr, nebst einem An
hänge religiöser Gedichte” (utgifvet efter hen- 
ne» död) (1852).

Friherrinnan Adelaide von Stolterfoth, 
enkefriherrinna von Zwierlein, född i Eise
nach den 11 September 1800: ”Rheinische 
Sagen" (1839) m. m.

Luise von Plönnies, född den 7 Novem- 
'('-r 1803 i Hanau, dotter af läkaren Leisler, 

S'ft med medicinalrådet v. Plönnies i Darm
stadt, lefde efter hans död indraget på lan- 
et; lycklig i elegien, fosterländska sången
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och i den beskrifvande poesien. ”Gedichte’’ 
(1844); ”Neue Gedichte” (1851). Äfven skick
lig öfversättarinna af utländska poesier: "Bri
tania” (1843).

Elisabeth Kulmann, född uti Petersburg 
i Juli månad 1808, död 1825, rik på tan
kar, enkel i uttryck och i formen. "Dichtun
gen” (1844). — Ehuru hon endast blef sjut
ton år gammal, förstod hon elfva språk och ■ 
kunde bland dem tala åtta.

Dilia Helena, född i Düsseldorf den 13 
Oktober 1816, dotter af generalmajoren von 
Rödlich, sedermera gift med regementsläka
ren Branco i Potsdam, har utgifvit förträff
liga, melodiska ”Lieder” (1848).

Dessutom: Julie Burow, född 1804 i Östra 
Preussen, gift med regeringsarkitekten Pfan- 
nenschmidt i Bromberg; Pauline Schanz; 
Marie Clausnitzer-Hennes; Amara George, 
gift med skalden Alex. Kaufmann, m. fl.

En stor skicklighet i dramatiska former
nas behandling utvecklade Charlotte Birch- 
Pfeiffer, född i Stuttgart 1800, en lång tid 
skådespelerska, nu privatiscrande i Berlin. 
Hennes flesta teaterstycken, som torde uppgå
till ett antal af omkring 80 (till större delen 
bearbetningar af inhemska eller utländska 
romaner och noveller), vittna om teaterkänne
dom och göra effekt på scenen, men hafva 
för öfrigt icke något annat ändamål, t. ex.
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”Pfefferrösel”, ”Ilinko”, ”Der Glöckner von 
Notre Dame”, "Die Grille” o. s. v.

Icke såsom poetissor, men väl som snill
rika fruntimmer, böra vi slutligen hår nämna:

Rahel Varnhagen von Ense, född Levin 
Marcus, en judinna och syster till skalden 
Ludvig Robert, föddes i Berlin i Juni månad 
1771, blef gift med författaren Carl August 
Varnhagen von Ense och dog år 1833: en 
fru med talang och originel åskådning af 
lifvet, som genom ”Brefven’1, livilka hennes 
man utgaf sedan hon var död (’ Rahel, ein 
Buch des Andenkens für ihre Freunde”), 
väckte stort uppseende inom den förnäma 
verldens kretsar.

Mycket mera vidtsväfvande och sjukligt ret- 
lig visar sig i sin berömda ’Briefwechsel eines 
Kindes” Bettina von Arnim, skalden Achim 
von Arnims maka, född i Frankfurt am Main 
år 1785, syster till Clemens Brentano, som 
ined svärmeri tillbad Goethe, hvilken fördrog 
hennes kärlek, utan att motsvara den. Se
dermera egnade hon sig med ord och hand
ling åt fattigvården och förbättringen af de 
politiskt sociala förhållandena i I yskland, 
samt skref i denna syftning: 'Dies Buch ge
hört dem Könige” (1843) och "Ilius Pamphi- 
lius und die Ambrosia” (1848). Hon dog i 
Berlin 1859.

271
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Roma nförf a ttar e.
... ,.Ingeno Sren af litteraturen har pä unge
fügen åttio ar, sedan Wieland (Agathon, 
Anshpp), Goethe (Werther, Wilhelm Meister 
och Mi 1er (Siegwart) infört en ny, snillrikare 
behandling, blifvit så mycket bearbetad och 
funnit en större krets af läsare, än romanen. 
J början fann man isynnerhet behag i den 
humoristiska och familjromanen, men tillika 
också i riddar- och röfvarromanerna ; der- 
efter ökades antalet af de historiska roma
nerna till en syndaflod, och i nyare tider 
liafva älven byhistorier förskaffat sig ett vid
sträckt anseende. Den närvarande tiden tyc
kes förnämligast liafva smak för kriminal- 
noveller,

Mauritz Aug. von Thiimmel, född den 
27 Maj 1738 på riddargodset Schönfeld vid 
Le,'pZ.'s’ besökte klosterskolan i Rossleben 
och ifrån år 1756 universitetet i Leipzig, 
hvarest Gellert bief hans vän och lärare 
samt Weisse, Rabener och von Kleist voro 
hans vänner. Några år derefter utnämnde 
arfprinsen, sedermera hertigen, af Sachsen- 
Coburg honom till sin karomarjunkare samt 
1768 till geheimeråd och sin minister. Åren 
1775—1777 företog han i sällskap med sin 
äldre broder och dess maka en resa i Frank
rike och Italien. Sedan lian ärft cu gammal



273

jurist i Leipzig ocli 1779 gift sig med sin 
broders rika enka, drog ban sig 1783 ifrån 
alla offentliga göromål och uppehöll sig dels 
på sin makas familjgods Sonneborn, dels i 
Gotha, dels på resor. Han dog i Coburg 
den 16 Oktober 1817. Thiimmels första verk, 
som öppnade hans lyckliga skriftställarbana, 
var den komiska, i prosa skrifna hjeltedik- 
ten: ”Wilhelmine oder der vermählte Pedant” 
(1764). Derpå följde 1771 ”Die Inoculation 
der Liebe”, en berättelse på vers. Men hans 
hufvudsakligaste verk är ”Reise in die mit
tägigen Provinzen von Frankreich” (10 delar, 
1791—1805), en med egna resehändelser 
genomväfd, dock stundom något för långt ut
spunnen roman.

Joh. Jak. Engel, född i Parchim den 11 
September 1741, studerade i Rostock och 
Leipzig, blef 1776 professor vid gymna
siet Joachimsthal i Berlin, sedan ledamot af 
vetenskapsakademien, 1787 öfverdirektör vid 
teatern, privatiserade ifrån år 1794 i Schwe
rin, men uppehöll sig sedan 1798 ånyo i 
Berlin; dog den 28 Juni 1802 under ett 
besök i sin födelsestad. En ibland de för
nämsta tyska prosaisterna, tydlig och smak
full. I sin förträffliga sedemålning ”Lorenz 
Stark” (1801) har han upprest en varaktig 
minnesvård åt sin morfader Bräsch, ev rik 
köpman och rådsherre i Parchim. Hans an-
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dra hufvudsakliga arbete: ”Der Philosoph für 
die Welt” (2 delar, 1775—1777), innehåller 
blandade samtal och berättelser i en verkligt 
fulländad form, t. ex. "Tobias Witt”, "Der 
Traum des Galilei", "Die Entzückung des Las 
Casas o. s. v. Hans ’Lobrede auf Friedrich 
II" (1781) berömdes länge såsom ett mön
ster för rhetorisk stil. Dessutom: "Ideen 
zu einer Mimik" samt åtskilliga populärt fi
losofiska skrifter. Lustspelen: "Der dank
bare Sohn”; "Der Edelknabe”.

Thsod. Gottfr. von Hippel, född den 31 
Januari 1741 i Gerdauen uti Östra Preussen, 
var informator i Königsberg, sodan anställd 
vid rättegångsverken, slutligen borgmästare 
och polisdirektör i sistnämnda stad med ti
tel af geheime-krigsråd ; dog den 23 April 
1796. En mycket besynnerlig och egen man, 
men med ett ljust förstånd. Hans humoristi
ska romaner äro skrifna i ett bildrikt, ofta 
otygladt språk med qvickhet och munterhet, 
men stundom med alltför djerf fantasi: "Le
bensläufe nach aufsteigender Linie” (3 de
lar, 1778—1781); "Kreuz- und Querzüge 
des Ritters A bis Z" (2 delar, 1793—1794); 
"Heber die Ehe" (Berlin 1774, femte uppl. 
1825); äfven komedier, andliga sånger och 
andra poetiska försök.

Joh. Henr. Jung, kallad Stilling, född 
den 12 September 1740 i Grund uti Nassau,
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först skräddare och skolmästare, sedan in
formator, ögonläkare, professor i Kaisers
lautern, hofråd i Heidelberg, statsekonomie 
professor uti Marburg, död i Carlsruhe så
som geheimehofråd den 2 April 1817: en 
älskvärd, för svärmeri böjd författare, livil- 
kens förnämsta arbete: "Heinrich Stillings 
Lebensgeschicbte oder dessen Jugend, Jüng
lingsjahre, Wanderschaft, Lehrjahre, häus
liches Leben” (4 delar, 1777), till en del 
tillhörer poesiens område. Andra romaner: 
”Morgeuthau" (1779); ”Florentin von Fallien
do™” (1781); "Theobald und die Seherin
nen".

Fredr. Henr. Jacobi, yngre brodern till 
Öen redan omnämnde lyriske författaren Joh. 
Georg Jacobi, född i Düsseldorf 1743, i bör
jan köpman, sedan medlem af hofkammar- 
kollegium, 1779 geheimeråd och referent i 
Münchens tullverk, slutligen president i ve
tenskapsakademien derstädes, död den 10 
Mars 1819, har gjort sig känd genom sina 
didaktiska romaner: ”Eduard Allwyls Brief- 
sammlung" (1792) och "Woldemar” (1779, 
tredje uppl. 1796), äfveiisom flera filosofiska 
skrifter.

Joh. Gottwerth Müller, född i Hamburg 
den 17 Maj 1744, bokhandlare i Itzehoe, se
dan privatlärare derstädes, död den 23 Juni 
1828, naturlig och enkel, dock utan behag:
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”Siegfried von Lindenberg” (1779, nv udd- 
laga 1829) m. fl. > j kr

Friherre Adolf Frans Fredr. Ludv. von 
Knigge, född den 16 Oktober 1752 i Bre- 
den beck vid Hannover, först hofjunkare och . 
assessor i krigs- och domänkammaren uti i 
Cassel, sedan kammarherre vid hofvet i Wei- i 
mar, slutligen oberhauptmann och scholarch 
i Bremen, hvarest han dog den 6 Maj 1796. 
Han har, utom sin berömda bok: "lieber den 
l mgang mit Menschen", som först utkom år 
1788 och sedan flera gånger blifvit upplagd, 
afven utgifvit den komiska romanen: "Die 
Iteise nach Braunschweig", äfvensom "Der 
Roman meines Lebens" (4 delar, 1803) m. fl.

Aug. Fredr. Ernst Langbein, född den 6 
September 1757 i Radeberg vid Dresden, i 
början kanslist vid geheime-arkivet i Dresden, 
sedan censor i Berlin, död den 2 Januari 
1835, författare till lustiga berättelser och 
komiska ballader.

Aug. Henr. Julius Lafontaine, född den 
10 Oktober 1759 i Braunschweig, informator 
hos general von Thadden i Halle, 1789 fält
predikant vid preussiska krigshären i Cham
pagne, sedan privatiserande i Halle, död den 
20 April 1831, var en lång tid Tysklands 
mest omtyckte romanförfattare. Ilans bor
gerliga och rörande familjmålningar hafva alla 
samma snitt och äro längesedan föråldra^fl'



if t
277

£

Si

Heyme- 
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mest ge-
Tysklands humorister,

"Der Sonderling” (1792); "Quintins 
ran von Flamming” (1795); Die 
Halden” och många andra.

Jean Paul Fredr. Richter, den 
nialiske ibland alla 
född i Wunsiedel uti Baireuth den 21 Mars 
1763, var son af en dervarande gymnasii- 
lärare och besökte den lärda skolan i Hof, 
sedan universitetet i Leipzig, för att studera 
teologi, men sysselsatte sig snart uteslutande 
med skriftställeri och skref vid 19 års alder 
sina "Grönländischen Prozesse" (2 delar, 1783 
—1785), leide sedan i stor fattigdom uti Llot, 
vistades ifrån år 1790 såsom lärare i Schwar
zenbach samt, sedan han gjort sig känd inom 
den litterära verlden genom "Die unsichtbare 
Loge" (1793, andra uppl. 1822), "Hesperus” 
(1794, tredje uppl. 1819) och några andra 
arbeten, ifrån år 1797 i Leipzig och der- 
efter uti Weimar i umgänge med Herder, 
Wieland ocli snillrika fruntimmer. Öfvcr- 
allt, i Gotha, Hildburghausen, Berlin, bief 
lian emottagen på det mest förekommande 
sätt och hade genom sina förträffliga dikter 
blifvit hela den bildade nationens, isynner
het fruntimmernas, älskling. 1 Maj manad 
1801 förmälde han sig med dottern af ge- 
heime-öfvertribunalrådet Maier i Berlin och 
flyttade med henne till Meiningen, hvarest 

m fulländade ”Titan”, 1803 till Coburg och



278

slutligen till Baireuth. Med ett årligt under* 
håll af 1000 gulden, som furst primas år 
1809 bestämt för honom och hvilket konung 
Maximilian i Bajern sedan stadfästat, lefde 
han här till sin död den 14 November 1825. 
”Jean Pauls genius omkretsar och genomträn
ger verlden samt drager inom sitt område 
hela lifvet, staten och kyrkan, konslen och 
vetenskapen. Men alltid är det humorns 
ande, med hvilken han än i upphöjdt vemod 
och likväl icke utan åtlöje blickar ned ur sin 
molnhöjd på lifvets tilldragelser, än nedsän
ker sig med idealisk lust och barnslig rörelse 
till föremålen, samt i munter ironi leker och 
skämtar omkring dem. Hvilken verki af åskåd
ningar, tankar och känslor ifrån hans första 
till hans sista arbete!” — Utom de redan 
nämnda humoristiska romanerna anföra vi 
följande: ”Titan" (4 delar, 1800—1803), hans 
förnämsta verk; "Leben des Quintus Fixlein" 
(1796); "Blumen-, Frucht- und Dornenstücke 
oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armen
advokaten Siebenkäs” (3 band, 1796—1797); 
'Der Jubelsenior” (1797); ”Das Kampaner- 
thal oder über die Unsterblichkeit der Seele" 
(1797); ”Flegeljahre" (4 band, 1803—1805), 
ofullbordadt; ”D:r Katzenbergers Badereise” 
(1809); ”Der Komet oder Nicolaus Marggraf" 
(1820—1822). En myckenhet snillrika an
märkningar öfver skaldekonst och skalder
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innehåller hans ”Vorschule der Aesthetik” 
(1804). Till denna sluter sig: ”Levana oder 
Erziehungslehre” (1807). Små skrifter och 
Uppsatser: ”Die Neujahrsnacht eines Unglück
lichen”; ”Der doppelte Schwur der Besse
rung”; ”£)ie Taschenbibliothek des Pagenhof
meisters Aubin”; ”Reise des Feldpredigers 
Schmelzle nach Flätz”; ”Brief des Rectors 
Seemaus” m. fl.

