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Den filologiska orientalismen:
studiet av arabiskan fram till Wallins tid

K a j  Ö h r n b e r g

Det västerländska intresset för studiet av arabiskan 
kommer i det följande att beskrivas enligt den av Hartmut Bobzin 

uppgjorda periodiseringen. Han anser att vi kan tala om arabistikens 
förkritiska epok eller den arabiska filologins förhistoria ca 1100–ca 1800. 
Den historisk-kritiska arabiska filologin etablerade sig vid universiteten i 
Europa först under 1800-talet,2 vid en tidpunkt då filologin var vetenska-
pernas drottning vid de europeiska universiteten.3

Det Arnoud Vrolijk och Richard van Leeuwen påpekar om studiet av 
arabiskan i allmänhet är som skrivet med Georg August Wallin i tankarna:

The institutionalization of scholarship has always imposed a certain structure 
on academic disciplines. […] but the study of eastern languages has gener-
ally left room for adventurous personalities and creative spirits. The study of 
Arabic has indeed remained largely the passion of an individual scholar rather 
than of institutions.4

PROFESSUREN I ORIENTALISK LITTERATUR

Gabriel Geitlin, Wallins lärare och vän, hade under Wallins resa funderat på 
sin elevs framtid. För att underlätta Wallins återkomst och bereda honom 
plats vid universitetet ansökte Geitlin om professuren i biblisk exegetik 

Alla vet nyttan av det nyttiga, 
få vet det onyttigas

Zhuangzi 1
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1846. Tanken var att professuren i orientalisk litteratur, som innehades av 
Geitlin, skulle bli vakant för Wallin att söka. Första gången lyckades det 
inte, utan till professor i biblisk exegetik valdes en teolog, Jacob Algoth 
Gadolin, som dock avled redan 1848. Geitlin ombads söka professuren på 
nytt. Den 8 juli kunde Geitlin skriva till Wallin att han ensam blivit ”uppförd 
på förslag å denna profession”, och bad denne skynda sig hem: 

nu beror det endast af Kejsaren [...] att afgöra mitt, och – som jag hoppas – 
med detsamma ditt öde. Jag har derföre det bästa hopp, och jag är öfvertygad, 
att, om denna min önskan går i fullbordan, skall genom våra gemensamma 
bemödanden den Orientaliska Literaturen i vårt land eller rättare vid vårt 
Universitet vinna en betydenhet som skall lända vårt fosterland till heder  
och ära.5

Wallins reaktion var inte den som Geitlin hade haft i tankarna. 

Den Aufschwung Du tror Orientaliska literaturen skall kunna taga vid vårt 
Universitet kan jag ej gärna annat än förlikna vid en Gof poets: ”fjerran åska, 
hvars blixt jag knappt kan se.” 6 Utan manuscript, utan böcker, utan någon 
utsigt för dem som offra sig åt dess studium, ser jag knappt annat än Din 
högsinta finska charakter i detta hopp och denna förtröstan. Hvad på mig beror 
ser jag med stor försagdhet på mina krafter. Under sex år har jag nära nog glömt 
mina gamla i skolan inprackade kunskaper af Latin och annat och i den brist 
jag under denna tid lidit på alla Europeiska böcker har jag i intet äfven i Våra 
saker kunnat följa med vår tid. Sålunda blottad på all academisk lärdom, med 
halfförfallen grund och halfbyggdt hus ser jag ej utan fruktan mot den stund, 
om den engång slår, då jag från chatedren skall försvara ett hoplappadt arbete. 
Dertill kommer att mitt rörliga lif under dessa långa år har gjort mig obenägen 
till kammarlifvet och stolen och under den korta tid jag här nu studerat på 
Museum har jag ännu ej kunnat återvinna smak derför. (se s. 243)

Men för att vi skall kunna bedöma vad Wallin ansåg sig inkapabel att ta emot 
måste vi sätta oss in i arabistikens historia, studiet av arabiskan, bakgrunden 
till det som i Helsingfors under Wallins tid kallades för orientalisk litteratur. 
Lärostolens historia går tillbaka ända till grundandet av Kungliga Akade-
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mien i Åbo 1640 då man fick en Linguarum Orientalium Professio vars 
undervisningsskyldighet med tiden blev ”hebreiska språket från Gamla 
testamentet; kaldeiska från Esdra och Daniel, samt rabbinerna Onkelos’ 
och Jonathans Targum eller arameisk-kaldeiska öfversättning af Gamla 
testamentet; syriskan från Nya testamentet, psalmerna och andra skrifter; 
arabiskan från de gamla bibelöfversättningarna och andra godkända 
arabiska skrifter; rabbinsk hebreiska från kommentarier till bibeln och 
andra skrifter.”7 I praktiken var lärostolen ända från början sammanslagen 
med lärostolen i grekiska och i korthet kallad Linguarum Professio. 1811 
grundades sedan en från grekiskan åtskild professur för orientalisk litte-
ratur. Namnet ändrades till semitisk filologi 1980 och samtidigt fick univer-
sitetet en särskild lärostol för arabiska och islamforskning. I år, 2015, har 
det gått 375 år sedan man började ge undervisning i orientaliska språk vid 
de finländska universiteten.8

DEN ORIENTALISKA DROTTNINGEN

Trots att avsikten här är att följa det västerländska intresset för det arabiska 
språket bör det påpekas att i de flesta av de kulturer vi kallar orientaliska har 
det i århundraden, ja i årtusenden funnits ett stort och rent av vetenskapligt 
intresse för det egna språket, innan man i väst började intressera sig för dem. 
James Turner har uttryckt detta träffande då han talat om ”the boundless 
steppes of philology lying beyond the confines of Western civilization”.9

Den klassiska arabiskan var ingens modersmål. Detta i och för sig ganska 
överraskande faktum förklaras av den språkliga situationen på Arabiska 
halvön under 600-talet. De fast bosatta hade sina egna dialekter som skilde 
sig från beduinstammarnas gemensamma litterära språk, det så kallade 
‛arabīya. Detta språk tog sig uttryck i islams heliga skrift Koranen och 
den förislamiska poesin. Utgående från dessa två började muslimska lärda 
fastställa reglerna för den klassiska arabiskan. Den arabiska expansionen 
(630-talet till 710-talet) skapade ett behov av ett enhetligt administrativt 
språk för hela imperiet. Då behovet att lära sig arabiska var speciellt stort 
bland dem som konverterade till islam i de erövrade områdena, är det inte 
underligt att flera av dem som sysslade med att kodifiera arabiska var 

D E N  F I L O L O G I S K A  O R I E N T A L I S M E N
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icke-araber, främst perser. Den första systematiska arabiska grammatiken 
sammanställdes av persern Sībawaihi (d. ca 796). Med honom har vi 
kommit till ett skede då den klassiska arabiskan fick en fast och enhetlig 
basstruktur, avsedd att motstå tidens tand (vilket den faktiskt även gjort 
till dags dato, på både gott och ont). Men en verklig kanonisk grammatik 
fick man vänta på ända till 920-talet.10 Denna tidiga filologi sysslade i stor 
utsträckning med de problem som tolkningen av Koranen medförde – ja hur 
man överhuvudtaget skulle läsa den till en början utan diakritiska tecken 
och vokaltecken skrivna texten. Därför är det inte alltför långsökt att tala 
om filologin som en helig vetenskap för muslimerna.11

Med andra ord, då de västerländska lärda på 1500-talet började intressera 
sig filologiskt för arabiska, hade de en lång och framstående arabisk 
tradition att bygga på. Beatrice Gruendler skriver om denna tradition och 
dess bärare: 

[T]he scholars who devoted themselves to the investigation of Arabic language 
in all its aspects – authenticating its sources, integrating these into a system 
according to a scientific method, and understanding the object of their study 
as a cultural monument of pre-Islamic Arabia and early Islam – deserve the 
title of philologists no less than their German counterparts in the nineteenth 
century.12

Dessa tidiga muslimska filologers tillvägagångssätt vid textetablering, 
översättning samt utvecklingen av ett fackspråk för det man sysslade med 
har utförligt skildrats av Gerhard Endress.13 

Den arabiska traditionen hävdar att det existerade två olika grammatika-
liska ”skolor”, den ena från staden Basra och den andra från staden al-Kūfa. 
Huruvida dessa geografiska skolor existerat är diskutabelt, men de har fått 
representera två olika attityder till den arabiska grammatiken. Enligt skolan 
som kom att benämnas den basraitiska fanns all kunskap om språket till 
hands i Sībawaihis al-Kitāb, och boken, som kanoniserades, kunde tas som 
normgivande utgångspunkt för all fortsatt språkforskning. För kufierna var 
språket inte något som var slutgiltigt behandlat utan man ansåg att nya 
insikter och nytt material var möjliga att komma över.14

WALLIN VI.indd   10 30.12.2015   12.32
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”ALL KULTUR UPPSTÅR UR MÖTE” 15

Den arabisk-islamiska kulturen uppkom då araberna under sin första expan-
sionsvåg kom i kontakt med den senantika världen. Med sig från Arabiska 
halvön hade araberna sitt språk, basen för det som skulle bli den islamiska 
religionen samt en militär aristokrati. Allt det övriga togs – anpassat för de 
egna behoven – från de erövrade områdenas kulturer: Egypten, Syro-Pales-
tina, Mesopotamien och Persien.

Den arabiska expansionen slutfördes av umayyadernas dynasti på 
710-talet, men det egentliga kulturuppbyggandet skedde under abbasiderna, 
som kom till makten 750 och byggde en ny huvudstad, Baghdad i Meso-
potamien, på 760-talet. Härifrån sände man från och med de sista decen-
nierna av 700-talet vetenskapliga expeditioner till bibliotek och kloster 
i de erövrade områdena för att skaffa den grekiska visdomslitteraturens 
på bibliotekshyllorna gömda och glömda skatter. Muslimerna var framför 
allt intresserade av den naturvetenskapliga och medicinska litteraturen, av 
humaniora var man inte intresserade i samma grad. De tillvaratagna manus-
kripten skickades sedan till Baghdad.

I Baghdad översattes skrifterna till arabiska, till en början via syriska, 
men inom kort direkt till arabiska. Då vi kommer till 900-talet är praktiskt 
taget alla bevarade skrifter av Aristoteles, Pedanius Dioskorides, Euklides, 
Galenos, Hippokrates och Ptolemaios, för att bara nämna de viktigaste, 
tillgängliga för de muslimska lärda på den islamiska kulturens lärda språk 
– arabiskan. Antikens greker blev muslimernas lärare, och det antika 
Greklands vetenskaper och visdomslitteratur lade grunden för den isla-
miska lärdomen. Med muslimernas egna ord: Aristoteles var deras första 
lärare, al-mu‛allim al-awwal.16 Det är fascinerande att se hur muslimerna i 
800-talets Baghdad såg sig som det antika arvets rättmätiga förvaltare och 
förebrådde bysantinarna för att ha slösat sitt fädernearv. Enligt de lärda i 
Baghdad hade bysantinarna vänt ryggen till den grekiska visdomslittera-
turen på grund av sin kristna religion, medan islam däremot gjort musli-
merna mottagliga för den.17

Även den indiska kulturen och dess visdomslitteratur utövade ett bety-
dande inflytande på den arabisk-islamiska kulturen. Indiska lärda kom till 
Baghdad i slutet av 700-talet med medicinska, matematiska och astrono-

D E N  F I L O L O G I S K A  O R I E N T A L I S M E N
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miska sanskrittexter. Även dessa översattes samvetsgrant till arabiska. 
Några decennier senare sammanfattade al-Khwārizmī (d. ca 845) det 
grekiska, persiska och indiska matematiska och astronomiska kunnandet, 
samtidigt som han förmedlade det vidare. Det var al-Khwārizmī som 
tog i bruk det indiska siffersystemet med nolla och decimalsystem (det 
vi kallar det arabiska). För matematikens utveckling var detta ett absolut 
nödvändigt framsteg. Det tog dock flera sekel innan decimalsystemet i 
Europa åsidosatte de klumpiga romerska siffrorna där nollan saknades.18

GRÄNSRUM

Det fanns två ”gränsrum”, såsom Kerstin Eksell kallar dem, mellan Orienten 
och det som skulle bli Europa, där kristna och muslimer levde tillsammans: 
Iberiska halvön och Sicilien.19 Denna samlevnad har blivit känd under 
beteckningen convivencia, som dock under senare år blivit kritiserat för 
att vara alltför idylliserande. Brian Catlos har i stället föreslagit begreppet 
conveniència/conveniencia som bättre motsvarande verkligheten.20 Musli-
merna inledde erövringen av Iberiska halvön 711 och inom några år hade 
största delen av halvön, de nordligaste delarna undantagna, blivit en del 
av det islamiska imperiet. Det tog ett sekel till innan de nordafrikanska 
dynastierna inledde erövringen av Sicilien 827.

Men vad har allt detta att göra med studiet av arabiskan? Översättnings-
verksamhetens frukter, som muslimerna i hög grad utvecklat och berikat, 
lockade de första västerländska kristna lärda till Iberiska halvön, musli-
mernas al-Andalus, och det normandiska Sicilien under 1000-talets andra 
hälft, för att lära sig arabiska. Arabiskan var under praktiskt taget hela den 
europeiska medeltiden vetenskapens språk.21

En motsvarande översättningsverksamhet som den ovan skildrade vidtog 
sedan i gränsrummen på Iberiska halvön och Sicilien, då lärda från Europas 
alla hörn kom för att, till en början via mellanhänder men relativt snabbt 
genom direkta översättningar, tillägna sig de skatter som fanns till hands 
på arabiska. Som mellanhänder tjänstgjorde arabisktalande judar och 
kristna.22 Under denna process överfördes den av muslimerna översatta 
och berikade visdomslitteraturen till latin och till de romanska språken 
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Poeten H. āfiz.  grav i en trädgård i utkanterna av Shiraz. 

som ännu var ännu under utveckling. Det var framför allt Iberiska halvön 
med Toledo, Córdoba och Granada som erbjöd de kristna en möjlighet att 
lära sig arabiska. Kanske kan man till och med tala om en institutionali-
sering av översättningsverksamheten, om en Toledoskola med lärare och 
systematisk undervisning.23 Översättningarna från arabiskan gav i varje fall 
impulsen till att grunda universitet i Europa. Sin höjdpunkt nådde översätt-
ningsverksamheten på 1140- och 1150-talen. Det som gör processen ännu 
mera intressant och betydelsefull är att de kristna lärdomspilgrimerna inte 
enbart översatte texterna som ursprungligen skrivits på grekiska utan i lika 
hög grad tillägnade sig de muslimska lärdas egna texter, speciellt inom 
medicin, naturvetenskap och filosofi. Översättningsverksamheten fortgick 
ända till ca 1300.24

Det vi möter i dessa gränsrum är en inte alldeles blygsam början till 
det som ett antal sekel senare, från renässansen till den franska revolu-
tionen, kom att kallas ”de lärdas republik”.25 De lärdas rörelser gick inte 
enbart från norr till söder. Så reste till exempel den spanskjudiske filo-
sofen Abraham Ibn Ezra (1089–1167) med den nu på arabiska existerande 
lärdomen i bagaget i Italien, Frankrike och England, där han 1158–1159 
undervisade i London och Oxford.26 Och all denna kulturverksamhet och 
samlevnad under en period som med fog kallas korstågens Europa!27

Den kristna missionen var utan tvivel en bidragande faktor för uppkom-
sten av den arabiska filologin i Europa.28 Missionsverksamheten ledde till 
ett mera systematiskt och målmedvetet studium av arabiskan. Abboten av 
Cluny, Petrus Venerabilis (ca 1092–1156), var en förespråkare för en fredlig 
konvertering av muslimerna under den ivrigaste korstågstiden. På hans 
initiativ utkom 1143 den första översättningen av Koranen till latin, Lex 
Saracenorum seu Alchoran, gjord av engelskfödde Robert av Ketton.29 Att 
läsa Koranen eller åtminstone ha ett begrepp om vad den innehöll var ett 
måste under flera sekel, från mitten av 1100-talet till långt in på 1500-talet. 
Thomas E. Burman har skrivit att Koranen var en bestseller i Europa under 
medeltid och tidig renässans, helt jämförbart med intresset för Kommu-
nistiska manifestet eller Kapitalet under kalla kriget, och i det stora hela 
av samma orsaker.30 Anmärkningsvärt är att trots motsättningarna mellan 
kristna och muslimer under denna tid av korståg, närmade sig översättarna 
av Koranen sin uppgift mera som filologer än som polemiker.31
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För studiet av främmande språk är grammatik och ordböcker nödvän-
diga. Vi har sett att muslimerna mycket tidigt började utarbeta reglerna 
för sin religions och heliga skrifts språk, arabiskan. Muslimernas syn på 
arabiskans enorma ordrikedom föranledde ett samtidigt uppsving i intresset 
för lexikografi. På Iberiska halvön var den språkliga situationen dock mer 
invecklad än i Mellanöstern. Fyra språk var i dagligt bruk: de lärdas klas-
siska arabiska, den talade arabiskan som var administrationens språk, den 
kristna kyrkans latin och det som skulle bli spanska.32

Problemet var att de kristna med tiden blivit så arabiserade – på spanska 
mozárabes (från arabiskans musta‛rib, det vill säga arabiserad, föregiven 
eller wannabe arab) – att deras möjligheter att förstå sina egna religiösa 
skrifter skrivna på latin var obefintliga. Biskopen i Córdoba, Álvaro (ca 
800–861), sammanfattade denna arabiseringsprocess:

Mina trosfränder finner behag i att läsa arabernas poesi och berättelser; 
de studerar de muslimska filosofernas och teologernas skrifter, inte för att 
vederlägga dem, utan för att skaffa sig ett korrekt och elegant arabiskt språk. 
Ack! Alla unga kristna som utmärker sig genom sin begåvning känner bara 
till arabernas språk och litteratur, till stora kostnader skaffar de sig enorma 
bibliotek och förklarar överallt att denna litteratur är beundransvärd. Men tala 
tvärtom med dem om kristna böcker, och de svarar er med förakt att de inte är 
värda att uppmärksammas. Vad smärta! De kristna har till och med glömt sitt 
språk, och bland tusen av oss möter man knappt en som kan skriva ett korrekt 
brev på latin till en vän; men om det handlar om att skriva på arabiska så 
kommer du att träffa på massor av folk som på detta språk uttrycker sig med 
större elegans, ur artistisk synpunkt, än araberna själva.33

 
För att råda bot på bristen på kunskap i latin sammanställde en anonym 
mozarabisk präst Glossarium Latino-Arabicum någon gång på 1100-talet. 
Avsikten var att kristna med kunskap i arabiska skulle kunna förstå sina 
egna latinska religiösa texter. Denna ordbok hade inget polemiskt inslag 
eftersom den var avsedd för de kristnas egna behov.34 Däremot var den 
andra medeltida ordboken som sammanställdes på Iberiska halvön under 
1200-talet, den anonyma Vocabulista in Arabico, en produkt av missions-
ivern. Den latinsk-arabiska delen hade 8 000 lemman medan den arabisk- 
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latinska hade 4 000. När och var ordboken sammanställdes är inte känt, inte 
heller vem som gjorde det. En välgrundad gissning kunde vara dominikanen 
Ramón Martí (d. ca 1284), medeltidens kanske förnämste orientalist.35

Franciskanerna Roger Bacon (ca 1220–1292) och Ramón Llull (1235–
1316) lade stor vikt vid studiet av grekiska, hebreiska, arabiska och 
syriska,36 utgående från helt olika motiv. Roger Bacon ansåg att man kunde 
dra nytta av arabernas filosofi och naturvetenskapliga kunnande genom 
goda kunskaper i arabiska. Dessutom yrkade han på att man skulle hålla 
teologin åtskild från filologin, någonting som förverkligades först århund-
raden senare. Ramón Llull däremot ivrade för missionsverksamheten bland 
muslimerna och ansåg att tillräcklig kunskap i arabiska var det viktigaste.37 
Han lyckades genomdriva, före sin martyrdöd på missionsfältet i Ceuta, 
att konciliet i Vienne 1312 beslöt om undervisning i dessa språk vid fyra 
universitet – Paris, Oxford, Bologna och Salamanca – samt vid kurian i 
Avignon/Rom. I vilken utsträckning detta beslut efterföljdes är oklart, men 
vi vet att undervisning i till exempel arabiska åtminstone tidvis gavs vid 
dessa universitet.38 

Det finns mycket lite information om hur dessa tidiga europeiska lärda 
inhämtade sin kunskap i arabiska, Iberiska halvön undantagen. Autodi-
dakter var de i högsta grad, som med hjälp av krigsfångar och orientaliska 
kristna med arabiska som modersmål på besök i Europa försökte treva 
sig fram genom arabiskans labyrinter. En vistelse i Mellanöstern var inte 
utesluten, men ända till långt in på 1800-talet var ett längre uppehåll på ort 
och ställe ett undantag.39

RENÄSSANSHUMANISTERNA

Efter de goda avsikterna fastslagna i Vienne 1312 stagnerar intresset för 
arabistiken. Det är betecknande, att Robert av Kettons koranöversättning 
från 1143 publiceras ånyo 1543 under aktiv medverkan av Martin Luther 
och blev den första tryckta översättningen. Under de följande 150 åren 
kom denna översättning, ursprungligen från 1143, att ligga till grund för 
översättningar till italienska, tyska och holländska.40 Den första översätt-
ningen av Koranen till ett europeiskt folkspråk beordrades av Aragoniens 
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kung Pedro (reg. 1336–1387). Denna katalanska översättning, som inte har 
bevarats, gjordes från latinet, möjligen även den på grundval av Robert av 
Kettons översättning.41

Omkring sekelskiftet 1400 inleds i Europas historia en ny period som i 
kulturhistorien benämns renässans och i lärdomshistorien humanism. Nu 
var arabiskan av föga intresse: man hade återfunnit antiken, munklatinet 
fick ge vika för Ciceros och även studiet av grekiskan tog fart. Men huma-
nisterna fann också hebreiskan, som blev det tredje klassiska språket med 
grekiska och latin. Även den arabiska visdomslitteraturen som under de 
föregående århundradena hade översatts till latin försmåddes, den var ju 
skriven på munklatin och helt enkelt ingen konkurrent till den nyss funna 
antika litteraturen. Men i och med att hebreiskan blev ett av de tre språk 
en lärd humanist förutsattes kunna (homo trilinguis), så öppnades samti-
digt bakdörren för ett studium av arabiskan. Språket blev med tiden ett 
hjälpmedel för att förstå Gamla Testamentets hebreiska, det blev en ancilla 
theologiae.42

För renässanshumanisterna var det som om en slöja hade lyfts från 
ögonen. Osmanernas erövring av Konstantinopel förorsakade en mass-
flykt av lärda till Europa, och många reste med grekiska manuskript med 
sig, även om mängden på bokmarknaderna inte verkar ha stigit drastiskt. 
Snarare väckte de grekisktalande lärda intresset hos humanisterna att börja 
studera grekiska, något man kan följa på 1470-talet.43 Suzanne Conklin 
Akbari sammanfattar detta träffande: ”They […] would find their way to 
Rome, […] to engender a rebirth of classical learning, bearing the trea-
sures of Greek learning that would soon become the only intellectual patri-
mony acknowledged by the West.”44 Nu hade man möjlighet att läsa de 
ursprungliga grekiska texterna, som i sekel funnits att tillgå enbart i arabisk 
eller latinsk översättning. Man kan ha förståelse för dessa humanisters utrop 
ad fontes, till källorna. En annan sak är sedan att det bland de till arabiska 
och latin översatta texterna fanns skrifter vars grekiska original inte längre 
var tillgängliga för humanisterna. De latinska översättningarna utdömdes 
som värdelösa och överflödiga: bilden av antiken hade blivit förvrängd på 
grund av dessa från arabiskan gjorda översättningar. Renässanshumanis-
terna, av vilka bara ett fåtal kunde grekiska och knappt någon mera hade 
brytt sig om att lära sig arabiska, betecknade utgående från de latinska 

WALLIN VI.indd   16 30.12.2015   12.32



17

Thomas Erpenius (1584–1624), en av Europas första verkliga arabister.
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översättningarna de arabiska auktorerna som charlataner.45 Det som helt 
har glömts är att tack vare denna översättningsverksamhet från arabiska till 
latin kom latinet att bli ett lingua franca för vetenskapen. Latinet blev alltså 
vetenskapens språk tack vare sin kontakt med arabiskan.46

Missionsverksamheten bland moriskerna, de kvarvarande muslimerna, 
på Iberiska halvön gav upphov till den första arabiska grammatiken – Arte 
para ligeramente saber la lengua arauiga av Pedro de Alcalá (verksam 
kring 1500) tryckt i Granada 1505 tillsammans med hans ordbok Vocabu-
lista arauigo en letra castellana. Förutom att det var den första arabiska 
grammatiken var det även den första grammatiken över en dialekt, den 
arabiska som talades i Granada. Speciellt var även att den var skriven på 
ett folkspråk, spanska, inte på latin.47 En annan tidig grammatik över den 
i Granada talade arabiskan finns bevarad som manuskript, nämligen Rudi-
menta Arabica av Agostino Giustiniani (1470–1536). Manuskriptet kan 
dateras till 1524.48 Men det fyrspråkiga Spanien på 1400- och 1500-talen är 
ett undantag vad gäller studiet av arabiskan. I det övriga Europa måste de 
lärda fortfarande inhämta sin kunskap ur andra källor, ofta såsom under 
tidigare århundraden med hjälp av krigsfångar och resande med arabiska 
som modersmål.

1538 tas ett första steg mot en institutionalisering av arabistiken i och 
med instiftandet av en lärostol i arabiska vid Collège royal (grundat 1530, 
sedermera Collège de France), även om en kontinuerlig undervisning 
i arabiska vidtog först 1587. Den första innehavaren av lärostolen var 
Guillaume Postel (1510–1581), även kallad den förste orientalisten, mellan 
1538–1543.49 

Då motiven för att studera arabiska är av intresse för europeisk 
lärdomshistoria i allmänhet och i synnerhet för arabistikens historia kan vi 
inte förbigå Postels syn på varför arabiskan borde studeras. Att läsa Postels 
motiveringar är att flytta sig trehundra år tillbaka i tiden, till Ramón Llulls 
åsikter om arabiskans betydelse för missionsverksamheten. Men Postels 
iver för arabiskan gick längre. I sin strävan efter harmoni i världen ansåg 
Postel det nödvändigt att mänskligheten skulle återgå till ett enda språk. Så 
mycket realist var Postel ändå att han insåg att tiden före språkförbistringen 
med hebreiskan som gemensamt urspråk var ohjälpligt förbi. Lösningen 
låg dock nära till hands: arabiskan var ju besläktad med hebreiskan och, 
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än viktigare, enligt tidens uppfattning var arabiskan världens mest spridda 
språk. Postel ville helt enkelt språkligt arabisera det latinska Europa.50

Som arabist var Postel i högsta grad autodidakt, liksom troligen i det 
mesta han satte sig för att lära sig.51 Han kom till Paris i mitten av 1520-talet 
och inledde studier i grekiska, hebreiska, portugisiska och spanska. Sina 
studier i arabiska påbörjade han senast 1531, och under en längre vistelse i 
Orienten (1534–1537; Tunisien, Konstantinopel, Syrien, Egypten) hade han 
möjlighet att förkovra sina kunskaper.52 Omkring 1539 publicerade Postel 
sin latinska Grammatica arabica, den första europeiska grammatiken över 
klassisk arabiska, som i hög grad byggde på de muslimska grammatikernas 
arbeten.53 Postels grammatik dominerade i över sju årtionden undervis-
ningen i arabiska, tills Thomas Erpenius Grammatica arabica, quinque 
libris methodice explicata förpassade den till historien 1613. 

EN REVOLUTION INOM ARABISTIKEN

Från och med slutet av 1500-talet skedde en väsentlig förändring vad 
beträffar motiven att studera arabiska. Medan man tidigare förhållit sig till 
araberna endera som läromästare eller som objekt för missionsverksamhet, 
insåg man nu att den arabisk-islamiska kulturen i sig var värd att studeras 
och att nyckeln till det var arabiskan. Ett seriöst studium av språket som 
språk, inte bara som medel för något, och ett intresse för den rika arabiska 
litteraturen bredde ut sig bland Europas lärda. Därtill hade redan Postel 
uttalat sig om arabiskans betydelse för handelsförbindelserna med den isla-
miska världen.