Ernst Theodor Amadeus (egentligen Wil
helm) Hoffmann, född i Königsberg den 24 
Januari 1776, var assessor vid regeringen i 
Posen, sedan regeringsråd i Plock och flyt
tade 1803 i samma egenskap till Warschau, 
men förlorade sitt embete vid fransmännens 
intåg år 1806 och blef musikdirektör i Bam
berg vid den derstädes nyss upprättade tea
tern, samt tillika dekoratör och maschinist; 
hom då i stor nöd, så att han (såsom han 
sjelf tillstår) måste sälja sin sista rock, för 
att skaffa sig föda. Ar 1813 reste han till 
Dresden såsom musikdirektör vid Secondas 
teatersällskap, blef 1816 anställd såsom råd 
vid kammarrätten i Berlin och dog derstä
des den 24 Juli 1822. Hans humoristiska 
berättelser röra sig på det rysligas, vildas 
och förstördas område; icke sällan står i dem 
det mest underbara och mest alldagliga bred- 
vid hvarandra utan att vara sammanbundna. 
Idkväl kan man i alla igenkänna skaldens
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rika fantasi och ovanliga framställningsför
måga: ”Phantasiestücke in Gallofe Manier" 
(4 band, 1814, tredje uppl. 1825); ”Elixiere 
des Teufels” (1816); ’’Nachtstücke” (1817); 
’Serapionsbrtider" (4 band, 1819—1821), en 
sanding af till en del förträffliga berättelser 
och sagor ('Meister Martin der Küfer und
seine Gesellen"; ”Doge und Dogeressa”; "Fräu
lein von Scudery” m. fl.); "Lebensansichten 
des Kater Murr” (2 band, 1820—1821); "Klein 
Zaches, Satire” (1819, andra upplagan) m. fl.

Ernst Wagner, född den 2 Februari 1769 
i Rossdorf uti Sachsen-Meiningen, en kort 
tid sekreterare hos hertig Frans Georg af 
Sachsen-Meiningen, död den 28 Februari 1812, 
en ibland de hjertligaste och mest djnptän- 
kande romanförfattare: "Wilibalds Ansichten
des Lebens” (2 band, 1805); "Die reisenden 
Maler" (2 band, 1806); "Reisen aus der Fremde 
in die Ileimath” (2 band, 1808), det mest 
djupsinniga af hans arbeten.

Grefve Christian Ernst till Benzel-Ster- 
nau, född i Mainz den 9 April 1767, år 1791 
regeringsråd i Erfurt, 1803 statsråd hos kur
fursten i Mainz, 1808 geheimeråd i Baden, 
1812 finansminister i storhertigdömet Frank
furt, biet 1827 protestant, var längre tid en 
inflytelserik medlem af Bajerska kammaren, 
dog den 13 Augusti 1850 i Mariahalden vid 
Ziirichersjön. En snillrik humorist, ehuru
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stundom skrufvad och otydlig: "Das goldene 
Kalb, eine Biographie" (1802—1804), hans 
hufvudsakligaste verk; "Der steinerne Gast" 
(1808); "Der alte Adam", m. fl.

Gotthelf Wilh. Christopher Starke, född 
i Bernburg den 9 December 1762, död i 
Kallenstedt den 27 Oktober 1830 såsom öf- 
verhofpredikant. Glädtiga idylliska berättel
ser och skizzer: "Gemälde aus dem häuslichen 
Geben" (1793—1798, tredje uppl. 1827).

Fredrik Rochlitz, född i Leipzig den 12 
Februari 1769, död såsom hofråd i Weimar 
derstädes den 16 December 1842: "Kleine 
Romane und Erzählungen" (3 band, 1807); 
”Neue Erzählungen" (2 band, 1816). Ännu 
mera bekanta äro hans uppsatser öfver mu
siken, hvilka han utgaf i 4 band under ti
teln: "Für Freunde der Tonkunst”.

Henrik Zschokke, född i Magdeburg den 
22 Mars 1771, besökte den dervarande klo
sterskolan, for sedan en lång tid omkring 
sasom teaterskald med ett kringresande säll
skap af skådespelare, studerade teologi och 
andra vetenskaper i Frankfurt an der Oder 
°eh, sedan man der afslagit hans ansökan 
°m en professorsbefattning, nedsatte han sig 
nfter flera resor i Graubünden, hvarest han 
Flef borgare och öfvertog ledningen af en 
uppfostringsanstalt i Reichenau. Sedan lian 
år 1798 såsom fullmäktig i Aarau och der-

W -v,.: ,r,f
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efter i egenskap af regeringskommissarie i 
Unterwalden verkat för freden midt under 
krigs- och partioroligheterna, organiserade 
han 1800 på regeringens uppdrag det ita
lienska Schweiz och blef regeringsståthållare 
i kanton Basel. Sedermera bosatte han sig 
i Aarau, hvarest han var medlem af stora 
rådet, skoldirektionen och kyrkorådet, samt 
dog den 27 Juli 1848. Zschokke är en ibland 
tyskarnes mångsidigaste och mest omtyckte 
författare. Romaner: ”Der Freihof von Aa
rau”; ”Addrich im Moos”; ”Der Kreole”;- "Ala- 
montade”; ”Der Flüchtling im Jura” m. fl. 
Många sma berättelser: ”Die Abenteuer der 
Neujahrsnacht”; "Jonathan Frock”; "Tantchen 
Rosmarin” m. fl. Skådespel: "Abällino”; ”Ju
lius von Sassen” m. fl. En bland hans bä
sta böcker för folket är hans: "Oswald oder 
das Goldmacherdorf”. Hans historiska skrif
ter utmärka sig genom en tydlig anordning 
O'h fästadt afseende på närvarande tid, samt 
genom ett naturligt språk och värme i fram
ställningssättet, nemligen: "Des Schweizer
landes Geschichte für das Schweizervolk" 
och "Geschichte des bayrischen Volkes”, båda 
utgifna i flera upplagor. Men det mest be
tydande och inflytelserika af hans arbeten 
är i alla hänseenden den berömda uppbyg- 
gelseboken: ”Stunden der Andacht", först tryckt 
1809—1816 och sedan i oräkneliga upplagor.
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Carl Aug. Fredr. von Witzleben, född i 
íromlitz vid Weimar år 1773, officer, död 
1839, utgaf under det antagna namnet Ti'om- 
litz öfver hundra band romaner, hvilka ge
nom en viss friskhet i färgen länge voro om
tyckta af den vanliga läsande publiken.

Frans Carl van der Veide, född i Bre
slau den 27 September 1779, död den 6 
April 1824 såsom justitiekommissarie, förfat
tade flera mycket lästa romaner, som väl till 
sitt ämne äro intagande, men obetydliga så
som konstverk: ”Die Eroberung von Mexiko”; 
"Die Lichtensteiner"; ”Die Wiedertäufer" ; "Die 
Patricier”, m. fl.

Wilhelm Hauff, en ibland de bästa tyska 
berättare, född i Stuttgart den 29 November 
1802, uppträdde såsom författare först med 
s>na sagor (1826), på hvilka följde hans 
"Mittheilungen aus den Memoiren des Satans” 
(1827). 1 romanen "Der Mann im Monde" 
(1827), utgifven under Claurens namn, per- 
sifflerar han dennes fadda, lystna framställ
ningssätt, men invecklades derigenom i en 
rättegång med Clauren (hofrådet Heun i 
Perlin, född 1771, död 1854) och hämnades 
genom sin "Controverspredigt über II. Clau- 
ren , genom hvilken han gaf denne dödsstö
ten. Hauffs ”Lichtenstein" (4 band, 1826) 
tillhör de bästa tyska romaner efter Wal
ter Scotts mönster. Äfven hans ”Phantasien



284

im Bremer Rathskeller” (1827) och hans no
veller, ibland dem ’’Die Bettlerin vom Pont 
des arts" och "Das Bild des Kaisers", äro 
mästerstycken. Sedan han en tid redigerat 
"Das Morgenblatt”, dog han den 18 Septem
ber 1827.

Carl Spindler, född i Breslau den 16 
Oktober 1796, död i badorten Freiersbach 
den 12 Juli 1855, ovanligt fruktsam: "Der 
Bastard"; "Der Jude"; "Der Jesuit”; "Der In
valid”; "Die Nonne von Gnadenzell”; "Der 
Vogelhändler von Imst" m. fl.

Wilhelm Häring, såsom författare: Wi- 
Ubald Alexis, född i Breslau 1798, utgaf un
der Walter Scotts namn de i hans manér 
skrifna romanerna: "Walladmor" och "Schloss 
Avalon". Men af större betydenhet äro hans 
sednare historiska romaner, som grunda sig 
på Brandenburgs historia, nemligen: "Ca
banis" (6 band, 183'2); "Roland von Ber
lin" (3 band, 1840); "Der falsche Waldemar" 
(3 band, 1842) o. s. v.

Henrik Steffens, född i Stavanger uti 
Norrige den 2 Maj 1773, professor i Halle, 
Breslau och Berlin, död den 13 Februari 
1843, genialisk både i egenskap af skald, 
naturforskare och filosof: "Die Familien Wal- 
scth und Leith" (1826—1827); "Die vier 
Norweger” (1828); ”Malkolm" (1831). Slut
ligen skref han den intressanta sjelfbiogra-
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fien: ”Was ich erlebte” (10 band, 1840— 
18-45, andra uppl. 1844—1846).

Phil. Jos. von Rehfues, född i Tübingen 
den 2 Oktober 1779, död den 23 Oktober 
1843 på sitt gods vid Siebengebirge, beröm- 
'igt känd genom sin rikhaltiga roman: ”Sci
pio Cicala” (4 band, 1832, andra upplagan 
1841).

Henrik König, född i Fulda den 19 Mars 
1790, sekreterare vid öfverrätten i Fulda, 
ifrån år 1847 pensionerad, uppehåller sig se- 
dan detta år i Hanau. Frisinnad och gedi
gen: ”Die hohe Brant” (1833, andra uppl. 
1844); "William's Dichten und Trachten" 
(1839, andra uppl. under titeln: ’’William 
8hakspeare", 1850); "Regina” (1842), andra 
uPpl. 1854); "Die Clubisten in Mainz" (1847) 
tu. fl.

Ludvig Rellstab, född i Berlin den 13 
April 1799, först bestämd för musiken, der- 
efter artilleriofficer, sedermera lärare i ma
tematik och historia vid brigadskolan, ifrån 
"r 1826 redaktör af Vossiscbe Zeitung, död 
den 28 November 1860. Historiska roma
ner: "1812” (4 band, 1834, fjerde uppl. 1854); 
Algier und Paris" (2 band, 1830) m. ti.

Theodor Mügge, född i Berlin den 8 No
vember 1806, studerade filosofi, men förlo
rade genom några politiska skrifter utsigten 
Mt blifva anställd vid något preussiskt uni-
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versitet och egnade sig uteslutande åt för- 
fattarbanan ; dog 1860. Större romaner: ”Der 
Chevalier" (1835); ”Die Vendeerin" (1837); 
”Der Majoratsherr” (1853); ”Afraja" (1854), 
men isynnerhet: "Toussaint" (1830). Många 
noveller, resebeskrifningar m. m.

Charles Sealsfield, en tysk som länge vi
stades i Norra Amerika, sedermera i Aarau, 
Stuttgart och tid efter annan ånyo i Nord- 
Amerika, död 1864, gjorde sig känd och om
tyckt genom flera skizzer och teckningar, i 
hvilka amerikanarnes lefnadssätt skildras: "Le
bensbilder aus beiden Hemisphären"; "Trans
atlantische Reiseskizzen”; "Der Legitime und 
die Republikaner”; "Der Virey und die Ari
stokraten” m. m.

Friherre Alexander von Sternberg, född 
den 22 April 1806 på ett gods vid Reval ¡ 
Estland, en ibland de fruktbaraste novellför- 
fattarne: "Diana” (3 band, 1842), hans bästa 
arbete; "Das Buch der drei Schwestern" (1847)» 
"Die Zerrissenen” (1832); "Paul" (1845); "Ein 
Carneval in Berlin” (1852); "Der Ritter von 
Marienburg" (1853); "Das stille Haus” (1854), 
en anderoman m. fl.

Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf), för
fattare af folkskrifter, född den 4 Oktober 
1797 i Murten uti Schweizerkantonen Frei
burg, pastor i Lützelfluh uti Emmdalen, dog 
den 22 Oktober 1854. Hans af folket oro-
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tyckta berättelser äro uppfyllda med kraft
ull humor, samt rika på fina psychologiska 

*,I:‘S 0(>h ett sedligt värde. De bästa ibland 
•em äro: ”Käthi die Grossmutter” (1848); 
Uli der Knecht" (1841); ’Uli der Pächter” 

(1849) m. fl.
Berthold Auerbach, föcld den 28 Februari 

812 i Nordstetten uti Würtembergs Schwarz
wald, af judisk härkomst, uppehåller sig i 

resden. Romaner: ”Spinoza" (18371; "Dich- 
er und Kaufmann” (1839); "Auf der Höhe" 

(1865). Ännu större rykte vann han genom 
en trogen och poetisk uppfattning af folklif- 
ïet’ som han ådagalade i sina "Schwarzwäl- 
<er Dorfgeschichten” (1843, fjerde nppl. 1848; 
ny följd 1849).