Nederländerna, protestantismens högborg, övertog från Frankrike den 
ledande rollen inom arabistiken i slutet av 1500-talet, och denna ställning 
kom landet att behålla i närmare tvåhundra år.54 Efter det spansk-neder-
ländska kriget vidtog det som med fog har kallats ”Nederländernas gyllene 
tid” (enligt Schama 1570–1670). Nederländerna framstod som en av de mäkti-
gaste sjöfararnationerna och europeiska stormakterna. Handeln, kolonierna 
och den ledande ställningen inom slavhandeln gav de materiella förutsätt-
ningarna för vetenskapernas och konsternas främjande. De diplomatiska 
förbindelserna med osmanerna och den arabiska världen möjliggjorde att 
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filologer kunde skickas till ambassader och konsulat där de kunde få prak-
tisk övning i det lokala språket samt insamla manuskript, en förutsättning 
för fortsatt vetenskaplig arbete.55 

Universitetet i Leiden grundades 1575. Det var inte bara det bästa och 
mest kända i Nederländerna, det kom även att bli det mest intimt knutna 
till den nederländska kolonialpolitiken och dess verkställande organ Vere-
enigde Oostindische Compagnie (Förenade ostindiska kompaniet, grundat 
1602). Universitetet var i högsta grad allmänt europeiskt: under de femtio 
första åren kom största delen av professorerna i teologi, filosofi och filologi 
från Frankrike och Tyskland, och av de studerande kom under samma tid 
över 40 procent inte från Nederländerna. Trots den officiella kalvinismen 
lockade det toleranta klimatet vid universitetet även katoliker från alla håll 
i Europa. Universitetets största kap var då man lyckades övertala huge-
notten Joseph Justus Scaliger (1540–1609) – en verklig homo universalis 
– att komma till Leiden 1593, mot löftet att han inte behövde undervisa.56

Scaliger, ”arabisternas furste”, var en tidstypisk polyhistor, som blivit 
initierad i arabiskan hos Postel i Paris. Scaliger motsatte sig studiet av 
arabiskan för missionsverksamheten, som varit Postels fixa idé. Han ansåg 
att svårigheterna med att få araber att undervisa européer i arabiska berodde 
på denna missionsiver. Utöver detta fäste han uppmärksamhet vid bristen 
på texter på arabiska. För att uppnå en verklig kännedom av arabiskan 
fordrades det att man läste en mångfald texter från olika ämnesområden. 
Hittills hade de som satt sig för att lära sig arabiska gjort det nästan uteslu-
tande med hjälp av översättningar av Bibeln. Scaliger ansåg att nyckeln till 
arabiskan låg i Koranen: ”Man kan lika lite behärska arabiska utan Koranen 
som hebreiska utan Bibeln.”57 För Scaliger var arabiska framför allt ett 
islamiskt språk, snarare än ett semitiskt. Därför betonade han vikten av att 
också studera turkiska och persiska framför kunskaper i hebreiska. Såsom 
Alastair Hamilton skrivit kan även våra dagars arabister instämma i allt 
detta. Dessutom uppmuntrade Scaliger teologistuderanden Thomas Erpe-
nius (1584–1624) att inleda studier i arabiska. Och som kronan på sin tid i 
Leiden förmådde han universitetet att grunda en professur i arabiska 1599.58

Scaliger undervisade inte. Den första som gav undervisning i arabiska 
vid universitetet i Leiden var professorn i hebreiska Franciscus Raphelen-
gius (1539–1597). Men under de första 14 åren var professuren i arabiska 
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endera obesatt eller tillfälligt besatt, och som den första egentliga profes-
sorn räknar man den nederländske polyhistorn och Scaligers mest fram-
stående elev, Thomas Erpenius. Han mottog professuren i maj 1613 med 
installationsföreläsningen De linguae Arabicae praestantia et dignitate 
(”Om arabiskans föredömlighet och värdighet”).59 En programförklaring om 
något. Erpenius delade sin mentor Scaligers åsikt om turkiskans och pers-
iskans betydelse för studiet av arabiskan. Under sin korta tid som professor 
hann Erpenius översätta och utge en mängd texter, framför allt för sina 
studerandes behov men även för den protestantiska missionsverksamheten 
bland Orientens kristna och muslimer. Han hann aldrig besöka Orienten.60

Erpenius viktigaste bidrag till arabistiken var hans Grammatica Arabica 
från 1613. Det var den första systematiska grammatiken över klassisk 
arabiska skriven av en europeisk lärd och baserad på de muslimska lärdas 
sätt att framställa den arabiska grammatiken. Den utkom i tre versioner: den 
första som sagt 1613 med titeln Grammatica Arabica, quinque libris metho-
dice explicata, 1620 utkom versionen Rudimenta linguae arabicae och slut-
ligen postumt 1636 Grammatica arabica. Versionen som utkom postumt 
innebar en betydelsefull förändring i framställningen av den arabiska gram-
matiken. I de två första versionerna hade Erpenius följt de muslimska lärda, 
men i den tredje hade han valt att ty sig till tidens klassiska lärdas sätt att 
framställa den grekiska och latinska grammatiken. För de lärda gjorde detta 
det lättare att komma in i arabiskan men i det stora hela innebar tving-
andet av arabiskan in i ett indoeuropeiskt mönster ett baksteg. Under de 
följande tvåhundra åren kom Erpenius grammatik att vara rättesnöret för de 
europeiska arabisterna. Den utkom regelbundet i nytryck, var modellen för 
andra grammatiker skrivna på latin, blev översatt till andra språk, och först 
med utgivningen av Antoine-Isaac Silvestre de Sacys Grammaire arabe, à 
l’usage des élèves de l’École spéciale des langues orientales vivantes 1810 
miste Erpenius grammatik sin dominerande ställning.61

Arabiskan har ett utmärkt uttryck för en kedja av lärda som genom tiderna 
har fört kunskap vidare, lärare till sina elever: silsila. I den hela den euro-
peiska arabistiken dominerande nederländska skolan, med ett starkt franskt 
inslag, startade denna silsila med Postel, fortsatte med Raphelengius, 
utvecklades av Scaliger för att kulminera med Erpenius. Efter hans död 
fortsatte kedjan oförsvagad med Jacobus Golius (1596–1667). Ovan har jag 
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redan betonat vikten av adekvata grammatiker och ordböcker för studiet av 
arabiskan. Med Erpenius grammatik hade en väsentlig del av förutsättning-
arna blivit fyllda, och med Golius Lexicon Arabico-Latinum (1653) hade 
de som studerade arabiska de hjälpmedel som behövdes för att komma in i 
texterna. I likhet med Erpenius grammatik åtnjöt Golius ordbok en domi-
nerande ställning bland ordböckerna i närmare två århundraden. Den blev 
obsolet genom publiceringen av Georg Wilhelm Freytags (1788–1861) verk 
med samma titel i fyra digra volymer mellan 1830 och 1837.62

Golius ordbok skilde sig från tidigare försök främst genom att han hade 
tillgång till de viktigaste arabiska ordböckerna, som han insamlat under 
sina långa resor i Mellanöstern på jakt efter manuskript: al-Qāmūs al-muḥīṭ 
av al-Fīrūzābādī (1329–1415) och Tāj al-lugha wa-ṣaḥāḥ al-‛arabīya, känd 
som Ṣaḥāḥ, av al-Jauharī (d. 1003). Dessutom kunde han tack vare sitt 
intresse för persiska och turkiska utnyttja de utmärkta ordböcker som fanns 
från arabiska till persiska och turkiska.63 Man kan med fog säga att Golius 
professur innebar ett nytt skede inom arabistiken i Europa, ett skede där 
man medvetet motsatte sig lärdomens användning för religiösa och pole-
miska ändamål och koncentrerade sig på det rent vetenskapliga. Lexicon 
Arabico-Latinum är ett utmärkt exempel på detta: arabiskan behandlas som 
ett islamiskt språk tillsammans med persiska och turkiska, inte längre som 
ett semitiskt språk nyttigt för att förstå hebreiska.64

Under en period på femtio år, mellan 1610 och 1660, revolutionerade 
nederländarna studiet av arabiskan. De producerade några av de bästa utgå-
vorna av arabiska texter, de bästa ordböckerna och grammatikerna, och de 
byggde i Leiden upp ett av de bästa biblioteken för arabisk litteratur i Väst-
europa.65 Efter Golius död 1667 upphörde praktiskt taget den nederländska 
arabistskolan i Leiden. Med Hartmut Bobzins ord övervintrade arabistiken 
en längre tid inom bibelfilologin.66 Professuren förblev obesatt i brist på 
lämpliga kandidater och en professor i arabiska tillträdde först 1707. Men 
till samma nivå som på Erpenius och Golius tid når professuren först med 
Albert Schultens (1686–1750) tillträde 1729.67 Orsakerna till denna period 
av stagnation har oftast sökts i Golius personlighet. Golius visste att han 
var ett geni och ringaktade sina rivaler och kolleger, med undantag av den 
brittiske Edward Pococke (1604–1691) som han uppskattade som sin like. 
Då han dessutom, såsom Scaliger, ansåg det under sin värdighet att under-
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visa, har man menat att han försummade utbildningen av nya arabister i 
Leiden.68 Golius hade också för vana att söka befrielse från att föreläsa 
genom att hänvisa till sina studier i andra språk, persiska (1643) och kine-
siska (1654).69 

”RENÄSSANS OCH UPPLYSNING HAR MÅNGA TANKAR GEMENSAMT”70

Araberna hade på 700- och 800-talen upptäckt den grekiska visdomslitte-
raturen och sett till att den översattes utgående från den egna kulturens 
behov; några århundraden senare anlände de kristna vägfarande till gräns-
rummen på Iberiska halvön och Sicilien för att ta del av denna översätt-
ningsverksamhets frukter och dess arabiska vidareutveckling samt för att 
översätta skrifterna till latin. I sinom tid återvände renässanshumanisterna, 
missnöjda med det de ansåg sig ha fått i andra och tredje hand, till källorna. 
Ur denna renässanshumanisternas strävan efter att förstå de antika texterna 
uppstår den vetenskap vi kallar filologi (”kärlek till kunskap”).71 Och då 
har vi inte beaktat den första och kanske mest avgörande etappen: textfi- 
lologins barnkammare i Alexandria med lärda från hela Medelhavsområdet 
som etablerade de texter som skulle lägga grunden för den västerländska 
litterära kanon.

Om missionsverksamheten var gudfar till arabistiken under medeltiden 
så var upplysningstiden fader till den gryende historisk-kritiska arabiska 
filologin, och om vi vill föra denna metaforik vidare, så myndigförklarades 
den arabiska filologin i och med den geniale autodidakten Johann Jakob 
Reiske (1716–1774), 1700-talets förnämste grecist och arabist.72 Represen-
tanter för den klassiska filologin har möjligen en avvikande åsikt om detta 
med filologins myndighet. Den klassiska filologin blev en egen modern 
vetenskapsgren – åtminstone för Nietzsche – först den 8 april 1777, då 
Friedrich August Wolf inledde sina studier vid universitetet i Halle. Wolf 
inskrevs som studiosus philologiae, filologistuderande, vid en tid när de 
flesta gjorde det som teologistuderande. Då han blev professor i Halle 1783 
namngav han det han undervisade i Altertumswissenschaft, antikveten-
skap.73 Nu sågs filologin alltså som en vetenskap, det vill säga som orga-
niserad, systematisk, metodbaserad kunskap. Om filologins förvandling 
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till vetenskap skedde redan under Wolfs tid, eller genom hans efterföljare 
Friedrich Schlegel (1772–1829) och Franz Bopp (1791–1867), är en omstridd 
fråga.74 Objekten för denna nya vetenskap var till en början den grekisk-ro-
merska antikens texter, Bibeln och i mindre grad de nyss upptäckta indiska 
texterna, vilka studerades inom den jämförande språkvetenskap som Bopp 
lade grunden till.75

Det är Altertumswissenschaft som är inspirationen för den arabiska filo-
logins uppblomstring. Men den arabiska filologin har, som vi har kunnat 
se, en förhistoria, och där intar Johann Jakob Reiske en inte obetydlig plats. 
Reiske är den viktigaste länken i den silsila som sammanbinder renässans-
humanisterna med den benhårda tyska filologin på 1800-talet, då också den 
historisk-kritiska arabiska filologin tar vid.76

Johann Jakob Reiske kom som 16-åring till universitetet i Leipzig med 
avsikt att ägna sig åt studiet av arabiskan, men missnöjd med undervisningen 
där reste han till Leiden 1738 för att studera för Albert Schultens. Reiskes 
försök att lösgöra arabiskan från dess roll som ancilla theologiae ledde 
till en konflikt med läraren, den djupt troende Schultens. Reiske vägrade 
helt enkelt att studera hebreiska. Han översatte arabisk poesi och arabiska 
historieskrivares krönikor, men hans hållning gentemot philologia sacra 
gjorde det omöjligt för honom att fortsätta en akademisk karriär. Tiden 
var ännu inte mogen för en sekulär arabistik. En del av sin tid tillbringade 
han i Leiden kopierande arabiska manuskript i en av Europas förnämsta 
manuskriptsamlingar, Legatum Warnerianum. Resten av sitt liv tillbringade 
Reiske i stor fattigdom som rektor för en skola. Man måste högakta det 
principiella i Reiskes hållning då han trots sin kristna världsåskådning 
höll styvt på att arabistik och teologi inte hade någonting med varandra 
att göra.77 Han var med egna ord en ”Märtyrer der arabischen Literatur”.78

Reiske visade vägen för arabistikens utveckling till en självständig filo-
logisk vetenskap trots att två andra av tidens främsta orientalister, teolo-
gerna Johann David Michaelis (1717–1791) och Johann Gottfried Eichhorn 
(1752–1827), gjorde allt för att stoppa denna utveckling. Michaelis var till 
och med övertygad om att ifall orientalistikens och philologia sacras vägar 
skildes skulle detta innebära slutet på studiet av orientaliska språk.79

Händelsernas ironi är att de två professorerna i orientaliska språk vid 
universitetet i Göttingen, Michaelis och Eichhorn, som hätskast motsatt sig 
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Reiskes strävanden att befria arabiskan från philologia sacra, medverkade 
aktivt i utvecklingen av den kritiska bibelforskningen.80 Redan tidigare, 
1737, hade dörren till arabistikens frigörelse ställts på glänt då undervis-
ningen i arabiska i Göttingen flyttades från den teologiska fakulteten till 
den filosofiska.81 Det var bara en tidsfråga innan filologin som startat med 
bibelkritik och antika texter, tog sig an de arabiska texterna.

DEN ORIENTALISKA RENÄSSANSEN

”The Darwinian event for the humanities as a whole” har det kallats, de 
tre sista decennierna av 1700-talet, som är grogrunden för all europeisk 
vetenskaplig orientalistik.82 Indien och den nyupptäckta sanskritlitteraturen 
gav upphov till det som kallats för den orientaliska renässansen. Parallellen 
mellan den orientaliska renässansen och grekiskans återuppståndelse var 
uppenbar för de samtida. Friedrich Schlegel uttryckte i Ueber die Sprache 
und Weisheit der Indier sin förhoppning att sanskritstudierna skulle uppnå 
samma popularitet som studiet av grekiska på 1400- och 1500-talen. Man 
var dock väl medvetna om att det handlade om två olikartade företeelser: i 
det tidigare fallet återförenades man med något som aldrig varit helt glömt, 
medan i den orientaliska renässansen öppnade sig en helt ny och fascine-
rande värld.83 Romantiken ligger även den djupt inbäddad i den orientaliska 
renässansen.84

Begreppet orientalisk renässans togs i bruk av Edgar Quinet (1803–1875) 
i boken La génie des religions (1842) och populariserades av Raymond 
Schwab (1884–1956) genom hans La Renaissance orientale (1950), i engelsk 
översättning The Oriental Renaissance. Europe’s rediscovery of India and 
the East 1680–1880 (1984).85 Nu har den tyske indologen Reinhold Grünen-
dahl i en polemisk artikel ifrågasatt begreppet orientalisk renässans och 
anser att det är ett av de största missförstånden inom indologin.86 

Den i Paris födde Abraham-Hyacinthe Anquetil Duperron (1731–1805) 
hade inlett sina studier i hebreiska och arabiska i Auxerre och Nederlän-
derna. Återkommen till Paris blev han intresserad av ett manuskript som 
ingen kunde läsa. Manuskriptet var från Indien och antogs vara på forn- 
persiska. För att lösa problemet reste Anquetil Duperron till Indien 1754, 
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varifrån han återvände 1762. Språket i manuskriptet visade sig vara ett språk 
nära besläktat med fornpersiska, nämligen avestiska. Språket hade fått sitt 
namn av att det användes i de äldsta delarna av den zoroastriska heliga 
skriften Avesta. Publicerandet av översättningen Zend-Avesta, ouvrage de 
Zoroastre 1771 markerar begynnelsen för ett intresse för asiatiska texter 
som helt saknade anknytning till biblisk eller klassisk tradition.87 ”Först 
efter 1771 blir världen riktigt rund.”88

Indologins utveckling främjades stort av imperialism, framför allt brit-
tisk kolonialpolitik. Under 1700-talets andra hälft kom de brittiska koloniala 
administratörerna, som åkt ut med sin i skolan inpräntade grekiska och 
latin, att märka att persiska och även sanskrit fordrades i Indien om man tog 
sitt värv på allvar. Persiskan var kulturens, diplomatins och handelns språk 
i Indien och insikt i språket blev en nationell angelägenhet för britterna.89

Då sir William ”Persian”/”Oriental”/”Indo-Persian” Jones (1746–1794) i 
september 1783 landsteg i Calcutta fick Bengalens övertribunal som domare 
en av tidens främsta orientalister. Jones hade studerat arabiska, persiska, 
turkiska och hebreiska. Hans A Grammar of the Persian Language som 
utkom 1771 är en av de mest ryktbara grammatikerna över ett ”exotiskt” 
språk. Jones översättningar i denna grammatik av den persiske poeten Ḥāfiẓ 
dikter fick så stor betydelse att somliga daterar den romantiska orientalis-
mens början till dessa. Redan i januari 1784 grundade han i Calcutta med 
29 andra Asiatick Society, ett av de första vetenskapliga sällskapen med 
fokus på Asien och en inspiration för kommande sällskap.90 Vid sällskapets 
tredje årsmöte den 2 februari 1786 höll Jones ett föredrag som skulle gå till 
historien. Han framhöll bland annat följande:

The Sanscrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; 
more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisi-
tely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in 
the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been 
produced by accident; so strong indeed, that no philologer could examine them 
all three, without believing them to have sprung from some common source, 
which, perhaps, no longer exists: there is a similar reason, though not quite so 
forcible, for supposing that both the Gothick and the Celtick, though blended 
with a very different idiom, had the same origin with the Sanscrit; and the old 
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Joseph Justus Scaliger (1540–1609) ansåg att nyckeln till 

arabiskan låg i Koranen.
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Persian might be added to the same family, if this were the place for discussing 
any question concerning the antiquities of Persia.

Den jämförande språkvetenskapen hade fötts.91 Men upptäckten, en av 
humanioras största, blir såsom Carl Nylander skriver också ”upptakten till 
en vidsträckt humanistisk problematik med sprängkraft långt ut i religion, 
politik och samhälle genom en långverkande, ödesdiger förblandning av 
begrepp som ’språk’, ’folk’ och ’ras’”.92

Betydelsen av 1700-talets sista årtionden betonas ytterligare då vi tar 
med upplysningen, den franska revolutionen och de koloniala intressena i 
bilden. Dessa skapade i Frankrike en fördomsfri och sekulär atmosfär för 
studiet av utomeuropeiska kulturer och andra religioner.

PARIS, ORIENTALISTIKENS HUVUDSTAD

”Fondateur de l’orientalisme moderne.” Så börjar artikeln om Antoine-Isaac 
Silvestre de Sacy (1758–1838) i uppslagsverket Dictionnaire des orienta-
listes de langue français.93 Om vi utgår från Bobzins periodisering är karak-
teristiken berättigad. Det förunderliga är att Silvestre de Sacy i högsta grad 
var en autodidakt, som gjorde Paris till arabisternas Mekka under fyra årti-
onden. Studiet av arabiskan hade i det stora hela stagnerat efter Reiskes död 
1774, troligen delvis på grund av framstegen inom indologin som lockade 
filologer överallt i Europa.94 Men det dröjde inte länge innan ryktet om den 
franska filologens idéer och undervisning spred sig bland Europas lärda 
och de började vallfärda till Paris. Man kan hålla med Raymond Schwab 
då han anser att Silvestre de Sacys föreläsningar var av större betydelse 
än hans talrika banbrytande publikationer.95 Dessutom grundade Silvestre 
de Sacy 1822 tillsammans med Jean-François Champollion (1790–1832) 
Société Asiatique och redan samma år inleddes utgivningen av sällskapets 
tidskrift Journal Asiatique.96

Silvestre de Sacys viktigaste arv var de otaliga europeiska lärda som 
följde hans undervisning och sedan i sin tur som professorer förde hans 
idéer vidare (silsila). Daniel Reig ger i sin Homo orientaliste en flera sidor 
lång lista på Silvestre de Sacys mera kända elever, av vilka största delen 
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Den franske orientalisten Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758–1838).

WALLIN VI.indd   29 30.12.2015   12.32



30

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

kom från de tyska universiteten. De brittiska studenterna däremot lyser 
med sin frånvaro, det var Bibeln and antikens auktorer som intresserade 
britterna.97 Med tanke på det som följer kan vi konstatera att bland Silvestre  
de Sacys elever fanns Johann David Michaelis, Georg Wilhelm Freytag, 
Heinrich Leberecht Fleischer (1801–1888) och, utan anknytning till Wallin, 
svenskarna Johan David Åkerblad (1763–1819),98 Gustaf Knös (1773–1828), 
Jacob Gråberg af Hemsö (1776–1847), Jacob Berggren (1790–1868) och Carl 
Johan Tornberg (1807–1877).

Silvestre de Sacy blev den förste professorn i arabiska vid École spéciale 
des langues orientales vivantes som hade grundats 1795. Ordet vivant lockar 
fram ett småleende då vi talar om arabiskan i samband med Silvestre de Sacy, 
eftersom professorn var en förkämpe för den klassiska arabiskan och aktivt 
motsatte sig studiet av talspråket, dialekterna.99 Ovan har vi sett att det vid 
Collège royal (sedermera Collège de France) fanns en lärostol i arabiska 
sedan 1538, vars förste innehavare var Guillaume Postel. 1750 hade samma 
institution fått en professur i turkiska och persiska, en professur som omska-
pades till en i turkiska och en i persiska 1806, med Silvestre de Sacy som 
innehavare av den senare. Han fortsatte dock att vara professor i arabiska 
vid École spéciale des langues orientales vivantes. Under sin undervisning 
i arabiska där hade Silvestre de Sacy funnit att det saknades en arabisk 
grammatik på franska, och ur hans föreläsningar växte den grammatik fram 
som förpassade Erpenius till historien 1810: Grammaire Arabe, à l’usage 
des élèves de l’École spéciale des langues orientales vivantes i två band. 
En utökad och förbättrad andra upplaga utkom 1831.100 Enligt Silvestre de 
Sacys landsmän Maurice Gaudefroy-Demombynes (1862–1957) och Régis 
Blachère (1900–1973), vars Grammaire de l’arabe classique (1937) bröt 
totalt med Silvestre de Sacy och den arabiska traditionens sätt att framställa 
grammatiken, var alla grammatiker mellan 1831 och 1937 mer eller mindre 
förkortningar eller omarbetningar av dennes grammatik.101

Friedrich Rückert kallade Silvestre de Sacy för ”der Gesetzgeber der 
arabischen Sprachlehre”102 1826, och dennes Grammaire Arabe kom att bli 
en lagbok för flera generationer av arabister, även om också avvikande 
röster hördes. Silvestre de Sacys religiösa övertygelse – han var en brin-
nande jansenist – satte spår i hans filologiska verksamhet och återspeglas 
även i hans Grammaire Arabe. Jansenisterna hade på 1600-talet i sitt 
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intellektuella centrum i klostret Port-Royal, utvecklat ett teoretiskt tänk-
ande om grammatik med tyngdpunkt på satsläran. Bakom utformningen 
av Grammaire Arabe fanns en strävan att efterfölja Port-Royalgrammati-
kernas visioner och frigöra sig från beroendet av den arabiska grammatiska 
traditionen. I praktiken visade sig detta inte fungera utan Silvestre de Sacys 
tydde sig i allt högre grad till arabernas egna arbeten, och underströk deras 
förträfflighet jämfört med Erpenius grammatik som försatt arabiskan i en 
latinsk tvångströja.103

De som opponerade sig emot Silvestre de Sacys grammatik kritiserade 
honom för servilitet mot de arabiska auktorerna. I spetsen för kritikerna 
stod Heinrich Ewald (1803–1875), författare till en konkurrerande Gramma-
tica critica linguae Arabicae (1831–1833). Ewalds grammatik var skriven i 
den gryende jämförande semitistikens anda. Efter 1831, då andra upplagan 
av Silvestre de Sacys grammatik hade utkommit, diskuterades det allmänt 
bland Europas arabister hurdan en arabisk grammatik skriven på ett euro-
peiskt språk borde vara. En kompromiss, men tyvärr ännu skriven på latin, 
var Carl Paul Casparis (1814–1892) Grammatica arabica (1844–1848), 
om vilken Heinrich Leberecht Fleischer skrev att den stödde sig på både 
Silvestre de Sacy och Ewald och i sig förenade deras goda sidor.104

Medan intresset för den arabiska grammatiken i Europa var stort och till 
och med skolbildande, hade utvecklingen vad gäller ordböcker stått stilla 
sedan Golius publicerat sin Lexicon Arabico-Latinum 1653. Lexikografin 
väckte inga större passioner och baserade sig nästan uteslutande på en åter-
givning av muslimernas egna enspråkiga ordböcker. Ett framsteg var Georg 
Wilhelm Friedrich Freytags tidigare nämnda Lexicon Arabico-Latinum. 
Även han var elev till Silvestre de Sacy och blev sedermera professor vid 
universitetet i Bonn. Verket var en omarbetning och utökning av Golius 
ordbok, som i det stora hela var en översättning av al-Fīrūzābādīs al-Qāmūs 
al-muḥīṭ (”den omgivande oceanen”). Om Reiske hade visat vägen för 
arabistikens frigörelse från de teologiska intressena så införde Freytag den 
frigjorda orientalistiken efter franskt mönster vid de tyska universiteten.105 
Trots sin popularitet föll Freytags ordbok relativt snabbt i glömska i och 
med publiceringen av Edward William Lanes (1801–1876) ofullbordade An 
Arabic-English Lexicon (1–8, 1863–1893).106 
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DEN FRANSKA TRÄDGÅRDEN I LEIPZIG

Enligt Rudi Paret (1901–1983) planterade Heinrich Leberecht Fleischer 
vid sin återkomst från Paris 1828 ett skott av den parisiska arabistiska 
skolan i Leipzig.107 Fleischer hade studerat teologi och orientaliska språk 
vid universitetet i Leipzig 1819–1824. Efter fullbordade studier uppfyllde 
han sin ”Herzenswunsch” och reste till Paris och Silvestre de Sacy för att 
fördjupa sig i studiet av de orientaliska språken. Från Paris återvände en 
liberal lärd. Fleischer hade redan under sin studietid i Paris initierat en veri-
tabel kult av Silvestre de Sacy, gjort honom till en figur att identifiera sig 
med. Men att Silvestre de Sacy blev en så central gestalt i det tyska kultur-
livet berodde ändå främst på att Johann Wolfgang Goethe (1749–1832) såg 
Orienten utgående från dennes publikationer.108

Universitetstjänsterna för undervisning i orientaliska språk var få, och 
ända till 1835 fick Fleischer livnära sig som skollärare i Dresden. Fleischers 
vänner lyckades få honom utsedd till professor i persiska vid universitetet 
i S:t Petersburg, men då hans lärare i Leipzig, Ernst Friedrich Carl Rosen-
müller (1768–1835), avled samma år kunde Fleischer stanna i Tyskland. 
Fleischer undervisade ända till sin död i arabiska, persiska och turkiska, 
framför allt arabisk grammatik, lexikografi samt Koranen och Tusen och 
en natt.109 

Fleischer publicerade sig rätt sparsamt; det väsentliga i hans utgiv-
ning finns samlat i tre volymer Kleinere Schriften.110 Man har framför allt 
beklagat att Fleischer inte skrev en arabisk grammatik. Holger Preißler har 
antagit att en vördnadskänsla gentemot läraren, Silvestre de Sacy, skulle ha 
varit hindret.111 Men eftersom han skrev 844 sidor tillägg och korrigeringar 
till sin lärares grammatik kan detta inte vara fallet. Nej, såsom flera genera-
tioner tyska arabister har konstaterat så saknade Fleischer förmågan till en 
helhetsvision av det han behärskade i detalj.112 Fleischer trivdes bäst i den 
arabiska filologins välskötta franska trädgård, som han själv hade skapat.113 
Redan Carl Heinrich Becker (1876–1933), som vantrivdes i den franska 
trädgården, ironiserade över de tyska arabister som gått in i den arabiska 
filologins franska trädgård och förirrat sig där.114

Fleischers mest betydande insats inom orientalistiken var den som lärare. 
Under hans över 50 år långa professur förflyttades arabisternas Mekka från 
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Paris till Leipzig med studerande som anlände från hela Europa och Nordame-
rika. Fleischer var 1800-talets populäraste arabist.115 Vi kan tala om en Leip-
zigskola, vars grund lades redan av Reiske och som fortsatte efter Fleischer 
med namn som Albert Socin (1844–1899) och August Fischer (1865–1949). 
Att genomgå Leipzigskolan var en garanti för filologisk expertis och 
räknades som meriterande vid besättandet av professurer i orientalisk filo-
logi överallt i Europa. Fleischers studeranden har skildrat hur han tog hand 
om de sina såväl professionellt som utanför universitetet. För sina elever 
var Fleischer shaikh al-shuyūkh, shejkernas shejk, mästarnas mästare.116 
Listan på Fleischers mera framstående elever är lång, med över 300 namn.117

För Wallins del var det av betydelse att, i motsats till de flesta samtida 
arabister som enbart var intresserade av det klassiska språket, Fleischer 
genom arbetet med Tusen och en natt även kommit att intressera sig för 
”Mittelarabisch” och det han kallade för ”Vulgärarabisch”, de olika talade 
dialekterna.118 Därför fick de beduindikter Wallin samlade in på Arabiska 
halvön ett varmt mottagande och publicerades med entusiasm av Fleischer i 
Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

I slutet av september 1843 samlades sex tyska orientalister i Darmstadt 
för att med det franska Société Asiatique och dess Journal Asiatique som 
förebild grunda ett tyskt orientsällskap och en lärd vetenskaplig tidskrift 
för artiklar in orientalibus. Dessa sex var Emil Rödiger (1801–1874), 
August Friedrich Pott (1802–1887), Justus Olshausen (1800–1882), Hans 
Conon von der Gabelentz (1807–1874), Hermann Brockhaus (1806–1877) 
och Heinrich Leberecht Fleischer. Den 2 oktober grundades Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft vars Zeitschrift der Deutschen Morgenlän-
dischen Gesellschaft (ZDMG) utkom med sitt första nummer 1847.119 Nu 
med Fleischer som shejkernas shejk i Leipzig och ZDMG som den ledande 
orientalistiska tidskriften har vi kommit till skedet då Wallin förväntades 
göra sitt för den arabistiska forskningen.120

D E N  F I L O L O G I S K A  O R I E N T A L I S M E N

WALLIN VI.indd   33 30.12.2015   12.32



34

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

PARADIGMSKIFTET INOM ARABISTIKEN SETT UR FINLÄNDSK SYNVINKEL

Den 11 juli 1763 avled Peter Forsskål, en av de så kallade apostlarna Carl von 
Linné hade sänt ut i världen för att undersöka naturen, i malaria i byn Yarīm i 
Jemen. Forsskål var född i Helsingfors 1732. Han hade studerat arabiska och 
följt Linnés föreläsningar i Uppsala innan han reste till Göttingen 1753 för att 
fortsätta sina studier under handledning av orientalisten och bibelforskaren 
Johann David Michaelis. Michaelis hade under loppet av 1750-talet lagt upp 
planer på en stor vetenskaplig expedition till ”Lyckliga Arabien”. Det skulle 
bli den första vetenskapliga expeditionen till Arabiska halvön. Trots att 
upplysningens vindar blåste var listan över frågor som Michaelis önskade 
att expeditionen skulle ge svar på fortfarande inspirerad av Bibeln. Ett av 
de främsta målen var att samla in lingvistisk kunskap om arabiskan för att 
uppnå en bättre förståelse av hebreiskan i Gamla Testamentet.121

Den 16 oktober 1841 ansökte Georg August Wallin om det av Kejserliga 
Alexanders-Universitetet i Helsingfors utlysta resestipendium. Han inledde 
sin ansökan med att konstatera att ”[e]n af de största och mest öfverkla-
gade brister i den Arabiska Philologien är en undersökning om det Arabiska 
språkets olika dialekter”.122 För att avhjälpa denna brist ämnade Wallin resa 
till Egypten och Arabiska halvön. På Arabiska halvön skulle han ta sig från 
Jemen mot nordost för att följa himjaritiskans

öfvergångsbildningar till det rena Arabiska. I Mekka och trakterna deromkring 
vore jag sinnad dröja omkring en månad; och tror jag mig då ha vunnit den 
färdighet i språket och blifvit så hemmastadd i Mohammedanska seder, att jag, 
utan särdeles fara att såsom utlänning blifva igenkänd, kunde våga mig inåt 
öknen af den Arabiska halfön, för att der, så väl i språkligt, som Geographiskt 
och Historiskt hänseende samla upplysningar öfver detta hittils af Europeer så 
föga kända land.123

Genom att jämföra den danska expeditionen och dess målsättningar med 
Wallins motsvarande kan vi följa det historiska paradigmskiftet i orienta-
liska studier: studiet av arabiskan lösgör sig slutgiltigt från sin gamla roll 
som teologins hjälpreda, ancilla theologiae. Som nyutnämnd professor i 
orientalisk litteratur vid universitetet i Helsingfors 1851 lyckades Wallin 
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till och med förpassa hebreiskan till den teologiska fakulteten och se till 
att professorn i orientalisk litteratur gav undervisning i arabiska, persiska 
och turkiska, den islamiska kulturkretsens mest betydande språk. När sedan 
hebreiskan återförenades med arabiskan 1867 skedde det på den semitiska 
filologins villkor, inte teologins. Men det märkvärdiga är att Wallin aldrig 
omnämner Forsskål eller hans tragiska död. Var ämnet måhända tabubelagt, 
skrämde Forsskåls öde?

FILOLOGIN – DROTTNINGEN BLAND 1800-TALETS VETENSKAPER

Vi vet inte hur det kom sig att Wallin blev intresserad och känslomässigt 
fäst vid det arabiska språket och araberna under sina studieår vid univer-
sitetet på 1830-talet. Däremot vet vi lyckligtvis en hel del om det intel-
lektuella klimatet i det tidiga 1800-talets Europa. Då skedde en övergång 
från den romantiska orientalismen, personifierad av bland andra William 
Jones, Goethe och Friedrich Rückert, till en alltmer filologiskt inriktad 
orientalism. Wallin var en romantiker i ett akademiskt fack, utbildad enligt 
principer som fastslagits av lärda som Silvestre de Sacy och framför allt av 
Fleischer och dennes positivistiska filologi.124 

I Tysklands intellektuella historia kännetecknas den postnapoleonska 
tiden av att nyhumanistisk bildning och vetenskap – exemplifierad av filo-
logins dominans – trädde in i den sfär som på tyska kallas Kulturpolitik. 
Nyhumanismen var kritisk till att pedagogiken skulle ha utilitaristiska 
mål. Friedrich Schillers tankar om människans framsteg och frihet och om 
skönhet inspirerade Wilhelm von Humboldt att lyfta fram Bildung, indivi-
duell självbildning, som ideal. von Humboldt ansåg att strävan efter akade-
misk kunskap måste förenas med att individen också bildade sin person 
(Bildung), en uppgift som aldrig kunde fullbordas.125 För den allmänbildade 
individen gav språket och filologin nycklar till förståelse av mänskligheten, 
eller som Ernest Renan (1823–1892) uttryckte det: ”La philologie est la science 
exacte de choses de l’esprit.”126

Syftet för universitetet i Helsingfors sammanfattades i den första para-
grafen i dess statuter från 1828: ”Kejserliga Alexanders Universitetet är 
inrättadt i ändamål att befordra Vetenskapernes och de fria Konsternes 
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förkofran i Finland […]”127 Matti Klinge skriver att ”[o]mnämnandet av 
vetenskaperna och de fria konsterna knöt Alexanders-Universitetet närmast 
till den ’humboldtska’ strömningen […] som framhävde vetenskapen, d.v.s. 
att undervisning förbands med forskning, Erziehung durch Forschung”.128 
Det humboldtska forskningsuniversitetet fann sin väg till Finland under 
loppet av 1830-talet, det vill säga under Wallins studietid. Med Rainer 
Knapas ord var det ”ett resultat av en sällsam lokal kombination av tysk 
idealistisk filosofi, rysk politisk ordningsprincip, finsk-romantisk patrio-
tism och grekisk-romersk humanitas, med svenskan som språk”.129 Wallins 
studiekamrater vid universitetet framhöll att han ”var den förste vid Univ. 
som alls icke studerade för brödstycket. Han idkade ännu då ensam bland 
alla artes liberales: Musik, litteratur, orientalisk som ej syntes ge bröd.”130 

De här utvikningarna kan hjälpa oss att förstå skälen till att Wallin 
ansökte om det enda stora resestipendium som universitetet förfogade över, 
och att han beviljades det 1841. Även om det var ytterst exceptionellt att 
en forskare i arabiska dialekter fick detta erkännande, låg det samtidigt 
helt i linje med tidens anda. För att understryka hur viktig filologin var 
under denna period kan det nämnas att den enda som på allvar konkurrerade 
om resestipendiet med Wallin var en annan filolog, Matthias Alexander 
Castrén, som forskade i finskugriska språk. Med andra ord kan man säga 
att Wallin, trots att han som filolog ansågs vara en pionjär i Finland, inte 
desto mindre var en del av en större intellektuell rörelse i Europa. Det tyska 
bildningsprojektet som anammats inom den europeiska universitetsvärlden 
var en romantisk reaktion mot upplysningen.131

”OUR ROMANTICISM IS CONTRADICTED BY OUR ENLIGHTENMENT,  
OUR INNER BY OUR OUTER” 132

Var Wallins tvekan att acceptera professuren i orientalisk litteratur 
befogad? Tidsmässigt hör Wallin till den första generationen av moderna, 
historisk-kritiska arabister. Men var han en del av silsilan som sträckte sig 
från Silvestre de Sacy till Fleischer och deras elever inom den arabiska 
filologin? Jag tror att Wallins tvekan på den punkten var berättigad. Han 
insåg att utvecklingen inom den historisk-kritiska arabistiken kört honom 
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förbi under hans vistelse i Orienten, i den mån han överhuvudtaget varit 
insatt i den. Vi vet inte i vilket skede av sina studier Wallin beslöt sig 
för att göra talspråket till sin sak, men hans senare kommentarer om den 
praktiska språkkunskapen i motsats till kammarlärdom ger vid handen att 
det kan ha skett tidigt. Hans förste lärare i arabiska vid universitetet var 
adjunkten Ivar Ulrik Wallenius (1793–1874), en mångfrestare i språk, som 
föreläste i hebreiska, arabiska, persiska och som den första i Finland även 
i sanskrit och armeniska. Hans föreläsningar ser ut att ha begränsat sig till 
genomgång av texter. Det är svårt att tro att Wallenius skulle ha följt med 
utvecklingen inom arabistiken, som endast var ett av de många språk han 
var intresserad av.133 Wallins professor Gabriel Geitlin däremot var framför 
allt intresserad av persiska även om han också föreläste i hebreiska och 
arabiska. I sina publikationer inom den persiska filologin visar sig Geitlin 
vara väl informerad om de senaste rönen om de indoeuropeiska språken – 
han citerar bland annat arbeten av William Jones och Rasmus Rask. Men 
att han skulle ha varit särskilt influerad av den fleischerska skolan inom 
arabistiken saknar vi belägg på.134

Att studera arabiska dialekter i 1830-talets Helsingfors borde inte ha varit 
möjligt. Trots detta skrev Wallin 1839 sin avhandling om skillnaderna mellan  
den klassiska arabiskan och det talade språket, De praecipua inter hodiernam 
Arabum linguam et antiquam differentia. Wallin var en fullkomlig auto- 
didakt som så många av de arabister vi träffat i det föregående. Han var ytterst 
tveksam till att ta itu med sitt ämne ”eftersom det trots den brinnande viljan 
inte fanns någon möjlighet att lära mig modern arabiska ur munnen på en 
infödd österlänning”.135 Avhandlingen baserar sig därför på texter ur den 
”modernare arabiska litteraturen”, främst berättelserna i Tusen och en natt,136 
det vill säga ”Mittelarabisch”. Som muntlig informant hade Wallin en grusier 
i landsflykt, som tjänstgjorde i den ryska armén stationerad i Finland.

Skolad av infödda i det arabiska och persiska språket hade han någon gång 
fungerat som tolk. Jag frågade denna skickliga och utmärkta man mycket till 
råds om det moderna arabiska språket. Han var dock mindre förtrogen med 
grammatik samt utläggandet av texter […]. Jag kan dock inte bestrida det jag 
lärde mig mycket av honom och att jag i mångt och mycket står i skuld till 
honom.137
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Det var först i S:t Petersburg hösten 1840, med Muḥammad ‛Ayyād 
al-Ṭanṭāwī (1810–1861) vid Institutet för orientaliska språk vid utrikes- 
ministeriet, som Wallin kom i verklig kontakt med den talade arabiskan. 
al-Ṭanṭāwī är författare till en grammatik över den egyptiska dialekten 
Traité de la langue arabe vulgaire (1848), även uppskattad av europeiska 
lärda. Väl framme i Kairo hade Wallin som lärare ‛Alī Nidā al-Barrānī, 
författare till en kommentar över al-Shubrāwīs (d. 1758) grammatik över 
klassisk arabiska Asnā al-maṭālib li-hidāyat al-ṭālib, men bidrog också till 
en grammatik över såväl det talade språket som skriftspråket med William 
John Beamont (1828–1868) som huvudförfattare A Concise Grammar of the 
Arabic Language (1861). al-Ṭanṭāwī och ‛Alī Nidā al-Barrānī var båda i allra 
högsta grad ”infödda österlänningar”, väl insatta i den arabiska grammatiken 
i dess basraitiska form men utan kännedom om den fleischerska skolans 
franska trädgård.138 Efter sin professorsutnämning publicerade Wallin för 
sina studenters behov en arabisk grammatik, Kitāb sharḥ al-‛allāma Badr 
al-dīn ‛alā qaṣīda wāliduhu al-‛allāma Ibn Mālik al-mashhūr bi-Lāmīyat 
al-af‛āl (1851). Detta, att publicera en arabisk grammatik av en arabisk lärd, 
såg Edward Stenij som ett ställningstagande för den fleischerska skolan i 
den tyska tvekampen och sålunda mot den ewaldska.139 Denna tolkning är 
för långtgående. Ibn Māliks i diktform skrivna grammatiska produktion var 
något Wallin studerat i Kairo under ‛Alī Nidā al-Barrānīs ledning. Den hade 
hjälpt honom själv och kunde därför lämpa sig också för hans elever. Men 
ett ställningstagande i en kamp som Wallin troligen inte ens kände till var 
det nog inte.

Vid en tidpunkt då de orientaliska studierna hade ”filologiserats” – i den 
ovan skildrade meningen – måste man ha förståelse för att en arabist som 
kände sig ”obenägen till kammarlifvet och stolen” hade dubier beträffande 
sin lämplighet för en sådan professur. Dessutom var den arabiska filologin 
på Wallins tid i det stora hela en bakåtblickande vetenskap, som intresse-
rade sig enbart för det förgångna, för det klassiska skriftspråket, och hade 
ingenting till övers för det talade språket eller något samtida överhuvud-
taget. Wallin hade under de månader han tillbringade i London haft möjlig-
heten att bekanta sig med utvecklingen inom arabistiken. Under de sex år 
hans resa dittills varat hade han ”i intet äfven i Våra saker kunnat följa med 
vår tid” och ansåg sig ”sålunda blottad på all ackademisk lärdom”. Detta 
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var inte falsk anspråkslöshet utan en realistisk värdering av situationen, 
kontrasterad mot Geitlins förväntningar och hopp om ett ”Aufschwung” 
för den orientaliska litteraturen i Helsingfors. Allt tyder på att Wallin redan 
i London fattat beslutet att inte stanna i Europa. Genast efter hemkom-
sten till Helsingfors inledde han förberedelserna inför en ny och ännu mer 
omfattande resa.140 En romantisk resenär i upplysningstidens akademiska 
värld var en omöjlig kombination.
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Noter

1 I en kommentar till dessa rader skriver 
Simon Leys (Pierre Ryckmans 1935–2014) 
(2013, s. 13) ”this sort of ’uselessness’ 
is the very ground on which rest all the 
essential values of our common humanity”. 
Om det onyttiga hos Zhuangzi se Kohn 
2014, s. 258–260.

2 Bobzin 1992a, s. 155–156. Bobzin tecknar 
utvecklingen i stora drag, och i vad 
som följer görs ett försök att nyansera 
beskrivningen. En av 1900-talets förnämsta 
orientalister (han insisterade på att kalla 
sig så, inte arabist), Oxfordprofessorn i 
arabiska A.F.L. Beeston (1911–1995), 
avfattade kort före sin död en liten 
självbiografisk skiss där han skriver om 
förväntningarna hos den stora allmänheten, 
”who wrongly suppose that a professor of 
Arabic must be virtually the same thing as 
a professor of Islamic Studies”. (Beeston 
1995, s. 6) Genom århundradena, långt 
in på 1900-talet har kunskaper i arabiska 
räckt till för att göra en till specialist i 
allt som har att göra med Mellanöstern. 
Lyckligtvis håller detta på att förändras. 
I denna korta genomgång av studiet av 
arabiska, d.v.s. arabistiken, den arabiska 
filologin, bör man komma ihåg Beestons 
ord: det är språket och dess studium som 
behandlas, inte den arabisk-islamiska 
kulturkretsens litteratur, religion eller 
historia.

3 Pollock 2015, s. 2–3.
4 Vrolijk and van Leeuwen 2014, s. 2.
5 Wallin 2014, s. 414.
6 Wallins förlikning är kryptisk.  

Bland de dikter som publicerades av 
honom i Zeitschrift der Deutschen Morgen- 
ländischen Gesellschaft och som han 
nedskrev i al-Jauf (Gof) finns ingen som 
motsvarar denna översättning. Men, bland 
de opublicerade har vi en dikt med 
anspelning på Wallins tanke: hal nārun 

lailīyun badat bi-dhī salam(ī)/am 
bāriqun lāḥa bi-l-zaurā fa-l-‛alam(ī) 
(Nationalbiblioteket, G.A. Wallins arkiv, 
coll. 468); ”Var det i Dhū Salam det 
nattliga ljuset syntes/eller blixtrade det 
till i öknen och sedan på berget”. Men 
inte ens med god vilja kan vi säga att 
dessa rader motsvarar hans förlikning. En 
annan möjlighet är att Wallin hade i tanke 
den förislamiska poeten Imru’ al-Qais 
(d. ca 550, förutsatt att han överhuvud 
existerade) mu‛allaqa-dikt med orden 
a-ṣāḥī tarā barqan urīka wamīḍahu 
(al-Anbarī 1963, s. 99–100); ”Min vän, 
ser du blixtens svaga skimmer”. Eller, 
med tanke på att Wallin i skrivande stund 
arbetade i London med sin blivande 
dissertation över Ibn al-Fāriḍs mystiska 
dikt med början a-wamīḍu barqin bi-
l-ubairiqi lāḥā/am fī rubā Najdin arā 
miṣbāḥā (Scattolin 2004, s. 149); ”Är 
det en blixt som belyste den skimrande 
bergsväggen/eller ser jag en lampa över 
Najds kullar”. Problemet kvarstår: de två 
sistnämnda är inte ”Gof”poeter. Se även 
Renate Jacobi i Ibn al-Fāriḍ 2012, s. 166, 
284–286.

7 Heikel 1894, s. 37–38.
8 Heikel 1894; Stenij 1925; Aalto 1971; 

Halén 1993; Karttunen 2011. När det gäller 
orientalismen och orientalistiken i Sverige 
kan hänvisas till bl.a. följande studier för 
den islamiska världens del: Callmer 1985; 
Kahle 1993a; Kahle 1993b; Malmberg 
[2005]; Kahle 2006; Toll 2006; Thomasson 
2009; Thomasson 2011; Björk 2011.

9 Turner 2014, s. 1. Beträffande t.ex. studiet 
av sanskrit, som med Pāṇinis grammatik 
Aṣṭādhyāyī inleder språkvetenskapen  
på 300-talet fvt, se Wikander 2006,  
s. 147–148; Pollock 2015, s. 114–136; 
Turner 2014, s. 1.

10 Gruendler 2015, s. 92–113; Carter 
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1990; Bohas, Guillaume and Kouloughli 
1990, s. 1–17; om Sībawaihi se Carter 
2004; Lipiński 2012, s. 27–29. Enligt 
Montgomery (2013, s. 100, 197, 201) är 
Sībawaihis grammatik al-Kitāb (”Boken”), 
i enlighet med sitt namn faktiskt den 
första som bok tilltänkta boken. Tidigare 
skrifter var avfattade i en epistolär genre 
(scholarly epistle eller epistle-as-book). 
Sībawaihis bok finns i tysk översättning 
av G. Jahn, Sibawayhi’s Buch über die 
Grammatik, übersetzt und erläutert 
(1894–1900, nytryck 1969). Wolfgang 
Reuschel (1959a, s. 63–64) har i sin 
dissertation visat att det väsentliga hos 
Sībawaihi står att finna redan i hans lärare 
al-Khalīl ibn Aḥmads (d. senast 791/792) 
synpunkter på den arabiska grammatiken. 
Om al-‛arabīya, det arabiska språket 
genom tiderna och i dess olika former se 
Suleiman 2006b. Den syriske författaren 
Zakareya Ouzons Jināyat Sībawayhi: al-
raf‛ al-tāmm limā fī al-naḥw min awhām 
(”Sībawaihis brott”, med underrubriken: 
”en total frigörelse från grammatikens 
sinnesvillor”) utkom 2002 och två år 
senare den egyptiske vicekulturministern 
Sharīf al-Shūbāshīs Li-taḥyā al-lugha al-
‛arabīya: yasquṭ Sībawaihi (”Länge leve 
det arabiska språket, ned med Sībawaihi”). 
I båda böckerna fördömdes grammatikens 
tyranni över det arabiska språket och den 
självändamålsenliga grammatiken sågs som 
det största hindret för en modernisering 
av samhället (Suleiman 2006a). Den av 
Förenta Nationerna 2003 publicerade Arab 
Human Development Report: Building a 
knowledge society instämmer i omdömet.

11 Peters 1973, s. 215–235. Edward Said 
har uttryckt detta träffande: ”[I]n the 
Islamic tradition, knowledge is premised 
upon a philological attention to language 
beginning with the Koran.” Said 2004,  
s. 58.

12 Gruendler 2015, s. 96.
13 Endress 1991.
14 Carter 1994, s. 126–127; Carter 2004, 

s. 133–135. Carters (1994, s. 127) 
beskrivning av motsättningen sätter den 
i dess rätta proportioner: ”In practical 
terms the conflict was in any case largely 
fictitious, […] a petty power struggle, 
rather like the big-endians and little-
endians in Gulliver’s Travels”. Men, 
trots att motsättningarna vad gäller 
grammatiken var av denna klass, så 
var utgångspunkterna symptomatiska 
för hela den arabisk-islamiska kulturen 
under 800-talet. Det fanns de som 
hälsade översättningsverksamhetens 
frukter välkomna och aktivt befordrade 
införlivandet av hellenismens arv (om 
vi så vill: kufierna); men det fanns 
också de som motsatte sig detta, varvid 
det översatta stämplades som bid‛a, 
innovation och som främmande för islam 
(basraiterna). Idealet för basraiterna var 
samhället sådant man trodde det varit 
under profeten Muḥammads levnadstid. 
Blåkopian för allt hade färdigställts då, och 
under 800-talets lopp nedtecknats en gång 
för alla Profetens biografi och ḥadīth-
samlingarna samt Sībawaihis grammatik 
och de fyra sunnitiska lagskolorna liksom 
även den shiitiska fick sin form. Allt det 
väsentliga var färdigt och kunde inte göras 
bättre. Om detta låter bekant så är det det: 
den islamiska fundamentalismens och IS 
syn på världen. Den islamiska världens 
problem i dag hänger till en del samman 
med antagandet av den basraitiska visionen 
för tusen år sedan.

15 Kyrklund 1959, s. 77.
16 Rosenthal 1965; Klein-Franke 1980. 

Denna översättningsprocess har vältaligt 
beskrivits av filosofen Carlos Fraenkel 
(2015, s. 4): ”From the eighth century to 
the tenth, excellent translations were made 
of Greek scientific and philosophical texts. 
It was an impressive achievement: one 
civilization appropriated the knowledge of 
another and turned it into the basis of its 
own vibrant intellectual culture. […] After 
the Greeks, the next significant period in 
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the history of philosophy and science thus 
unfolded within Islamic civilization.”

17 Gutas 1998, s. 84–88.
18 Det finns en utomordentligt rik 

och växande litteratur om denna 
översättningsverksamhet. Gutas 1998; 
Hämeen-Anttila 2006; Hämeen-Anttila 
ja Nokso-Koivisto 2011; Karlsson 2014. 
För en avvikande syn på arabernas 
betydelse för förmedlingen av det antika 
grekiska arvet till det medeltida Europa, 
se Gouguenheim 2008. Den roll Bysans 
spelade som förmedlare av den antika 
traditionen under medeltiden har senast 
undersökts av Mavroudi 2015.

19 Eksell 2010, s. 14. Beträffande den 
polemik som fortfarande manifesteras i 
historieskrivningen om de 900 åren (711–
1613) av muslimsk närvaro på Iberiska 
halvön, se bl.a. Al-Andalus/España 2009; 
Boone 2009; Shachar 1997, s. 302–357.

20 Om begreppet convivencia se Szpiech 
2013; Catlos 2001. M.A.R.S. 9/1998 är 
ett specialnummer över temat ”Le mythe 
andalou”, med 14 artiklar.

21 Gordin 2015, s. 33. Inom den islamiska 
världen var situationen en annan. Willy 
Kyrklund har skildrat arabiskans möte 
med persiskan vid arabernas erövring 
av Iran: ”När den invaderande arabiskan 
brakade ihop med den sasanidiska 
persiskan, pehlevi, följde på kraschen en 
trehundraårig tystnad. Ur denna tystnad 
uppstod på niohundratalet nypersiskan, 
enkel, smidig, mycket ljuv, mycket 
underbar.” (Kyrklund 1959, s. 71) Trots 
att arabiskan var religionens språk miste 
den sin ställning som lingua franca i 
Centralasien och länderna öster om Irak 
då persiskan upplevde en blomstring inte 
bara inom skönlitteraturen utan även som 
handelns språk från och med 900-talet. 
Med den turkiska dominansen inom Iran 
från och med ca 1000 blir persiskan ett 
verkligt lingua franca och fortsätter att 
vara det under de tre mest betydande 
imperierna, osmanerna, safaviderna/

qajarerna och mogulerna, och ända till 
imperiernas slut. Ostler 2011, s. 80–113.

22 Gerard Wiegers har studerat dessa judiska, 
muslimska och kristna översättare i 
Wiegers 2015b.

23 Det är en fråga som diskuteras i Burnett 
1995.

24 Om Iberiska halvöns roll i denna 
översättningsverksamhet, se Burnett 1994; 
Vernet 1999; se även Maser 2007. 

25 Utmärkta framställningar av ”de lärdas 
republik” och dess huvudstad, som med 
tiden flyttades av sina citoyens från Florens 
via Rom, Venedig och Aix till Paris, kan 
man läsa i Grafton 2009; Fumaroli 2015; 
om kontakterna med och intresset för 
Orienten, se The Republic of Letters 2005.

26 Lewis 1941, s. 9.
27 Se t.ex. Berger 2014, s. 24–25, 69–105. 

Intressant är att korstågstidens Palestina 
aldrig blev ett gränsrum i denna bemärkelse.

28 Bobzin 1992a, s. 156.
29 Bobzin 1993, s. 194; Bobzin 1995, s. 222–

236; Burman 2009; Cecini 2012; Tischler 
2012; Martínez Gázquez 2015, s. 69–73. 
Om Robert av Ketton se Metlitzki 1977, 
s. 30–35. Det fanns en tidigare grekisk-
bysantinsk översättning av Koranen som 
inte längre existerar. Den var gjord mellan 
750 och 850. Glei 2012; Simelidis 2011,  
s. 887–913.

30 Burman 2009, s. 1.
31 Burman 2009, s. 20–29.
32 Trend 1931, s. 7.
33 Den svenska översättningen är ur Nordberg 

2011, s. 40; det på latin avfattade brevet 
är skrivet ca 850, inte på 900-talet som 
Nordberg skriver. En utförlig analys av den 
konkreta historiska situation som utlöste 
Álvaros diatrib kan man läsa i Mallette 
2010, s. 168–169, 178–190. Beträffande 
processen av konvertering till islam och de 
konverterade kristnas (på arabiska kallade 
muwalladūn) förhållande till erövrarna och 
deras ättlingar, som var araber eller berber 
till ursprunget, se Manzano Moreno 2007.

34 Se van Koningsveld 1977; Fück 1955, 
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s. 10–13, som dock i motsats till van 
Koningsvelds åsikt ser ordboken som en 
frukt av missionsverksamheten.

35 Fück 1955, s. 13–16, 22–25; Bobzin 1992, 
s. 157; Altaner 1936, s. 442.

36 Altaner 1933, s. 213 n. 101, 217: ”Daß mit 
’lingua chaldea’, das damals gesprochene 
Syrische gemeint ist …”

37 Jankowsky 2001, s. 1184–1185.
38 Dannenfeldt 1955, s. 99; Karttunen 1992, 

s. 31, 71–72; Fück 1955, s. 16–22;  
Burnett 1995, s. 229; Hamilton 2006,  
s. 166. För Paris del vet vi att de kyrkliga 
auktoriteterna fått i uppdrag att se till att 
språklärarna i de orientaliska språken inte 
kom med några främmande, importerade 
lärosatser. Altaner 1933, s. 232–233. Vi 
kan också se att beslutet från 1312 inte 
föll i glömska, för konciliet i Basel 1434 
förnyade det. Bobzin 1992a, s. 157.

39 Den tyske historikern Franz Schnabel 
skrev 1934 om hur det vid mitten av 
1800-talet vid de tyska universiteten vuxit 
ett ”Geschlecht der Philologen” som hade 
utforskat alla orientaliska språk utan att 
någonsin ha vistats på orientalisk mark. 
(Citerat i Mangold-Will 2013, s. 157; 
Bobzin 1992a, s. 166–167) Josef van Ess 
(2013 [2014], s. 6 n. 38) skriver om hur 
en praktisk erfarenhet av Mellanöstern i 
Tyskland ännu mellan världskrigen inte 
sågs som någonting positivt av ledande 
orientalister, bl.a. av Theodor Nöldeke 
(1836–1930) och Hans Heinrich Schaeder 
(1896–1957). 

40 Bobzin 1995; Bobzin 1993, s. 195–197. 
Ännu under 1600-talet användes Kettons 
översättning av missionärer, se Burnett 
1994, s. 1048.

41 Jaspert 2013, s. 141–142; Wiegers 2015a, 
s. 127.

42 Karttunen 1992, s. 32ff., 74.
43 Mondrain 2005, s. 114. Om 

renässanshumanisternas förtvivlan över 
manuskriptens öden efter erövringen, se 
Bisaha 2004, s. 65–69.

44 Akbari 2009, s. 288.

45 Klein-Franke 1980, s. 17–52. Men, som 
Klein-Franke påminner oss om, humanist- 
ernas antiarabiska lärdom hade rötter som 
gick tillbaka ända till den intensivaste 
översättningsperioden från arabiska till 
latin, s. 46–47. Dessa genom två språk 
passerade översättningar har säkerligen 
påmint om det Cervantes sagt om över-
sättningar i allmänhet, att det är som att 
betrakta en gobeläng från den aviga sidan, 
någonting som James Howell (d. 1666) gjorde 
till en kuplett: ”Some hold translations’s not 
unlike to be / The wrong side of a Turkish 
tapestry.”  Coward 2010, s. 32.

46 Gordin 2015, s. 32–33.
47 Fück 1955, s. 29–34; Killean 1984, s. 223; 

Karttunen 1992, s. 76; Bobzin 1992a,  
s. 168–169; Bobzin 1992b, s. 3–4; 
Hamilton 2006, s. 168.

48 Bobzin 1990b, s. 135–137; Bobzin 1992b, 
s. 5–7.

49 ”The crazy father of Orientalism”, såsom 
Irwin beskriver honom. Men såsom Klein- 
Franke påminner oss om, Postel ville 
uttryckligen att den arabiska filologin 
skulle användas för vetenskapliga ändamål, 
inte polemiska. Om den fascinerande 
Postel, se bl.a. Fück 1955, s. 36–44; Klein-
Franke 1980, s. 49; Guillaume Postel 1985; 
Bobzin 1992b, s. 14–18; Bobzin 1995,  
s. 365–497; Hamilton 2001, s. 48–54; Irwin 
2006, s. 6, 66–71; Baghdiantz 2008, s. 15–20.

50 Bobzin 1992b, s. 15–16. Columbus hade 
under sina resor alltid arabisktalande tolkar 
med sig, så även 1492.

51 Postel förlitade sig ”immer mehr auf seine 
guten Fähigkeiten und auf seinen eigenen 
Fleiß, als auf den Unterricht anderer”.  
Se Bobzin 1995, s. 366 n. 8, 374.

52 Bobzin 1995, s. 374–380.
53 Fück 1955, s. 40–41; Bobzin 1995, 

s. 372, 445–447. Robert Jones har i en 
opublicerad doktorsavhandling vid School 
of Oriental and African Studies vid 
University of London (1988) ”Learning 
Arabic in Renaissance Europe (1505–1624)” 
analyserat Postels grammatik och anser 
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den vara såväl till innehållet som till 
kvaliteten det bästa som Europa dittills 
presterat och revolutionerande, genom ”the 
method of incorporating the information 
contained in Arabic grammatical tracts 
into Western-style grammar books about 
Classical Arabic”. (Hamilton and Richards 
2004, s. 12; citatet i Hamilton 2006, s. 
168) Det var framför allt manuskript av 
två arabiska elementärgrammatiker som 
användes allmänt i den arabisktalande 
världen och som funnit sin väg även till 
Europas autodidakter, nämligen Ibn al-
Ḥājibs (d. 1248) Kāfiya och Ibn Ājurrūms 
(1273–1323) Ājurrūmīya med sina otaliga 
kommentarer av muslimska lärda. Bådas 
popularitet kvarstod genom århundrade 
och de hörde i en eller annan utformning 
till de manuskript som Wallin inhandlade 
för Helsingfors universitetsbibliotek 
från Kairo: Kāfiya kommenterad av al-
Astarābādhī (d. ca 1300) och Ājurrūmīya 
versifierad av al-‛Amrīṭī (verksam 
omkring 1568). Även al-Jurjānīs (d. 1078) 
Mi’at ‛āmil, en tredje av Postel använd 
”nationalgrammatik”, finns bland de av 
Wallin anskaffade. Se Aro 1958, s. 28–32. 
Såväl Kāfiya som Ājurrūmīya trycktes i 
Italien 1592 och Ājurrūmīya översattes 
till latin 1610. Se Bobzin 2013, s. 26–27; 
Bobzin 1990a, s. 57, 61 (där man i stället 
för übersetzt bör läsa gedruckt), 63 n. 
8. Postel verkar ha varit omedveten om 
Ājurrūmīya. Ājurrūmīya var ännu under 
1900-talets andra hälft en text som 
återgavs på arabiska i krestomatier för 
studeranden i Europa.

54 Hamilton 1986; Hamilton and Richard 
2004, s. 12–13; Irwin 2006, s. 101–104.

55 Om den europeiska ivern att samla 
orientaliska manuskript vid denna tidpunkt, 
se bl.a. Levinus Warner 1970; Jones 1987; 
Hamilton and Richard 2004, passim, 
särskilt s. 159–170; Richard 2005; Schmidt 
2005; Hamilton 2005; Klemm and al-
Sha‛ar 2013, s. ix–x; Vrolijk and Leeuwen 
2014, passim, särskilt s. 48–59.

56 Boxer 1965, s. 158; Woltjer 1975a,  
s. 14–16; Woltjer 1975b, s. 461–465; 
Davids 2011, s. 312–313.

57 ”Si quidem serio Arabismi studiosus es, 
quem non magis sine Alcorano perfecte 
discere potes, quam Hebraismum sine 
Bibliis.” Detta i ett brev (1603) till tidens 
främste grecist Isaac Casaubon (1559–
1614), återgiven i Hamilton 1985, s. 84 
(engelska), 151 n. 97 (latin).

58 Om Scaliger, se Fück 1955, s. 47–53; 
Grafton 1983; Hamilton 1985, s. 83–85; 
Hamilton 1999, s. 71–73; Vrolijk and 
van Leeuwen 2014, s. 20–28. Erpenius 
karakteristik av sin lärare som 
”arabisternas furste” (Arabisantium 
Princeps) finns i hans förord till en 
utgåva av arabiska ordspråk som Scaliger 
deponerat på universitetsbiblioteket i 
Leiden och vars översättning och utgivning 
Erpenius slutförde efter Scaligers död. 
Se Juynboll 1931, s. 73; Brugman 
1975, s. 203, 215 n. 8; Brugman and 
Schröder 1979, s. 4, 48 n. 8. Om denna 
ordspråkssamlings publiceringshistoria  
och alla de inblandade kan man läsa i 
Hamilton 2011, s. 303. Fück (1955,  
s. 62) har betecknat samlingen som en 
milstolpe i den västerländska arabistikens 
historia och den första enligt filologisk 
metod utarbetade textutgåvan, något 
Karttunen (1992, s. 79) instämmer i då 
han skriver att Erpenius, ”Europas första 
verkliga arabist”, lade grunden till en 
sakkunnig och exakt filologisk vetenskap. 
Motsvarande professurer grundades sedan 
i Cambridge 1632 och i Oxford 1636. 
Se t.ex. Toomer 1996. Men i motsats till 
Leiden var de första professorerna teologer 
såväl i Cambridge som i Oxford.

59 Vrolijk and van Leeuwen 2014, s. 33; 
Juynboll 1931, 75–76.

60 Om Erpenius, se bl.a. Juynboll 1931,  
s. 59–118; Fück 1955, s. 59–73; Hamilton 
1999, s. 72; Hamilton 2001, s. 87–91; 
Irwin 2006, s. 102–103; Vrolijk and van 
Leeuwen 2014, s. 31–40.
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61 Killean 1984, s. 223–224; Fück 1955,  
s. 63–65; Bobzin 1992b, s. 167–168; 
Vrolijk 2014, s. 31–40. Beträffande den 
uppsjö av grammatiker över arabiskan, som 
i större eller mindre utsträckning baserar 
sig på Erpenius kan man läsa i Fück 1955, 
s. 64–65; Killean 1984, s. 224; Bobzin 
1992a, s. 168; Lipiński 2012,  
s. 31–32. Även Silvestre de Sacys 
grammatik hade tagit betydande intryck av 
Erpenius. Den tyske arabisten och exegeten  
Carl Paul Caspari (1814–1892, verksam 
som professor i teologi i Kristiania/Oslo), 
publicerade så sent som 1844–1848 
sin Grammatica arabica på latin. Den 
översattes till tyska, franska och engelska. 
Även Casparis grammatik fortsätter den 
erpeniuska traditionen. Den engelska 
översättningen av William Wright A 
Grammar of the Arabic Language från 
1862 är känd under översättarens namn och 
reviderades 1896–1898 av W. Robertson 
Smith och M.J. de Goeje med nytryck 
ännu 1986. Den har varit min arabiska 
grammatik tillsammans med Wolfdietrich 
Fischers Grammatik des klassischen 
Arabisch 1972.

62 Om Golius, se Juynboll 1931, s. 119–183; 
Fück 1955, s. 79–84; Brugman and 
Schröder 1979, s. 10–21; Vrolijk and van 
Leeuwen 2014, s. 41–48.

63 Juynboll 1931, s. 152; Fück 1955, s. 82–83; 
Haywood 1965, s. 123; Hamilton 2001, 
s. 94; Vrolijk 2014, s. 47. al-Qāmūs 
al-muḥīṭ av al-Fīrūzābādī var kanske 
det mest eftertraktade manuskriptet som 
Wallin försökte inhandla för universitets-
bibliotekets räkning i Kairo. Priset var 
dock så högt att han måste slå köpet 
ur hågen och nöja sig med en turkisk 
översättning av ordboken. Se Wallin 2011, 
s. 296, 339, 403 n. 191.