Adalbert Stifter, född i Oberplan uti Böh- 
njen den 23 Oktober 1806, furst Richard 
Metternichs lärare, sedan skolråd i Linz: 
“tudien" (6 band, 1844—1851); "Bunte 
eme” (1852); "Nachsommer", m. ra.

Christopher Bernh. Levin Schiicking, född 
en 6 September 1814 i Clemenswerth vid 
iinster, ifrån år 1852 bosatt på slottet Sas

senburg vid Münster: "Ein Schloss am Meere"; 
u‘e RitterbUrtigen" (1846); "Ein Sohn des 
o ks" (1849); "Eine dunkle That" (1846); 

ner„ Bauernfürst" (1851); "Ein Staatsgeheim- 
11,88 (1854) m. fl.
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Rich. G. Spiller von Hauenschild (Max 
Waldau), född i Breslau den 24 Mars 1822, 
död i Tschaidt uti Schlesien den 20 Januari 
1855: "Nach der Natur" (1850); "Aus der 
Junkerwelt" (1850) m. fl.

Hermann Marggraff, född 1809 i Zülli- 
chau uti Neumark, ifrån år 1854 redaktör 
af "Blätter für literarische Unterhaltung" 1 
Leipzig, död 1864: "Fritz Beutel, eine Münch- 
hausiade" (1855). Äfven dikter (1857) och 
dramer, t. ex. "Das Täubchen von Amster
dam" (1839).

Fredr. Gerstäcker, född i HambtfTg 1816> 
såsom barn mycket på resor med sin fader, 
en skådespelare, ifrån år 1837 här och der 
i Amerika, än såsom matros, än som ved
huggare, skolmästare, landthushållare eller 
jägare, 1842 åter i Tyskland, 1849—1852 
på en resa omkring jorden, har under den 
sednaste tiden uppehållit sig hos hertigen ai 
Coburg. Han har med liflig uppfattning för
fattat amerikanska skogs- och strömbilder, 
samt ströftåg och jagtäfventyr, hvilka inne
hålla mången lyckad skildring och göra det 
omöjliga möjligt: "Die Regulatoren in Arkan
sas”; "Flusspiraten des Mississippi”; "Tahiti ; 
"Streif- und Jagdzüge durch die Vereinigten 
Staaten” ; "Mississippi-Bilder" o. s. v.

Fr. W, Hackländer, född 1816 i Burt
scheid vid Aachen, en ibland de mest oni-
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íyckte af närvarande tids romanförfattare: 
"Bilder aus dem Soldatenleben”; "Wachtstu-
benabenteuer”; ”Handel und Wandel”; ”Na
menlose Geschichten” ; ”Europäisches Sklaven
leben” 0. S. V.

Dessutom: Ludvig Storch: ”Ein deutscher 
Leineweber”; ”Leute von Gestern”; ”Kunz 
y°n Kaufungen”; — Ludvig Ferd. Stolle: 
’’1813, bistor. Roman”; — Edmund Höfer: 
"Schwanwiek”; ”Bewegtes Leben”; ”Auf deut
scher Erde”; — Otto Müller: ”Georg Vol
ker”; ”Charlotte Ackermann”; "Burger’s Le
ben”; — Rob. Heller: ”Florian Geyer, der 
Prinz von Oranien”; — Scheffel: ”Trompe- 
ler von Säekingen, Ekkehard"; — Henr. 
Pröhle (Walddrossel); Heribert Rau, Frans 
Trautmann m. fl.

Romanförfattarinnor.

Sophie Laroche, född Gutermann i Kauf
beuren den 6 December 1731, i Wielands 
Ungdom hans älskarinna, sedermera gift med 
kurtrierska geheime-koufereusrådet Laroche, 
<lbd i Offenbach den 18 Februari 1807, skref 
romaner i Richardsons manér, t. ex. "Ge
schichte des Fräuleins von Sternheim” (ut- 
gifven af Wieland 1771) m. fl.

LiU.-Hist. 9



290

Christiane Benedicte Eugenie Naubert, 
född Hebenstreit i Leipzig den 13 September 
1756, gift i sitt andra äktenskap med köp
mannen Naubert i Naumburg, dog den 12 
Januari 1819. Hennes många romaner hafva 
det felet, att uppfattningen af de olika tiderna 
i dem ofta är misslyckad : ”Thekla von Thurn” 
(1788); ”Hermann von Unna” (1788); ”Neue 
Volksmärchen der Deutschen” (1789—1793) 
m. m.

Caroline von Wolzogen, född von Lenge
feld, Schillers svägerska, föddes i Rudolstadt 
den 3 Februari 1763, var gift med weimar- 
ske öfverhofmästaren frih. Wilh. v. Wolzogen 
och dog i Jena den 14 Januari 1847. Hen
nes bästa och förtjenstfullaste verk är: ”Schil
ler’s Leben, verfasst aus den Erinnerungen 
der Familie, seinen eigenen Briefen und den 
Nachrichten seines Freundes Körner” (2 band, 
1830, andra uppl. 1845). För öfrigt roma
ner: ”Agnes von Lilien”; ”Cordelia”; berät
telser.

Therese Huber, dotter af filologen Heyne 
i Göttingen, född den 7 Maj 1764, blef 1784 
gift mod Georg Forster och efter hans död 
med Ludvig Ferd. Huber, samt dog i Augs
burg den 15 Juni 1829. Hon skref många 
snillrika berättelser, som efter hennes död 
utgåfvos samlade i 6 band (1830—1833). 
Också utgaf hon Forsters Brefvexling.
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Johanna Schopenhauer, född i Danzig 
uti Juli månad 1770, dotter af en dervarande 
senator, gjorde i sällskap med sin man, ban
kiren Schopenhauer, flera resor och lefde ef
ter hans död i Weimar, Bonn och Jena, Dog 
den 18 April 1838. Romaner: ”Gabriele” 
(1819—1820); ”Die Tante” (1823); ”Sido
nia”. Dessutom resebeskrifningar och en för
träfflig karakteristik: ”Johann van Eyck und 
seine Nachfolger” (1823). I alla bennes skrif
ter är en fin iakttagningsförmåga förenad med 
ett intagande framställningssätt.

Sophie von Knorring, född Tieck, från- 
skiljd Bernhardi: "Julie S:t Alban” (1801); 
"Evremont” (1837).

Dorothea von Schlegel, född Mendelssohn, 
skiljd från Veit: ”Florentin” (1801).

Baronessan Caroline de la Motte Fouque', 
född von Briest, skiljd från von Rochow, föd
des 1773 och dog 1831: ”Die Frau des Fal
kenstein’’ (1810); "Die Herzogin von Mont
morency” (1822) m. fl.

Caroline Pichler, född von Greiner i Wien 
den 7 September 1769, gift 1796 med se
dermera regeringsrådet Andreas Pichler, död 
den 9 Juli 1843, är en ibland Tysklands 
bättre författarinnor och har isynnerhet med 
skicklighet till romaner bearbetat ämnen ur 
fäderneslandets historia: ”Die Belagerung 
Wiens”; "Die Schweden vor Prag”; ”Ferdi-

291
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nand II”; ”Die Grafen von Hohenberg” etc. 
I ”Agathokles” (1808), ett af tiennes an
märkningsvärdaste arbeten, har hon försökt 
framställa kristendomens förädlande inflytande.

Henriette Hanke, född i Janer den 24 
Juni 1785, gift med pastor Hanke i Dyhrn- 
furth vid Oderfloden, död 1862, sedligt re
ligiös, men ofta mycket trivial: ”Perlen”; 
”Blumen”; ”Die Schwiegermutter”; ”Die Pfle
getöchter”; ”Die Freundinnen”; ”Bilder des 
Herzens und der Welt”, samt många andra. 
Hennes Samlade Skrifter (1841—1857) upp
taga icke mindre än 126 band.

Henriette Paalzow, född i Berlin 1788, 
syster till målaren Wach, död den 30 Okto
ber 1847, grundläde sitt rykte genom roma
nen: ”Godwie Castle” (1836, fjerde uppl. 
1842), på livilken följde ”S:t Roche” (1839, 
tredje uppl. 1843). Mindre bifall funno: 
”Thomas Thyrnau" (1843); ”Jacob von der 
Nees” (1847) m. fl.

Therese von Bacharacht, född von Struve 
år 1804 i Stuttgart, 1825 förmäld med ry- 
ske generalkonsuln i Hamburg, men efter 24 
års äktenskap skiljd från denne och gift med 
nederländske öfversten von Liitzow, med h vil
ken hon reste till Batavia; död 1852. Hon 
skref i samma manér som grefvinnan llahn- 
Habn: ”Briefe aus dem Süden"; ”Lydia”;

I 
i
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”Am Theetisch”; ”Heinrich Burkart”; ”Al
ina” m. m.

Grefvinnan Ida von Hahn-Hahn, född 
1805 i Mecklenburg, dotter till en passione
rad teatervän, sotn genom oförsigtiga teater- 
företag förslösat största delen af sin förmö
genhet, var tre år (1826—1829) gift med 
den rike grefve von Hahn, men lät skilja sig 
ifrån honom ocli förde sedan ett ombytligt 
lif på resor. Hon blef slutligen nästan all
deles blind. 1 sina för sällskapslifvet skrifna 
romaner visar hon sig förnämt aristokratisk, 
men snillrik, ehuru affekterad: ”Aus der Ge
sellschaft”; ”Der Rechte”; ”Gräfin Faustina”; 
"Ulrich”; ”Sigismund Forster”; ”Cecil”; ”Le
vin”, m. fl. Reseskildringar: "Jenseits der 
Berge"; ’’Reisebriefe”; ”Erinnerungen aus und 
an Frankreich”; ”Ein Reiseversuch im Nor
den”; ”Orientalische Briefe”. Äfven skalde
stycken.

Fanny Lewald, född i Königsberg den 
24 Mars 1811, af israelitisk härkomst, öf- 
vergick i sitt sjuttonde år till kristna reli
gionen och gjorde sedan vidsträckta resor: 
"Clementine” (1842); "Jenny” (1843); ”Eine 
Lebensfrage” (1845); ”Wandlungen” (1853); 
"Italienisches Bilderbuch” (1847); ”Prinz Louis 
Ferdinand” (1849); ”Erinnerungen aus dem 
Jahr 1848” (1850); ”England und Schott
land, ein Reisetagebuch” (1851). I roma-
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nen "Diogena" (andra upp!. 1847) persiflerai’ 
hon mästerligt grefvinnan Hahn-Hahns manér.

Clara Mundt, gift med författaren Theo
dor Mundt och känd under namnet Luise 
Mühlbach, föddes i Neubrandenburg den 2 
Januari 1814, förmäldes 1839 och utgaf der- 
efter flera romaner, i livilka hon genom de 
artistiska och sedliga gränsornas öfverskri- 
dande visar sig såsom en läraktig discipel 
af George Sand: "Ein Roman in Berlin" 
(1846); ”Hofgeschichten’’ (1847) m. m. Un
der sednare tiden har hon sysselsatt sig med 
den historiska romanen och utmärker sig på 
detta område lika mycket genom fruktbarhet, 
som ett fattligt och populärt framställnings
sätt samt en skicklig anordning af ämnena: 
”Friedrich der Grosse”, 13 band; "Kaiser 
Joseph und sein Hof’, 12 band; ”Napoleon 
in Deutschland", 16 band, m. m.

Luise von Gall, gift med skalden Levin 
Schücking, född i Darmstadt den 19 Septem
ber 1815 och härstammande från en gammal 
friherrlig familj, samt död den 16 Mars 1855, 
gjorde sig känd genom flera lyckade berät
telser, som först trycktes i Stuttgarts ”Mor
genblatt" och sedan utgåfvos af hennes man 
i en särskild samling, under titeln : "Frauen
novellen”. Till större arbeten saknade för
fattarinnan uthållig kraft, hvarför hennes båda 
romaner: ”Gegen den Strom" (1852) och "Der
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neue Kreuzritter" (1853) hafva ett underord- 
nadt värde.

För öfrigt böra vi nämna: Amalie Schop
pe, mångfaldigt verksam på det litterära om
rådet; — Ida von Düringsfeld: "Schloss Go- 
eyn”; — Amely Bölte: "Aus dein Tagebuche 
eines Londoner Arztes”; "Ein Forsthaus”; 
Eine gute Versorgung” m. fl.; — Julie Bu

row (fru Pfannenschmidt), också icke utan 
betydenhet såsom lyrisk skaldinna; — Otti
lie Wildermuth, ett hjertligt, schwabiskt frun
timmer: ”Bilder ans der schwäbischen Hei- 
rnath”; ”Die Heimath der Frau"; "Auguste, 
ein Lebensbild" m. m.; — den flitiga Elise 
Folko, född Vogel; Luise Pichler; den in
nerligt fromma Agnes Franz; Luise Otto-; 
Luise Aston; Ida Frick; Fanny Tarnow; 
Luise Marezoll m. fl.

Hi st or iska fö rf attar e.

Ludv. Timoth. von Spittler, född i Stutt
gart den 10 November 1752, år 1779 ordi
narie professor i Göttingen, 1797 geheime-

i Stuttgart, 1806 minister och friherre, 
dbd den 11 Mars 1810, är utmärkt genom 
skarp kritisk blick så väl på det politiska 
sotn kyrkliga området samt, tillika med Mo-
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ser, den forste som med konstfärdighet be
arbetade det historiska ämnet: "Grundriss der 
Geschichte der christl. Kirche” (1782); "Ge
schichte Württembergs unter den Grafen und 
Herzogen” (1782); "Geschichte des Fürsten- 
thums Hannover” (1786); "Entwurf der Ge
schichte der europäischen Staaten" (1793, 
andra uppl. fortsatt af Sartorius, 1807).

Johannes von Müller, född i Schaffhau
sen den 3 Januari 1752, studerade teologi i 
Göttingen, bief 1772 professor i grekisk» 
språket uti sin födelsestad, lefde sedan nå
gon tid i Genf, 1782 professor i historien uti 
Kassel, 1786 hofråd och bibliotekarie i Mainz, 
1790 geheime-statsråd, 1791 adlad, 1792 hof
råd i Wien, 1800 kustos vid dervarande kej
serliga bibliotek, 1804 krigsråd och historio- 
graf i Berlin, 1807 ministerstatssekreterare 
i Kassel, 1808 statsråd och generaldirektör 
öfver den allmänna undervisningen, död den 
29 Maj 1809. Stor författare af Schweizer
historien, bildad genom studiet af de gamla 
historieskribenterna, isynnerhet af Thucydides 
och Tacitus, kraftfull, enkel, liilig och fri
sinnad. Hans odödliga och förnämsta verk: 
"Die Geschichte schweizerischer Eidgenossen
schaft’, 5 band (till 1499), 1780—1795, fort
sattes sedermera af Glutz von Blozheim och 
Hottinger. Dessutom: ”Vier und zwanzig Bü
cher allgemeiner Geschichte" (2 delar, 1810,
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fjerde uppl. 1828); "Reisen der Päpste" (1781) 
m. m.

Joh. Wilh. von Archenholz, född den 3 
September 1745 i Langenfurth vid Danzig, 
Ml 1758 kadett i Berlin, sedan officer till 
ar 1762, afskedad såsom kapten af Fredrik 
U, derefter på resor i nästan hela Europa, 
slutligen i Hamburg, köpte egendomen Oden- 
dorf vid denna stad samt dog derstädes den 
28 Februari 1812. Han är utmärkt genom 
ett lätt och behagligt framställningssätt i sin 
historiska folkskrift: "Geschichte des sieben- 
jähr. Krieges”, som först utkom år 1788 och 
sedan utgifvits i många upplagor.

Joh. Gottfr. Eichhorn, född den 16 Ok
tober 1752 i Dorrenzimmern uti Hohenlohe, 
Professor i Jena, ifrån år 1788 i Göttingen, 
död den 25 Juni 1827, en ibland de grund- 
ijgaste lärde i österländska språkkunskapen, 
litteraturen och historien: "Weltgeschichte” 
(1799 och följ ande); ”Allgemeine Geschichte 
der Cultur und Literatur des neueren Europa"; 
Geschichte der drei letzten Jahrhunderte" etc. 

, Ludvig Heeren, född den 25 Oktober 1760 
1 Arbergen vid Bremen, professor i historien 
ati Göttingen, död 1842: "Geschichte der 
Staaten des Alterthuins" (1799, femte uppl. 
1826); "Handbuch der Geschichte des euro
päischen Staatensystems’’ (1809, fjerde uppl. 
1822); "Ideen über die Politik, den Verkehr

o
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und den Handel der vornehmsten Völker der 
alten Welt” (1793—1796, feinte uppl. 1824 
-—1826) m. m,

Carl Ludv. von Woltmann ifrån Olden
burg, född 1770, professor i Jena, Göttingen, 
Berlin, död 1817, snillrik, men icke grund
lig: "Geschichte des westphälischen Friedens”; 
"Geschichte Böhmens” m. m.

Joh. Casp. Fredr. Manso ifrån Zella vid 
Gotha, född 1759, professor i Gotha, sedan 
i Breslau, död 1826: "Geschichte des preus
sischen Staates seit dem Hubertsburger Frie
den" m. m.

Gottlieb Jak. Planck ifrån Nürtingen, 
född 1751, professor i Göttingen, slutligen 
generalsuperintendent, död 1833, författare i 
kyrkohistorien: "Geschichte der Entstehung 
etc. des protestantischen Lehrbegriffs bis zur 
Concordienformel” (6 band, 1791—1806) etc.

Barthold Georg Niebuhr, född i Köpen
hamn den 27 Augusti 1776, år 1806 preus
siskt gcheime-statsråd, 1816 envoyé i Rom, 
1823 ånyo i Berlin, sedermera i Bonn, död 
den 2 Januari 1831; grundlig archeolog, be
tydande filolog, llufvudsakligt verk: "Rö
mische Geschichte” (3 band, 1811—1832; 
fjerde uppl. 1834—1835).

Carl von Rotteck, född den 18 Juli 1775 
i Freiburg uti Breisgau, ifrån år 1798 pro
fessor derstädes, men 1832 afsatt, i anseende
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till sin opposition emot regeringen, död den 
26 November 1840: "Allgemeine Gescliicbte” 
(9 band, 1813—1827, utgifven i många upp
lagor och fortsatt af Steger); "Historischer 
Bildersaal" (1828) m. m.

Fredrik Christopher Schlosser, född i 
Jever den 17 November 1776, ifrån år 1817 
Professor i historien uti Heidelberg, sedan 
geheimeråd; en historieskrifvare med den 
mest omfattande och mångsidiga bildning, 
gedigen lärdom och grnndlighet, tydlig och 
storartad i sitt åskådningssätt, sträng och 
frisinnad. Ilans mest betydande arbete är: 
Geschichte des 18. Jahrhunderts" (1823, 

ijerde uppl. 1853). Dessutom böra vi om
nämna: "Uebersicht der Geschichte der al
ten Welt” (1826—1834); "Weltgeschichte in 
zusammenhängender Erzählung” (andra uppl. 
1839—1841); ”Weltgeschichte für das deut
sche Volk" (band. 1 — 18, 1844—1856).

Henr. Luden, född den 10 April 1780 i 
Beckstedt uti hertigdömet Bremen, död den 
22 Maj 1847 såsom professor i Jena: "All
gemeine Geschichte der Völker und Staaten 
des Alterthums" (1814, tredje uppl. 1824); 
Allgern. Geschichte der Völker und Staaten 

des Mittelalters” (1821—1822, andra uppl. 
1824) m. in.

Fredr. Ludv. Georg von Raumer, född 
den 14 Maj 1734 ¡ Wörlitz vid Dessau, stu-
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derade i Halle och Gottingen, bief 1808 re
geringsråd i Potsdam, 1811 professor i hi
storien och statsvetenskaperna uti Breslau, 
1818 ordinarie professor och ledamot af aka
demien i Berlin, 1843 geheime-regeringsråd- 
En ibland de mest gedigne historieskrifvarne, 
klassisk stilist. Ilans förnämsta verk är: 
”Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit’ 
(1823—1825).

Leopold Ranke, född den 24 December 
1795 i Wiehe uti Thüringen, professor i Ber
lin, adlad 1865, en snillrik och filosofiskt 
bildad lärd: ”Die römischen Päpste, ihre 
Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahr- 
liund." (3 band, 1834—1836; tredje upph 
1844—1845); "Deutsche Geschichte im Zeit
alter der Reformation” (5 band, 1839—1843); 
”Neun Bücher preussischer Geschichte" (184Î 
—1848) m. m.

Henrik Leo, född i Rudolstadt den 19 
Mars 1799, professor i historien uti Halle, 
skarpsinnig och snillrik, men med häftighet 
stridande emot friare åsigter: ”Handbuch def 
Geschichte des Mittelalters” (1830); "Geschichte 
der ital. Staaten" (1829—1830); "Zwölf Bü
cher niederländischer Geschichten” (1832—■ 
1835); ”Lehrbuch der Universalgeschichte* 
(6 band, 1835—1844, tredje uppl. 1849 och
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Georg Gottfr. Gervinus, född i Darmstadt 
den 20 Maj 1805, i början bestämd till köp
man, studerade i Heidelberg, 1835 professor 
derstädes, 1836 professor i Göttingen, sedan 
afsatt för sin politiska frimodighet, höll ifrån 
år 1844 ånyo föreläsningar i Heidelberg, 
1848 medlem af nationalförsamlingen i Frank
furt. Den mest betydande historieskrifvaren 
öfver tyska litteraturen, hvilken han under
kastat en ny och sjelfständig kritisk behand
ling i sin: "Geschichte der poetischen Natio- 
nalliteratur der Deutschen" (1835—1842; tre
dje uppl. 1846—1851; fjerde, omarbetade 
uppl., under titel af "Geschichte der deut
schen Dichtung”, 5 delar, 1853). På sed
easte tiden har han vändt sig till den poli
tiska historien: "Geschichte des 19. Jahrh. 
seit den Wiener Verträgen" (1855, följ.).

Dessutom: Fredr. Christ. Dahlmann (i 
Bonn: "Gesch. Dänemarks", "Gesch. der engl. 
Revolution", "Gesch. der französ. Revolution”); 
Gust. Droysen (i Berlin: "Gesch. Alexanders 
des Grossen und des Hellenismus”, "Gesch. 
der Freiheitskriege", "Preussische Geschichte”, 
äfven berömd såsom öfversättare af Aeschy
lus och Aristophanes): Theod. Mommsen ("Rö
mische Geschichte") ; Ludv. Häusser (”Deut
sche Gesch. vom Tode Friedrich’s des Gros
sen”); von Svbel ("Gesch. der Revolutions
zeit") m. fl.



302

Utom Gervinus äro den nyaste tidens för
nämsta författare i litteraturhistorien: Bou- 
terwek ("Gesch. der deutschen Poesie und 
Beredtsamkeit", 1812); Wachler ("Vorlesun
gen über die Gesch. der deutschen National
literatur’1, och: "Handbuch der Gesch. der 
Literatur"); Heinsius ("Gesch. der deutsch. 
Literatur”, sjette uppl. 1843); Rosenkranz 
(”Geschichte der Poesie im Mittelalter”, 1830); 
Pischon; Grässe; Geizer; Koberstein; Hille
brand; Prutz ("Der Göttinger Dichterbund’1, 
1841); Marggraff; Vilmar; Wilh. Wacker
nagel; Carl Gödeke; Henrik Kurz; Carl 
Barthel; Wolfg. Menzel; Julian Schmidt; 
Rudolph Gottschall; J. J, Honegger m. ÍI.

Biogr af er.

Helfrich Peter Sturz, född i Darmstadt 
den 16 Februari 1736, studerade i Göttin
gen, var 1759 i München sekreterare líos 
österrikiske ambassadören, baron von Wid
mann, 1760 i Glückstadt privatsekreterare 
hos kansleren von Eyben, innehade seder
mera i Köpenhamn samma befattning hos 
statsministern, grefve von Bernstorff, 1768 
danskt legationsråd, arresterad efter Struen- 
sees störtande, derefter pensionerad, 1775 
etatsråd i Oldenburg, död i Bremen den 12
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November 1779, anses vara en ibland de 
snillrikaste och smakfullaste prosaiske för- 
fattarne inom den tidigare tyska litteraturen. 
Han förenade ett gediget omdöme med blom
strande framställningssätt, bvilka blott någon 
gång försvagades genom konstleri. Förnäm
sta arbete: ”Erinnerungen aus dem Leben 
des Grafen Job. Hartwig Ernst von Bern
storff” (1777).

Carl August Varnhagen. von Ense, född 
i Düsseldorf den 21 Februari 1785, studerade 
i början medicin, sedan litteratur och filosofi, 
uppehöll sig i Hamburg, Halle, Berlin och 
Tübingen, ingick 1809 i österrikisk krigs- 
tjenst och blef 1813 rysk kapten samt adju
tant hos general Tettenborn; gifte sig 1814 
med den snillrika Rachel Levin Robert, se
dan han af statskansleren von Hardenberg 
blifvit kallad i preussisk tjenst; var med 
denne på kongressen i Wien, 1815 i Paris; 
1816 ministerresident i Carlsruhe, drog sig 
1819 såsom geheime-legationsråd ifrån de of
fentliga göromålen och dog i Berlin den 9 
Oktober 1858. Varnhagen är ibland alla för
fattare, som i sina ord gifva oss ett uttryck 
af verldsbildning och den fina sällskapstonen, 
en af de utmärktaste, i allmänhet en af Tysk
lands mest gedigne prosaister. Hans stil 
har bildat sig genom de förnämsta mönster, 
tians omdöme vittnar orn den finaste smak

í'íl
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och skarpsinnigaste iakttagningsförmåga. — 
Mundt säger om honom: "Varnhagen skrif- 
ver icke allenast vackert, utan hans uppfatt
ning och åskådning äro tillika alltid mäster
stycken och ordna såsom den inre verk
mästaren satserna liksom till en taktisk de
monstration.” — ”Biographische Denkmale" 
(1824—1830); ”Leben des Generals von Win- 
terfeldt" (1836); "Leben des Feldmarschalls 
Grafen von Schwerin” (1841); "Leben des 
Feldmarschalls Keith” (1844); "Leben des 
Generals Bülow von Dennewitz" (1854); ”Denk
würdigkeiten und vermischte Schriften”(9 band 
1836—1859).

För öfrigt förtjena att nämnas: Henrik 
Döring: Lefvernesbeskrifningar öfver Goethe, 
Schiller, Lessing, Bürger och andra tyska 
mästare; Georg Henrik Pertz: ”Leben des 
Freih. von Stein"; Henrik von Gagern: ’’Das 
Leben des Generals Friedrich von Gagern” 
(3 band, 1857) m. fl.

Resebeskrifvare, Naturforskare, 
Geografer.