64 Vrolijk and van Leeuwen 2014, s. 47.
65 Hamilton 1986, s. xciv.
66 Bobzin 1997, s. 32.
67 Om den schultenska arabistdynastin som 

börjar med Albert Schultens, se Nat 1929,  

s. 37–103; Fück 1955, s. 105–107; 
Brugman and Schröder 1979, s. 26–30; 
Vrolijk and Leeuwen 2014, s. 73–91.

68 Om situationen efter Golius död och om 
dennes personlighet, se Juynboll 1931,  
s. 234–241; Brugman 1975, s. 214; 
Brugman and Schröder 1979, s. 21; Toomer 
1996, s. 52; Irwin 2006, s. 104; Vrolijk and 
Leeuwen 2014, s. 48.

69  Juynboll 1931, s. 165.
70 Ambjörnsson 2015, s. 125.
71 Om ordets etymologi och dess användning 

bland antikens greker, se Maynes 2010, 
s. 47 n. 1. Filologin omfattade det som 
kallades studia humanitatis, m.a.o. 
dagens humanistiska discipliner, som 
med tiden började specialiseras i olika 
inriktningar. ”Ur den språkliga sidan 
växte lingvistiken fram, ur den litterära 
litteraturvetenskap, ur den innehållsliga 
historiska vetenskaper av olika slag 
inklusive idé- och lärdomshistoria, ur den 
handskriftsmässiga textkritik, kodikologi 
(vetenskapen om handskriften som fysiskt 
objekt) och paleografi (läran om äldre 
tiders skriftarter).” (Williams 2009, s. 277) 
Är filologin en vetenskap? Jerome McGann 
(2014, s. 66) anser att den är ”more a set 
of disciplinary procedures” eller, citerande 
Astrid Erll, ”a conceptual toolbox”. Josef 
van Ess instämmer: ”Eine Methode ist 
[die Philologie] aber nicht, sie ist nur ein 
Handwerk, und die Methoden treten erst 
hinzu, wenn dem Handwerk Genüge getan 
ist” (2011, s. 319).

72 Fück 1955, s. 108–124; Irwin 2006, s. 127.
73 Dainat 2010, s. 319–325; Silk, Gildenhard 

and Barrow 2014, s. 204. Som startpunkt 
för filologin som vetenskap är datumet 
närmast symboliskt, eftersom student-
matrikeln i Göttingen känner till filologi- 
studeranden före Wolf. Som fader 
till Altertumswissenschaft är Wolf 
ändå av central betydelse. En utmärkt 
sammanfattning av Wolfs karriär ges i 
Bolter 1980. Robert Leventhal (1994, 
s. 240–241) har ifrågasatt Wolfs roll 
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som primus motor för den filologiska 
utvecklingen. 

74 Schlegels roll hänger ihop med hans bok 
Ueber die Sprache und Weisheit der Indier 
från 1808 och dess betydelse för den 
romantiska orientalismen. Tidbundenheten 
ser man väl i undertiteln Ein Beitrag zur 
Begründung der Alterthumskunde. Se bl.a. 
Jonsson 1980, s. 21–24; Karttunen 1992, 
s. 192; Rabault-Feuerhahn 2013, s. 47–48, 
51–59; Berger 2015, s. 721–722. Det 
Schlegel gör kallar han filologi. Leerssen 
2012, s. 24. Schlegels betydelse även för 
utformningen av den ryska orientalistiken 
belyses väl i Whittaker 1978.

75 Balfour 2010, s. 193–194. Peter Gay 
(2015, s. 5) har träffande skrivit hur 
Schlegel ”graduated from Greco-mania”, 
den förhärskande tvångströjan för tyskt 
tänkande, genom att inleda studier i 
persiska och sanskrit. 

76  Liebrenz 2013.
77 ”Wie kein anderer verkörpert er den 

Weg von der Mission zur Wissenschaft.” 
(Bourel 1988, s. 124) Reiske ansåg att 
”wolle man dem Arabischen aufhelfen, so 
müsse man es nicht als Theologe treiben”. 
Citerad av Strohmaier 1974, s. 170.

78 Kratjkovskij har skrivit en förtjusande 
essä över denne, den arabiska litteraturens 
martyr och hans kära manuskript (1955,  
s. 124–127; finsk översättning 1985; 
engelsk 1953). Ytterligare litteratur om 
Reiske: Fück 1955, s. 108–124; Canard 
1974/[1958]; Strohmaier 1974; Strohmaier 
1990; Ebert und Hanstein 2005; Irwin 
2006, s. 127–128. 

79 Fück 1955, s. 119.
80 Se t.ex. Smend 1987; Löwenbrück 1988; 

Legaspi 2010, passim.
81 Ursula Wocoeck fäster uppmärksamhet 

vid att teologin och orientalistiken 
alltid framställs som varandras fiender, 
och man talar om hur orientalistiken 
”frigör” sig från det teologiska oket. 
Hon anser att teologin var en väsentlig 
del av orientalistikens uppkomst och att 

orientalistiken institutionellt sett uppstod 
då professurer i orientaliska språk flyttades 
från den teologiska fakulteten till den 
filosofiska. Wocoeck 2009, s. 108–109.

82 Shippey 2014.
83 Schlegel citerad i Schwab 1984, s. 13; 

Grünendahl 2015, s. 195–206. Se även 
Rabault-Feuerhahn 2013, s. 30.

84 Friedrich Schlegel skrev: ”Im Orient 
müssen wir das höchste Romantische 
suchen […]” Citerat i Grünendahl 2015,  
s. 195.

85 Edgar Quinet (1842, s. 70–72) har ett 
kapitel med rubriken ”De la renaissance 
orientale”, och bland de ansvariga för 
denna renässans nämner han bl.a. Anquetil-
Duperron och William Jones. Edward Saids 
förord till den engelska översättningen 
1984, s. vii–xx; en tidigare version i Said 
1984, s. 248–267; Rabault-Feuerhahn 
2013, s. 29–30. Såsom Grünendahl (2015, 
s. 203 n. 60) skriver är den engelska 
översättningens undertitel felaktig då 
kunskaperna i sanskrit var helt nya och 
sålunda inte kunde ”återupptäckas”.  
Om den orientaliska renässansen ur indisk 
synvinkel, se Kaiwar 2003, s. 13–61.

86 Grünendahl 2015. Men för vår del spelar 
det ingen roll huruvida begrepp som 
”romantisk indomani” eller ”orientalisk 
renässans” är relevanta eller inte. Vad man 
än väljer att kalla de tre sista årtionden 
av 1700-talet är det en period av största 
betydelse för filologin i allmänhet och inte 
minst för den historisk-kritiska arabistiken. 

87 Schwab 1950, s. 25 (i engelsk översättning 
1984, s. 17). Om Anquetil Duperron, 
Avesta och avestiskan, se bl.a. Schwab 
1934; Schwab 1950/1984, passim; 
Karttunen 1982; af Edholm 1987; 
Karttunen 1992, s. 138–144; Wikander 
2006, s. 172; Valensi 2008, s. 21–23; 
Nylander 2010, s. 66. 

88 Schwab 1950, s. 23 (i engelsk översättning 
1984, s. 16); citatet ur Nylander 2010, s. 66.

89 Turner 2014, s. 92.
90 Detta sällskap var på sin tid den kanske 
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viktigaste kultursammanbindande 
inrättningen i hela den lärda världen. 
Osterhammel 2013, s. 406.

91 Några plock ur den rika litteraturen: citatet 
ur föredraget 2/2 1786 är från Turner 2014, 
s. 97; två utmärkta biografier över William 
Jones: Cannon 1990 och Franklin 2011; 
Schwab 1950/1984; Allen 2002; Cannon 
1984; Cannon 1985; Dabashi 2015,  
s. 67–79. Mohamad Tavakoli-Targhi 
har velat påminna oss i väst om det 
(avsiktligt?) bortglömda samarbetet 
mellan de lärda inom den persiskspråkiga 
kulturkretsen och Anquetil-Duperron och 
Jones, som låg bakom de spektakulära 
genombrotten inom språkvetenskapen. 
Se hans artikel ”Orientalism’s genesis 
amnesia” (1996) som även ingår i en lite 
omarbetad form i Tavakoli-Targhi 2001, 
s. 18–34; se även Karttunen 2015, s. 5; 
Tavakoli-Targhi 2003, s. 98–125; Kinra 
2011, s. 359–385; Dabashi 2015, s. 245 
n. 4. Hur som helst, det vi har här är en 
vetenskaplig revolution med ett därpå 
följande paradigmskifte. Leerssen 2012, s. 23.

92 Nylander 2010, s. 67; Dabashi 2015,  
s. 70–71.

93 ”Den moderna orientalistikens grundare.” 
Larzul 2008, s. 896.

94 Messaoudi (2006, s. 134) däremot skriver 
att man har överdrivit stagneringen inom 
de arabiska studierna under 1700-talets 
andra hälft och anser att en lärd som 
Silvestre de Sacy inte skulle ha varit 
möjlig med sådana utgångspunkter.

95 Schwab 1950, s. 72; Schwab 1984, s. 65.
96 Som förebild hade man William Jones 

Asiatick Society. Laurens 2004, s. 117. 
Andra sällskap med intresse för Orienten 
grundades sedan i jämn takt: 1834 
Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland, 1842 American Oriental 
Society, 1845 Deutsche Morgenländische 
Gesellschaft.

97 Reig 1988, s. 105–110; Dehérain 1938, 
s. XXXI–XXXII; Fück 1955, s. 155–157; 
Mangold 2004, s. 54–55, 66–67; Irwin 

2006, s. 159; Wokoeck 2009, s. 87–88, 295 
n. 4, 298 n. 43, med en lista även över de 
tyskar som inte studerade i Paris. Det är skäl 
att påpeka att de flesta av tidens filologer var 
mångfrestare, som avskydde tanken på att 
specialisera sig på ett språk, eller som Reig 
(1988, s. 109) skriver om den främst som 
iranist kände Jules Mohl (1800–1876) och 
hans kinesiska studier, att han ”refusait  
l’idée de se confiner dans l’étude d’une 
langue spéciale”.

98 Thomasson 2014.
99 Artikel 2 i förordningen för grundandet av 

skolan lyder: ”L’École des langues orientales 
sera composée d’un professeur d’arabe 
littéraire et vulgaire, d’un professeur pour le 
turc et le tartare de Crimée, d’un professeur 
pour le persan et le malais.” (Hitzel 2008, s. 
349) Sanskrit fanns inte på listan men med 
Silvestre de Sacys medverkan grundades en 
professur vid Collège de France för Antoine 
Leonard de Chézy (1773–1832) 1815, 
Europas första lärostol i sitt slag. Inte heller 
var Silvestre de Sacy det minsta intresserad 
av den jämförande språkvetenskap som var 
på modet. Ännu närmare hundra år senare 
kan tidens ledande forskare i semitiska språk 
Theodor Nöldeke ironisera över sin okunskap 
om den talade arabiskan i ett brev (16/5 1872) 
till M.J. de Goeje (1836–1909), där  
han skriver att han nu för första gången  
(vilket inte stämmer) hört arabiska talas 
och funnit det ”mordmässig unangenehm” 
(i högsta grad oangenämt). (Citerat i Trüper 
2013, s. 1341) I den filologisk-orientalistiska 
bananrepubliken var det enbart textfilologin 
som gällde (uttrycket är Trüpers).

100 Dehérain 1938, s. XX–XXI. En utmärkt 
sammanfattning av Silvestre de Sacys 
akademiska karriär finns att läsa i Sundelin 
2002–2003.

101 Gaudefroy-Demombynes et Blachère 1952, s. 3.
102 Rückert 1826, s. VII. Friedrich Rückert var 

en av de sista romantiska orientalisterna 
som svärmade för den arabiska och persiska 
poesin. Om Rückert, se Johann Fück 1955,  
s. 167–168; Fischer 1988. 
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103 Se Killean 1984, s. 224–225; Irwin 1999, 
s. 92–94; Irwin 2006, s. 143–144. Noam 
Chomsky (f. 1928) har i sin Cartesian 
Linguistics sagt sig stå i skuld till Port-
Royalgrammatikerna. Om jansenismen 
hos Silvestre de Sacy, se Lyon-Caen 
2014 och om hans studier av de arabiska 
grammatikerna, se Guillaume 2014.

104 Killean 1984, s. 225–226. Fleischers 
omdöme i 1885, s. 1–2; Lagus uttryckte 
samma sak 1869, s. viii. Om Ewald, se 
Fück 1955, s. 167; Mangold 2004, 
s. 95–100. I Finland skrev Wilhelm Lagus 
(1821–1909) sin omfattande Lärokurs 
i Arabiska Språket (1869–1878) med 
Ewald som sin förebild: ”Med Ewald, min 
oupphinneliga förebild, har jag tänkt mig 
en Arabisk grammatik böra innehålla reglor 
ej blott för, men ur språket”. Lagus 1869, 
s. vii; se även Stenij1925, s. 290–291. 

105 Om Freytag, se Fück 1955, s. 166. 
106 Lane utgick – okritiskt transkriberande 

– från de muslimska ordböckerna med 
Murtaḍā al-Zabīdīs (1732/3–1791) Tāj 
al-‛arūs som huvudkälla. Andra viktiga 
källor var Ibn Manẓūrs (1232–1311) Lisān 
al‛arab och al-Fīrūzābādīs al-Qāmūs. 
Derenbourg (1895, s. 45) som hade öga 
för träffande karakteristik ansåg Lane vara 
den siste av de arabiska lexikograferna. 
Uppgiften var överväldigande och trots att 
Lane började med sitt arbete redan 1842 
hade han vid sin död bara kommit till 
konsonanterna fā’ och qāf (den 20 och 21 
av 28 konsonanter) i det arabiska alfabetet. 
1957 inledde man i Tyskland fortsättningen 
på detta verk (Wörterbuch der Klassischen 
Arabischen Sprache) börjande med den 
följande konsonanten kāf. Nu, 60 år senare 
har man kommit till den därpå följande 
konsonanten lām. Om den arabiska lexiko-
grafin, se Haywood 1965; Carter 1990; om 
Lane och ordboken, se Thompson 2010.

107 Paret 1968, s. 8.
108 I West-östlicher Divan skriver Goethe: 

Unserm Meister, geh! verpfände / Dich, o 

Büchlein, traulich-froh; / Hier am Anfang, 
hier am Endte, / Östlich, westlich, A und 
Ω. Se även Mangold-Will 2014; Irwin 
1999, s. 96–97. 

109 Om Fleischers levnad, se Fück 1955, s. 170– 
173; Preißler 1990a; Mangold 2004, s. 69–
73; Ebert 2013. Att vi saknar en biografi 
över Fleischer är minst sagt överraskande. 
Holger Preißler skulle skriva den men 
hans förtida död kom i vägen. Mangold-
Will 2013, s. 157. Vi kan även leka med 
tanken om vad skulle ha hänt om Fleischer 
kommit till S:t Petersburg 1835 och Wallin 
träffat honom där under sin tid i staden.  
Se även s. 333, kommentar 197. 

110 Leipzig 1885–1888, vol. I 844 s., vol. 
II 796 s., vol. III 663 s. Hela vol. I 
är ”Beiträge zu Silvestre de Sacy’s 
Grammaire arabe”. I sin översättning och 
omarbetning av Casparis grammatik – 
Arabic Grammar som utkom 1859–1862 
– utnyttjade William Wright såväl Silvestre 
de Sacys grammatik som Fleischers kom-
mentarer och korrigeringar. Irwin 1992, s. 98.

111 Preißler 1990a, s. 9.
112 Fück 1955, s. 171; van Ess 1980, s. 39; 

Haarmann 1995, s. 73. 
113 Eller vem var skaparen av den franska 

trädgårdsmodellen för arabisk grammatik 
– basraiterna? 1895, då man iakttog 
100-års jubiléet av l’École spéciale 
des langues orientales vivantes, skrev 
Hartwig Derenbourg (1895, s. 45) att han 
ansåg Silvestre de Sacy och dennes elev 
Heinrich Leberecht Fleischer vara de 
sista representanterna av den basraitiska 
skolan. Irwin (1999, s. 94) kritiserar med 
fog Derenbourgh för att han inkluderar 
också Silvestre de Sacy i den basraitiska 
skolan, då denne enligt Irwin är en typisk 
representant för den kufiska med sin 
passion för ”linguistic irregularities and 
rarities”. Baber Johansens (1990, s. 77) 
sammanfattning att ”Fleischer transformed 
the Orient into grammar and lexicography” 
är uttömmande.

114 I en nekrolog över Martin Hartmann 
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(1851–1919) karakteriserar Becker 
den avlidne: ”Er war [...] ein wilder 
Trieb aus dem so wohlgeordneten und 
zurechtgeschnittenen französischen Garten 
der Fleischerschen Schule.” Becker 1967 
[1932/1920], s. 481. I nekrologen över sin 
lärare Jacob Barth (1851–1914) skriver 
Becker: ”Die Bartsche Lebensleistung 
zeigt nach Stoffwahl wie Methode alle 
Vorzüge, aber auch die unleugbare 
Einseitigkeit der Fleischersen Schule. Ihn 
interessierte die Sprache um der Sprache 
willen, und bei dem Schriftsteller war 
ihm der Wortlaut, das grammatikalische 
Verständnis, nicht der Inhalt die Hauptsache.” 
(Becker 1967 [1932/1915], s. 470–471) 
Den fleischerska skolan hade funnit sina 
själsfränder hos den basraitiska skolans 
filologer. Ibn Khaldūn (1989, s. 613) 
skrev: ”Vem som helst kan ha idéer och 
i sitt sinne vara klar över vilka idéer han 
önskar och ogillar. Ingen teknik krävs 
därför. Men kombineringen av ord för att 
uttrycka idéer fordrar däremot en teknik. 
Orden är tankarnas gjutform. Kärlen i vilka 
vatten hämtas från havet kan vara av guld, 
silver, snäckskal (pärlemor), glas eller lera. 
Men vattnet är ett och detsamma. Kärlet 
kan vara av olika material men vattnet som 
det rymmer förändras inte. På samma sätt 
är idéerna oföränderliga. Vad som skiljer 
sig är språkets egenskaper, vältaligheten 
allt efter nivån på ordkombinationerna och 
sättet på vilket ett yttrande överensstämmer 
med situationen det vill beskriva.” Med 
andra ord, hur man uttrycker sig är 
viktigare än innehållet i det man säger.

115 Jung 2011, s. 163.
116 Mangold 2004, s. 95.
117 Laila Guhlmann (f. Bellmann) 

sammanställde listan 1986 och den har 
publicerats med rättelser och utökningar 
i Hanstein 2013. Av finländare hittar 
vi Herman Kellgren (1846–1847), Karl 
Fredrik Eneberg (1870, 1871), Henrik 
Mikael Grenman (1881, 1882), Eduard 
Stenij (1882–1884) och Klas August 

Reinhold Töttermann (1875, 1876), och 
av svenskar Herman Napoleon Almkvist, 
August Fredrik Fehr, Anton Hacklin, Jonas 
Frederik Hesse, Carlo von Landberg, A. 
Ljung, Johan Teodor Nordling, August 
(Jacob) Schmidt, Joseph Seligmann och 
Esaias Henrik Vilhelm Tegnér. Se även 
Reuschel 1959b, s. 433–436; Preißler 
1990b, s. 29–31. Om leipzigskolan och 
dess representanter i silsilan från Reiske, 
se Fück 1955, s. 170–173, 241–242, 
309–313; Liebrenz 2013.

118 Redan i Paris hade Fleischer åhört Caussin 
de Perceval den yngres (1795–1871) 
föreläsningar i det talade språket. Reuschel 
1959b, s. 423; Preißler 1990a, s. 9.

119 Praetorius 1895; Preißler 1995; Johansen 
1995; Ebert 2013, s. 23. Redan 1837 
hade Fleischers ärkerival Heinrich Ewald 
tillsammans med sex andra orientalister 
grundat en orientalisk tidskrift, Zeitschrift 
für die Kunde des Morgenlandes. Av 
grundarna var två senare med i ZDMG 
nämligen Emil Rödiger och Hans Conon 
von der Gabelentz. De fyra återstående 
var: J.G.L. Kosegarten (1792–1850), 
Ch. Lassen (1800–1876), C.F. Neumann 
(1793–1870) och Friedrich Rückert. 
Tidskriften utkom mellan 1837 och 1850 
med sju volymer, d.v.s. delvis samtidigt 
med ZDMG. Enligt Baber Johansen (1994, 
s. 80) hade även grundarna för denna första 
tidskrift planer på att grunda ett tyskt 
orientsällskap, men troligen av politiska 
skäl var de tvungna att överge idén. För den 
som förväntat sig att få läsa om en tvekamp 
mellan lärda tidskrifter, mellan Leipzig och 
Göttingen, mellan Fleischer och Ewald, 
är verkligheten en besvikelse. Ewald var 
tvungen att lämna Göttingen redan efter vol. 
1 och från och med vol. 4 var Ch. Lassen 
ensam utgivare. Redan för vol. 2 hade man 
svårigheter att få lämpliga manuskript att 
publicera. Preißler 1995, s. 256–257.

120 Se ytterligare om situationen vid 
tidpunkten för Wallins hemkomst i Palva 
1982, s. 108–109.
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121 Om Forsskål och resan till Lyckliga 
Arabien, se Resa till Lycklige Arabien. 
Petrus Forsskåls dagbok 1761–1763; 
Rasmussen (red.) 1990; Wiesehöfer und 
Conermann (Hrsg.) 2002; Klaver 2009; 
Hamilton 2011b; Hansen 1962; Bæk 
Simonsen 2004, s. 90–116; Osterhammel 
2010, s. 261–264; Harbsmeier 1992; 
Feuerhahn 2001; Achermann 2002; Carhart 
2007, s. 27–44; Lifschitz 2012, s. 104–109. 
Michaelis frågor skickades till deltagarna 
i expeditionen efter att resan påbörjats, 
men de nådde Carsten Niebuhr – den enda 
överlevande – först på återresan.

122 Wallin 2010, s. 344.
123 Wallin 2010, s. 346.
124 Johansen 1990, s. 75–79.
125 Karlsohn 2012, s. 75; Robertson 2015. 

En god sammanfattning av utvecklingen 
mellan 1790 och 1840, av den moderna 
lärdomens formativa tid i Tyskland och av 
Wilhelm von Humboldts roll ges i Watson 
2010, s. 225‒237; angående tidigmoderna 
akademikers omvandling till moderna 
forskare, se Clark 2006.

126 ”Filologin är den exakta vetenskapen om 
andens frågor.” Renan 1890, s. 149. I en 
not (69, s. 506) tillägger Renan: ”j’ai pris  
le mot de philologie dans le sens des 
anciens, comme synonyme de polymathie” 
(jag använder ordet filologi i den betydelse 
det hade under antiken, som synonym till 
mångkunnighet).

127 Klinge 1989, s. 95.
128 Klinge 1989, s. 97.
129 Knapas 2010, s. 21. En utmärkt utläggning 

om ”det romantiska universitetet”, trots att 
benämningen saknade full täckning i verklig-
heten, finns i Karlsohn 2012, s. 73–109. 

130 H.A. Reinholms arkiv Hu 96, s. 280. 

Att studera ett s.k. ”Orchideenfach”, var 
problematiskt inte bara i Finland utan även 
i det kulturvänliga tyska klimatet på 1820- 
och 1830-talen. Sabine Mangold (2004, s. 69) 
skriver: ”Das orientalistische Studium war 
im Gegensatz zu Theologie, Medizin oder 
Jura eben kein Brotstudium.” 

131 Uggla 2012, s. 18–19.
132 Richard Tarnas, Cosmos and Psyche; 

citerad av Szpiech 2013, s. 135.
133 Om Wallenius, se Stenij 1925, s. 273; 

Aalto 1971, s. 35; Karttunen 1997; 
Karttunen 2011, s. 107–108. Se även  
s. 331, kommentar 187.

134 Om Geitlin, se Stenij, 1925, s. 273–279; 
Aalto 1971, s. 35–36; Karttunen 2011, 
s. 188–192. Wallins Lectio præcursoria 
till hans avhandling innehåller försiktig 
kritik mot Geitlin då undervisningen 
”begränsat sig till Luqmāns berömda men 
slitna berättelser”, dessutom ”[f]rånsett de 
senaste fem åren har man inte ivrat för  
den utmärkta persiska litteraturen”.  
Wallin 2010, s. 287 (latin)/315 (svenska).  
Dessa fem år arbetade Geitlin med sina 
persiska publikationer och förarbetet till 
den persiska grammatiken som utkom 1845.

135 Wallin 2010, s. 290 (latin)/317 (svenska).
136 Wallin 2010, s. 290 (latin)/316 (svenska).
137 Wallin 2010, s. 290–291 (latin)/317 (svenska)
138 Om al-Ṭanṭāwī, se Öhrnberg 2010, s. 77; 

om ‛Alī Nidā al-Barrānī, se Öhrnberg 
2012, s. 35–37.

139 Stenij 1925, s. 280–281.
140 Om den tilltänkta resan, se Öhrnberg 2010, 

s. 56–63. Det är som Jonas Ellerström 
(1997, s. 127) har sagt: ”[m]an reser för 
att komma till, men också för att komma 
bort”. 
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Om utgåvan

I band 6 av Skrifter utges Georg August Wallins samtliga kända dagböcker 
och brev från perioden 9 augusti 1849 till 11 maj 1850, hans ansökan 

om professuren i orientalisk litteratur från december 1849 och hans arabiska 
anteckningar i en tryckt arabisk kalender för året 1849–1850 (AH 1265–1266). 
Därtill är två brev skrivna av Gabriel Geitlin till Wallin inkluderade i bandet. 
Allt som allt utges här 23 lägg dagboksanteckningar, tolv brev skrivna av 
Wallin (11/10 1849, 26/10 1849, hösten 1849, trol. 11 1849, 5/12 1849, 11/1 
1850, 6/3 1850, 25/3 1850, 6/4 1850, 9/4 1850, 6/5 1850 och 11/5 1850), två brev 
till Wallin (18/11 1849 och 8/1 1850), 12 sidor med Wallins originalanteck-
ningar på arabiska i en tryckt arabisk kalender, 2 originalsidor med Wallins 
ansökan om professuren och 1 originalsida med hans meritförteckning. 
Originalet (trol. 11 1849) till ett av breven skrivna av Wallin är försvunnet 
och därför utgivet i Skrifter 6 enligt den i Georg August Wallins resean-
teckningar 1864–1866 utgivna versionen. Manuskriptbeskrivningarna gäller 
endast dokument skrivna av Wallin och endast originalhandskrifter.  

Georg August Wallin kom fram till Alexandria den 13 december 1843. Han 
hade ca ett halvt år tidigare rest från Helsingfors via Hamburg, Paris, Marse-
ille och Konstantinopel till Egypten. Resan var en forskningsresa och huvud-
avsikten var att undersöka de arabiska dialekterna i Egypten och på Arabiska 
halvön och bekanta sig med wahhabiternas läror. Dagen innan Wallin reste 
från Alexandria till Kairo antog han den påhittade identiteten som muslimen 
ʽAbd al-Wālī från Centralasien. Under återstoden av sin ca sex år långa 
forskningsresa levde han som arab och muslim. Hemresan inledde Wallin i 
Alexandria den 9 augusti 1849.

Dagboksanteckningarna i Skrifter 6 är från Wallins resa hem till Helsing-
fors, från Alexandria till London. De innehåller beskrivningar av resan 
genom Europa och från hans vistelse i London vintern 1849–1850. Breven 
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inkluderade i Skrifter 6 och skrivna av Wallin, är alla skickade från London 
och är till innehållet liknande dagböckerna. Wallins korta arabiska kalende-
ranteckningar påbörjades under återfärden från Persien 1849 och fortsattes 
under resan genom Europa och den första tiden i London 1850. Hans ansökan 
om professuren i orientalisk litteratur är skriven av Carl Hartmansdorff efter 
diktering av Gabriel Geitlin i Helsingfors i december 1849. 

Wallin skrev dagbok på svenska och baserade sina brev på dessa dagboks-
anteckningar. I utgåvan är materialet ordnat gruppvis med kalenderanteck-
ningarna först, därefter dagboksanteckningarna, sedan breven och slutligen 
ansökan om professuren i orientalisk litteratur. Inom avsnitten är ordningen 
kronologisk. Materialet är sammanhängande utan längre avbrott. Inga teck-
ningar förekommer. 

Wallin skrev på flera olika språk och använde sig av fyra olika alfabet: 
det latinska, det arabiska, det kyrilliska och det grekiska (i Skrifter 6 dock 
endast det latinska och det arabiska). I utgåvan är främmande ord och uttryck 
skrivna med latinskt, grekiskt eller kyrilliskt alfabet översatta och kommen-
terade i den löpande kommentaren och i ordförklaringarna. Främmande 
ord och uttryck skrivna med arabiskt alfabet är translittererade till latinskt 
alfabet i den löpande texten. Originalet, en språkligt korrigerad version och 
en översättning återfinns i den löpande kommentaren. Hela brev på arabiska 
är återgivna enligt originalet med en översättning till svenska.  
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Anvisningar för läsaren

Utgåvans material är återgivet diplomatariskt enligt originalhand-
skrifterna. En del normaliseringar har gjorts för att underlätta förstå-

elsen av materialet. Dessa normaliseringar gäller främst användningen av 
versaler, skiljetecken och diakritiska tecken (undantaget Wallins arabiska 
translittereringar i vilka diakritiska tecken inte har införts). Normaliseringar 
och konsekvensrättelser har företagits i följande fall:

-   Kompletteringar har tillfogats inom [ ] i de fall läsningen av texten  
 annars försvåras.

-   Enstaka bortfall av bokstäver har tillfogats inom [ ] i de fall läsningen  
 av ordet annars försvåras.

-   Enstaka ord som inte har kunnat tolkas är markerade med [oläsligt].
-   Sidbyte i originaltexterna har markerats med .
-   I Arabisk kalender har fortsättning av föregående dags aktivitet  

 markerats med ~.
-   Gemen bokstav återges med versal i början av mening.
-   Understrykningar återges med kursiv. 
-   Utelämnade punkter har införts.
-   Överstrykningar, tillägg, ändringar o.s.v. av Wallins hand i original- 

 texten återfinns i avsnittet ”Ändringar i handskrifterna”.

Allmänna principer för translitterering i utgåvans redaktionella texter:

-   Arabiska ortnamn med egyptologisk anknytning och med etablerad  
 svensk form återges i dess svenska form. Övriga ortnamn translit- 
 tereras från arabiskan.

-   Arabiska translittererat enligt Encyclopaedia of Islam Three (EI3).
-   Persiska translittererat enligt Steingass 1892. 
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Arabiska personnamn

Det arabisk-islamiska manliga namnskicket placerade sin bärare ganska exakt 
i samhället.

Namnet består i princip av fem olika namnkategorier:
ism, personligt namn som fås vid födseln (t.ex. Muḥammad)
nasab, faderns namn (t.ex. ibn Yaʽqūb, Jakobs son)
nisba, ett eller flera beskrivande namn som berättar varifrån han är hemma, 

var han studerat, vad hans yrke är, vilken islamisk lagskola han bekänner 
(t.ex. al-Shāfiʽī, person som tillhör den shāfiʽītiska lagskolan)

laqab, eventuellt hedersnamn, inte alla förunnat, eller möjligen öknamn 
(t.ex. Majd al-dīn, religionens ära; al-Ḥāfiẓ, en som kan Koranen utantill; 
al-Jāḥiẓ, glosögd)

kunya, sonens namn sätts till faderns namn efter att sonen har fötts (Abū 
al-Ṭāhir, Ṭāhirs far).

Därmed får vi: Abū al-Ṭāhir Muḥammad ibn Yaʽqūb Majd al-dīn al-Shā-
fiʽī al-Azharī al-Dasūqī al-Miṣrī. Denna Muḥammad, som är son till Yaʽqūb 
och far till al-Ṭāhir, bekänner sig till den shāfiʽītiska lagskolan, han har 
studerat vid al-Azhar, och är hemma i staden Dasūq i Egypten. Hans laqab 
”religionens ära” visar att han sysslar med och uppskattas inom den reli-
giösa lärdomen. Han kallas möjligen Abū al-Ṭāhir, men också Muḥammad är 
möjligt, eller Ibn Yaʽqūb eller Majd al-dīn eller något av nisborna.

Många av Wallins vänner i Egypten bär det personliga namn (ism) ʽAbd + 
någonting (t.ex. ʽAbdallāh, guds tjänare). Inom islam anser man att gud har 
99 ”sköna namn” (asmāʼ al-ḥusnā), det vill säga attribut till gud i Koranen. 
Dessa attribut sätts till ordet tjänare för att bilda personliga namn. t.ex. ʽAbd 
al-Khāliq, skaparens tjänare.

Det arabisk-islamiska namnskicket kvarlevde praktiskt taget oförändrat 
ända till 1900-talet då det började förenklas. Om allt detta kan man läsa 
utförligare i Schimmel 1993.
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Translitterering av arabiskan och persiskan hos Wallin och i utgåvan

Arabiskan skrivs med en annan skrift vilket gör att återgivandet av den med 
vårt latinska alfabet utgör ett problem. Då den lärda världen inte har lyckats 
ena sig om en enhetlig translitterering måste man välja något alternativ och 
i dagens värld med engelskan som lingua franca är det naturligt att ta det 
engelska som utgångspunkt. Det överraskande är att Wallin efter några strä-
vanden med bl.a. att följa Edward William Lanes olyckliga och kritiserade 
transkription från 1830-talet mycket snabbt skapade sig ett eget system som 
står nära dagens engelska. Det är kanske skäl att påpeka att skillnaden mellan 
translitterering och transkribering är den, att i den förra är det inte nödvän-
digt att känna till uttalet av orden då man överför bokstav för bokstav från 
ett skriftsystem till ett annat, medan man i transkription åtminstone syftar 
till att göra det möjligt för läsaren att uttala det skrivna. Wallins system är 
någonting mellan dessa båda.

I den första spalten har vi det arabiska alfabetet, sedan namnet på 
bokstaven, därefter följer de olika formerna Wallin använder, och till slut 
det system som utgåvan använder.

’/alif/hamza  a/ā/’  a/ā ا/ء
bā’   b  b ب
tā’   t  t ت
thā’   th  th ث
jīm/hårt g (i Egypten) j  j/g ج
ḥā’   h/hh/ch/ḥ ḥ ح
khā’   kh  kh خ
dāl   d  d د
dhāl   dh  dh ذ
rā’   r  r ر
zāy   z  z ز
sīn   s  s س
shīn   sj/sch/sh sh ش
ṣād   ṣ  ṣ ص
ḍād   ‛d/ḍh/ẓ/ḍ ḍ ض
ṭā’   ṭ  ṭ ط
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ẓā’   ṣ/ḍ/ḍs  ẓ ظ
‛  ’/‛   ain‛ ع
ghain   gh  gh غ
fā’   f  f ف
qāf   ’/ḳ/q  q ق
kāf   k  k ك
lām   l  l ل
mīm   m  m م
nūn   n  n ن
hā’   h  h ه
wāw   v/w  w و
yā’   j  y ى

Den klassiska arabiskan har endast tre vokaler: a, i och u men i de olika 
dialekterna kommer även ett antal andra till användning. Diftongen ”ai/ay” 
återger Wallin bland annat med ē och diftongen ”au/aw” med o.

Persiskan skrivs också med den arabiska skriften, men inkluderar dessutom 
några konsonanter som saknas i arabiskan (se Wallin 2014, s. 471, kommentar 
252). Vid translittererandet av dessa följer utgåvan Steingass 1892.
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S
17 apr il 1849 – 8 mars 1850

Arabisk kalender
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Arabisk kalender med Wallins anteckningar
kr isten t ider äkning 17 /4 1849 –8 /3 1850

islamisk tideräkning 23 Jumā dā  al-ūlā  1265–23 
Rabī  al-thā n ī  1266

Wallin köpte i Kairo  en tryckt arabisk kalender som börjar den 
1 Rabī‛ al-thānī 1265 (24/2 1849) och slutar den 7 Jumādā al-ūlā 

1266 (21/3 1850). Wallin gjorde egna personliga anteckningar i den tryckta 
kalenderns marginal. Dessa anteckningar börjar den 23 Jumādā al-ūlā 1265 
(17/4 1849) och slutar den 23 Rabī‛ al-thānī 1266 (8/3 1850). Strängt taget 
borde därför eventuellt början av kalendern ha publicerats i Skrifter 5, som 
behandlar material fram till slutet av juli 1849. Se Wallins brev i Skrifter 5 
för närmare beskrivningar av de händelser som nämns i kalendern fram till 
avresan från Alexandria i augusti 1849.

Här publiceras endast de dagar i kalendern som har egna anteckningar av 
Wallin i marginalen. Anteckningarna är av varierande karaktär. Under kalen-
derns första månader då Wallin ännu befann sig i Mellanöstern är anteck-
ningarna en slags resedagbok, under färden genom Europa är de en lista över 
orter som han passerar och under tiden i London påminner anteckningarna 
om de listor över utgifter som Wallin förde under sin tid i Kairo. 

Anteckningarna är alla på arabiska men förkortningen av engelskans 
pence (p) skriver Wallin med persiskans p (پ) eftersom bokstaven saknas i 
arabiskan. Kalenderns islamiska datum är konverterade till den kristna tide-
räkningen inom hakparentes.

WALLIN VI.indd   59 30.12.2015   12.32



60

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

WALLIN VI.indd   60 30.12.2015   12.32



61

Wallins kalenderanteckningar i december och januari 1849–1850  

för den muslimska månaden s.afar.
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9 august i  1849 – 14 februar i  1850
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9 augusti  1849 – 14 februari  1850

- 9 Aug. 1849. Gick ombord [på] Lloyds ångfartyg Schild i 
nästan för god tid,9 i thy att vi fingo vänta ombord nästan tre timmar före 
dess afgång. Ännu i sista stunden skulle jag ha nöjet bevittna det skråliga 
gräliga Orientaliska lifvet i ett gräl som uppstod mellan båtmännen om äran 
att få föra oss ombord på ångfartyget. Vi hade redan lastat våra saker på 
en båt då starkt gräl uppstod mellan dess trenne män, af hvilka en skulle 
tvingas upp tillbaka i land. Grälet slöts så att våra saker flyttades i en annan 
båt. Jag och min reskamrat Polacken10 voro på andra platsen o. funno der ett 
ganska nätt sällskap bestående af en Engelsk Ingenieur en Tysk från Trièste, 
tror jag, en sorts handelsman eller handtverkare, för öfrigt en dunmer [sic] 
Junge o. den ofördragligaste af hela sällskapet; vidare en Italienare, en 
handels commis för Franska hus som hade rest vida omkring i America o. 
Havanna o. Gud vet hvar; vidare en ung man af omkring 17 år o. en dummer 
Junge som föregaf sig vara Tysk utan att kunna tala ren tyska o. förmodad 
af oss att vara Holländare eller något sådant, hvilket han dock sjelf halstar-
rigt nekade. Mitt förnämste sällskap utgjorde Engländaren fullkomligen ett 
uttryck af sin nations charakter, en torrolig man med ett eget småttskratt åt 
ena sidan. Klock. omkr. 2 gåfvo vi oss ut. Ända till sista stunden hade Bar. 
v. Wrede med sin reskamrat Brehm plågat oss med afskedstagande.11 De 
hade nämligen enkoms kommit ombord för att ta afsked o. det gick ej af 
för mindre än en butelj Champagner. De ha både jämnte flere andre legat i 
Alexandria för att göra sig färdige till deras ämnade resa till källorna af hvita 
floden, hvartill Bar. v. Müller förskjuter pengarna.12 Resan tyckes verkeligen 
skola gå för sig; men med Wrede i spetsen, hvad deraf kan bli af resultat, 
vet jag ej. Dock må han väl vara lika så god om ej bättre än tjogtals andre 
resande. – Vår väg gick på öppna hafvet och ehuru hvarken vinden eller 
sjön var hög var dock hela vårt sällskap sjukt utom Engelsm. och jag. Efter 
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två dagar tror jag kommo vi dock närmare land mot Candia o. kort derpå 
sågo vi på afstånd ön Cerigo o. Cap Matapan och högre upp ön Sapienzia 
o. måndagen d. 13 kastade vi ankar i Corfou i desss [sic] ypperliga hamn. 
Staden här såg mig vacker o. treflig ut o. i synnerhet landthusen i bugten åt 
Wester om staden. Fästningsverken från de gamla Venetias tider syntes ett 
ypperligt arbete vida öfverträffande de nyare Engelsmännen anlaggt på den 
mindre holmen gentemot staden.13 Det gjorde ett eget intryck på mig att åter 
se en Europeisk stad; dock ej så mycket jag trodde. För öfrigt var hamnen 
mycket fattig på fartyg o. staden torde hufvudsakligen uppehålla sig blott på 
den Engelska garnison som ligger här o. såsom öfver allt lefver på bättre o. 
frikostigare fot än öfverhufvud annat folk. Som vi kommo från Egypten o. 
voro i Quarantaine kunde vi till vår förargelse ej gå i land o. besöka de vackra 
promenader som här skola finnas.

Vi blefvo liggande här ungefär fyra timmar för att taga kål; hvartill jag 
väl tyckte ej behöfts så lång tid, men folket om bord tycktes ha mycket 
af Italiens il dolce far niente,14 ehuru de till största delen voro Ilyrier o. 
Dalmatier och i allmänhet af Slaviskt ursprung.15 De så väl som deras språk 
hade tycke af Ryssarne o. de kunde   till en del förstå oss då vi tilltalade 
dem på Ryska. Dock den klingande o. ljudfulla slaviska accenten man hör 
i Ryskan har fördunstat o. gifvit rum för den förståndigare Italienska ehuru 
äfven dess ether förflugit hos dem. Från Corfou såsom dittils från Candia 
gick vår väg oupphörligen genom skär och längs land; men äfven här som 
öfverallt i dessa haf var allt kalt o. sterilt åtminstone så mycket man kunde se 
från sjön. In i landet på öarna skall finnas gröda o. rik vegetation men deraf 
synes intet på kusterna. Här o. der dock ju högre upp vi kommo voro äfven 
strandhöjderna betäckta med småbuskväxter o. gåfvo utseendet af hed. Men 
sjelfva hafvet var så älskeligt man kan tänka sig[.] Det var här nu nästan 
platt lugnt som en spegel o. ehuru ej så djupt blått som ute hade det en färg 
spelande mellan ljusblå och ljusgrön som var särdeles ljuf. Himmelen var 
Medelhafvets vanliga blåa himmel, men jag var långt ifrån att finna den 
nu efter mina färder i Egypten o. öknen så blå som då jag först korsade 
häröfver kommen från vår Nords gråa himmel. Äfven i de sköna aftnarna 
sökte jag förgäfves återfinna den lugna salighet jag så ofta njutit i Egyptens 
o. Arabiens. Alla voro nu friske af passagerarne o. i stället för att sofva dagen 
om som vi gjort på hafvet suto vi nu alle uppe på däck o. dels pratade dels 
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läste dels njöto af vädret. I Pola sågo vi på något afstånd en praktfull ruin 
af en gammal Romersk Amphitheater o. en vacker båk byggd på en särdeles 
liten ö som vi foro tätt förbi. Här o. ju högre vi kommo upp i Adriatiska 
hafvet blefvo stränderna vänligare o. grönare med tätt på hvarandra följande 
små byar o. städer som sågo särdeles trefliga ut. Närmaste landet bestod 
af små låga höjder af kalksten höljda af en svagare skorpa af mull, hvarpå 
vegetationen frodades. Den vilda bestod allt ännu af blott täta buskväxter 
och blott omkring byarna skönjdes skof mest af Cypresser o. allehanda lägre 
fruktträd. Längre in åt Öster begränsades utsigten af högre bergsträckningar 
hvaraf då och [då] framstod någon högre topp. Det låg dock öfverhufvud en 
tjock luft o. dimma öfver hela landskapet o. visade ej det transperanta som 
ligger öfver bergen o. höjderna Nildalen o. i Arabien. Thorsdagen den 16 

landade vi i Trieste o. som Quarantainen var gjord under vägen behöfde vi ej 
vänta här mer än någon timma för att få fri pratica. Hela quarantainen under 
vägen bestod deri att då vi i Alexandria kommo ombord vi en gång öppnade 
våra kappsäckar o. ett stycke af en näsduk stoppades fram ut mellan locket 
för att visa det de blifvit öppnade. Det var således intet annat än det fadaste 
gäckeri!! Ankomne här i Trieste kom en läkare om bord o. besigtigade oss i 
största hast o. förklarade oss fria att gå i land. Min polske reskamrat var den 
ende som han på hans bleka utseende tyckte vara sjuk, men nöjde sig med 
hans försäkran att befinna sig fullkomligen väl. Visitationen af tullmännen 
var högst lindrig o. nobel. De sade ingenting om de nära 2  tobak jag hade 
med mig. Blott en värdshusgarçon hade kommit om bord o. som han såg mig 
i sällskap med den Eng. Ingeneur inviterade han mig till sitt hotel. Vi följde 
vår Italienska Handelsagent till Hôtel National förut kalladt Metternich o. 
funno oss snart i ordning i ett stort vackert rum i det bästa värdshus här.16   

- Aug. 16. Vi sökte först upp vårt Ryska Consulat o. afläm-
nade der de bref vi hade med från Fock i Alexandria. Vi blefvo väl o. artigt 
emottagne om ock ej mer o. försäkrade af Consulen att om hans familj ej 
vore förrest han ej skulle tillåta oss bo annorstädes än i hans hus o. härjämnte 
anmodade att om han på något sätt kunde vara oss till tjenst vi måtte ge 
honom nöjet deraf.  Roligast var vår gång till Consulatet som vi gåfvo 
oss ut att söka upp på må få. Gatorna voro lifliga och rörliga o. torgen o. 
bodorna rikt försedda nog ehuru ej jämnförbara med Petersburgs o. Paris’. 
Ett eget intryck gjorde på mig quinnorna i allmänhet, obeslöjade och beseiga 
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af alla som de gingo med deras oftast mera tyska eller slaviska än italienska 
ansigten. I Europeiska städer är dock öfver hufvud mera lif o. mera rörelse 
än i de Orientaliska ehuru i de sednare är mera skrik o. stoj. Staden är öfver-
hufvud vacker o. byggd i en nyare smak jag vet ej om det Italienska eller 
det tyska elementet är mera öfvervägande. På eftermiddagen gjorde vi en 
promenad upp på höjden mot N. om staden o. suto länge der o. njöto af den 
härliga utsigten öfver den underliggande staden o. sluttningarne rundtom-
kring, fulla af trädgårdar och små landthus. Det pompösaste var dock sjelfva 
hafvet o. hamnen rik på fartyg ehuru ej så full som jag kunnat vänta. Hamnen 
är dålig egentligen blott en red o. utsatt för alla vindar från hafvet. Här uppe 
på höjden satte vi oss att hvila o. förnöjde oss med den härliga utsigten och 
åto derjämnte drufvor som vi ehuru med något krångel hade fått i ett litet 
landthus. Gumman som hämtade oss dem med det goda dricksvattnet var 
fryntlig och treflig ehuru hennes stuga och hennes barn ej voro särdeles 
rena eller propra. Sedan vi åter kommit ned spatserade vi omkring på de 
nu lifligare gatorna och jag fröjdade mig åter åt en rörlig Europeisk afton, 
som man alldrig har i Orienten. I en hyrvagn begåfvo vi oss sedan till en 
trädgård kallad Rosetti der ett utomordentligt stort sällskap var församladt 
o. suto i cotterier om små bord o. hörde på en militär musik corps som med 
utmärkt precision och artistighet utförde allehanda potpourrier. Musiken så 
väl som det vackra o. anständiga sällskapet gjorde särdeles intryck på mig. 
I synnerhet fruntimren. Man var i allmänhet belåten med små förfriskningar 
af lemonad och is och annat som starkt contrasterade emot vår Nords dumma 
pretentioner. Kl. omkring 10 var allt slut o. begaf sig hemåt i sakta spatser-
gång längs de stora breda gatorna. 

- Aug. 17. Drucko caffe ute o. gingo omkring för att besörja 
allehanda. Middagstiden gaf jag mig såsom i går ut i en liten båt för att ta mig 
ett sjöbad som här är ett stort nöje. Sedan om bord på ett här liggande svenskt 
skepp från Westervik o. helsade på dess kapten Engström. Han var en mycket 
tyst o. sakta man. Middag i vårt Hotel der mycket gäster alltid äro närva-
rande o. efter en liten middagshvila ut på promenad först genom de vackraste 
gator af staden Corso och sedan ut öfver åtskilliga vägar o. trädgårdar upp 
till en präktig ekskog. Togo oss under vägen en lemonad i en Hosteria. I 
ekskogen gamla fula flickor. Mötte här Norrske Captenen Glattved o. gingo 
i hans sällskap åter ned. Spatserade litet omkring o. togo förfriskningar i 
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Rosetti trädgården och begåfvo oss sedan till den lilla Mauroner theatern, 
der några små scener uppfördes; en tragisk som utfördes med mycken falsk 
öfverdrifven pathos tämmeligen afsmaklig o. en annan mera comisk eller 
vaudeville artig med stor skicklighet o. behag. Auditorium var högst fåtaligt 
men alla blandade sig med hvarandra handtvärkaren i sina hvardagskläder o. 
den coifferade damen. Mössor o. hattar höllos på hufvudet efter behag o. der 
var intet tvång o. intet gêne. Huru fine o. förståndige är dock sydlänningen i 
jämnförelse med oss. Med allt det gick allt på det anständigaste till.

- Aug. 18. Om morgon stark kanonad till ära för Öster- 
rikiske Kejsarens födelsedag. Såg åtskillig militär: ett landtvärn af bönder 
klädde lika i svart med korta böxor räckande till knäs, men ej fastknäppta 
der utan vidt kringflaxande såsom vanligt här hos bondfolket. Ett annat 
som tycktes mig vara ett sorts borgar garde visade män hvars likar jag förr 
alldrig sett i någon sorts militär: de sågo uteslutande ut alle som herrar så 
väl i deras uniform af blå surtout med hvita knappar etc. som ännu mera 
o. i synnerhet i deras ansigten o. drag, Jag kunde i platt ingen igenkänna 
den gemene soldaten. Det var stark rörelse på gatorna af spatserande af 
alla stånd o. alle kön[.]  Lågo hemma i hotelet o. vräkte under varmaste 
middagstimmorna med Glattved som kom hit o. tillsammans med hvilken 
vi åto middag. Mot aftonen lång promenad att se på illumination. Den var i 
allmänhet usel liknande den vanliga gammal modiga svenska hos oss: fyra 
ljus i hvart fenster. Börsen o. den stora dervid liggande Cacern utmärkte 
sig till en del genom deras upplysning. I en sorts transparant i den sednare 
syntes den unge kejsarns namn i Gaseld. För öfrigt var intet att se af hela 
ilumination utom den lifliga rörelsen af spatserande. Vi togo ock derföre vår 
tillflykt först till Rosettis trädgård, der vi togo någon förfriskning o. sednare 
efter vår promenad till Börsen, der vi suto o. läste tidningar. Besörjde i dag 
våra pass o. besökte i anledning deraf Grefve Cassini vår Consul. Mannen i 
Öster. pass Contoiret en äkte Öster[r]ikare, en stor gemüthlich skitpratare.

- Aug. 19. Fult väder börjar: kallt o. mulet o. då o. då regn-
byar. Bittida gick om bord till Glatved ensam: min reskamrat rädd för fula 
vädret gick i caffet. Simmade vid hans skäpp: åt frukost på the o. satt hos 
honom till middagstid. Språng med våra pass o. våra saker. Tobaken som togs 
af mig i tullen. Sedan allt var lämnadt i diligence comptoiret gick till caffet 
med Glatved, drack caffe o. vidare ett glas punch o. kl. 8 packade oss in i 

D A G B O K  ·  9  A U G U S T I  1 8 4 9  –  1 4  F E B R U A R I  1 8 5 0

WALLIN VI.indd   77 30.12.2015   12.32



78

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

vagnen. Fult väder, god plats i vagnen. Sågo intet af landskapet som måste 
vara härligt. Beständigt anblicken af Trieste stundom synlig stundom undan-
gömd der vi gingo på vägen som slingrar sig omkring höjderna stigande 
omärkligt på dessa upp till bergsplateaun. Åska o. blixt hvaraf stund på stund 
landskapet upplystes med ett phosphoriskt sken som räckte sekundstal: detta 
en liten ersättning för det vackra landskapet vi ej sågo. Såfvo en gemen sömn 
i diligencen. 

- Aug. 20. Om morgonen fram till Udine en äkta italiensk 
stad. Dröjde här 1½  timma: drucko caffe. Här fingo ressällskap af 6 Italienske 
studenter: unge gossar om 18–20 år muntre o. glade: ämnade till Padua för 
att bestå Semester examen in mathematicis:17 nu få studenter ej dröja längre 
i Padua än 48 timmar: deras sympathie till deras regering etc.18 Nu sågo land-
skapet ehuru fult o. regnigt väder vackert: allt slätt längst i höger begränsadt 
af stor bergskedja som stod i dimmigt blått sken: allt hade tycke af persiskt 
landskap: blott här rikare cultur. Foro hela vägen på chaussée genom en 
allée o. på ömse sidor trädgårdar o. dura fält: ofta byar och större o. mindre 
byar: o. större enstaka herregårdar: då o. då äfven förfallna slott: allt tycktes 
behöfva reparation: mycken smuts: ingenstädes ett hus: åto middag i Coneg-
liano. Om aftonen i Mestre: härifrån o. under hela natten på vägen hördes 
bomberna som kastades på Venedig:19 voro blott tre nu i vagnen o. såfvo 
tämmeligen bequämt[.] Kl. 3½  fram till Padua: jag något enrhumerad. Togo 
in tillika med en Tysk tror jag polsk jude vår reskamrat i diligencen i ett 
värdshus. Om natten i början på natten låg om bergen ett underligt sken hvars 
like jag alldrig sett liknande den eld som spirituosa ge då de brinna. 

-  Aug. 21. – Vandrade omkring i Padua, besågo Univer-
sitetet: dess Auditorium mörkt och sombre med snart pulpeter förstörda 
af auditorernes knifvar: stort utan egentlig catheder: väggarne åt gården 
o. portgången o. åt alla gångar fullsatta med vapen o. adelstäcken af män 
som på ett eller annat sätt utmärkt sig här: till stor del jurister: nedanom 
latinska inscriptioner med namnen  i allmänhet latinska sentencer öfverallt: 
på klockor etc. En liten flod går genom staden kallad piave med åtskilliga 
vackra små bryggor. Den liknar il Tagliamento med lågt grumligt vatten[.] 
Besågo vidare Magistratsbyggnaden: en stor gammal byggnad på en för liten 
plats: vandrade omkring på gatorna o. besågo magazinerna: vackra ehuru ej 
af största arten vackra quinnor dock ej så som jag väntat: dock italienskor ej 
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såsom i Trieste tyskor o. slavonskor: kyrkan S:t Antonio med vackra scluptur 
[sic] arbeten o. stora bildhuggeri figurer: vid den en bild af man ridande 
häst i brons: botaniska trädgården: liten men särdeles väl ordnad o. i bättre 
stånd än man kunnat vänta i en så gammal o. smått till fall lutande stad: min 
reskamrat finner sig helt o. hållet bedragen i sina föreställningar om Italien 
så här som under hela vägen: äfven i Egypten var han missnöjd: han tyckes 
ej kunna fatta det naturliga friska i lefnaden i södern: han är slav: af en ung 
ännu ej långt framkommen nation o. hans idol är det förfinade o. förbil-
dade Europa: han känner än ej behofvet af en återgång till naturen. Architek-
turen förekommer mig i allmänhet lätt o. graciös tillika med en liten sombre 
min: så som den sågs uti medeltidens o. äfven ännu i de sista decenniernas 
adel. Här fattas blott reparation o. efterlagning: hvitlimningen faller af och 
murarne bli gråa o. fula stundom beväxna med mossa o. andra bofälligheter 
som jag ofta ej kunnat undanhålla mig att jämnföra med de trasor o. den 
uselhet, hvari vår tids gamla adel oftast mer eller mindre faller. Dock gör det 
ej på mig ett alltför dåligt intryck: jag ser ofta en viss treflighet deri. Min 
reskamrat deremot skriker o. ahar förfärligt deröfver. Hvad jag förnämligast 
saknar är renlighet: icke som komme jag från ett renligare land än detta; men 
emedan jag just i dess ofta alltför utskrikna snuskighet vänt mig att tänka 
hela Europa såsom ett mönster på motsatsen. På aftonen i en theater som jag 
ej kan säga behagade mig särdeles. Tillbragte aftonen i en liten Thea. der en 
liten tragicomedie uppfördes högst dåligt o. tåpigt extasigt. En intermezzo 
af en liten aria högst medelmåttigt sungen af en högst behaglig ung flicka. 
Präktiga äro här caffehusen i synnerhet det af Pedrocchi som ligger invid vårt 
hotel. För öfrigt ej särdeles lif alldraminst för en universitets stad. 

- Aug. 22. Gingo af från den gamla universitets staden med 
våra saker på en liten skottkärra corettina till den invidliggande järnvägen o. 
här fingo vi vänta tämmeligen länge förän det gick af. Inskrefvo oss härifrån 
ända fram till Venedig: Gingo på järnvägen genom utmärkt vackert o. rikt 
landskap, öfverallt odladt och beboddt: byar o. små städer oupphörligen. 
Kommo omkr. kl. 11 fram till Verona: besågo här den utomordentligt vackra 
o. storartiga Romerska arenan o. vandrade för öfrigt litet omkring i staden. 
Äfven här förekom mig ruskigt o. något förfallande: genomfluten af en liten 
flod hvari pilbuskar hänga sina löf: vatten quarnar i mängd vid en bro: dåligt 
hotel vid poststationen alla grand Zeora di Moscovia; der vi ej voro nöjde 
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o. derföre begåfvo oss till en Osteria, der vi åto med Soldater. Kl. 2 gingo 
vi härifrån med diligenzen, der vi nu hade två medelåldriga fruntimmer till 
våra tvänne motsittare. De gåfvo sig all möda att förstå vår Italienska o. att 
lära oss deras vackra språk. Trakten var den härligaste o. rikaste nu närmast 
cuperad med lägre höjder med rik vegetation o. längre mot horizontranden 
af Alpkedjor. Passerade flera härliga stationer af hvilka i synnerhet en liten 
stad vid sjelfva randen af Lago di Garda, på hvars spegel klara grönblåa yta 
jag roade mig att kasta smörgås i kapp med en liten Italiensk pojke. Vidare 
gingo vi genom en utmärkt vacker liten fästningsstad genomfluten af små 
strömdrag: kallad Peschiera genomfluten af liten bäck Lameri för öfrigt gingo 
oupphörligen genom o. förbi små städer o. byar: o. på sista stationen fingo 
vi utbyta våra platser in uti vagnen emot förkabrioletten med ett nygift ungt 
par som hittils sutit der o. nu för aftonsvalkan troligen föredrogo insidan. 
Kl. öfver 10 kommo fram till Brescia som tycktes mig vara en något bättre 
o. välbehållnare stad än de jag hittils sett. Som vi dröjde här någon timma 
hade vi tid gå litet omkring i stora präktiga gångar o. corridorer som dra sig 
omkring de stora bodhusen för att så säga. Här tycktes vara rikt förråd på 
vatten som genom tappar oupphörligen runno i marmor bassiner. Här förlo-
rade vi vårt sällskap af fruntimren o. måste i dess ställe packa oss in i den 
jämnförelsevis trånga vagnen med tvänne män. I dag hade vädret klarnat af o. 
vi hade haft den ljufvaste luft o. i synnerhet på aftonen härliga färgskiftningar 
af eldhaf på topparne   af alperna ehuru jag alldrig fann den lugna saligheten 
af Egyptens o. öknens himmel. Mot aftonen blef det dock kallt o. ehuru in uti 
vagnen med trång o. instängd luft var det ej utan jag kände litet kallt.

- Aug. 23. Bittida på morgonen kommo fram till Treviglio 
till Järnvägs salongen der jag under väntan drack chocolade. Härifrån gingo 
på järnvägen med som jag tyckte större fart än förr. Vägen var närmast till 
ränderna beväxt o. planterad så att detta till en stor del förtog oss utsigten 
i fjerran. Landet för öfrigt tror jag det rikaste o. bäst cultiverade jag i min 
lefnad sett. Kommo i god tid fram till Milano o. togo här in i hotelet Zu d. 
drei Schweitzern. Gjorde en vandring i staden förbi o. in i den stora Domen 
Matri nascenti utan undantag den härligaste o. praktfullaste kyrka jag sett.20 
Fortsatte sedan vår vandring längs Strada Orientale till allmänna promenader 
o. längs vallen o. på mindre gator tillbaka. Staden behagar mig mer än hvad 
jag hittils sett här. Såsom all Italiensk architektur är den här lätt o. smaklig. 
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En av Wallins favoritsevärdheter, domen i Milano, avbildad på 1860-talet. 
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Gatorna vida bredare än jag väntat i en gammal stad. På aftonen en promenad 
till Arco di pace. Utsigten upp i från toppen af detta härliga portmonument 
öfver det rika Lombardiet o. öfver Schweitz’ berg hvaraf syntes Simplon o. 
andra toppar utomordentlig. Man lefver dock här! o. Italienarne huru artige 
o. hvilken bon hommie hjertligare vida o. jag ville säga ärligare än franso-
sens om ock kanske ej så förföriskt intagande för ögonblicket. Ehuru ej så 
lifligt o. rörligt som man kunde hoppas i en så stor stad dock vida mer å andra 
sidan än jag nästan väntat i Italien der man är van att tänka sig allt fallande 
o. förtynande.

- Aug. 24. Gick ut ensam: besökte åter den stora Dômen: 
än alldrig sett dess like i storartighet o. imposanthet. Vandrade till Polisen 
o. fick mig stempel på den lilla biljet man gifvit mig i stället för mitt pass. 
Efter åtskilliga andra vandringar kom till det stora Hospitalet der dageligen 
omkring 2600 personer vårdas. Här träffade mig min reskamrat o. vi gingo 
med en Cicerone af Hospitalets män omkring in [i] den grandiosa anlägg-
ningen. Allt prepareras här ifrån dess första primitiva råämnen: mjölet malas 
på egen quarn o. kläderna sys här etc. Det är en stad för sig sjelf. Besågo 
pharmacien o. laboratorium o. de ofantligt stora sjukrummen hvars luft 
förekom mig i allmänhet bättre o. renare än hvad jag varit van att se annor-
städes. Sjukdomar sågos här naturligtvis af alla möjliga slag o. bland quinno-
patienterna otaliga med de mest intagande o. intressanta drag. Byggnaden är 
gammal af en åldrig o. särdeles vacker architektur såsom alla andra här full 
af sculptur arbeten o. utvändigt af ett högst intressant utseende. Köket som 
allt annat här verkeligen kolossalt o. vida öfvergående det i Invalid Hospi-
talet i Paris. I synnerhet stort antal af febrar af alla arter i quotid. o. biliosa. 
Vår Cicerone var en utmärkt artig man. Gick förbi o. om kring Bibliotheca 
Ambrosiana en gammal o. storartad byggnad. Vandrade sedan nedåt Corso 
di P. Romana i SW ända till porten o. ut genom den i Circumvallazians 
promenaden ända till Porta Ticinese. Genom den in i staden o. längs den 
breda vackra gatan: sedan ett stycke längs kanalen: besökte en liten vacker 
kyrka o. förbi S:t Giorgio in Palazzo åter upp till den stora Domen o. staden. 
Åt middag sednare o. sedan åter ut på promenad förbi den nobla theatern 
Scala o. Academien Brera, hvars sköna praktfulla gårdsplan o. statuer vi 
länge betraktade o. sedan längs en corso till porta nuova o. ut genom den o. i 
den yttre alléen fram till Giardini publici o. vidare längs den långa Lazarets 
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byggnaden genom en allée ut åt Norr i hopp om att finna någon offentlig 
promenad eller trädgård med folk: men bedragne i vårt hopp vände vi åter om 
o. återvände längs Corso Orientale in i staden. Gjorde en vandring i Milanos 
vackra palais Royal o. togo oss glacer i dess caffe o. återvände så småningom 
hem dock ej utan villa oss äfven nu för att finna vårt hotel. Jag kunde i 
allmänhet vänta mig mera rörelse o. lif här om aftnarne på gatorna: hvad 
jag i allmänhet ej nog kan undra öfver är att ingenstädes visa sig uppenbart 
offentliga flickor: o. ännu alldrig ha vi sedan vår ankomst till Trieste blifvit 
anhållna af några quinnor: hvilket ej vore tänkbart i Frankrike eller Ryssland. 
Den ofantliga rikedom på Sculptur arbeten förvånar mig i synnerhet o. jag 
kan ofta bli stående långa stunder fram för bilder o. statuer o. förälska mig 
i dem. I Brera stötte mig drägten af frack o. böxor på en statue o. kom jag i 
anledning häraf i gräl med min reskamrat.