Johan Georg Adam Forster, född den 
26 November 1754 i Nassenbuben vid Dan
zig, son af den ryktbare verldsomseglaren 
Job. Reinhold Forster, som då var kyrko-



1794. Ett ge- 
förträfflig pro- 

intagande liflig. 
Reinh. Forster’s 
der Jalire 1772 
”Ansichten vom 

etc. (3 delar, 1790); 
(6 delar), m. m.

g

herde i Nassenhuben, åtföljde redan i sitt 
elfte år sin fader till Astrachan, derefter till 
England, och år 1772 på verldsomseglingen 
med Cook, bief 1777 professor i naturalhi- 
storien uti Kassel, 1784 professor i Wilna, 
1788 bibliotekarie och professor i Mainz, för
klarade sig sedan för revolutionen och sän
des 1793 till Paris, för att utverka Rhen- 
provinsens förening med Frankrike, hvarför 
han af Preussen förklarades landsförvist, samt 
dog i Paris den 12 Januari 
diget och praktiskt hufvud, 
saisk författare, tydlig och 
Af honom utkommo: "Job. 
Reise um die Welt während 
— 1775" (8 band, 1784); 
Niederrhein, Brabant” < 
"Kleine Schriften ,

Carl Philip Moritz, född i Hameln den 
15 September 1757, död såsom professor vid 
akademien i Berlin den 26 Juni 1793; en 
talangfull och snillrik författare, men vack
lande i karakter och åskådningssätt: ”Reisen 
eines Deutschen in England 1782" (i bref, 
1784); "Reisen eines Deutschen in Italien 
1786—1788” (i bref, 3 delar, 1792—1793); 
Mythologi, en Prosodi, grammatikaliska skrif
ter, romaner.

Joh. Gottfr. Seume, "den ädle cynikern” 
(såsom Wieland kallar honom), född i Po-
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serna vid Weissenfels den 29 Januari 1763, 
öfvergaf af motvilja för den dåvarande teo
logien sina ditintills idkade studier i Leip
zig, kom under vägen till Paris i händerna 
på värfvare, stridde såsom hessisk soldat i 
Amerika och blef vid återkomsten instucken i 
pieussiska krigshären, år 1792 magister i 
Leipzig, samt 1793 sekreterare hos general 
Igelström i Warschau och polsk officer. Der- 
efter öfverlemnade han sig i Leipzig åt skrift- 
ställeri och öfvertog en befattning såsom kor
rekturläsare hos sin vän, bokhandlaren Gö
schen, men gjorde tid efter annan nästan 
otroliga resor till fot, till Syrakusa (1801), 
samt till Petersburg, Moskwa och Sverige 
(1805). Den förra beskrifver han i sin ”Spa
ziergang nach Syrakus" (3 band, 1802, an
dra uppl. 1851); den sednare i: ”Mein Som
mer im Jahre 1805”. Han dog i Teplitz 
den 13 Juni 1810. Författade äfven: ”Ge
dichte” (1801, fjerde uppl. 1815); "Obolen, 
vermischte Aufsätze und Gedichte” (2 delar, 
1796—1797); "Miltiades, Trauerspiel” (1808) 
in. m. I hans till det inre kärnfulla, men 
till formen sträfva skrifter afspeglar sig hans 
hårda lefnadsskola.

Alexander von Humboldt, den store na
turforskaren, född i Berlin den 14 Septem
ber 1769, studerade i Göttingen och Frank
furt an der Oder, besökte i Hamburg han-
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delsakademien vid Büsch samt gjorde i säll
skap med Georg Forster en resa vid Rhen, 
till Holland och England, studerade sedan 
vid bergsakademien i Freiberg under den 
berömde mineralogen Werner, egnade sig åt 
bergsväsendet och anställdes 1792 såsom öf- 
verbergmästare i Baireuth. Vid påsktiden 
1797 reste han till Paris och gjorde der be
kantskap med Aimé Bonpland. Tillika med 
denne gick han 1799 ombord på ett fartyg 
till spanska Södra Amerika, uppsteg på Chim- 
borasso ända till en höjd af 18,000 fot, re
ste 1803 till Mexiko och återvände öfver 
Norra Amerika till Europa, hvarest han den 
3 Augusti 1804 landsteg i Bordeaux, I an
seende till redaktionen af sin stora resebe- 
skrifning uppehöll han sig ifrån år 1807 till 
1827 i Paris, återvände derefter till Berlin, 
blef kunglig kammarherre och 1829 verkligt 
geheimeråd. I April månad 1829 företog 
han, åtföljd af Ehrenberg och G. Rose, samt 
särskildt gynnad af ryska regeringen, sin resa 
till Sibirien, södra Ural och Kaspiska bafvet, 
samt tillryggalade inom ett års förlopp en 
väg af öfver 2000 mil. Sedermera uppe
höll han sig bland konung Fredrik Wilhelm 
III-.s och hans efterträdares omgifning, samt 
dog den 6 Maj 1859. Humboldt har gjort 
de vigtigaste upptäckter inom naturforsknin
gens alla områden och är tillika grundlägga-

..RAW'-
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leu af en alldeles ny vetenskap, växtgeogra
fien. Hans skrifter äro lika så innehållsrika 
genom vetenskaplig forskning, som fullän
dade i sitt framställningssätt; hans språk har 
en beundransvärd tydlighet och konstnärlig 
skönhet. Liksom han redan förut i en all
mänt fattlig form lemnat en öfversigt af sina 
rika iakttagelser och forskningar i "Ansich
ten der Natur" (1808, tredje uppl. 1849), så 
framlade han ännu under sin sednare lefnads- 
afton i "Kosmos" (band. 1—4, 1845—1858) 
en genom ett tydligt och ädelt språk för 
hyarje bildad tysk tillgänglig verldsbeskrif- 
ning i dess mest omfattande och högsta be
grepp. Hans stora resebeskrifning utkom 
ursprungligen på franska i 29 delar med 
1425 kopparstick, under titel af: "Voyage 
aux regions équinoxiales du Nouveau conti
nent" (3 band, Paris 1809—1825, med atlas), 
samt sedan äfvcn på tyska (6 band, 1825— 
1832). Ett stort uppseende väckte ”Hum
boldt’s Briefe an Varnhagen von Ense" (1860; 
inom få månader fem upplagor), hvilka ut- 
gåfvos efter Varnhagens död.

Gotthilf Henrik von Schubert, född den 
26 April 1780 i Hohenstein uti Schönburg, 
1820 professor i Erlangen, sedermera ge- 
heimeråd i München, död 1860, rik på lär
dom och nya, snillrika åsigter, tillika hjert- 
lig och välvillig: "Ansichten von der Nacht-
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Seite der Naturwissenschaften" (1808, fjerde 
uppl. 1840); ”Die Urwelt und die Fixsterne” 
(1822, andra uppl. 1839); ”Das Weltgebäude” 
(1852); "Wanderbüehlein eines reisenden Ge
lehrten durch Salzburg, Tyrol und die Lom
bardei” (1823); ”Reise durch das südl. Frank
reich und Italien” (2 band, 1827—1831); 
”Symbolik des Traums" (tredje uppl. 1840); 
”Geschichte der Seele” (2 band, 1830, andra 
uppl. 1833); "Allgemeine Naturgeschichte", 
m. m.

Furst Herm. Ludv. Henr. von Piickler- 
Muskau, ursprungligen grefve, född den 30 
Oktober 1785 i Muskau uti Lausitz, stude
rade juridik i Leipzig, var derefter någon 
tid i sachsisk och sedan i rysk tjenst, del
tog i fälttåget uti Nederländerna, reste till 
England, upphöjdes 1822 till furste, gjorde 
i sitt grefskap Muskau storartade parkanlägg
ningar och företog sedermera fleråriga resor 
genom Norra Afrika och Mindre Asien. Deref
ter sålde han sina egendomar och lefde om- 
vexlande på åtskilliga orter i Tyskland och 
Italien. En snillrik och fin observatör samt 
skicklig i sitt framställningssätt på ett ele
gant och förnämt språk: "Briefe eines Ver
storbenen" (1830); ”Tutti Frutti" (1830); ”Se
milasso’s vorletzter Weltgang" (1835); ”Se
milasso in Afrika" (1835); ”Südöstlicher Bit-
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dersaal" (1840); "Aus Meliemed-Ali’s Reich” 
(1844); "Die Rückkehr"" (1846-1848).

Friherre Justus von Liebig, den snill
rike kemisten, född i Darmstadt den 12 Maj I 
1803, ifrån år 1821 professor i kemien uti ' 
Giessen, adlad 1845, professor i München I 
1852, eger, liksom Humboldt, den stora för
mågan att i en fulländad och tydlig fram
ställning göra vetenskapliga ämnen tillgäng- | 
liga för den större kretsen af bildade. Mön
ster i detta hänseende äro hans "Chemischen | 
Briefe" (femte uppl. 1865).

Carl Ritter, den mest utmärkte tyske geo- ¡ 
grafen och stiftare af den jemförande geogra
fien samt den strängt vetenskapliga behand
lingen deraf, född den 7 Aug. 1779 i Qued
linburg, 1819 professor i historien uti Frank
furt, 1820 professor i geografien uti Berlin, 
sedermera ledamot af akademien och studie
direktör för kadettanstalten, död den 28 Sep
tember 1859. Hans förnämsta verk är "Die 
Erdkunde im Verhältniss zur Natur und Ge
schichte des Menschen” (2 band, 1817—1818), 
i den andra upplagan betydligt tillökt (band. 
1—19, 1832 — 1859).

Dessutom blefvo naturvetenskapliga före
mål på ett grundligt sätt framställda för den 
större bildade allmänheten af M. J. Schleiden 
("Das Leben der Pflanze"), Bern. Cotta ("Ge
ologische Bilder”), Jac. Moleschott ("Lehre



von den Nahrungsmitteln"), Carl Vogt (”Phy
siologische Briefe", "Bilder aus dorn Thier
leben", "Köhlerglaube und Wissenschaft”), 
Louis Büchner ("Kraft und Stoff ), E. A. 
Kossmässler, Otto Ule, C. E. Bock m. fl.

Satiriska och mystiska författare.

Georg Christopher Lichtenberg, född den 
1 Juli 1742 i Ober-Ranstadt vid Darmstadt, 
blef, sedan hans fader tidigt dött såsom ge
neralsuperintendent i sistnämnda stad, krok- 
ryggig och sjuklig genom barnpigans vårds
löshet, studerade i Göttingen, utnämndes 1770 
till extraordinario professor i filosofien der- 
städes, reste två gånger till England, ut
nämndes 1775 till ordinarie professor, led un
der sina sednare år af hypokondri och dog 
den 24 Februari 1799. Oberäknadt hans be
tydenhet såsom en ibland de störste kän- 
narne af fysiken, är Lichtenberg tillika en 
af Tysklands qvickaste författare. Emot La- 
vaters bemödanden att omvända den judiske 
filosofen Moses Mendelssohn till kristendo
men skre.f han 1773 den satiriska flygskrif
ten: "Timorus, d. i. Vertheidigung zweier 
Israeliten, die durch die Kräftigkeit der La- 
vatcr’schen Beweisgründe und der göttingischen 
Mettwürste bewogen, den wahren Glauben



312

angenommen haben” etc.; emot fysiognomi- 
sterna*): "Lieber die Physiognomik wider die 
Physiognomen, zur Beförderung der Menschen
liebe und Menschenkenntniss", samt emot ra
seriet att härma Goethe, Klopstock och Shak- 
speare: "Parakletor, oder Trostgründe für die 
Unglücklichen, die keine Originalgenies sind". 
Ilans förnämsta verk är likväl: ”Ausführliche 
Erklärung der Ilogart’schen Kupferstiche **),

*) Fysiognomikens studium, framkalladt genom La- 
vaters "Physiognomische Fragmente”, hade då blifvit 
en formlig mani, lik borddansen och klappandarne un
der den sedeaste tiden. Det uppstod (säger J. Hille
brand) ett slags fysiognomisk epidemi, då hvar och 
en, som hade hört talas om den nya uppenbarelsen, 
ansåg sig för en själatydare och trodde sig befogad 
att af munnen, ögonen och isynnerhet af näsan, på 
hvilken den store upptäckaren lade den största vig- 
tr-n, sluta till égarons tankar, lynne och hela värde. 
Näsorna skulle hufvudsakligen rådfrågas vid tillsätt
ningen af embetsmän i staten, vid frågan om duglig
het och karaktersstyrka; en näsas rygg skulle vara 
klippan, på hvilken man kunde grunda en evig vän
skap. , ”Om fysiognomiken blir det", skrifvor Lichten
berg, "som Lavater väntar af densamma, så skall man 
upphänga barnen, innan de begått brott, som förtjena 
galgen.”

**) Den berömde engelske målaren och koppar
stickaren William Hogarth (född 1698, död 1764), 
hvilken i sina mästerliga tailor, t. ex. Leben eines 
Liederlichen, Tiefen der Grausamkeit, Jahrmarkt in 
Southwark, Punschgesellschaft, Komödianten in der 
Scheune m. fl., med förfärlig sanning gisslat sin tids
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mit verkleinerten aber vollständigen Copien 
derselben von Riepenhausen” (1794 — 1807).

Joh. Casp. Lavater, född i Zürich den 
15 November 1741, son af en läkare, stude
rade tidigt teologi och lefde såsom pastor i 
sin födelsestad, blef den 26 September 1799 
vid Zürichs eröfring af Massena lömskt^ så
rad af en fransk soldat och dog efter lång
varigt lidande den 2 Januari 1801. Under 
det att hans ”Schweizerlieder" (1767), livilka 
först gjorde hans namn kändt och beiömdt, 
hade karakteren af en enkel popularitet, ut
märka sig hans ”Christlichen Lieder’ (1771) 
genom en innerlig och hjertlig fromhet. . Ren, 
till svärmeri böjd, from och uppbygglig in
nerlighet var i allmänhet grunddraget i hans 
lynne, hvarför man räknar honom ibland 
mystikerna. Såsom prosaisk författare är 
han isynnerhet anmärkningsvärd genom sina 
”Physiognomischen Fragmente" (1775 1778), 
med livilka han tänkte lägga grunden till en 
vetenskaplig fysiognomik. Detta stora arbete, 
i fyra praktfulla qvartband, prydt med en 
myckenhet porträtter och skuggbilder, stuck
na i koppar af Chodowiecki, Lips och andra

och sitt lands seder, har blifvit förklarad och uttydd 
af många i England, nemligen af John Ireland, Trus- 
ler, Clark och Nichol, men af ingen så snillrikt och 
grundligt som af Lichtenberg.
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mästare, var visserligen tjenligt att uppdrifva 
till hänryckning de personer, som söka ef
ter det underbara, och Lavaters kraftfulla, 
poetiska ord verkade liksom ett gudaspråk, 
som for den förvånade verlden afslöjade den 
nya vetenskapens hemlighet. Dock alltför 
tidigt skulle den hemfalla till glömskan. — 
Hans öfriga prosaiska skrifter äro: ”Aussich
ten in die Ewigkeit" (1769—1773); "Gehei- 
!nenzÄbUC1’’’ (1772~1773); "Pontius Pila
tus (1782—1785); "Handbibliothek für Freun
de (24 band, 1789-1793). Äfven episka 
skaldestycken: "Jesus Messias oder die Zu
kunft des Herrn"; "Jesus Messias oder die 
Evangelien und Apostelgeschichte in Gesän
gen.