- Aug. 25. Bittida ut på morgonen: drack chocolade i ett caffe 
o. sedan in i den stora dômen först uti en sacristie der vi besågo de ofant-
liga skatter af silfver o. guld o. edla stenar som stodo i skåp under titel af 
Reliquiæ Sacrorum21 af hvilka i synnerhet en korsfäst Christus bild af guld. 
Sedan upp på taket af kyrkan o. besågo dess under trädgårdar af spetsar o. 
pyramider o. bilder o. schnitzer verk. Statuen af Eva med Abel behagade mig 
i synnerhet o. mera än den af Adam med Cain: statuen af   Architekten stod 
i nätt Göthisk drägt o. skådade ned öfver stad. Ej öfver sitt eget verk som 
kunnat tyckas naturligare. Villrådig hvilken utsigt jag skulle föredraga att 
betrakta den af det närmast underliggande taket af Domen: eller staden som 
härifrån dock ej tog sig ut så stor: eller det vida sig sträckande landskapet 
med den rikaste härligaste vegetation o. här och der öfverallt spridda byar o. 
villor o. städer o. längst bort begränsadt af Alperna. Dock var jag mest böjd 
för den förstnämnda: den var alstrad af menniskohand helt o. hållet o. utan 
tvifvel det härligaste jag sett af Architektur. Hvad jag ej hade voro de hemlig-
hetsfulla mörka gångar o. hvalf o. hål o. vinklar jag till en del sett i Notre 
Dame o. i vår gamla Åbo kyrka:22 här var allt ljust o. gladt o. lätt såsom det 
land hvari den står o. det folk som den byggt. Vår förare pratade o. förklarade 
oss mycket o. gåfvo oss många namn på de män som byggt o. huggit o. gifvit 
pengar här o. på hvad ännu var att göras att bringa den väldiga byggnaden till 
ett slut etc.; men jag har allt glömt: Så äfven presten i Sacristien dock de voro 
både högst hygglige o. anständige o. i sanning behagade mig mycket bättre 
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än deras colleger af fransoserne såsom i allmänhet hela folkets charakter 
behagar mig här bättre än i Frankrike. Sedan vi lämnat Domen begåfvo vi 
oss till Bibliotheca Ambrosiana o. jag fann nu att det jag i går tagit derför 
var Sparcassan o. var detta ett lustigt qui pro quo23 som en man i comptoiret 
upplyste oss om. Vi funno dock snart den riktiga byggnaden o. besågo den 
blott från gården. Sedan besågo vi den verldsberömda Teatro di Scala som 
dock i allmänhet var mindre än de stora i Petersb. o. Paris: Scenen var dock 
tror jag lika stor o. ej större än de. Här har skolan varit för många ver[l]ds- 
beryktade talanger. Den hade 6 rader loger inberäknade parterre logerna o. 
Gallerie logerna. Ziraterna voro enkla o. vackra förgylda bilder af Lyror o. 
Panpipor o. annat. Rika o. praktfulle voro logerna invendigt med elastiska 
soffor o. stora speglar o. röda silkes eller sammetsgardiner o. utanför hvarje 
loge var dessutom ett dertill hörande litet rum. Foyern var en stor sal med 
bröstbild af Malibron o. Bellini o. på ömse sidor hvar sin sido salon. Häri-
från begåfvo vi oss hem o. jag köpte mig en stor respalteau för vägen mot 
kölden som jag redan börjat känna för 10 Thaler öster. Hvilade en stund 
hemma o. sedan åter ut att äta middag hos en Restauratör der kosten var 
dåligare o. dyrare än hemma, men sällskapet af ätande större. Sedan åter en 
vandring till Brera, der vi just ankommo då man höll på att stänga dörrarne 
till pinakotheket. Härifrån gjorde en fart i en Omnibus ut till järnvägen till 
Monza i afsigt att gå med train; men besinnade oss o. vände om till staden. Vi 
voro mycket trötte o. begåfvo oss hem att hvila. På aftonen i den lilla Teatro 
Re der en liten opera Ernani gafs.24 Sjelfva spelet o. actionen var ynklig 
af hufvudpersonerna: ordnandet af chorerna godt: stämmorna medelmåttiga 
hos oss, i Italien troligen under medelmåttan: orchestern stor o. god dock 
som jag tyckte accompagnerade för starkt o. högt de i allmänhet svaga stäm-
morna: prima Donnans spel o. söta miner o. gester i synnerhet osmakliga ofta 
vidriga. Publicum var högst frikostigt på applaudissement vida mer än jag 
väntat o. önskat. Ett intermezzo utgjorde en balett som var högst smaklig: i 
synnerhet den första danseusen var utomordentligt graciös: alla voro särdeles 
tunnt o. lätt klädda så att skinnet nära nog sken igenom o. man kunde se upp 
ända till nafveln nära nog utan att dock få se något anstötligt: allt ligger så 
nära på gränsen mellan det anständiga o. anstötliga att man ej vet hvad att 
säga: dock måste jag tillstå att jag här var mindre sinnligt uppspeld än förr 
på baletter. Detta var ock det enda nästan som behagade mig hela aftonen.
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- Aug. 26. Besökte Nattvards taflan af Leonardo da Vinci i ett 
Refectorium af en kyrka delle Grazie:25 var mycket medtagen o. jag för dålig 
konstkännare för att kunna värdera den. Byggnaden nu full af Militär som 
uppgjorde stora eldar, hvars rök gick upp öfver fresco målningar på väggarne: 
här nu en cacern o. ett litet kyffe lämnadt o. instängdt för den verldsfrejdade 
taflan. Sedan förbi de 16 gamla Romerska pelarne på Corso Ticinese o. sedan 
in i den gamla kyrkan af S:t Ambrogio med Brons ormen o. andra antiqui-
teter:26 kyrkan sjelf vacker som nästan alla jag här sett: vandrade sedan till 
Brera o. besåg Pinakotheket bestående till större delen af blott Madonnor o. 
åter Madonnor: jag njöt dock mycket af flera bilder o. i synnerhet behagade 
mig Jungfrun på förmålningstaflan: Abraham o. Hagar var vacker men ej sann 
i teckning allraminst af henne:27 Abraham en högst edel figur något syrisk, 
men ej äkte arabisk o. hans turban   ful o. misslyckad. Den samma falskhet 
i teckning o. kostym fann jag öfverallt i alla Orientaliska bilder, hvaraf här 
flera t.ex. på den stora taflan som föreställer Marcus predikande Evangelium 
i Alexandria.28 Tiden var korrt så jag ej hann få mig något bestämdt begrepp 
för mig sjelf om hela samlingen men min kamrat var högst missbelåten med 
den o. förklarade konstexpositionen i Petersburg gå vida öfver hvad han här 
sett. Bland taflor som behagade mig var ock den heliga Magdalena (?) satt 
i spiktunna att undergå martyrdöden o. Jupiter som krönes af Timmo (?) 
Gudinnorna.29 Fresco målningarne hade jag ej tid för i dag. På hemvägen 
åt hos en Restaurateur som hade sina små bord på gården mellan träd. På 
gatorna nu såsom förr förundrade mig öfver Månglerskornas grymhet att flå 
grodor lefvande o. så flådda låta dem hoppa o. sparka i deras kärl. Hvilade 
en stund hemma o. sedan ut till Teatro della Commenda hvars Auditorii sal 
stod under öppen himmel till en del blott betäckt af ett tälttak ungefär såsom 
taʽziieh husen i Shiraz. En folkstheater af bättre slag. Spelet o. action god 
o. bättre än i Teatro Ré: många sentimentala scener från hvilka jag ej kände 
något behof att bortvända mina ögon. En vaudeville full af roliga scener som 
gåfvo mig godt o. högst välgörande skratt: åtskilliga ej dåliga stämmor i 
synnerhet en tenor: god orchester dock ej som i går åskådarne treflige o. ej så 
frikostige på applaudissemens som i Re: förståndigare o. af bättre smak: så 
snart ridån föll hvarje gång en man omkring med en bricka o. skrek piccolo 
birra (?)30 o. en annan med sötsaker: auditorium tycker ej om långa mellan 
akter: blir snart oroligt o. ger sin otålighet till känna med skrik o. hvissling 
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o. stampningar etc. Hvem som behagar här som allestädes hatt o. mössa på 
hufvudet: fritt lif o. högst anständigt: var särdeles nöjd med min afton[.]

- Aug. 27. Togo biljetter i Diligence till Como: drucko caffe 
ute: var åter i Brera ensam o. besåg mig åtskilliga bilder som i går mest fallit 
mig på läppen; men kände mitt sinne för mycket matt o. medtaget för att kunna 
njuta här längre än en timma. Hemma o. vräkte mig. Långa promenader på 
Corso di P. Romana: hörde en stor messa i en illuminerad Kyrka o. åter  
spatserfärder.

- Aug. 28. Gingo af från Milano: hunno just jämnt upp omni-
busen förr än den afgick kl. 5 på morgonen. Med trän på järnvägen till Monzo 
en väg af ¼ timma o. der genast in i Diligenzen. Genom de härligaste o. tvif-
velsutan rikaste o. bäst cultiverade länder i Europa hela dagen förbi städer o. 
slott o. villor, bland hvilka här såsom ingenstädes i Lombardiet intet som på 
långt håll kunde jämnföras med våra byar. Ju längre vi kommo desto härli-
gare blef landskapet o. jag kan alldrig påminna mig ha sett något i detta slag 
som kunde jämnföras med detta. Landet var i allmänhet ett högst cuperadt 
land från höjderna sänkande sig stundom i kittelformiga dalar o. allt bekläddt 
i den rikaste vegetation af alla möjliga slags löfträd. Närmare Como blefvo 
höjderna allt högre o. högre tills de växte till väl höga 3000 fot berg men allt 
ännu beklädda med grönska o. träd ända upp till topparna. Kl. 10 kommo 
vi fram till staden Como o. sedan vi här lämnat våra saker på posten gingo 
vi öfver hamnplatsen o. fingo oss ett rum i Hotel d’Italie. Sedan allt var 
besorgdt o. äfven en god dugtig beefstek intagen, begåfvo vi oss ut o. tågade 
upp mot berget på högra stranden af hamnen. Utsigten härifrån skulle jag 
förgäfves försöka säga något om: man anser vanligen detta som den plats, der 
ensamt i verlden en Resandes mest öfverdrifna väntningar, gjorda efter de 
öfverdrifnaste beskrifningar o. afteckningar, ej bli bedragne. Och i sanning 
man har svårt att tänka o. föreställa sig något rikare friskare o. gladare i 
naturen än detta. Dock förekom det mig ej det stora slublima [sic] arvfulla 
som jag här o. der sett i öknen på Sinai o. kanske annorstädes. Här var allt 
harmonie: en äkta ren bild från Greklands ädlaste plastik: en skönhetsbild 
der intet knaggligt eller skråfligt kom en sucka o. tänka på all verldens ofull-
komlighet: här var fylla glädje o. fröjd utan melankoliskt eller ironiskt drag. 
I skuggan af ett träd togo vi oss en god o. dugtig middagslur o. började sedan 
vandra nedåt på en annan o. långt sluttande väg. Den på hvilken vi kommit 
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upp var brant o. rak. Sedan gjorde vi en promenad genom staden ut i den 
nya allée som blifvit anlaggd längs venstra stranden med en vacker gråstens 
vall mot sjön. Der tog jag mig ett bad in den vackra sjön. Dess vatten var 
utomordentligt klart o. sött o. lätt vida mer   än vattnet i Genezareth men ej 
så glasgrönt som det. Att simma här var tungt i jämn förelse med hafvet men 
ej i jämnförelse med Nilen. Jämnte mig badade äfven en hop Österrikiske 
soldater som talade polska. Spatserade sedan vidare i alleerna som gå i alla 
riktningar rundt omkring staden o. fröjdade oss öfver de härliga landskap 
som från hvarje punkt tedde sig för oss. Spatserade sedan omkring i staden, 
der jag hade att beundra sköna fruntimmer o. sköna stämmor. Sedan Naza-
reth har jag ingenstädes sett så många quinnoskönheter som här. Här o. der i 
husen hörde jag någon quinna sjunga stundom till ett fortepiano o. alla hade 
en utomordentligt klar o. mettalisk stämma o. likaså fyra sluskiga lärpojkar 
som sjöngo under gåendet en quartett. Allt folk här någonting så vackert o. 
ädelt så i utseende som uppförande o. gester etc. något så naturligt medföddt 
graciöst att de alle förekomma så som de bäst uppfostrade hos oss af de 
bäste classerna; nej! vida öfverträffa våra petimätrers o. kurtisörers ja äfven 
hofmäns affecterade o. instuderade vrångväsende. Detta gäller i allmänhet 
om allt hvad jag hittils sett af Italienare; men jag tycker här särskilt är mera 
harmoni o. skönhet. Huru björnaktiga o. ulfviga synes här den österrikiska 
militären o. dess officerare vid sidan af de nätte Italienarne. För öfrigt fritt 
o. ogeneradt lif. Familjerna sitta i portarne af sina hus eller på gatorna o. äta 
o. göra sina sysslor etc. Hvad förundrar mig i allmänhet i hela Lombardiet o. 
mer än annorstädes här är det ofantliga tal krymplingar jag öfverallt möter. 
Dvergar, hjulbenta o. oxbenta till stor i ögonfallande deformitet fult förvexta 
näsor med utvexter, stora tumörer på halsarne af ofta de skönaste quinnor, 
kryckgångare etc. möta mitt öga för hvarje steg. Hvad förundrar mig här som 
öfverallt hittils i Italien är det stora antal af ljuslätta menniskor i synnerhet 
quinnor som jag träffar öfverallt tvärt emot de begrepp jag gjort mig om den 
Italienska typen. Häraf torde ock det stora antal af blonda Madonnor komma 
som jag såg i Breras pinakothek. Jag ser ibland folket här högst få som svara 
emot mina förrfattade föreställningar om Italienskt o. sydländs[k]t utseende, 
o. jag tycker mig funnit mycket mera deraf i Frankrike. Äro dessa reliquier 
af Longobarderne?31
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- Aug. 29. Bittida upp o. efter i ett caffehus intaget dugtigt 
caffe ut på promenad längs venstra stranden af sjön. Vädret var just ej 
särdeles klart o. det sköna landskapet i synnerhet på den högra stranden 
saknade den trollbelysning det i går afton haft: liksom en aktris afplockad 
scenens grannlåt såsom min kamrat sade. Dock var det skönt äfven nu o. 
öfverallt. Vi gingo förbi villa på villa o. gård på gård o. beundrade den konst 
o. möda det måste kostat att bygga o. underhålla dessa anläggningar på de 
ofta brantstupande bergen o. de derpå bildade terasserna. På en liten smal 
afväg togo vi af till ett mindre bondhus o. fingo oss der några klaser goda 
ehuru ej fullmogna drufvor o. hade här tillfälle att se ett godt exemplar på en 
Cretiner, ett litet gossebarn om 6 år ungefär: med klumpiga fötter o. plussiga 
extremiteter, som knappt ville bära honom; ett stort oformigt hufvud såsom 
på en rachitis, förvriden o. långdragen mund, glosande uttryckslösa halftill-
fallna ögon af gråaktig färg, grinande o. skrattande meningslösa drag o. ett 
tåpigt blödsinnt ofta upprepadt småleende mot oss åtföljdt af ett oartikule-
radt djurlikt ljud. I allmänhet gjorde hela hans väsende, det fullkomligaste 
uttryck af idiotism, ett högst vidrigt intryck på mig, ja vida mer än jag kan 
påminna mig någon annan sjuk jag sett. Äldre o. yngre quinnor såg jag äfven 
här med stora utväxter på halsarne, hvilket i allmänhet just här i trakten är 
oförklarligt ofta. Vi fortsatte allt vår promenad framåt o. framåt på en präktig 
chaussée, hvars anläggning måst varit lika svår som kostsam, förbi villor o. 
slott o. de mest romantiska o. pitoreska lägen jag möjligen kan tänka mig i 
verlden till midt emot den lilla staden Turno, då vi i hast kommo till besin-
ning af den långa väg vi tillryggalaggt. För att ej behöfva gå samma väg 
tillbaka som vi kommit mera än emedan vi funno oss trötte började vi söka 
oss en båt för att öfver vattnet gå tillbaka. En den graciösaste unga flicka som 
var sysselsatt med byke skaffade oss en roddare o. sedan vi från den först 
fordrade summan af fyra francs afprutat en, gingo vi om bord o. sväfvade 
i den lätta gondolen på den lätt krusade sjön. Midt på sjön tog jag mig åter 
ett bad o. ehuru djup   den här var fann jag vattnet lika svagt att bära som 
i går, men derjämnte af en genomskinlig o. limpid renhet. Middagstiden 
kommo vi till staden o. togo oss en dugtig o. ypperlig beefstek o. derpå en 
grundlig lur. Vår roddare i dag talade som allt folk här en grof o. uppblandad 
dialect af Italienskan o. kallade sitt språk sjelf lingua bastarda,32 uttalande det 
sednare ordet efter tyskan bashtarda såsom vanligt. Å andra sidan ger man 
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t.ex. u nära nog det franska uttalet af y eller fast det Turken ger åt Arabiska u 
i t.ex. ʽaleikum. Härjämnte en kraftfullare sång o. bergig klang än det mera 
bildade språket i Milan. På aftonen gjorde en lång promenad i circumval-
lazians alléen o. sednare in i staden der nu såsom i går stor rörelse var af 
spatserlustige stadsboer. Ankomst af en diligence o. folkets småstadsaktiga 
nyfikenhet. Härlig afton med måna. Quinnorna gå omkring strumplösa med 
sina vackra fina fötter under rämmor som hålla trädskorna på dem. Dessa 
träskor de vanligaste skoplagg för quinnor här äfven till en del för karlar. 
Quinnorna vanligen sjukligare än männerne, o. mera sujet för de stora tumö-
rerna på halsen. De som äro friska ha dock i allmänhet o. utan undantag ett 
friskt utseende: sjuklig färg o. krankligt utseende finner man ej hos folket. 
Der jag nu står på den lilla balkonen o. skådar öfver den älskliga sjön o. den 
motsatta höga stranden, ser jag dock föga eller intet ljus glittra från något af 
de många hus o. palats, som öfverallt ligga strödda i bergets terrasser o. om 
dagen se så vänliga ut.

- Aug. 30. Efter intaget caffe gåfvo oss om bord det lilla 
ångfartyg som hvarje dag en gång korsar öfver sjön till dess nordligaste 
punkt. Det var ett stort sällskap nog här i synnerhet af österrikiska soldater 
o. än mera af proviant säckar o. annan egendom. Dock var det ej så lifligt här 
som jag ville påminna mig det varit på de små ångfartygen på floderna i 
Frankrike. En öfverofficier med sin unga fru, en tyska, ett fullkomligt o. 
vackert specimen på sin nations quinlighet, men som nu förekom mig något 
afsmaklig i sina gemüthliga miner i synnerhet i jämnförelse med de Italien-
skor jag nu blifvit van vid o. af hvilka äfven ett utmärkt specimen var om 
bord med de ädlaste mest plastiska drag. Landskapet var obeskrifligt vackert 
med tätt på hvarandra följande små städer o. enstaka slott o. den rikaste 
vegetation ända upp till bergstopparna. I synnerhet behagade mig en hög 
halfö på venstra stranden. Dock ju högre vi kommo upp började vegetationen 
på topparne ta af o. det gråa berget sken fram utur den tunna humus skorpan 
med nakna hjessor. Bellagio tycktes mig skönt; men jag hade föreställt mig 
denna topp af halfön mellan Lecco o. Como armarne annorlunda o. blef 
derföre något bedragen i mina väntningar. I stället [för] att stiga upp till en 
topp att dominera hela trakten o. de tre armarna af sjön, sänkte sig halfön här 
o. steg i yttersta upp med en blott ganska låg höjd, som dock var rik på gröda 
o. högre träd. Här snedt öfver på motsatta W. stranden ligger Menaggio en 
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liten by, dit vi hade tagit våra biljetter. Dessa utdeltes o. betaltes om bord o. 
lämnades tillbaka vid utstigandet. Fartyget lade ej till land utan midt på sjön 
höll det en liten stund stilla o. möttes af från respective byar komna små 
båtar, som upptogo de afstigande passagerarne med deras effecter. Vi voro 
en stor hop som togo i land i Menaggio o. hade stort baggage. Vi togo in här 
i ett landsvärdshus o. lämnande våra saker i storstugan på nedra botten på det 
stora bord som der alltid står o. omkring hvilket allt sorts slödder äter o. 
dricker, gingo vi en trappa upp i en större salon o. intogo der en smal Italiensk 
frukost på frittura o. vitello. Här nu beslöto vi oss till att slå ur hågen vår 
tillämnade excursion till motsatta östra stranden för att bese de gallerier, 
man anlaggt i berget för att deröfver leda en farlig o. svår väg o. derjämnte 
äfven vårt besök till Bellaggio. Vi köpslagade i dess ställe nu med en Vetturin 
att föra oss till Porlezza o. sedan han af de först fordrade 8 francs afslagit tre 
packade vi våra effecter o. oss sjelfve upp i hans lilla fyrhjuliga gammalmo-
diga åkdom förespänd som han sjelf yttrade sig uno famoso cavallo33 o. satte 
af på en god chaussée som slingrade sig sakta o. krokigt uppåt. Från höjderna 
hade vi som oftast tillfälle till vackra återblickar på den älskliga sjön o. åt 
sidorna de härligaste utsigter än af branta berg med halfnakna toppar, än af 
de gladaste o. rikaste ängar än af veka mulliga sluttningar än af trädgårdar 
som i terrasser drogo sig längs branterna. Hvarje halftimme och oftare var en 
kyrka eller Capell med fresco målningar af den heliga modren med barnet o. 
helgon o. här o. der med en insigt i ett underjordiskt benhus der grinande 
dödskallar ställda i en uppstapplad rad med några i midten som buro mitror 
o. svarta prestmössor skulle påminna det lefnadsglada folket om ett purgato-
rium efter deras vällust lefnad i detta öfverflöds land. Bredvid en sparbössa 
som bad om allmosgna [sic] för själarna i purgatorium. Alldrig kunde jag 
dock se att någon gjorde något sorts   andaktstecken för dessa bilder eller 
offrade en slant för skärseldens själar. Det är slut med religionens Wahn 
äfven hos katolikerne! Vår kärra slingrade dugtigt åt alla håll lika mycket 
som hos oss en släda på halkig väg o. jag var rädd vi skulle köra om kull; 
men allt gick dock väl. Upp för backe gick det mycket långsamt o. vår karl 
gick då alltid till fots men ned för backe gick det desto quickare. Vid ett 
benhus gjorde vi halt o. fingo oss några klasar drufvor, som vi förtärde med 
särdeles god smak tillsammans med vår vetturin. Snart kommo vi fram till 
den lilla sjön lago di piane o. sedan längs med den fram åt Porlezza. Redan 
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långt förrut sågo vi dock den vackra sjön Lago di Lugano som omgifven som 
den är af sina höga branta o. klyftfulla berg, gaf redan härifrån en den härli-
gaste anblick af sitt blågröna yta. Vägen gick genom åtskilliga mindre städer 
på hvars knaggliga stenlaggda gator pojkar o. äfven äldre karlar sprungo 
efter oss o. satte sig upp bakom på kärran. I allmänhet var stark rörelse o. lif 
på vägarne o. oupphörligen mötte vi större o. mindre skaror af folk som 
färdades fram ledande boskap eller bärande korgar med grönsaker etc. Af 
boskap var i synnerhet stor rikedom på svin hvaraf vi ofta sågo stora hjordar, 
än liggande på sidan af vägen än ledda af folket med ett rep om ena bakfoten. 
Otaliga sköna quinnor funnos bland dem vi mötte, men det gjorde mig ondt 
att se nästan största delen af dem bära stora vanställande tumörer på sina 
halsar. Öfverallt der någon dominerande höjd var såg man alltid en kyrka 
eller kapell på toppen, o. jag fann dem här till större mängd än jag någonsin 
sett i ett Islamitiskt land helgon kupoler. Middagstiden kommo vi fram till 
den lilla staden Porlezz liggande på ett långsluttigt strandland vi[d] Lugano 
sjön. Här såg allting så små stadsaktigt ut som någonsin hos oss i den minsta 
småstad o. förrän vi hunnit stiga ur vår kärra blefvo vi omringade af roddare 
och båtmän som erbjödo sig att föra oss till Lugano öfver sjön. Vi lämnade 
tills vidare våra saker på kärran på gatan utanför ett landsvärdshus o. visade 
oss ej det minsta bråde. En tjock klumpig man i österrikisk uniform kom 
emellertid o. affordrade oss våra pass o. besörjde deras visa o. medan min 
kamrat aflägsnade sig åt annat håll för att köpslaga om båt, satte jag mig på 
den stora stenbänken vid dörren af värdshuset o. kom mig i prat med en 
gammal tandlös bondgubbe från trakten med snusig näsa o. ett dugtigt pirum 
skott i sitt hufvud. Han pratade mycket o. oupphörligen ehuru jag intet kunde 
förstå af hans såta o. pirumiga språk o. snusade med stort välbehag ur min 
dosa o. klappade mig stundom på axeln stundom på kinden o. frågade om jag 
var tysk eller fransos. Jag svarade att jag var fransos o. kort derpå Amerika-
nare o. sedan åter Engelsman o. sedan igen Arab o. gubben visste ej hvad han 
skulle göra af mig o. gummorna som voro med honom o. det öfriga folket 
skrattade hjertligt o. slogo händerna ihop o. ropade una grande comedia.34 
Men i sällskapet befann sig en medelåldrig quinna med ett något bleklaggdt 
svartlynt utseende som intog mig utomordentligt med sitt intressanta uppsyn 
o. höll mig här på min plats. Slutligen hade vi afprutat de fordrade 10 francs 
för öfverfarten till 5 o. vi låto så våra effecter flyttas om bord o. funno oss 
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snart gunga åter på en af de älskliga Schweitz’s insjöar. Vi hade en tämme-
ligen stark motvind o. våra tvänne män fingo arbeta dugtigt med sina åror att 
få oss fram mot de sullna vågorna. Deras båtar äro i allmänhet här mycket 
lätta som jag tror med flata bottnar o. de ha den underliga idéen att lasta dem 
tungast förut så att aktern står högt upp och vattnet ofta o. lätt slår in från 
fören. Utom oss voro äfven fyra andra passagerare, af hvilka tvänne quinnor. 
Den ena af dem var åter en skönhet brunett, från hvilken jag under hela 
vägen ej kunde få mina ögon bort. Dock misshagade mig att hennes händer 
ej voro väl rena. De lämnade oss dock snart i en by på vägen o. vi blefvo 
ensamme med våra roddare af hvilke den ene var en särdeles pratsam man o. 
äfven utom sin bastard dialect kunde tala Italienska. Han som alle andre utta-
lade fritt sin afvoghet mot Österrike, men mente att Kejsaren sjelf hade ingen 
hand o. intet fel i den förvända regeringen, blott hans ministrar o. nämnde 
äfven hervid Metternich, som han visste vara i London. Han frågade hvarfrån 
vi voro o. då vi gåfvo oss ut att vara Svenskar sade han sig känna Stockholm 
o. Svenske kungen från en theaterpiece som gifvits på deras lilla theater i 
Porlezza. Han politicerade mycket om förgånget års händelser o. hade tungan 
beständigt i rörelse der han stod o. rodde o. pustade o. snusade; men hans ord 
föllo vackert o. med grace o. största anständighet. Jag föredrog dock att lämna 
mig åt de vackra landskapen på sjöns branta stränder. Här hade allt ett vildare 
utseende: bergen voro i allmänhet högre o. brantare o. oländigare ofta med 
djupa skräfvor o. rännilar efter vinter o. regn strömmarne – små kantiga 
bukter som skjöto in i bergsmassorna – byar o. slott oftast med deras ägares 
adelsvapen mediocriter måladt på väggarne stodo på brantare brådstupor o. 
trädgårdarnes terrasser voro mindre smalare o. med större möda o. arbete 
anlaggda – vegetationen ännu allt lika rik ehuru ej så långt o. högt utsträckt 
mot topparne   deremot den vilda vegetationen i skräfvorna o. höjderna vida 
friskare här. Ehuru jag måste tillstå Como sjön var rikare o. harmoniskt 
skönare, behagade mig dock denna nästan mera genom sin naturfriskhet. 
Äfven här lågo byar o. slott o. kyrkor öfverallt på stränderna o. höjderna o. 
kyrkor o. kapell likaså o. då jag uttryckte min förundran öfver det stora antal 
andaktshus som här fanns mente vår roddare äfven att i Italien i allmänhet 
gåfves mycket och för mycket af kyrkor o. prester. Och i sjelfva verket är jag 
förvånad öfver det gräsliga antal af prester som på gator o. vägar stryker 
omkring öfverallt af alla åldrar från den krökte gubben till den ostyrige 
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pojken. De bära alle samma kostym o. äro derföre så lätta att känna. Snart 
fingo vi i ögnasiktet det enstaka kägelformiga berget S:t Salvatore med dess 
lilla kyrka på toppen ungefär 3000 fot öfver sjöns yta. Längre fram passerade 
vi huset för Österrikiska gräns embetet o. utan att der blifva vidare anhållne 
än att vi blott gingo upp i huset fortsatte vi färden öfver gränsen som stod 
utmärkt med en liten trasig Schweitzisk flagga. Nära intill hade äfven förrut 
stått en dylik österrikisk, men den hade, såsom vår roddare sade, förledet år 
blifvit uppryckt o. kastad i sjön. Nu började vi äfven skåda in i den djupa 
venstra bugten af sjön o. fingo en glimps på den nya sten bron man slagit 
häröfver o. likaså af det lilla ångfartyget som från Capo Lago återvände till 
Lugano. Kl. omkring 6 kommo vi fram till staden som vackert sträcker sig i 
en låg lång sluttning o. i en halfcirkel längs stranden af sjön. Allt hade här ett 
eget patriarchaliskt utseende af småstad o. nu såsom sednare på aftonen på 
promenaderna gapade man högst nyfiket efter oss såsom främlingar. Det var 
ej utan att här o. än mera i de byar vi i dag passerat längs sjön sågo förfallna 
o. bofälliga ut vida mera tyckte jag än i de trakter hvarifrån vi sednast kommit.

- Aug. 31. Hade bestyr med våra sakers transporterande. 
Frågade af o. an på posten; men fann den för dyr. Slutligen hittade på ett 
hus, som sysselsätter sig mig [sic] transitexpedition o. lämnade våra effecter 
i dess händer i hopp om att komma att betala blott en högst obetydlig summa 
för deras transport till Bellinzona. Min kamrat som bestyrt härom hoppades 
blott behöfva räkna på någon frank eller så omkring o. blef derföre ej litet 
flat då vi sedan i Belinzona fingo betala en räkning åt huset här på Lire 7–10 
o. sedan i Bellinzona för Nostri incomodi35 af huset derifrån vi togo dem 
ännu 1–10 tillsammans 9 Lir. di Milan. Vi hade här under alla dessa bestyr i 
Lugano tillfälle att gå omkring o. bese i förbigående allehanda hus; hvaraf i 
synnerhet det nya stora posthuset är vackert. Det innehåller ej allenast denna 
inrättning utan det tycks i allmänhet vara hvad man kallar Palazzo Civico o. 
innehålla alla bureauer o. embeten som finnas i staden. I förstugan till öfra 
våningen stå åtskilliga statuer o. hufvudväggen är upptagen af en stor vacker 
tafla föreställande kanton Tessins upptagande o. förbundsslutande med den 
Helvetiska confederationen.36 På en dörr såg jag tecknad Debito publico.37 
Här nu ock hade jag tillfälle att se Schweitzisk militär med sina finurliga 
mössor o. sina röa band epauletter på blåa frackar. Jag kan ej just säga att 
de behaga mig särdeles; men det är kanske derföre att jag blifvit van vid ett 
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helt annat sorts militärväsen. Åtminstone synas soldaterne här vara ganska 
frie, så i deras klädnad som i deras lif i allmänhet; det är ej så styft o. så 
förbannadt ödmjukt som hos oss; men den franska militärens nonchalance 
finner jag ej. Hvar o. en här bär sitt skägg efter eget behag eller rakar det; 
dock det sednare högst sällan o. kanske blott undantagsvis. Äfven bland det 
civila folket finner man i allmänhet skägg öfverallt här, utom kanske blott i 
Milano t.ex. o. större städer, der man kanske ej ännu torde anse det som god 
ton att låta se annat än en slickad haka. 

Omkring kl. 11 ut från Lugano lätt lastad med mitt lilla arabiska sufrá påsa 
från Mekka, deri jag hade mitt snusförråd med några böcker o. chartor för 
resan. Redan i staden frågade jag på gatan efter vägen till Ponte Tresa o. 
gaf mig af med godt mod. På en ypperlig chaussée tågade jag framåt förbi 
enstaka hus till en längre avenue, der jag i slutet satte mig att afvänta min 
reskamrats ankomst. Sedan fortsatte vi vägen gemensamt o. kommo kort 
efter middagen fram till Ponte Tresa, der vi i ett litet landsvärdshus intogo 
en middag bestående af mjölk o. bröd o. caffe. Vår värd var särdeles artig o. 
högst välvillig att rådpläga med oss om bästa väg att ta o. gaf oss rådet att 
gå till Rancio. Efter något mer än en half timmes uppehåll här gåfvo vi oss 
åter på väg o. passerade in i staden ännu bryggan som går öfver den lågvat-
tiga floden Tresa o. blefvo genast på andra sidan af bryggan anhållne af en 
österrikisk soldat som frågade efter våra pass o. tog dem in i en ufficio o. 
lät visera dem. Detta förorsakade ett uppehåll af blott omkring 10 min. hvar 
under vi stodo o. pratade med de här posterade soldaterne. Härifrån började 
vägen gå uppföre men med så långa slingringar att man knappt varseblef 
dess stigande genom annat än de härliga utsigter vi från höjderna hade på 
en slingringen öfver den härliga bugt o. sundrika sjön med staden Laveno 
på en låg halfö vid ett trångt sund, o. på andra sidan öfver en större o. lång 
sträcktare dal mellan höga vegetationsrika berg. Längst upp kommo vi till en 
kyrka af S:t Petro o. ett midt emot liggande värdshus o. här delade sig vägen 
i två, af hvilka den högra var att tagas af oss. Vi träffade ofta fotgångare eller 
spatserare som med största välvilja sade och visade oss vägen hvarom vi för 
säkerhets skull alltid frågade, ehuru misstag svårligen varit möjligt. Längre 
fram kommo vi ett enstaka värdshus alla volpe38 der en hop landsfolk roade 
sig med ett spel af kägelklot utan käglor hvilket jag ofta sett spelas här. Här 
togo vi in för att taga en förfriskning af vin o. vatten o. under det vi här 
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suto vid ett stenbord med våra tvänne små flaskor togo vi fram vår karta o. 
började studera den väg vi borde taga. Detta bragte det redan nyfikna lands-
folkets nyfikenhet till det yttersta o. de strömmade nu alla jämnte värdinnan 
o. hennes piga omkring oss för att se chartan o. oss. Här uppstod nu lifligt 
samtal om vår väg då o. då afbrutet af u[n]drans utrop bland hopen af att 
alla byar o. städer voro uppskrifna på vårt papper. Denna scen var ej olika 
de jag stundom haft på Nilen bland Egyptierna då jag från chartan uppläst 
namnen på byarne som de följde hvarandra på vår väg; dock i Egypten var 
folkets förundran mera liflig o. oåterhållen mera vild om du så vill; här mera 
satt o. composé som om man blygdes att visa sig förundrad. Här bestämde vi 
emellertid en kortare o. bequämare väg för oss än den vi först utplanerat o. 
begåfvo oss snart åter på väg. Passerade en liten stad Ferrera med ett ganska 
vackert nyare palats o. fingo härifrån följe af en man ett stycke på väg. Han 
bad oss väl komma ihåg att härefter alltid då vägen delade sig ta den åt höger 
o. så fortsatte vi vår väg o. kommo omkring kl. 6 fram till en liten by Rancio, 
der vi veko in i första värdshus nära till stadsporten o. satte oss här först till 
hvila på några stenbänkar invid kanten af en liten ström kallad ... . Här blefvo 
vi åter omringade af folk af alla kön o. åldrar för att begapa oss fullkomligen 
lika nyfikna om ock ej så vilda o. oåterhållna som Araberne. Snart kommo 
vi in i ett ordentligt samtal med en äldre anständigare man som uppehöll 
oss tills vårt rum o. våra sängar hunnit bli i ordningsatte i värdshuset. Min 
reskamrat preparerade en sorts öl supa af vin o. klappade ägg o. socker som 
smakade oss ypperligt till quällsvard. Min reskamrat tyckte i allmänhet vårt 
värdshus såg misstänkt ut o. klagade öfver att vi inga sorts vapen hade med 
oss. Äfven drog det länge ut på aftonen förr än han somnade in. Ock min 
sömn var något afbruten med ofta uppvaknanden, men jag anser orsaken 
dertill vara mera de svarta hoppinsektren i sängen än någon sorts sinnes oro.

- September 1 49. Intogo en dugtig portion caffe med bröd 
o. smör o. gåfvo oss sedan på väg med friskt mod. Morgonen var ej just 
vacker något mulen utan sol o. derföre sval för en fotgångare. Vägen gick 
oafbrutet i en vidsträcktare öppnare dal begränsad i synnerhet på högra sidan 
af ganska höga berg. Framför oss syntes tydligen dalen eller fördjupningen 
af Lago Maggiore, ditåt vi syftade. Vägen var här något blandigare än i går 
i thy att den allt som oftast delade sig i tvänne o. vi voro i anledning deraf 
nödgade att tätt o. ofta fråga oss före. Landskapet ehuru vackert var ej att 
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jämnföra med de, hvarfrån vi kommo o. mycket torde det gjort att det här ej 
var belyst. Förbi byar o. kyrkor o. kapell kommo vi efter omkring 2 timmar 
fram till Brenta en större by der vi satte oss på en stenbänk på ett torg o. lät 
hämta oss vindrufvor. Under det vi förtärde dem samlade sig [en] hop af byns 
folk omkring o. frågade om nyheter o. klagade bland annat då de hörde att 
Venedig capitulerat, det intet Lombardie mera fanns.39 Härifrån gåfvo vi oss 
snart åter på väg o. mötte åtskilliga fåror af stora trädverks stockar o. hunno 
efter ungefär en half timma fram [till] Cittiglio som  dock ligger ett stycke 
ur vägen o. derföre blef af oss obesökt. Vi fortsatte således vägen gerad fram 
till Laveno på stranden af insjön. Här blefvo vi åter affordrade våra pass af 
en Österrikisk snusk o. fingo dem tillbaka genom samme man viserade. Här 
togo vi nu in i ett värdshus o. intogo vår frukost med öl, som frambars oss 
af tvänne särdeles vackra flickor. Under det vi här suto började det smått 
regna o. vi började bli villrådige huru vi skulle göra med fortsättandet af vår 
färd. Emellertid köpslagade vi med en roddare som från vårt första inträde 
i staden ansatt oss med utbjudandet af sin båt o. sin tjenst att föra oss öfver 
till de frejdade öarne i sjön. Ifrån 10 o. 8 francs som han först fordrade efter 
den utsatta tarifen prutade vi af till 5 fr. med en liten drickspenning o. sedan 
vi af de vackra flickorna o. en fransysk kock i lång hvit nattmössa blifvit 
önskade oss bon voyage gingo vi om bord den lilla gondolen o. såsom bruk-
ligt här fingo våra platser anvisade oss i fören under ett lätt tält. Sjön var 
spegellugn o. vädret började äfven klara något af så att vår fart gick både fort 
o. angenämt. Landskapet var i allmänhet föga o. fult i jämnförelse med de 
vid Como o. Lugano sjön men dock alltid vackert. Bergen voro i allmänhet 
här oregelmässiga o. ojämna än i höga toppar än i låga sträckningar o. vege-
tationen arm i jämnförelse med den vi sett. Deremot togo sig de betydligare 
städerna Intro o. Laveno o. längre fram Palanza särdeles väl ut o. likaså de 
många mindre byar o. enstaka hus o. kyrkor som i stort antal lågo strödda 
på långsluttningen ofvan Intro. Efter ungefär 1¼ timma närmade vi oss Isola 
Bella;40 men jag måste tillstå att den härifrån sedd åtminstone o. kanske 
hufvudsakligen i den dåliga belysningen nu ej tog sig så väl ut som jag väntat 
o. ej svarade emot de föreställningar jag förut gjort mig. I synnerhet fördärf-
vade de stympade o. illa medtagna statuerna huggna i jag tror sandsten o. 
uppställda öfverallt i synnerhet om[kring] pyramiden af blomsterterrasserna, 
anblicken af det hela. Afståndet af ön från sjelfva fastlandet torde vara något 
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mindre än en half timma o. på sidan af ön som är vänd mot landet stå några 
usla o. förfallande hus som ej höra [hit] o. ej borde synas här. På denna sida 
är ock den vanliga hamnen o. det var härifrån vi gingo i land. I palatset 
träffade vi en prest som visade oss på custos o. denne förde oss genom en 
del af det präktiga aristokratiska slottet in i trädgården der han med en stor 
klocka ringde efter trädgårdsmästaren. Denne infann sig snart o. började 
turen kring den rika o. praktfulla örtagården. Den första gången var upp 
till plateaun af pyramiden, derifrån man har den vackraste öfversigt öfver 
sjön o. hela anläggningen. Under sjelfva denna plateau är en stor cisterne 
som upptager hela spatium af den o. rundt omkring stå statuer, som voro 
vackra om de ej voro så helt o. hållet stympade o. fördärfvade o. gjorda af 
bräcklig sandsten som väder o. vind o. sol nu gifvit ett fult svart utseende. 
Hela anläggningen är gjord i små terrasser o. afsatser på bågar dels bildade 
af naturen dels gjorda af mennisko[hand] i det ursprungliga hälleberg, hvaraf 
ön bestått. Hvar helst det varit möjligt äro väggar o. sidorna af dessa bågar 
utlaggda i mosaik af små knappersten i murbruk o. likaså stundom äfven 
gångar o. vägar o. i synnerhet nisher o. urnor hvaröfver strömmar vatten ur 
vatten konster hvilka dock nu stå overksamma. Trädgården sjelf var utom-
ordentligen rik på alla möjliga sorts träd o. örter från de mest olika climat 
o. väderstreck America o. China o. Japan o. Nya Holland41 etc. af hvilka 
anblicken af the busken gjorde mig största nöje. Som min reskamrat var 
botaniker o. trädgårdsmästaren äfven tycktes känna åtminstone namnen 
på sina fosterbarn, gaf detta anledning till mycket prat o. en lång visite. I 
synnerhet voro de härliga lagerträden Laurus nobilis stora o. präktiga o. ett 
af dem bar namnteckningen af Napoleon gjord af hjeltens egen hand. Men 
de tre sista bokstäfren hade blifvit stulna af en Engelsman med barken, hvari 
de voro ritade o. de första voro äfven något öfvervuxna. Detta var äfven 
fallet med namnteckningen Marengo som hjelten skall hafva skurit under 
sitt eget namn, men hvaraf nu intet syntes.42 Nära intill utmärkte en vacker 
stenbrygga med en gitter port af järn det ställe der hjelten kommit i land på 
ön. Andra namntäckningar o. deviser lästes på de stora o. breda bladen af 
fikonbuskarne. En timma ungefär gingo vi omkring i trädgårdens ofta villiga 
terassiga gångar garnerade på sina väggar med härligaste tapeter af gröda 
af murgrön o. andra slingerväxter o. ofta betakade med hvalf af vinrankor. 
Tiden var väl ej lång dock vida längre än en äldre Engelsman med ett dvärg-
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likt fruntimmer använde att kasta blott en coup d’oeil43 af mindre än ¼ timma 
från terrassplateaun just samma stund vi stodo der. Palatset som tycktes vara 
rikt på taflor o. annan aristokratisk grannlåt besökte vi ej hufvudsakligen för 
att spara vår kassa en dryg dricks-  penning o. för att ej låta våra båtmän 
vänta utöfver den fastsatta tiden. Vi gingo åter om bord o. gåfvo oss på väg 
tillbaka. Sjön var spegellugn o. gaf den älskligaste anblick med sitt blågröna 
vatten, hvari nu den vackra ön speglade sig med sitt slott o. sin praktfulla 
trädgård. På vägen härifrån som hit hvässade vi våra ögon o. vår synförmåga 
för att kunna nå Monte Rosa o. Simplon som skola kunna ses; men förgäfves; 
tjocka moln o. dimma som lågo i synnerhet på dessa trakter förtogo oss 
anblicken af allt utom de närmaste stränderna. Isola Madre seglade vi blott 
förbi, ansågo ej mödan värdt att gå der i land efter ett besök på den förra ön 
o. styrde så vår kosa gerad på Palanza, der vi ankommo nära kl. 6. Här sökte 
vi nu oss ett hotel o. efter mycket krångel o. som jag nästan tyckte snuskig o. 
rysk prutsnålhet af min kamrat slogo vi oss slutligen ner i ett af second-hand 
rate. Här intogo vi nu en quällsvard o. gjorde på aftonen i vacker fullmån en 
liten promenad vid möljan o. en vacker allée utom staden. Om natten starkt 
regn o. fortfarande ända till morgonen. – 

- Septemb. 2. Regnigt o. duskigt väder o. derföre glade att 
vi gjort färden till Isola bella i går. Sedan jag på morgonen sysselsatt mig 
med scribleri gick ut o. drack en kopp chocolade: o. som vädret nu något 
hade klarnat af gjorde jag några slag i staden. Det var söndag o. det fromma 
cathol. folket således kläddt i sina bästa kläder o. gingo med prester o. 
crucifix i processioner. Men det är slut här med de vackra quinnorne här, jag 
har förgäfves gapat efter skönheterna från Como o. Lombardiet. Deremot 
äro halssvullnaderna o. kretin sjukan i allmänhet lika om ej mera allmän 
här. Lågo hela förmiddagen här o. tråkades väntande på den lilla ångbåten 
som slutligen omkring kl. 2 syntes framför Isola bella styrande gerad från 
Stresa öfver den tämmeligen vida bugten till Palanza. Efter en half timma 
voro vi om bord i ett tämmeligen stort sällskap, hvaraf fyra Engelsmän med 
egen stor vagn, hvari de sjelfve suto. För öfrigt prester o. munkar o. Gud vet 
hvad mera. Emellertid hade vädret klarnat o. vi hade sol med tryckande hetta 
o. moln som lågo flockvis här o. der på de högsta bergstopparna. Framför 
städer o. byar höllos an för att aflämna o. upptaga passagerare. Trakten 
var i allmänhet vacker ehuru ingalunda att jämnföras med landskapen vid 
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Como: culturen o. vegetationen var öfverallt mindre. Ju högre upp vi kommo 
mot Locarno behagade mig landet bättre: det var starkare markeradt med 
afrundade hvalflika höjder eller ryggar som begränsades af stelare o. branta 
fördjupningar fullväxta af vildare gröda o. vackra löfträd. Här uppåt stodo 
äfven några enstaka öar o. i synnerhet en framför Luino, som hel o. hållen 
var upptagen af ett gammalt kastell. För öfrigt följde ångfartyget oafbrutet 
den vänstra Piemontesiska stranden o. Luino var den enda stad den berörde 
på den andra Österrikiska. En prest som gaf sig i samtal med oss suckade 
fram att den högra stranden hörde till Österrike o. visade i det samma med 
en viss sorts extas framåt o. sade det var Schweitz, ett land man i allmänhet 
här tyckes anse som ett förlofvadt helgadt land. En stund före solnedgången 
kommo vi fram till Magedino o. beslöto oss här efter någon liten villrådighet 
att ta oss plats i diligensen till Bellinzona. Vi hunno just jämnt dricka en 
kopp caffe med litet rum o. ta oss en liten promenad i den lilla staden förr än 
vagnen afgick. Staden är af alldeles ingen betydenhet till sitt yttre; der kan 
högst vara 30 hus in alles; men trode [sic] ha någon betydenhet i transit såsom 
station för det lilla ångfartyg som korsar sjön. Åtminstone förekom mig nu 
antalet af passagerare om bord ganska betydligt. Som skumrasket redan hade 
fallit då vi kommo på väg kunde vi intet bestämdt urskilja af trakten; men den 
tycktes vara vacker genomfluten som den var af den jämnförelsevis i detta 
land betydliga Ticino floden. Blott få voro de byar o. hus vi kommo förbi 
såsom mig tycktes åtminstone i jämnförelse med de oupphörligen sedda byar 
o. kyrkor från stränderna under vår fart på sjön. Deremot mötte vi ovanligt 
mycket foror o. vagnar med fraktgods dels gående på vägen nedåt sjön dels 
stående utan ök på sjelfva vägen. Efter omkring nära 3 timmars färd kommo 
vi fram till Bellinzona, der vi åter hade odrägligt snuskigt prut i ett värdshus, 
som slutades så att vi gingo bort o. träffade in i ett annat, derifrån åter elak 
lukt o. smuts dref oss ut till ett tredje som verkeligen var godt. Der drucko 
vi the o. gingo kort derpå till sängs. På aftonen hörde vi regements musik 
o. sång af muntert folk som drogo öfver torget der vårt hotel var beläget o. 
min kamrat kunde ej hålla sig o. gick ännu ut: jag blef i sängen der jag låg.

- Septemb. 3. Gingo ut på morgonen o. togo oss en promenad 
ut i alléen som går till största delen om kring den af en gammal mur omgifna 
staden. Här mötte stora skaror af allt sorts Alpfolk som kommo med hjordar 
af kor o. får o. i synnerhet gätter o. svin till en sorts marknad som tror jag 
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hvar 14de dag afhålles i Bellinzona. Jag sökte förgäfves efter de nobla ädla 
Romerska drag jag öfverallt blifvit van vid i Lombardiet så bland quinnor som 
män: jag mötte här öfverallt redan mer eller mindre den plumphet o. hvar-
dagsmin som så charakteriserar de nordiska folken o. kanske mer än andre 
tysken. Alpdrägterna om ej fula o. ej vackra o. ehuru charakteristiska nog 
voro dock långt ifrån att ha det mahlerischa som de orientaliska o. öfverträf-
fade dessa föga i snygghet o. renhet. Quinnornas så väl som karlarnes nakna 
fötter stoppade under läderrämmorne af trädskor voro vida smutsigare än i 
allmänhet i Orienten. Tillbakakomne gjorde vi några slag i staden som är 
liten nog med bodor fyllda af allehanda småsaker o. lappriverk o. stora långa 
bord uppställda på gator o. torg fulla i synnerhet af alla sorts skoplagg. I dag 
såsom marknadsdag var rörelsen liflig o. trängseln stark ehuru på långt när 
ej att jämnföras  med de på dylika dagar hos oss; huru den andra dagar må 
vara kan jag ej sluta. Bestyrde sedan om våra saker som vi hitskickat från 
Lugano. Räkningen o. krånglet här. Härunder råkade [vi] ihop med en dili-
gense Conducteur, som förmådde oss verkeligen till vår lycka att ta platser i 
hans fullkomligen toma vagn till Airolo. Brådska här o. i Wärdshuset o. mina 
tvänne näsdukar i tvätt o. väntan på dem. Dock allt gick väl o. vi hunno med i 
vagnen som gick kl. 12. Den hade inga andra passagerare än vi två. Vägen gick 
i Ticino dalen: trakten närmast härintill var ingenting o. de härliga alléer som 
vägen alltid gick genom i Lombardiet voro försvunna o. så [även] dess härliga 
glada vegetation. Ticino är här stort intet annat än en bäck såsom hos oss 
tusentals utan namn o. utan betydenhet, låg i vatten men utomordentligt klar; 
dess strömbädd stor o. vidsträckt men ej fylld af floden utom under vår tiden. 
Här togo nu husen o. byggnaderna ett helt annat utseende med långsträckta 
nordiska tak bildade af skiffrad stenar, laggda på hvarandra såsom tunn tegel-
sten. Äfven sjelfva husen voro af sten sammangyttrade med o. öfverstrukna 
af murbruk, eller hvad vanligare var i synnerhet ju högre vi kommo af trädhus 
byggda nära nog i samma form man ser dylika hus i Ryska byar. Allt tog här ett 
nordisk utseende – bergen voro beväxta med granskog o. björk o. al o. här o. 
der äfven stundom enbuskar, kastanierna o. ekorne började försvinna. Vägen 
o. landskapet blef allt mera alpiskt i synnerhet der vi kommo öfver en större 
brygga, hvarunder floden bildar en tämmeligen dugtig fors o. cascade o. der 
vägen var byggd i fyra smått uppstigande terrasser. Härifrån blef landskapet 
allt äktare Alpiskt o. tilltog i intresse o. skönhet o. storartighet. I synnerhet på 
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aftonen kort före solens nedgång då vi kommo till Monte pietino der vägen är 
byggd i en tämmeligen trång schlund omgifven af skyhöga högst dystra berg, 
på hvars botten Ticino forsar med starkt dån. Här var nu ock vädret högst 
dystert, det blixtrade o. åskade smått o. i ett huj började falla regn som tilltog 
i ett ögon blick så att som vi gingo till fots här vi knappt hunno berga oss in 
i ett hus som står här på toppen; ett magazin der ost bevaras tillika med ett 
litet värdhus, der vi fingo oss litet ost o. bröd. Vi satte oss åter [i] vagnen o. 
stängde nu till alla fönster för att utestänga det allt ännu under ljungande blixt 
o. knallig åska fortfarande regnet. Det tog dock snart litet af o. vi kunde åter 
öppna fönstren ehuru det tjocka mörkret ej låta oss se något särdeles. Längre 
fram kommo vi genom gallerier sprängda ut genom berget o. bildande stora 
väldiga hvalf deri vi gingo såsom i en tunnel. Kl. omkring 9 hunno vi fram 
till Airolo o. fingo oss der i ett godt värdshus en tämmeligen god quällsvard 
o. the. Jag hade i dag gått genom trakter som fulleligen påminte mig om mitt 
fädernesland, trakter som i allt utom kanske de här något högre bergen voro 
fullkomligen finska; men förgäfves sökte jag känna den fröjd jag förrut på 
förhand alltid tänkt skulle genomslå mitt hjerta då jag åter från den torra heta 
öknen skulle nalkas min egen nord. Jag vet ej huru, men jag har föga fröjd att 
vända åter till mitt kalla land. Som sagdt menniskorne ha här öfverallt förlorat 
den ädla Italienska eller sydländska typen. Härtill stor brist på renlighet; man 
finner sig väl i den gammalmodiga trefliga orenligheten med blå skjorta som 
länge ej blifvit tvättad: folkets korta knäböxor o. långa strumpor o. frackor 
oftast af sammet se högst ruskiga o. snuskiga ut o. gammalmodiga patriar-
chaliska. Det samma patriarchaliska utseende har mest allt här o. jag hade 
ingenting deremot blott renhet o. snygghet vore der med förbunden. Vår värds 
döttrar här i hotelet äro röda om kinderna o. medan de passa upp på oss vid 
bordet bete de sig sippigt o. så patriarchaliskt halftåpigt så jag ej vet hvad göra 
af dem. – Öfverallt der vi kommo fram i dag ses från vägen små caskader, som 
hoppa ned från bergen o. kasta det klara vattnet liksom en dusch från häll till 
häll tills det sedan i små rännilar skyndar ned till Ticino. Detta allt är ganska 
vackert; men de äro för små för att ge någon storartad anblick. Språket är 
allt ännu den egna Italienska dialekt som jag hört nästan öfverallt här bland 
folket; men man träffar dock här redan jämnförelsevis mera folk som förstår 
o. talar Franska än lägre ner i Lombardiet. 
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- Septemb. 4. 1849. Gingo ut att spatsera o. andas frisk luft. 
Den var tämmeligen kall o. fuktig o. behagade mig ej särdeles. På bergen 
här o. der låg snö, men dock i allmänhet högst litet o. snön af ett smutsigt 
gråaktigt utseende så att jag först trodde mig böra anse den för några sorts 
stenbrott i berget. Hade åter något krångel med våra sakers transporterande 
först till Hospitium på S:t Gotthard o. sedan till Hospitalet derunder. Kommo 
oss ut omkring kl. 9 för att nu i dag tåga öfver Alperna. Trakten var här ännu 
rik på gran o. annan skog o. vägen började omedelbarligen från Airolo att 
stiga upp åt först i långa slag i en ganska sakta o. omärkbar höjning. Längre 
upp kommo vi till en fullkomlig finsk flora af smultron blad o. blåbär o. 
lingon mellan al o. rön o. blåklockor etc. af sådant som påminte mig om mitt 
eget fattiga land. Äfven landskapet hade nära nog samma utseende som hos 
oss blott att bergen voro högre o. mäktigare, men öfrigt åtminstone högre upp 
lika nakna o. gråa. Vägen gick genom Ticino dalen o. den bäck lika floden 
forsade med språng o. hopp öfver hällor o. klippor o. från alla håll ström-
made ned bergssidorna forsande sorlande rännilor som skyndade sig att öka 
dess vatten. Ju högre vi kommo upp desto mindre blefvo terrasserna o. zigza-
gerna i hvilka vägen gick o. från höjden kunde man se öfver långa sträckor af 
dem. Middagstiden kom jag till en af de tvänne tillflyktsorterna S:t Giuseppe 
o. trädde in i byggningen som står här för att ta mig någon förfriskning; men 
fann der en så odräglig o. snuskig bondstuge lukt o. luft att jag tog mig en 
stol o. satte mig utanför dörren. Här hämtade värdinnan mig litet bröd o. 
ost o. en half flaska vin o. ¼ förfriskade jag mig på denna kost. Härifrån nu 
såsom till en del hittils fortsatte jag vägen på de små genstigar som brantare 
än sjelfva hufvudvägen förena terrasserna med hvarandra o. förkorta sålunda 
vägen kanske till hälften: de äro ofta ganska branta o. slippriga men kunna 
mycket väl begås. Vi hade hela tiden utom vagnar o. fåror träffat stort antal 
af fotgångare så af sjelfva landsfolket som af resande utlänningar, till största 
delen gående nedåt: här träffade vi ihop med tvänne gummor, som buro stora 
tunga bördor o. sutit ned att hvila: den ena af dem var snuserska o. fripra-
terska o. frågade mycket nyfiket om nyheter från Lombardiet o. Ungern; o. 
i anledning häraf prat o. skämt om Schweitz’ frihet. Jag fyllde henne hennes 
dosa o. blef derföre lofvad hennes förböner hos den Heliga Jungfrun om en 
lycklig resa. Kl. omkr. 2½ hunno vi Hospitium på S:t Gotthard o. togo der 
in i det dåliga värdshus, der är. Blott tvänne byggnader stå här, den hvari vi 
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tagit in o. en annan nära nog liknande den andra som tror jag är något sorts 
kloster. Här sågo vi nu de flera små insjöar eller träsk, som utgöra liksom 
reservoirer till de strömmar o. bäckar som flyta ned härifrån. Här drucko vi 
en kopp caffe som vi gjorde drickbar med några droppar Kirschwasser o. 
sedan våra saker ankommit o. härifrån med en annan forman blifvit afsända 
till Hospitalet gåfvo vi oss åter på väg för att nu småningom börja stiga 
ned från höjden. Här såsom redan länge under vårt uppstigande hade all 
cultur o. äfven all vegetation försvunnit, man såg på bergen ej stort annat än 
mossa, o. dock skönjde vi här o. der ej långt från denna linie boskap söka o. 
finna sin sparliga föda. Vägen gick först nära nog jämn på höjden o. började 
sedan sänka sig sakta utför en tämmeligen bred dal genom fluten af Reuss. 
Dalens sidoväggar förekommo mig ej så branta som i dalen uppåt, den gaf i 
allmänhet en längre o. vidsträcktare utsigt men floden hade samma bäcklika 
utseende som Ticino. Vi voro nu ganska trötta i synnerhet jag: mina fötter 
voro illa medtagna af min kamrats stöflar som jag i dag gått i o. vår väg led 
derföre dåligt. Längre fram kommo vi åter till vår karga finska vegetation af 
lingon o. blåbär o. albuskar o. man kunde nästan för hvarje steg urskilja huru 
busken blef större o. småningom växte till träd. Slutligen närmade vi oss den 
stora vidsträckta flacka hvarpå Hospitalbyn ligger jämnte här o. der strödda 
hus o. byar o. kyrkor. Här hade vi en vacker o. vänligare utsigt, men skyn-
dade fram till vårt mål, der vi anlände kl. omkr. 5 ganska trötte o. nedstämde 
af det bedröfliga landskap vi i dag genom vandrat. 