Filo sofer.

Immanuel Kant, född i Königsberg den 
22 April 1724, son af en sadelmakare, stu
derade i början teologi, men snart derefter 
naturvetenskaperna, matematik och filosofi, 
blef informator, magister, fick uppseende öf- 
ver biblioteket i Königsberg, utnämndes 1770 
till professor i logiken och metafysiken, samt 
dog den 12 Februari 1804. Han är stifta
ren af en ny tysk filosofi och har verkat en 
fullkomlig omhvälfning inom det filosofiska
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vetandets område, men derigenom också för 
alla efterföljande tänkare banat en ny väg 
till sanningen. Hans tre hufvudsakligaste ar
beten, som stå i sammanhang med hvaran
dra, äro: ”Kritik der reinen Vernunft" (1781); 
"Kritik der praktischen Vernunft" (1788) och 
"Kritik der Urtheilskraft" (1790).

Joh. Gottlieb Fichte, född i Rammenau 
vid Camenz den 19 Maj 1762, besökte uui- 
versiteterna i Jena och Leipzig, samt var in
formator på flera ställen, 1788 i Zürich, der 
han lärde känna och älska sin tillkommande 
maka, en slägting till Klopstock, 1791 i War
schau, kallades 1794 såsom professor . till 
Jena, uppehöll sig sedermera en kort tid i 
Erlangen, under kriget i Berlin och Königs
berg, bief 1810 professor i Berlin, och dog 
den 20 Januari 1814. En ibland sin tids 
skarpsinnigaste tänkare, tydlig och liflig, samt 
en förträfflig talare. Sitt system framställde 
han i skriften: "Begriff der Wissenschafts- 
lehre” (1794) och utförde det ytterligare i 
sin: "Grundlage dergesammten Wissenschafts
lehre" (1794). Äfvenlcdcs behandlade han i 
tre särskilda skrifter den praktiska filosofiens 
tre hufvuddelar: rätts-, dygd- och religions- 
läran. Ilans ”Rede an die deutsche Nation", 
hvilka han höll och lät trycka i Berlin, äro 
mönster för ett kraftigt och hänförande språk.
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Fredr. Wilh. Jos. von Schelling, född 
den 27 Januari 1775 i Leonberg uti Wiirt- 
temberg, först professor i filosofien uti Jena, 
sedan uti Wurzburg, blef 1808 generalsekre
terare i akademien för de bildande konsterna 
uti München och adlad af konung Maximilian 
Josef I, 1827 ordinarie professor i filosofien 
vid universitetet och tillika verkligt geheime- 
md; men kallades 1841 af konung Fredrik 
Wilhelm IV till Berlin, lian dog den 20 
Augusti 1854 i badorten Ragaz uti Schweiz. 
Mycket talangfull och mångsidig, stiftare af 
naturfilosofien; med en lysande stil. Af ho
nom utkommo: "Vom Ich, als Princip der 
Philosophie" (1795); ”Ideen zu einer Philo
sophie der Natur" (1797, andra uppl. 1803); 
"Von der Weltseele” (1798, trcdje uppl. 1809); 
”Erster Entwurf der Naturphilosophie” (1799); 
”System des transscendentalen Idealismus” 
(1800) o. s. v.

Georg Wilh. Fredr. Hegel, född i Stutt
gart den 27 Augusti 1770, Schellings lands
man och studiekamrat, studerade i Tübingen 
och bief, efter några år, tillbringade i Schweiz 
och I rankfurt am Main, 1801 privatdocent i 
Jena, hvarest han till 1806 höll föredrag i 
Schellings anda. Under kanondundret af slagt- 
ningen vid Jena fullbordade han "Die Phä
nomenologie des Geistes", hans första stora 
och sjelfständiga verk, lians "upptäcktsresor”,



som han sjelf kallade det. Ifrån Jena flyt
tade han till Bamberg, men blef redan 1808 
rektor vid gymnasiet i Nürnberg, 1816 pro
fessor i Heidelberg samt 1818 i Berlin, 
hvarest han samlade omkring sig en veten
skapligt verksam skola, och dog af kolera 
den 14 November 1831. Han är likaledes 
stiftare af en egen filosofisk lärobyggnad; 
såsom stilist kärf och dyster. Hans förnäm
sta arbeten äro, utom det redan nämnda: 
"Wissenschaft der Logik" (3 band, 1812 — 
1816); "Encyclopädie der philosoph. Wissen
schaften" (1817, fjerde uppl. 1845); ”Aesthe- 
tik” (3 delar, andra uppl. 1842—1843).

Wilh. Traugott Krug, född den 22 Juni 
1770 i Radis vid Gräfenhainichen, 1809 or
dinarie professor i filosofien uti Leipzig, strid- 
de 1813 bland de sachsiska ridande jägarne, 
erhöll 1834 afsked ifrån sin professorsbefatt
ning med pension, och dog den 13 Januari 
1842. Han är äfven upphofsman till ett eget 
system, den ”transcendentala Synthetismus": 
”Handbuch der Philos. und philosophischen 
Literatur" (1820—1821, tredje uppl. 1829); 
”Geschichte der Philos. alter Zeit, vornehm
lich unter Griechen und Römern" (1825, an
dra uppl. 1826); ”Aligera. Handwörterbuch 
der philos. Wissenschaften", m. m.

Joh. Fredr. Herbart, född i Oldenburg 
den 4 Maj 1776, död den 14 Augusti 1841

317



318

såsom professor i filosofien nti Göttingen, 
författade: ”Lehrbuch zur Einleitung in die 
Philos." (1813, fjerde uppl. 1837); ”Allgem. 
Pädagogik" (1806); ”Psychologie als Wissen
schaft" (1821- 1825); ”Allgem. Metaphysik” 
(1828—-1829) m. m.

Carl Christian Fredr. Krause, född den 
6 Maj 1781 i Eisenberg uti Altenburg, var 
privatdocent i Jena, sedan i Göttingen och 
dog i München den 27 September 1832. En 
ibland de djupsinnigaste och mest upphöjda 
tänkare, under sin lifstid ofta misskänd och 
föga värderad, ehuru andra hemtat flerfaldigt 
ur hans skrifter; äfven mästerlig i stilen: 
”Vorlesungen über das System der Philoso
phie” (1828); ”Vorlesungen über die Grund
wahrheiten der Wissenschaft” (1829), m. m. 
Ibland hans frimurareskrifter äro de mest be
kanta: ”Die drei ältesten Urkunden der Frei- 
maurerbrüderschaft" (1810, andra uppl. 1820 

1821); "Höhere Vergeistigung der echt 
überlieferten Grundsymbole der Freimaurerei” 
(1810, tredje uppl. 1820).

Dessutom: K. L. Reinhold, J. F. Fries, 
Ludv. Andr. Feuerbach (son af den beröm
daste ibland tyska kriminalisier); Frans Xa
ver von Baader, Arthur Schopenhauer m. fl.



319

À stetiska författare.

Fredr. Bouterwek, född den 15 April 
1766 i Oker vid Goslar, professor i filoso
fien uti Göttingen, död den 9 Augusti 1828. 
Hans "Aesthetik" (1806, tredje uppl. 1824) 
blef betydligt antastad från många sidor. 
Hn fortfarande förtjenst förvärfvade lian ge
nom sin: ”Geschichte der neueren Poesie und 
Beredtsamkeit” (12 band, 1801 —1819). Dess
utom: ”Lehrbuch der philosoph. Wissenschaf
ten" (1813? andra uppl. 1820); skaldestyc
ken; romanen: ”Graf Donamar” (1791, andra 
«Ppi. 1798).

Carl Wilhelm von Humboldt, äldre bro- 
dern till Alexander, Schillers och Goethes 
vän, född i Potsdam den 22 Juni 1767, gift 
fned Caroline von Dacheröden, 1801 preus
sisk ministerresident, 1806 minister i Rom, 
derefter såsom geheime-statsråd fjenstgörande 
1 ministeriet för de inre angelägenheterna, 
1810 envoyé och minister i Wien, hvarest 
uan deltog i kongressen, sedermera minister 
i London och 1819 under en kort tid stats- 
’Umister, beviljades afsked och lefde på sin 
iundtegendom Tegel vid Berlin, der han dog 
den 8 April 1835. En lika betydande äste- 
tisk författare och språkforskare, som stats- 
tnan: "Aesthetisehe Versuche" (1799), hvilka 
'unehåiia en mästerlig förklaring öfver Goe-
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thés "Hermann och Dorothea”, samt mycket 
skarpsinniga betraktelser öfver poesi i all
mänhet. Af stort värde äro hans veten
skapliga arbeten på den jemförande språk
forskningens område, ibland dem hans för
nämsta verk: ”Ueber die Kawisprache auf 
der Insel Java” (3 band, 183G—1840). För 
öfrigt: "Ofversättning af Agamemnon utaf 
Aeschylus" (1816); "Brefvexling med Schil
ler’ (1830), med en förträfflig inledning öf
ver hans vän Schiller; ”Ideen über Staats
verfassung" m. m. En icke anad rikdom på fin
känsliga iakttagelser, omdömen och ädla kän
slor innehålla: "Wilh. von Humboldt’s Briefe 
an eine Freundin” (2 band, 1847, femte uppl. 
1853). Afven innehålla hans ”Sämmtliche 
Werke" (band. 1—7, 1841—1852) skalde
stycken, t. ex. förträffliga sonetter.

Carl Wilh. Ferd. Solger, född i Schwedt 
uti Uckermark den 28 November 1780, död 
såsom professor i filosofien uti Berlin den 20 
Oktober 1819, en klassisk stilist och mäster
lig öfversättare : Erwin, vier Gespräche über 
das Schöne und die Kunst" (1815); "Vorle
sungen über die Aesthetik, herausg. von Heyse" 
(1829); ”Philosophische Gespräche” (1817); 
"Ofversättning af Sophokles" (1808, tredje 
uppl. 1837). J

Christian Herrn. Weisse, född i Leipzig 
den 10 Augusti 1801, sonson til] skalden



Chr. Fel. Weisse, sedan år 1828 professor 
i filosofien uti sin födelsestad, Hegels anhän
gare: ”System der Aesthetik” (2 delar, 1830) 
m. m.

Fredr. Theod. Vischer, född i Ludwigs
burg den 30 Juni 1807, sedan 1844 ordi
narie professor i filosofien uti Tübingen, men 
flyttade i Maj månad 1855 till Zürich såsom 
professor i ästetiken och tyska litteraturen 
vid dervarande polytechnikum : ”Aesthetik 
oder Wissenschaft des ßchönen” (3 delar, 
1847—1853); "Ueber das Erhabene und Ko
mische” (1837); ”Kritische Gänge” (1844).

Moritz Carriere, född den 5 Mars 1817 
i Griedel uti Hessen-Darmstadt, 1849 pro
fessor i filosofien uti Giessen, ifrån 1853 
professor i München: "Das Wesen und die 
Formen der Poesie, ein Beitr. zur Philos. 
des Schönen" (1854); ”Aesthetik” (2 band, 
1859); ”Die philos. Weltanschauung der Re
formation" (1847); ”Religiöse Reden und Be
trachtungen für das Volk" (1850, andra uppl. 
1856); "Die Religion in ihrem Begriffe, ih
rer weltgeschichtlichen Entwickelung und Vol
lendung" (1841). Frågan om odödligheten 
behandlade han i skaldestycket: "Die letzte 
Nacht der Girondisten" (1849).
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Utmärkta predikanter.
Georg Joachim Zollikofer, född i S:t Gal

len den 5 Augusti 1730, studerade i Utrecht, 
bief 1754 predikant i Murten uti Schweiz 
samt 1758 vid reformerta församlingen i Leip
zig och dog den 25 Januari 1788. Sin tids 
mest berömda predikant, lugn, värdig, fängs
lande, ehuru mera hållande sig vid moralen, 
än den kristna tron. Hans predikningar ut- 
kommo i 15 band 1789—1804.

Frans Volkmar Keinhard, född i Vohen
strauss uti Bajern den 12 Mars 1753, stude
rade i Wittenberg, bief magister derstädes 
1777, adjunkt i filosofiska fakulteten 1778, 
professor 1780, öfverhofpredikant, kyrkoråd 
och öfverkonsistorial-assessor i Dresden 1792 
samt förvärfvade sig såsom sådan mångfal
diga förtjenster om kyrkoväsendet i Sachsen, 
dog den 6 September 1812. Hans predik
ningar, resultater af det sorgfälligaste stu
dium, utmärka sig genom en tydlig, fattlig 
och vacker form samt vittna om författarens 
djupa kännedom af menniskohjertat. De ut- 
kommo i 34 band, 1795—1812; den nya 
upplagan i 40 band, 1831—1837.

Christopher, Fredr. von Ammon, efter
trädare i den förres embetsbefattuing uti 
Dresden, född i Baireuth den 16 Januari 
1766, professor och universitetspredikant i
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Erlangen och derefter i Göttingen, 1813 öf- 
verhofpredikant i Dresden, höll den 2 De
cember 1849 sin afskedspredikan, med hvil- 
ken han slutade en mycket utgrenad och väl
signad verksamhet, för att draga sig tillbaka 
i lugnet, men fick endast åtnjuta detta nå
gra få månader och dog den 21 Maj 1850. 
Han var en ibland de lärdaste och snillrika
ste anhängarne af den rationela supranatu- 
ralismen. Predikningar ifrån 1793; ''Hand
buch der christl. Sittenlehre” (3 band, 1823, 
följ; andra uppl. 1838); ”Fortbildung des 
Christenthums zur Weltregion’1 (4 band, 1833 
—1840), hans förnämsta arbete.

Fredr. Ernst Daniel Schleiermacher, en 
ibland sin tids snillrikaste män i egenskap 
både af predikant, universitetslärare, filosof, 
filolog och författare i kritiken samt öfver- 
sättare, född i Breslau den 21 November 
1768, studerade i herrnhutarnes seminarium 
i Barby, sedan teologi uti Halle, bief 1790 
predikant vid Charitésjukhuset i Berlin, 1802 
botpredikant i Stolpe, 1805—1807 universi- 
tetspredikant och professor i teologien uti 
Halle, 1809 predikant vid Trefaldighetskyr- 
kan i Berlin och snart derefter teologie pro
fessor, 1811 medlem af akademien, samt dog 
den 12 Februari 1834. En genom gedigen 
vältalighet och filosofisk bildning utmärkt teo
log, mönster för ett djupt genomtänkt före-
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drag, hvilket lika mycket fängslar förstån
det, som känslan; egde tillika en beundrans
värd förmåga att tala utan koncept. Han 
höll alla sina predikningar utan att hafva 
förut skrifvit dem. De upptecknades af en 
eller annan bland åbörarne och trycktes se
dan i åtskilliga samlingar. Utom dessa och 
flera vetenskapligt teologiska skrifter, utgaf 
han: ”Ueber die Religion, Reden an die Ge
bildeten unter ihren Verächtern” (1799, tre
dje uppl. 1822); "Eine Neujahrsgabe’’ (1809, 
femte uppl. 1836). Såsom öfversättare af 
Plato (5 band, andra uppl. 1817—1827, 6 
band 1828) har han ibland sina samtida dju
past inträngt i denne filosofs anda.

Henrik Gottlieb Tzschirner, född den 14 
November 1778 i Mittweida uti Sachsen, död 
den 17 Februari 1828 såsom superintendent 
i Leipzig, visade i sina predikningar (utgifna 
af Goldhorn, 4 band, andra uppl. 1829) ädla 
och milda tänkesätt, en kraftig, nästan poe
tisk höjning samt en ymnighet på upplifvande 
tankar. Han var en ibland den protestan
tiska frihetens modigaste försvarare.

Henrik Bernhard Dräseke ifrån Braun
schweig, född den 18 Januari 1774, stude
rade i Helmstedt, var informator i Ratzeburg 
och beklädde sedan flera predikantsbefattnin
gar, först i Mölln uti Lauenburg, sedan i 
Ratzeburg och slutligen i Bremen, till dess
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”Gemälde der Bibel1’; "Vom 
m. m.

I han kallades till Magdeburg såsom biskop, 
generalsuperintendent och förste predikant vid 
domkyrkan; dog den 8 December 1849. Hans 
predikningar äro utmärkta genom tydlighet 
och djup i tankarne, samt hans sätt att ut
trycka sig fullkomligt originell. Om Rein
hard representerar förståndet, Schleiermacber 
snillet, så är hjertat det öfvervägande i Drä-

; sekes föredrag: "Predigten für denkende Ve
rehrer Jesu";
Reiche Gottes”

Joh. Fredr. Röhr, född den 30 Juli 1777 
i Rossbach vid Naumburg, 1820 öfverhofpre- 
dikant och generalsuperintendent i Weimar, 
1839 vice president i öfverkonsistoriet, död 
den 15 Juni 1848. En ibland de förnämsta 
anhängarne af rationalismen, i hvilkens pre- 

i dikningar enkelheten och det klara framställ
ningssättet isynnerhet förtjena att värderas. 
Sina åsigter om kyrkan har han utförligt 
framställt i ”Briefen über den Rationalismus" 
(1813) och i skriften: ”Grund- und Glaubens
sätze der evang.-protest. Kirche" (tredje uppl. 
1843). Äfven utgaf han en "Historisch geo'gr. 
Beschreibung des jüdischen Landes zur Zeit 
Jesu” (1816, åttonde uppl. 1845).

Ludv. Fredr. Frans Theremin, född i 
Uckermark den 16 J^ars 1783, död den 26

J September 1846 såsom hofpredikant, konsi- 
i storialråd och teologie professor i Berlin, li-

Litt.-Ilist.
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kaledes en ibland nyare tidens mest bety
dande predikanter, en förträfflig stilist och 
tillika förtjenstfull såsom författare af and
liga sånger: "Predigten" (4 band); "Kreuz 
Christi” (4 band); "Abendstunden” (3 små 
band) m. m.

Klaus Harms, född den 25 Maj 1778 i 
Fahrstedt uti Holstein, var fyra år mjölnare 
och sedan bonddräng, samt började först vid 
19 års ålder att studera teologien, blef 1806 
diaconus i Lunden, sedermera förste pastor 
och prost i Kiel, samt död, fullkomligt blind, 
år 1855. Djupt religiös; naiv och originel 
i sitt sätt att uttrycka sig: ”Winterpostille” 
(1806, sjette uppl. 1846); ”Sommerpostille” 
(1815, sjette uppl. 1846); "Weisheit und Witz 
in Sprüchen und andern Redensarten” (1850) 
m. m.

Mor. Ferd. Schmalz, född den 18 Juni 
1785 i Stolpen vid Dresden, 1819 pastor i 
Neustadt-Dresden, 1833 pastor i Hamburg, 
död 1860: ”Predigten über die Sonn- und 
Festtagsevangelien und Episteln” (40 band, 
1834—1843); "Neue Predigten" (11 årgån
gar, 1843—1853) m. m.

Dessutom: Jonathan Schuderoff, F. A. G. 
Tholuck, G. C. A. Harless, Fredr. Ahlfeld 
med flera.

Äfven inom den katolska kyrkan har emot 
slutet af förra seklet predikanternas vältalig-
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het antagit en ny lyftning och duglige män 
uppstått med lärdom och kraft i sitt fram
ställningssätt. Vi anföra: Seh. Mutschelle, 
J. M. von Sailer, E. Schneider, J. A. Schnei
der, C. Weiler, Oberthür, Natter m. fl.

Pedagoger och förf attar e af skrif
ter för ung domen.

Uppfostringsläran, hvilken i Tyskland först 
hade utbildat sig uti början af adertonde år
hundradet, isynnerhet genom den fromme stif
taren af barnhuset i Halle Aug. Herm. Franc
hes bemödanden, undergick efter medlet af 
samma sekel en fullkomlig förändring genom 
Rousseaus bekanta bok: ”Emile ou sur ¡.’edu
cation" (1762), hvilken ifrade för ett mera 
naturenligt uppfostringssätt. Denna skrift blef 
i Frankrike på de andliges bedrifvande upp
bränd af skarprättaren ; men i Tyskland väckte 
densamma hos den eldige och sträfsamme 
skolkarlen Basedow planen att gifva tyska 
uppfostringsväsendet en annan rigtning och 
helsosam ombildning. Det lyckades honom 
förmå den menniskoälskande fursten Frans 
af Dessau att stifta en ny uppfostringsanstalt, 
och denna upprättades år 1774 i Dessau un
der benämning af det ”Filantropiska Uppfo- 
stringsinstitutet". Efter detta såsom mönster



bildades andra dylika skolor under Campe, 
Trapp, Feder, Spazier, Salzmann och flera. 
På samma tid, som Basedow, utfördes samma 
reformplaner af domherren Fr. Eberh. von 
Rochow (född 1734, död 1788), och hans år 
1773 på Rekane anlagda skola blef ett mön
ster för alla sednare folkskolor i det evange
liska Tyskland. Men först genom den för 
barnuppfostran och folkets bildning hänförde 
schweizaren Joh. Ilenr. Pestalozzi vanns må
let för det, som Basedow börjat. En stor 
myckenhet nya barnböcker och skrifter för 
folket blef närmaste följden af alla dessa be
mödanden, och många ibland dem, t. ex. 
Campes förträffliga "Robinson" och "Amerikas 
upptäckande", samt Pestalozzis ”Lienhard und 
Gertrud”, hafva ända till vår tid bibehållit 
sitt värde.

Joh. Bernh. Basedow, egentligen Joh. 
Berend Bassedau, äfven Bernhard von Nor- 
dalbingen, som han ofta kallade sig, föddes 
i Hamburg den 8 September 1723, studerade 
i Leipzig filosofi och teologi, blef 1746 infor
mator i Holstein, 1753 lärare vid Riddar- 
akademien i Soröe, samt sedermea gymnasii- 
lärare i Altona. Sedan han genom Rousseaus 
"Emile1' lifvades för planen att blifva refor
mator i uppfostringsväsendet, utgaf han, un
derstödd af en med stort skryt anmäld sub
skription, hvilken inbringade icke mindre än
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15,000 thaler, sitt ’’Elementarwerk'’ en Or
bis p i et us med 100 kopparstick af Chodo- 
wiecki (3 band, 1774), och stiftade samma 
år Philanthropinum i Dessau, men blef snart 
oense med sina medarbetare och öfvergaf 
1778 denna inrättning. Han dog i Magde
burg den 25 Juli 1790. Hans nya uppfo- 
stringssystem, hvars ändamål var att förenkla 
undervisningen samt sprida kunskaper och 
bildning ibland de lägre folkklasserna, utbil
dades nu ytterligare af andra och röjde sig 
allestädes väg.

Christian Gotthilf Salzmann, född den 1 
Juni 1774 i Sömmerda vid Erfurt, i början 
predikant, blef lärare vid Philanthropinum i 
Dessau, men stiftade 1784 ett eget institut, 
den bekanta uppfostringsanstalten i Schnepfen
thal, hvilken snart erhöll lärjungar ifrån Euro
pas alla länder, till och med prinsar, Samt ännu 
i dag eger bestånd. Tillika var han ovan
ligt arbetsam såsom författare. Han skref 
den förträffliga, genom slående ironi utmärkta: 
’’Krebsbüchlein, eine Anweisung zur unver
nünftigen Kinderzucht” (1781, femte uppl. 
1819), den värderade: "Moralische Elemen
tarbuch’’ (1789) och många andra uppfostrings- 
samt barnböcker, t. ex. ”Heinrich Gottschalk"; 
”Sebastian Kluge’’; ’’Konrad Kiefer oder An
weisung zu einer vernünftigen Erziehung”; 
äfvensom en roman, hvilken då gjorde upp-
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seende: "Karl von Karlsberg oder über das 
menschliche Elend" (6 band, 1783—1786), 
m. m.

Joach. Henr. Campe, Tysklands snillri
kaste författare af skrifter för ungdom, livil- 
ken bättre än någon annan träffade den rätta 
ton, på hvilken man bör tala till barn, var 
född år 1746 i Deensen uti Braunschweig 
och under de yngre åren fältpredikant i Pots
dam, men vände sig till uppfostringsväsendet 
och blef efter Basedows afgång en kort tid 
föreståndare för Philanthropinum i Dessau, 
derefter stiftare af en egen uppfostringsan
stalt vid Hamburg, samt 1787 skolråd i 
Braunschweig och égaré till den med derva- 
randc barnhus förenade bokhandeln, som un
der den vidtbekanta firman ”Skolbokhandeln” 
sedermera förläde alla hans skrifter för ung
domen. Ibland dem är den bekantaste och 
i allmänhet mest spridda barnboken, som 
blifvit öfversatt på nästan alla språk: "Ro
binson der Jüngere” (55:te upplagan 1858). 
Dessutom skref han : "Entdeckung von Ame
rika”; "Kinderbibliotbek” ; "Resor”; "Theo- 
phron oder der erfahrene Ratbgeber für die 
unerfahrene Jugend”; ”Väterlicher Rath an 
meine Tochter” m. m. Äfvenledes har han 
förvärfvat sig förtjenst genom utgifningen af 
sin "Wörterbuch der deutschen Sprache” (5
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qvartband, 1809—1811). Han dog den 22 
Oktober 1818.

Job, Henr. Pestalozzi, det närvarande ty
ska folkskoleväsendets egentlige fader, född 
den 12 Januari 1746 i Zürich, studerade teo
logi, derefter juridik, men drog sig snart 
ifrån de lärda studierna, nedsatte sig pa en 
liten egendom Neuhof vid Lenzburg i grann
skapet af Bern och använde sin lilla förmö
genhet till att förskaffa fattiga barn bildning. 
Ilan tog i sitt hus tiggarbarn och undervi
sade dem på ett eget, af honom sjelf upp
funnet sätt. Detta bestod i det. planmässiga 
bemödandet att genom egen åskådning väcka 
och genom en oafbrutet fortskridande öfning 
ytterligare utbilda förståndet och förmågan 
att sjelf tänka. Genom hans ädla bemödan
den bortsmälte hans egen förmögenhet; men 
han erhöll understöd af regeringen i Unter
walden till att anlägga ett uppfostringshus i 
Stanz och stiftade, då detta icke hade något 
bestånd, en uppfostringsanstalt i Burgdorf 
inom Berns område, hvilken han 1804 flyt
tade till München-Buchsee och slutligen till 
Yverdun vid Neuenburgersjön, hvarest det 
rymliga slottet upptäts åt honom. Pesta
lozzis metod spriddes af hans lärjungar öf- 
ver hela Europa; men Pestalozzi öfverlefde 
sig sjelf och dog såsom en 81-årig gubbe i 
Brugg uti Aargau den 17 Februari 1827.
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lbla"d ,.?lalls på Ctt enkelt, men kraftfullt 
sprak författade arbeten utmärka sig: ”Lein- 
hard und Gertrud" (4 band, 1781), en ro
man för folket; ”Wie Gertrud ihre Kinder 
lehrt” (1801); "Buch der Mütter” (1803).

Henr. Gottlieb Zerrenner, född 1750 i 
Wernigerode, död 1811 såsom generalsuper
intendent i Halberstadt, gjorde sig isynner
het förtjent genom sin "Deutschen Schul
freund" (46 band, 1791-1811), hvilken fort
sattes af hans son, Carl Chr. G. Zerrenner 
en likaledes mycket förtjenstfull skolkarl och 
arbetsam pedagogisk författare (född 1780 
död 1851 såsom prost i Magdeburg).

Aug. Herm. Niemeyer, född i Halle den 
11 September 1754, kansler för dervarande 
universitet, slutligen konsistorialråd i Magde
burg, död den 7 Juli 1828, utmärkt såsom 
pedagog och teolog: "Grundsätze der Erzie
hung und des Unterrichts" (nionde upplagan 
1834—1836); "Lehrbuch der Religion für 
die obere Classen in Gclehrtenscliulen” (ader- 
tonde uppl. 1843); "Charakteristik der Bi
bel" m. m.

Gust. Fredr. Dinter från Borna, född den 
29 Februari 1760, pastor i Kitzscher vid 
Borna, 1797 seminaricdirektör i Dresden, 
1807 pastor i Görnitz vid Borna, 1816 preus
siskt konsistorial- och skolråd i Königsberg 
död den 29 Maj 1831 ; praktisk, skarpsynt
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och arbetsam, outtröttlig att utså frön, isyn
nerhet till skolornas utbildning på landet. 
Hans förnämsta arbeten: "Schullehrerbibel" 
(Nya Test., 4 band, 1825; Gamla Test., 5 
band, 1826—1828); ”Kleine Reden an künf
tige Volksschullehrer” (4 band, 1803—1805); 
predikningar och oräkneliga elementar-läro- 
böcker.

Chr. Fredr. W. Jacobs, född i Gotha den 
6 Oktober 1764, död derstädes den 30 Mars 
1847 såsom öfverbibliotekarie, ett mönster 
både som menniska och lärd, har, utom sina 
många filologiska arbeten, äfven utgifvit skrif
ter för ungdomen och i belles lettres: ”All
win und Theodor” (fjerde uppl. 1842); ”Die 
Feirabende in Mainau” (andra uppl. 1843); 
”Kleine Erzählungen des alten Pfarrers von 
Mainau" (andra uppl. 1844); "Die Frauen
schule"; "Erzählungen”, 7 band, m. m.

F. H. C. Schwarz, född i Giessen den 
30 Maj 1766, död den 3 April 1837 såsom 
teologie professor och seminariedirektör i 
Heidelberg, teolog, men af större betydenhet 
såsom pedagogisk författare, skref: "Die Er
ziehungslehre" (4 band, 1804—1813, andra 
uppl. 1829—1830); "Grundriss einer Theo
rie der Mädchenerziehung" (1792, andra uppl. 
1836); "Lehrb. der Pädagogik und Didaktik" 
(1805, sjette uppl. 1855).
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Christopher von Schmid, en ibland de 
mest omtyckte tyske författarne af skrifter 
för ungdomen, född den 15 Augusti 1768 i 
Dinkelsbühl, skolinspektör i Thannbausen, 
sedan pastor i Stadion uti Württemberg, slut
ligen domherre i Augsburg, död den 3 Sep
tember 1854: ”Ostereier"; "Emma von Fin
kenstein”; "Der gute Fridolin"; "Heinrich von 
Eichenfels"; ”Blumenkörbchen”; "Rosa von 
Tannenburg” ; "Genovefa" m. fl.

Jacob Glatz, född i Poprad uti Ungern 
den 17 November 1776, lärare i Schnepfen- 
thal, sedan protestantisk öfverlärare i Wien, 
derefter predikant och konsistorialråd, död i 
Pressburg den 25 September 1831; ovanligt 
produktiv: ”Rosaliens Vermächtniss" (femte 
uppl. 1846); "Die erzählende Mutter” (andra 
uppl. 1846); ”150 Erzählungen für das Kin
desalter" (tredje uppl. 1857); ”Andachtsbuch 
für gebildete Familien" (sjunde uppl. 1845) 
m. m. '

Wilh. Harnisch, född den 28 Augusti 
1787 i Wilsnach uti Brandenburg, 1812 se- 
minarielärare i Breslau, derefter seminarie- 
direktör i Weissenfels, ifrån år 1842 pastor 
i Elbei vid Magdeburg: "Reisen für die Ju
gend"; ’’Weltkunde”; "Felix Kaskorbi" etc.

Carl Gustaf Nieritz, född den 2 Juli 1795 
i Dresden, sedan år 1841 direktör Öfver di
striktskolan i Antonstadt-Dresden, författade



ifrån 1834, uppmanad af Gubitz, ett stor 
tal med bifall emottagna berättelser för
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domen, efter Chr. v. Schmids förebild.
Ibland det stora antalet af andra förtjenst- 

fulla författare på pedagogiens område böra 
vi ännu nämna: Gedike, Stephani, Dolz, 
Wilmsen, Diesterweg, Frans Hoffmann (den 
omtyckte författaren), Lüben, Grube, Oeser, 
Opitz tn. fl.

Tyska språkforskare och grammati-
kaliska författare. ¿

Valentin Ickelsamer skref i sextonde år- 1
hundradet den första tyska språkläran, under 
titel af: "Teutsche Grammatica, darauss ei
ner von ihm selbes mag lesen lernen’. Un- ;
der sjuttonde seklet förtjena, utom Opitz, ¡
Morhof och andra, isynnerhet den skarpsin
nige Schottel att nämnas för sin: ”Ausführ- i
liehe Arbeit von der deutschen Hauptsprache ¡
(1663). Omkring medlet af adertonde sek- j
let var Gottscheds ”Deutsche Sprachkunst” 
(1748) den förnämsta grammatiken. Då upp- VW
trädde hans kraftfulle medtäflare, den genom .WJ
grundligare språkforskning utmärkte Adelung, 
hvilkens arbeten blefvo grunden och mönstret 
för de sednares skrifter. Becker, Ileyse, 
Schmitthenner, Herling och Heinsius utgåfvo
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förträffliga verk inom detta område. En ny 
ifver för det gamla tyska språkstudiet väckte 
Jakob Grimm genom sin berömda "Deutsche 
Grammatik" (1819—1831).

Joh. Christopher Adelung, född den 8 
Augusti 1732 i Spantekow uti Pommern, 
prestson, studerade i Halle och blef 1759 
professor vid gymnasiet i Erlangen, men flyt
tade två år derefter till Leipzig och syssel
satte sig här outtröttligt med den tyska språk
forskningen, erhöll sedan kallelse såsom 
öfverbibliotekarie till Dresden och dog der- 
städes den 10 September 1806. Han har 
gjort sig högt förtjent om Tysklands språk 
och litteratur, isynnerhet genom sin "Gram
matisch-kritischen Wörterbuchs der hochdeut
schen Mundart" (5 delar, 1774—1786; an
dra uppl. 1793—1801). På preussiske mi
nistern von Zedlitz’ begäran skref han sin 
"Deutsche Sprachlehre für Schulen" (1781 
och flera gånger), och till dess förklaring sin 
"Umständliches Lehrgebäude der deutschen 
Sprache” (2 band, 1782). Dessutom utgaf 
han: "Magazin für die deutsche Sprache” 
(1783—1784); ”Ueber der deutschen Stil” (3 
delar, 1785—1786) m. m.

Carl Perd. Becker, född 1775 i Liser 
uti Trier, slutligen läkare i Offenbach, hvarest 
han inrättade en uppfostringsanstalt, död den 
5 September 1849, skref, utom sitt vigtiga
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verk ”Organism der Sprache, als Einleitung 
zur deutschen Grammatik” (1827): ”Ausführ
liche deutsche Grammatik" (andra uppl. 1842); 
”Das Wort in seiner organischen Bedeutung”; 
”Der deutsche Stil" (1848) m. m.

Maximilian Wilhelm Götzinger, professor 
i tyska språket och litteraturen vid Colle
gium humanitatis i Schaffhausen, utgaf 
"Deutsche Sprachlehre für Schulen" (1832) 
m. m. samt förtjenar det beröm, att han för
enat den vetenskapliga behandlingen af sitt 
ämne, isynnerhet utvecklingen af satsläran, 
med ett tydligt framställningssätt och en 
praktisk användbarhet.

J. C. A. Heyse, född i Nordhausen den 
21 April 1764, död den 27 Juni 1829,såsom 
direktör öfver en flickskola i Magdeburg, för- 
värfvade sig förtjenster genom sina: ”Theo
retisch-praktische deutsche Grammatik” (1814 
och flera gånger); "Allgemeines Fremdwör
terbuch" (1804 m. m.); "Deutsche Schulgram
matik” (1816, adertonde uppl. 1854). — 
Hans son K. W. L. Heyse, född 1797, pro
fessor i Berlin, utgaf de nyare upplagorna 
af dessa arbeten samt tillika den af fadern 
förberedda: "Handwörterbuch der deutschen 
Sprache" (3 band, 1833—1849).

0. F. Th. Heinsius, född 1770 i Berlin, 
professor vid gråa klostret derstädes, sedan 
prorektor, död den 19 Maj 1849: "Teut,

WWWS WJMÍ1 •
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oder theoretisch-praktisches Lehrbuch der ge- 
sammten deutschen Sprachwissenschaften”, 6 
band; ”Kleine deutsche Sprachlehre" (tret
tonde uppl. 1834); ”Volksthümliches Wörter
buch der deutschen Sprache" (4 band, 1818 
—1820) m. m.

Jakob Ludvig Grimm, född i Hanau den 
4 Januari 1785, studerade juridik i Marburg, 
anställdes 1806 i sitt fäderneslands krigs
kollegium, blef 1808 bibliotekarie hos konun
gen af Westphalen, sedan statsrådsauditör, 
1814 sekreterare hos hessiske ambassadören 
i de allierades högqvarter och följde denne 
till Paris med uppdrag att återhemta de lit
terära skatter, som fransmännen bortfört ur 
Hessen. Derefter blef han anställd såsom 
andre bibliotekarie i Cassel, 1830 professor 
och bibliotekarie i Göttingen, samt kallades 
1841 till Berlin, der han var verksam såsom 
ledamot af akademien, äfvensom vid univer
sitetet. Död den 20 'September 1863 der- 
städes. Hans "Deutsche Grammatik" (4 de
lar, 1819—1837) utgör grunden för all nyare 
tysk språkforskning. Dessutom ega vi af 
honom: "Deutsche Rechtsalterthlimer” (1828, 
andra uppl. 1854); "Deutsche Mythologie” 
(1835, tredje uppl. 1854); "Geschichte der 
deutschen Sprache" (andra uppl. 1853); "He
ber den Ursprung der Sprache” (fjerde uppl. 
1858) m. m. Den af honom och hans bro-
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der gemensamt utarbetade stora ”Tyska Ord
boken” (ifrån år 1854) blir en skatt inom 
den tyska litteraturen, när den blir fullbor
dad. Till de tidigaste gemensamma arbetena 
af de båda bröderna höra de förträffliga ”Kin
der- und Hausmärchen”, som utkommo i två 
upplagor, en större (3 band, sjunde uppl.
1857) och en mindre i ett band (tionde uppl.
1858) .

Wilhelm Carl Grimm, född i Hanau den 
24 Februari 1786, var nästan oafbrntet un
der hela lifstiden sin broders följeslagare och 
medarbetare, samt en lång tid gemensamt 
med denne sysselsatt i Berlin, och dog der- 
städes den 16 December 1859. Af honom 
ensamt äro utgifna: ”Altdänische Heldenlie
der, Balladen und Märchen” (1811); ”Ueber 
deutsche Runen” (1821); ”Die deutsche Hel
densage” (1829); ”Freidank” (1834); ”Das 
Rolandslicd” (1838); ”Grave Ruodolf" (1828, 
andra uppl. 1844) m. m.

Fredr. Henr. von der Eagen, född den 
19 Februari 178Ó i Schmiedeberg, en by uti 
Uckermark, professor i Berlin, sedan i Bres
lau, ifrån år 1821 ånyo i Berlin, död den 
11 Juni 1856, är utgifvare af många äl.dre 
tyska skaldeverk. Hans förnämsta arbete är: 
"Minnesinger, deutsche Liederdichter des 12, 
13, 14 Jahrhunderts” (1—4 band, 1838, 5:te 
bandet 1856). Dessutom: "Nibelungenlied”

■V.«
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(1807); "Altdeutsche Gedichte des Mittelal
ters’’ (1808) m. fl.

Carl Lachmann ifrån Braunschweig, f’ödd 
den 4 Mars 1798, öfverlärare i Königsberg, 
sedan professor derstädes, ifrån år 1825 pro
fessor i Berlin, död den 13 Mars 1850, är 
likaledes en ibland de förnämsta utgifvarne 
af forntyska skaldestycken och isynnerhet 
förtjenstfull såsom författare i kritiken: "Ni
belungen” (1826, andra uppl. 1841); ”Wal
ther von der Vogelweide” (1827, andra uppl. 
1840); "Wolfram von Eschenbach” (1833); 
tillika med Beneke: "Hartmann Iwein" (1827, 
andra uppl. 1843) m. m.

Dessutom: J. A. Eberhard ("Synonymik”); 
E. G. Graff ("Althochdeutscher Sprachschatz"); 
G. K. Beneke ("Mittelhochdeutscher Wörter
buch"); Ziemann; F. A. Pischon ("Denkmäler 
der deutschen Sprache", 6 band); H. F. Mass- 
mann; J. A. Schmeller; Haupt; Mone; Frans 
Pfeiffer; Adolf Holtzmann; Wilh. Wackerna
gel ("Deutsches Lesebuch”); Fredrik Schmitt- 
henner och C. Weigand ("ürsprachlehre”, 
"Deutsche Etymologie”, "Deutsches Wörterbuch 
für Etymologie und Synonymik”); L. Frauer 
("Lehrbuch der althochdeutschen Sprache und 
Literatur”); Josef Kehrein ("Grammatik der 
hochdeutschen Sprache”); August Schleicher 
("Die deutsche Sprache”); H. Th. Traut
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(’’Grundzüge der neuhochdeutschen Gramma
tik und Deutsches Vocabelbuch mit Bezeich
nung der mittel- und althochdeutschen For
men") och andra för tyska språkkunskapen 
outtröttligt verksamma samt genom praktiska 
arbeten för skolan utmärkta män.
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