- Sept. 5. Efter en tämmeligen illa genomsofd natt vaknade 
[vi] upp villrådige om hvad vi hade att göra. Efter intagande af caffe o. 
rådplägningar beslöto vi slutligen att ge oss af ensame o. utan ledsagare till 
Realp o. sedan låta ödet leda vår väg. Vi frågade således en forman på gatan 
om början af vår väg o. han visade hvar vi skulle gå o. mente på sin Schweitzer 
dialekt att vi omöjligen kunde ta miste om vi ock ville. Vi begåfvo oss 
således af med föresats att besöka blott Rhone Gletscher o. sedan vända om 
tillbaka till Hospital byn, taga våra der lämnade effecter o. sedan fortsätta 
färden i diligence längs Gotthards vägen. Vi hade följt den lilla rid men ej 
farbara stigen nära ¼ timma då vi mötte en man som vi kommo i samtal med 
först om vägens längd o. sedan ord efter ord förklarade han sig vara en 
Führer som just nu återvände från en färd han gjort med en Resande till jag 
vet ej hvar af Schweitzer land o. gletscher. Han förevisade oss flera högst 
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hedrande o. vackra bevis på franska o. Tyska af herrar med hvilka han rest o. 
talade mycket om landen o. lägenheterna så min kamrat blef uppspeld o. 
efter rådplägningar hit o. dit o. köpslagande o. reseplaner beslöto vi antaga 
mannen till ledare  o. göra en tur af tre dagar öfver Rhone Gletscher o. 
Meyringen o. sedan tillbaka till Wasen vid Gotthards vägen. Emellertid 
måste vi tillbaka till vårt värdshus för att besiktiga vår räkning o. anordna 
om våra saker o. sedan detta var gjordt gåfvo vi oss alle tre på väg. Vägen 
gick tämmeligen jämn stundom stigande stundom sänkande sig på ängslätter 
till en liten by Zum Dorfe längs en biflod till Reuss o. vidare till en något 
större by Realp, som förledet år till största delen brunnit ned o. nu höll på att 
åter uppbyggas. Här togo vi in i det lilla anspråkslösare Capusiner värdshus 
o. togo in en god o. billig middag lämnande det större o. förnämare [värds-
huset] till bättre bemedlade än vi. Här dröjde vi kanske högst en timme o. 
gåfvo oss åter på väg. Här började vägen småningom stiga allt brantare o. 
brantare längs den lilla bäcken som i hastigt lopp o. ständiga små forsar 
skyndade sitt lopp ned till sin moderflod. Jag gick hela dagen barfota o. var 
detta mig en stor lättnad o. kom alltid långt före mine två följeslagare, af 
hvilka min reskamrat blef mycket trött o. medtagen. I sjelfva verket var ock 
vägen svår o. tröttsam allt brantare o. brantare uppstigande som den blef o. 
jag måste stund efter annan sätta mig dels för att dra andan dels för att 
invänta föraren för att [inte] göra onödiga krokvägar. Snön som låg på bergen 
på samma linie med oss eller stundom under oss var i allmänhet ringa o. af 
en smutsig gråaktig färg. Vegetationen var ringa o. högre upp platt ingen men 
dock voro bergen ända nära till de högsta topparne betäckta med mossa o. 
gåfvo så ett sparsamt bete o. kor o. getter som vi här o. der sågo vandra 
omkring. Ofta kommo vi förbi kojor o. hyddor uppförda af på hvarandra 
laggda skiffer stenor tjenande till sammel- o. mjölkningsplats för boskapen 
o. uppbevarande o. beredande af ost o. smör etc. så som vår förare sade; men 
de voro så smutsiga o. dyngiga att jag ej kan förstå huru de kunna användas 
härtill. Kl. omkring 4 kommo vi upp till toppen af Furka, der ett litet af 
plankor uppfört hus står o. nan [sic] höll på att uppföra ett annat större af det 
här öfverallt brukliga byggnads materialet skifferskifvor af granit sten. En 
mulåsna begagnad att släpa detta byggnadsmaterial från närmaste berg o. en 
ko o. en vacker stor hund voro de djur jag här sågo utom de 5–6 män som 
voro sysselsatte med att uppföra den nya byggnaden. Den ligger på en stor 
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höjd dit från båda sidor särdeles branta vägar [leda]. Härifrån hade man en 
vacker tämmeligen vidsträckt utsigt öfver flera de betydligaste toppar af 
Alperna som Finster aarhorn o. Schrecken horn längst i fjerran med sina 
snöhjessor nu till största [del] in bäddade i moln närmare Seidel horn o. till 
venster nära invid oss Blaue Gletscher derifrån en sido hufvudgren flod stör-
tade ned till Rhone Gletscher för att under hela denna ismasskällare söka sig 
en väg till den egentliga Rhone. Åt andra sidan såg jag öfver hela den vilda 
dal längs hvars sluttningar vi tågat upp hit o. längst bort öfver denna långa 
dal visades mig liksom en moln fläck bergen af Oberalp. Redan här o. 
hufvudsakligen längre fram då vädret mot aftonen klarnat något upptogo sig 
dessa toppar särdeles majestätiskt ut skinande från fjerran dels i svarta dels 
i hvita färgor dels höjande sig i de mest fantasmagoriska o. nyckfulla spitsor 
o. torn såsom på en kyrka eller ett kastell. Sedan vi här på Furka tagit oss en 
liten förfriskning af uppvä[r]mdt vin, som i förbigående var dåligt o. dyrt, 
började vi efter ungefär ½ timmas hvila nu stiga ned. Här var mycket kallt 
uppe på berget o. jag behöfde fullkomligen väl min palteau o. äfven fann jag 
nödigt härifrån klä på mig strumpor o. skor. Jag hade vid uppkomsten hit gått 
barfota öfver en stor snöflacka o. der vid känt en ska[r]p köld tränga in i 
mina fötter så jag fruktade det skulle bekomma mig illa; men jag hoppas 
dock ha intet men deraf. Här mötte vi äfven ett sällskap af omkring 6 
Schweitzer bönder med en quinna kommande till fots naturligtvis från Wallis 
o. ämnande sig nedåt till Realp o. Gud vet hvart vidare. Jag kan ej säga att 
det yttre utseendet af folket här så mycket jag sett hvarken af män eller 
quinnor särdeles behagar mig; deras väsende som deras anleten ha något 
plumpt ofta med stora rosor på kinderna, som ej behaga mig. Vi började 
således stiga ned för den särdeles branta vägen som nu klädd i strumpor o. 
skor som jag var kostade på mig nästan mera än vid uppstigandet. Mina liktår 
som nu börjat florera o. växa på nyo i mina odrägliga Europeiska skoplagg 
sedan jag alldrig i Orienten haft någon känning af dem, plågade mig svår-
ligen. Vi följde den ofvan du Rohne biflodens bädd i sluttningen af dalen allt 
med utsigt öfver de nämnda bergstopparna o. äfven i fjerran af die Jung frau 
o. snart fingo vi äfven i sigte en bit af Rhone Gletscher som till min stora 
förundr[a]n låg djupt under oss åtminstone med dess lägre oss först i ögonen 
fallande partie. Den växte allt som vi stego ned till större o. större massor o. 
snart fingo vi i sigte dess toppar o. takröst af pyramider o. torn o. spetsar o. 
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alla andra konstiga figurer o. draperier gjorda i ofta renaste blå lazur af den 
store mästarens hand. Imposant o. storartad i högsta grad var denna anblick 
o. jag vet ej med hvad jag skall kunna jämnföra den af hvad jag hittils sett i 
mitt lif. Utsigten  förändrade af det mägtiga byggnaden o. i synnerhet dess 
härliga äkt göthiska tak för hvarje steg vi kommo nedåt o. på flera ställen 
blefvo vi stående eller sittande för att betrakta det. Slutligen stego vi ned på 
dess lägre i ryggform nedsluttande sida o. spatserade på dess yta. Isen var i 
allmänhet grof på ytan o. här o. der halft smältande såsom hos [oss] i slut-
vintern full med större eller mindre rämnor gående alla i en bestämd rigt-
ning. I flera af dem var vatten men kanske än flera derutan i synnerhet högre 
uppe der vi först kommo ned på ytan. Här o. der var isen pipig med större 
eller mindre hål deri oftast det renaste klaraste vatten låg såsom i den renaste 
källa. De inre sidorna af dessa rämnor voro alla utan undantag de lazur- 
blåaste renaste isväggar; men sjelfva ytan var öfver allt betäckt med svart 
smutsigt öfverdrag af jord o. lera som af laviner blifvit ditförd o. sedan 
stelnat ihop med ismassan. På sidorna o. bräddarne lågo vallar af större 
klippstycken o. stenrös, som af den sättande Gletschern blifvit trängda från 
dess djup uppåt. Stället der vi åter lämnade den ofantliga ismassan var i 
synnerhet tjockt betäckt af mull som en lavine fört ned från ofvanliggande 
berg o. uppblött som den blifvit här försvårade den mycket vår gång. På 
sluttningarne af de ofvanliggande bergen syntes ganska ymnig granskog o. 
äfven en ej alltför fattig flora. Topparna af de flesta kringliggande berg voro 
äfven obetäckta af snö ehuru fullkomligen lika höga om ej högre än Glet-
scherns högsta tak o. således kanske närmare tusen fot högre än dess lägsta 
massor. Jag såsom min reskamrat ehuru trötte i synnerhet han efter vår dags-
vandring hade svårt att slita oss från den härliga anblicken af den mägtiga 
kalla Gletschern; men solen var nedgången o. det lilla värdshuset ned i dalen 
vinkade oss härberge undan den kalla luften o. vi tågade ned för att ge vår 
hälsning åt den här lilla Rhone floden, på hvars längre fram vuxna böljor jag 
för ungefär ett sextennium sväfvade på rymliga ångfartyg ned mellan dess 
rankprydda franska stränder till Medelhafvet.44 Här var den ringa o. liten som 
ett barn i sin vagga; men dess redan här snabba o. rusande lopp låta ana den 
man som skall träda fram ur denna trånga bädd. Vi togo dock snart vår till-
flykt in i Värdhuset undan den kyliga aftonluften från hvilken under vår 
långa sejour i Afrika våra naturer blifvit afvända. Det var väl ej särdeles godt 
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eller rymligt; men man måste i sanning hafva tack för de menniskor som här 
i nästan fulleligen öde trakt blott bland några Senne hyttor slagit sig ned för 
att emottaga o. begästa det ej alltför stora antal af Resande som våga sig hit. 
Vid bryggan öfver den lilla Rhone möttes vi först af de vackra Alp gettren som 
jag roade mig med att gästa o. undfägna med tuggtobak, o. in i värdshuset 
mottogos vi af mycket vänligt o. välmenande folk af tysk stam.

- Sept. 6. Gick bittida ut från vårt värdshus vid Rhone Glet-
scher jag ensam emedan min kamrat kännande sig för svag att stiga uppåt hade 
för fem francs legat sig en häst upp till första höjden en väg af omkr. 1 timma. 
Jag steg muntert uppåt o. träffade på hälften af höjden först ett sällskap af tre 
unge Engels män o. högre upp en quinna buren i bärstol åtföljd af en äldre 
man till häst o. än högre upp ett sällskap af tre tyskar. På höjden ligger en liten 
insjö kallad der todten See o. kort härpå böjer sig vägen något åt höger för att 
förena sig med en större ordentligen byggd ridbar väg kommande från Wallis 
o. gående till Meyringen följande hela vägen stranden o. loppet af Aare floden 
som här går upp. Till venster helt nära hade jag Seidelhorn o. vidare framför 
mig det vackra Schreckhorn som från alla håll hvarfrån jag sett den särdeles 
behagar mig med sin höga hjessa betäckt med hvita luckor af snö. Härifrån 
gick nu vägen nästan oupphörligen nedåt längs Aare följande än dess högra än 
dess venstra strand. Flera bryggor gå öfver den på olika ställen o. här i början 
af sitt lopp är den högst strid o. forsande, ehuru liten o. inbäddad mellan trånga 
väggar. Den upptar otaliga små biflöden som strömma ned i små rännilar 
från kringliggande bergen. Närmast under höjden ligger Grimsel Hospitium 
med några små insjöar som äro de egentliga reservoirerna för floden. Vägen 
gick som sagdt tämmeligen brant nedåt ända till Handek öfver Roderichs 
baden der det präktiga Adlenbachs fallet bildadt af den från Adlen Gletscher 
kommande Adlen bachs förening med Aare som här faller 200 fot. Ståtlig i 
sanning o. imposant var denna anblick o. jag har alldrig i detta slag sett dess 
make. Härifrån gick vägen allt ännu nedstigande o. följande Aare ned till en by 
Guttannen (?). Trakten här var fullkomligen nordisk o. finsk blott att bergen 
här voro högre o. allt mera storartadt. Jag kände mig fullkomligen hemma. 
Aare började nu bli något lugnare ehuru allt ännu skyndsam o. forsande i sitt 
lopp. Härifrån gingo vi vidare i vackrare o. vänligare trakter o. kommo fram 
till en liten by Zum Dorfe, der vi beslöto att stanna öfver natten i stället för att 
gå fram till Meyringen, emedan vi då måste gå om en timma om två gånger. 
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Rhôneglaciären och alpbestigare fotograferade omkring 1880. 
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- Septemb. 7. Gingo ut från vårt landtliga värdshus efter 
en intagen chocolade o. uppgjord räkning i vackraste morgonluft. Vägen 
började genast här stiga uppåt aflägsnande sig till höger från Aare. Deremot 
vidtog här dalen af Gadman bach o. vägen drog sig uppåt mot dess lopp. 
Vägen är i allmänhet god i synnerhet här i början o. farbar med mulåsnor o. 
hästar utan vagn. Trakten var utomordentligen vacker o. rik på vegetation o. 
i allmänhet hela dalen rik på utsigter ju högre vi kommo öfver densamma. 
Äfven kommo vi förbi flera byar o. i synnerhet otaliga ängar der folk så 
karlar som quinnor voro sysselsatte med att nu för andra gången om året slå 
sina ängar eller kasta o. torka gräset till hö. Allt liknade o. påminte mig om 
mitt eget lands sommar i synnerhet den väldoft som steg upp från ängarne 
o. från gran skogarne. Stora härjningar syntes i allmänhet mycket här af 
nedstörtade ruiner i den brantväggiga o. vilda dalen mer än vi hittils sett. Stor 
rikedom på smultron o. hallon o. synnerhet blåbär som särdeles roade mig att 
plocka o. förtära. Följe af en tredje man en vän till vår förare som gick till 
Wasen i angelägenheter. Hunno till värdshuset vid Steinen Gletscher under 
Sustenhorn omkr. kl. 1 o. intogo här middag. Då vi voro färdige till aftåg 
regn, som höll oss tillbaka o. tvang oss till beslutet att stanna öfver. Kallt o. 
ruskigt väder. Blandadt sällskap: en Pfarrer från Gadman en Alpenjägare en 
rolig Schweitzer Resande etc. med hvilke vi tillbragte en ej oangenäm afton. 
Vacker o. nätt costymerad Schweitzer flicka. Vår förare något tipsy: jag trött 
o. än mera min kamrat o. både late att skrifva o. derföre denna dåliga dagbok.

- Septemb. 8. På morgonen allt ännu fortfarande fult väder, 
mulen himmel med tjocka lågtgående moln o. stundom fallande regnskurar. Vi 
kunde således ej ge oss så bittida på väg som vi ämnat. Togo vårt dåliga caffe 
med riklig o. god mjölk o. blefvo härunder påhälsade af den ofvan nämnde 
Schweitzer Resanden, som tycktes komma enkoms för att urskulda sig för 
sin falska spådom i går afton. Han nämligen såsom Pfarrer hade försäkrat 
att vi skulle få ej allenast den härligaste afton i går utan äfven en praktfull 
morgon. Intetdera hade slagit [in] oaktadt deras observationer på barometern 
o. deras väderkännedom: o. vår Schweizare kom nu att försäkra oss att under 
de 15 dagar han vistats här i värdshuset detta var den första gång han bedragit 
sig i sin väderspådomskonst. I alla hus tror jag utan undantag, åtminstone 
allestädes der jag varit inne har man en baromether o. hvar o. en äfven pigor 
o. drängar tyckas förstå sig på dem åtminstone gapa de på instrumentet o. 
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spå derefter vädret. Slutligen beslöto vi oss dock på eget bevåg o. på vår 
Schweitzares råd att bege oss på väg. Som vi hade att bestiga det höga Susten 
först o. vägen dit gick särdeles brant uppföre fann sig min kamrat nödgad 
lega en häst dit upp o. vi andre, tre till antalet började stiga uppföre på våra 
egna ben. Vi skyndade vår gång så att vi nära på en half timma gjorde den 
väg man vanligen räknar en timma o. ehuru vägen här o. der var våt o. fuktig 
efter det nästan hela natten fortfarande regnet hunno vi på genvägar upp 
lika fort som hästen. Här uppe nu voro vi omgifna åt alla håll af Gletscher, 
hvaraf hufvudhakligen [sic] Steinen Gletscher sträckte sig vida o. lång äfven 
här på denna sida. Det var kallt o. obehagligt väder här uppe o. dock hade vi 
all anledning tacka Herren det vi intet regn eller snö hade. Redan för 14 dagar 
sade man nere i värdshuset hade snö fallit o. äfven nu visade oss vår förare 
här o. der på bergen snöfläckar som han sade vara från föregående natt. 
Också sade man här i värdshuset så som i det på Grimsel att allt folk som nu 
bodde här efter omkring tre veckor skulle lämna sina kalla bostäder o. söka 
tillflykt längre ned i varmare trakter. Från höjden af Susten började nu vägen 
gå nedåt på en i terrasser byggd väg med tämmeligen stark sluttning. Det 
medtog starkt mina ben o. i synnerhet mina fötter som allt ännu voro såra o. 
sjuka efter min kamrats stöflor som jag haft oförsigtigheten gå i en hel dag. 
Äfven här strömmade såsom i alla dalar en bäck kallad tror jag Meyen bach. 
Nedanför höjden låg ett vidare o. öppnare fält ej olik Roderichsbaden o. här 
stod stort antal af Senn hyddor såsom äfven flera men dåligare på sluttning-
arne af bergen som omgåfvo o. bildade dalen. Först heter denna ström Gurez-
mettlenbach o. sedan det ofvan nämnda namnet. Längre fram kommo vi förbi 
en liten by Dörfli tror jag der hela by församlingen  var sysselsatt att hålla 
Gudstjenst på öppna vägen under bar himmel utanför deras lilla kyrka. Vi 
blefvo härigenom tvugne att stanna o. satte [oss] på något afstånd såsom alle 
andre på hvad helst vi förefunno af stock o. sten. Som det dock dröjde för 
länge sökte vi oss en annan omväg o. fortsatte vår väg till en annan nära invid 
liggande by eller en afdelning af samma. Hela denna trakt o. dal är starkt 
utsatt för laviner o. har i allmänhet ett mera vildt o. oblidt utseende. Vidare 
kommo vi förbi den gamla Mayenschanze, der Österrikarne o. Fransoserne 
slagits o. de sednare segrare afvunnit de förre den lilla skansen.45 Platsen 
förekom oss så trång o. oländig att vi ej väl kunde inse huru de här kunnat 
strida med hvarandra. Kort härpå fingo vi från en höjd i sigte Wasen o. 
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den vilda branta bergskädja som sträcker sig här längs Reuss kallad tror 
jag Dietan. Nu drog sig en tjock molnstod på hälften af det väldiga berget 
o. liksom delade det i tu, hvilket gaf en högst underlig anblick. Vi kommo 
vida[re] på en brant sluttande väg middagstiden fram till Wasen, målet för 
vår excursion. Vi åtminstone jag i ett tämmeligen ruskigt läge. Min ena sko 
hade blifvit nästan helt o. hållet fördärfvad, dess öfverleder spräckt o. för 
större lättnad hade jag inga strumpor. Trött o. medtagen slog jag mig här ned 
på den stora bänken som drog sig längs det långa trädbordet i gästrummet 
o. förfriskade mig med en half Schoppen vin o. vatten. Jag hade beslutit att 
ej vidare gå till fots härifrån, men då vi hade sutit omkring en timma att 
hvila oss funno vi oss stärkta nog att åter ge oss på väg till fots för att hinna 
Hospital, der vi hade våra kappsäckar. I allt fortfarande duskigt väder gåfvo 
vi oss således åter på väg på den stora bequäma S:t Gotthards vägen. Det 
anmärkningsvärdaste på vägen var Teufelsbrücke o. tvänne Gallerier, det ena 
byggdt för att skydda vägen för Laviner o. vinterbäckar det andra sprängdt 
genom hälleberget för att öppna vägen derigenom. Lägre fram kommo vi 
[till] den större o. öppnare slätt hvarpå Ander Matt o. Hospital ligga o. skyn-
dade vår väg deröfver fram till vårt mål, dit vi hunno kalle hungrige o. trötte 
omkring kl. 6. Här förfriskade vi oss med mat o. the o. kröpo snart till sängs.

- Sept. 9. 1849. Såfvo länge o. i god ro för att rätt hvila ut efter 
vår nu slutade excursion. En härlig vacker morgon med äkta frisk nordisk luft 
o. fönstren våta o. fuktade af köld. Gjorde en liten promenad upp o. nedåt på 
Gotthardsvägen för att njuta af den goda luften o. kommo tillbaka omkring 
kl. 11 för att sätta oss i ordning till afresa. Ett betyg gafs vår förare på hans 
anhållan för att öka den stora mängd han redan deraf hade. Kl. 12 precis 
ankom deligencen o. vi packade oss in o. det rullade af med god fart ned 
för Gotthards vägen förbi de ställen vi i går hade passerat på vår uppväg. I 
ander Matt fingo vi en resande till i vagnen, en ung student från Heidelberg 
hemma från Wien som återkom från vandringar i Schweitz o. nu ämnade sig 
till sin fädernestad för att hälsa på sina slägtingar från hvilke han varit borta 
1 (ett!) år. Förleden natt berättade han mig haft en högst romantisk o. äfven-
tyrlig natt i värdshuset vid Rhone Gletscher, dit han på aftonen i mörkret 
nedstigit med en lanterna från Grimsel. Här ankommen hade han ej funnit 
någon ledig bädd i det öfverfulla värdshuset o. derföre blifvit nödgad ta natt-
quarter i en hölada der han hade blott några svin o. kor till nattsällskap. Huru 
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romantiskt!! Vägen gick förbi Amstäg allt i Reussdalen, som dock ju längre 
vi kommo ned blef bredare o. öppnare o. i samma mån äfven flodens lopp 
lugnare o. alfvarligare. Bergen voro höga branta o. dystra bevuxna med gran 
skog men deras lägre sluttningar vackert klädda med löfskog. Landskapet blef 
i allmänhet något vänligare o. vegetationen rikare än de hvarifrån vi kommo. 
Vidare passerade vi Altdorf o. som diligensen här höll nära en half timma o. 
vi ingen appetit hade att med de andre delta i måltiden som här intogs slogo 
vi oss ned i en Bier wirthschaft o. smakade på ölet. Emellertid hade vi fått 
fult väder; det rägnade dugtigt o. tjocka moln lågo öfverallt öfver bergen. Kl. 
före fem kommo vi fram till Flüelen o. voro nödgade vänta här omkring en 
hel timma förr än ångbåten afgick. Här var stort sällskap från alla håll, hvaraf 
dock största delen såsom vi väntade båtens afgång. Slutligen gingo vi af med 
ett stort antal passagerare; men som regnet allt höll  ut särdeles starkt o. 
tilltagande flyktade alla i kajutan. Vi hade tagit den andra platsen, som jag 
åtminstone alltid o. öfverallt funnit vida intressantare än den första o. äfven 
nu hade jag ingen orsak att ångra hvad jag gjort. Här var det mest blandade 
o. roliga sällskap o. ehuru det tillgick tämmeligen tyskt tungt o. trögt voro 
här otaliga roliga äfven vackra ansigten att betrakta o. många snusförnuftiga 
observationer o. dumma witzer att höra. En hvisslade, en sjöng, en snusade, 
alle pratade o. till denna blandade harmonie hördes i hvarje ögonblick den 
eviga ståndbasen af det djupa plumpa Schv[e]itziska jaǎ jaǎ. Vi tittade ut ifrån 
de små fönstren för att få en glimpse af landskapet som öfverallt tycktes vara 
vackert storartadt o. alfvarligt o. kunde slutligen ej längre hålla oss utan stego 
upp på däck ehuru regnet ännu fortfor tämmeligen starkt o. njöto här oaktadt 
det duskiga o. ogynsamma vädret dock till någon del af de vackra utsigterna. 
I Brunnen hölls först an o. här nu intogs ett ofantligt antal af nye passagerare, 
vallfärdare tror jag från någon för Catholiker här särdeles helig ort. Fartyget 
var så fullt att jag alldrig kan påminna mig färdats i så stort sällskap som här. 
Till lycka upphörde till någon del regnet o. den förfärliga hopen kunde finna 
plats på däcket. Nere i Cajutan var så fullt att jag förgäfves sökte finna ingång 
i densamma. Mörkret hade emellertid fallit o. först öfver kl. 8 kommo vi fram 
till Luzern. Här togo vi in i första Hotel, som tyckes stort o. väl inrättadt. Åter 
af min kamrat smutsigt gräl med bärarne af våra saker: som slutades med att 
de hämtade sin taxa eller tarif.
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- Sept. 10. Efter funderingar o. rådplägningar beslöto vi oss 
till en excursion på Rigi. Till detta beslut kommo vi under spatserfärder vi på 
morgonen gjorde i o. utom staden. Sjelfva staden var liten men ganska vacker 
o. dess läge vid Reuss utflöde ur Vierwaldstätter sjön behagade mig mycket. 
Så väl sjöns som flodens vatten är af den klaraste blågröna färg o. så lipidt 
att man på tämmeligen djup kan se botten. Utsigten åt sjön var likaså om än 
ej mera behaglig o. jag vet ej om den vackra trakten [eller] om det vackra 
vädret verkade så godt oss på vår stämning, men säkert är att jag i annat fall 
ej kommit mig till beslutet att bestiga Rigi. Vi besörjde våra sakers trans-
port till Zurich o. gjorde oss färdige till afgång. Caffe hade vi på morgonen 
bittida druckit i ett smutsigt o. illa luktande hål bland gesäller o. Gud vet 
hvad för pack o. middagen intogo vi på nedersta bottnen af vårt stora hotel 
i sällskap med en hyrforman med plump näsa o. plumpa händer, hvilket jag 
blott derföre anför emedan jag knappt kan påminna mig sett något plumpare 
utan att dock egentligen kunna kallas deformitet. Kl. 2 afgick ångbåten med 
såsom vanligt på alla dessa sjöar stort antal passagerare o. på tror jag blott 
en half timma kommo vi fram till Wäggis. Vi hunno knappt i land förr än vi 
blefvo omringade af ett gränslöst tal af karlar o. pojkar o. ungar, som ropade 
fünf Batzen46 eller 6 D:o eller 7 D:o o. förargad o. retad som jag blef att 
finna dessa Schweitzer ungar om möjligt än mer fram fusne o. påhängsne än 
de Arabiske i Öfveregypten, började jag skrika o. skälla på dem o. stundom 
äfven slå o. skuffa dem tämmeligen barskt undan utan att veta ännu hvad de 
egentligen ville eller hvarföre de skockade sig omkring oss. Snart förstod jag 
dock att de erbjödo sig dels till förare upp till berget dels o. hufvudsakligen 
att bära våra paltåer o. hvad annat löst vi hade. Min kamrat hade i hotelet 
tror jag kommit i fäl med en ung man som ville göra samma tur som vi o. 
hade erbjudit sig att följa oss. Också blef han nu vår följeslagare. Han var 
en ung handelscommis af ett det mest markerade Jude ansigte o. jag kan ej 
säga att han från första stunden särdeles behagade mig. Ock funno vi honom 
sedermera under vår färd alltid vara en äkte tysk dummer Junge. Emellertid 
hade vi tagit en pojke att bära våra rockar o. lösa effecter o. började nu stiga 
det redan från början tämmeligen branta berget. Det gick lustigt nog i mina 
nya bequäma stöflar som jag på morgonen köpt i Luzern o. vår nye kamrat i 
synnerhet var en väldig o. stark bergsstigare. För öfrigt voro vi ett stort säll-
skap till största delen fotgångare, men äfven ridandes, bland hvilka sednare 
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äfven ett stort antal fruntimmer. Dessa kommo dock något sednare sig på 
väg o. hunno ock ej före oss upp. Vägen var vacker med härliga utsigter 
öfver sjön som nu låg fullkomligen spegellugn med klara vackra vatten o. 
på nästan alla ställen, som dominer[a]de en vacker utsigt  var vanligen en 
bänk af träd eller sten till hviloplats. Med all dess skön[het] kunde den dock 
ej på långt när jämnföras med Como sjön; den hade ej dess rikedom o. fylla 
på frodig vegetation o. derjämnte var dess natur ej så vild o. storartad att 
den derigenom kunnat vinna någon särdeles prononcerad charakter. Dock en 
Gletscher som öfverallt lyste längst i Söder öfver hela landskapet tog sig väl 
ut, äfven så det öfverallt sig presenterande berget Pilatus: De triangelformiga 
utbugter som landet gjorde i sjön på O. stranden behagade mig mycket väl 
odlade o. vegetationsrika som de voro. De fromme Chatolikerne här hade 
gjort af den besvärliga vägen en via dolorosa indelad i stationer af hvilka 
hvar o. en var utmärkt af ett kors o. en liten tafla föreställande Christus 
släpande sitt kors m. de särskilda andra dertill hörande omständigheterna. 
Öfverallt blefvo vi ansatta o. ofta följde långa stycken af större o. mindre 
flickor som bjödo ut frukter. Efter mindre än två timmar hunno vi upp till 
badhuset efter Priesnitzka methoden.47 Som jag för all del ville hinna upp 
före eller vid solens nedgång såsom vanligt här bland alle hade jag sett mig 
tvungen skynda före min reskamrat, som i allmänhet är en dålig bergsstigare. 
Utan att således afvänta honom här fortsatte jag färden uppåt till toppen 
af Rigi Kulm. Här kommo vi nu i fäl med tvänne Engelsmän som följt oss 
mest hela tiden än kommande före än efter oss. Härifrån började vägen stiga 
ännu brantare men deremot blef luften friskare o. kallare så att jag fann 
mig nödgad ta på mig min lilla rock, då jag ända hittils hade gått i skjort- 
ärmarna. Ju högre vi kommo desto kallare o. då vi efter något mindre än en 
timmas gång hunnit upp på sjelfva toppen var den uppstigna vinden så kall 
o. genom trängande att, genomvåt som jag var af svett, kände mig nödgad 
gå in i värdshuset på en stund. Vi hade ankommit hit upp i fullkomligen 
god tid för att se den nedgående solen, men den gick till största delen ned 
i en tjock molnvägg o. blott en liten stund lyste den igenom o. kastade ett 
svagt men härligt sken på de midt emot liggande Gletscherna. Hela denna 
sida af den präktiga utsigten d.v.s. mellan ungefär SO o. SW var begränsad 
af ståtliga höga berg med snö o. istoppar o. på den andra sidan låg utbredd 
för oss liksom på en ... charta det jämförelsevis släta landet af Schweitz med 
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ett oräkneligt antal af större o. mindre insjöar. Dock detta sednare partie var 
egentligen att betraktas på morgonen då det belystes af den uppgående solen. 
Glittret af solnedgången räckte kanske blott 5 minuter o. der med fingo vi låf 
att vara nöjde: det var nog att ge oss ett begrepp om huru härlig utsigten kan 
vara här ehuru vi ej egentligen sjelfve fingo njuta deraf. Derjämnte var det 
här uppe nu en så skarp o. obehaglig köld att jag stund efter annan kände mig 
nödgad gå in i värdshuset för att värma mig. De månge åskådare o. resande 
som voro samlade här spatserade omkring i hastig gång för att hålla sig 
varma eller hoppade på det ena efter det andra benet i samma afsigt o. dock 
voro de röda om näsan af det barska climatet. Slutligen hade mörkret fallit 
o. alle begåfvo sig in i värdshuset för att sätta sig till det stora table d’hote 
som stod o. väntade dem. Här var nu ett sällskap af som jag tyckte mellan 
fyrtio o. femtio personer af mest Engelsk o. tysk tunga o. blott några få af 
fransysk. Dock hörde man det sednare språket ofta talas äfven af tyskar som 
i deras apinjenatur föredrogo det framför deras eget, men med deras plumpa 
tunga o. skorrande o. hväsande uttal genast röjde deras natur af björn. För 
öfrigt kan jag ej säga att här gick egentligen lifligt till. Det var på det hela 
stelt o. tyst. Jag jämnte mine tvänne följeslagare hade slagit mig ned vid ett 
bibord, der ett sällskap af unge män i synnerhet Engländare suto o. togo the 
o. annat. Vi togo oss en rostbeef o. derpå the o. makade oss så småningom 
till sängs. Trötte o. medtagne o. kalle som vi dock mer eller mindre voro var 
det oss en vällust att lägga oss i våra bäddar om ock först tämmeligen kalla.

- Sept. 11. Blefvo på morgonen före solens uppgång väckte 
af ett horn som med konst o. behag blåstes af en af husets tjenare till reveille 
af alle här sofvande resande. Alle skyndade ock ut för att se landet belyst af 
den uppgående solen; men vi funno oss bedragne. Solen gick upp i moln o. 
kastade intet ljus öfver den vackra taflan förr än den hunnit ett godt stycke 
upp. De närvarande begagnade stunden mellan den första stunden af dess 
uppgång o. molnens förskingrande till frukost o. intagande af caffe o. the. Kl. 
omkring sju hade det klarnat tämmeligen väl upp o. vi funno nu landskapet 
till en del belyst. Vierwaldstätter o. Zuger sjöarne lågo närmast under oss på 
hvar sin sida o. syntes så nära att man tycktes nästa kunna hinna dem med en 
slungad sten. Utom dem syntes väl kan-  ske tio andra sjöar jämnte floder 
o. bäckar o. mellan dem hela landet beströddt här o. der med städer o. byar 
o. landshus. Men stora sträckor deraf lågo nu höljda o. betäckta af dimma o. 
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moln som drogo sig längs väggarne af lägre berg o. betogo landskapet dess 
glans o. drogo det undan våra ögon. Man spatserade ännu omkring här en 
stund på höjden för att se hvad man just ej kunde se o. sedan skyndade sig 
hvar o. en att liquidera sin räkning o. bege sig på återväg. De fleste gingo till-
baka till Luzern, men vi tre i sällskap med de två Engelsmän vi i går kommit 
hop med beslöto oss att från andra sidan af berget stiga ned till Goldau för 
att från nära håll se den härjning som Lavinen från 1806 här gjort på det förr 
rika o. vackra landet vid Lowerzer sjön. Vägen hit ned gick som oss tyckte[s] 
brantare nedåt än på andra sidan, men var åtminstone i mitt tycke vackrare. 
Den gick först förbi en liten kyrka o. by Maria Zum Schnee o. sedan genom 
en liten skog af löfträn o. öfver engar under ungefär halfannan timmas starkt 
nedstigande hunno vi fram till värdshusen som blifvit uppförda nära invid 
den by som hufvudsakligen lidit o. blifvit förstörd af den fallande Lavinen. 
Från en närbelägen höjd hade vi här utsigt öfver härjningen. Nya kullar o. 
höjder hade bildat sig af de nedrullade stenar o. jordlager o. allt hade cong-
lomerat sig till en stenmassa, hvari de egentliga bergshällarna o. stenblocken 
lågo inbäddade. Vägen af Lavinen syntes tydligen på det motliggande ej 
särdeles brant sluttande berget o. från höjden hade vi äfven sett den del af 
den lilla sjön som blifvit förstörd o. gjord till fastland under förstörelsen. Vi 
hade dock ej tid att dröja länge här: vi sade farväl åt de två Engelsmännen o. 
en Fransos o. begåfvo oss ned till Art en liten by vid Zuger sjön. Hit hunno 
vi på ungefär en half timma o. hade jämnt tid att äta en beefsteak förr än en 
Omnibus härifrån afgick till Horgen. Härifrån togo vi biljetter ända fram till 
Zürich o. packade oss upp i vagnen. Här fingo nytt o. ej ointressant sällskap 
af tvänne män från München af hvilke en en åldrig puckelryggig man som 
jag tror någon sorts medicinal Rath. Vägen gick här längs stranden af sjön 
helt nära vattnet o. genom en vacker tämmeligen väl odlad trakt. Sjön var 
vacker nog med jämnförelsevis lägre o. mindre branta stränder. Rigi med sitt 
kors på hjessan följde oss öfverallt o. var den förnämsta o. mest i ögonen 
fallande punkt på ännu långt afstånd. Vi kommo genom åtskilliga smärre 
o. obetydligare byar middagstiden fram till Zug, der vår Omnibus höll för 
nära en quart timme. Den lilla staden så mycket vi sågo af den hade det mest 
gammalmodiga utseende jag någonsin kan påminna mig ha sett i en stad; en 
del af husen målade med de finurligaste bilder på utväggarne o. på källor o. 
brunnar bildstoder af män i gammal Riddare rustning. Af dem en midt på 
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I ett jordskred den 2 september 1806 förstördes byn Goldau och förolyckades  

457 personer. Förstörelsen illustrerades samma år av schweizaren  

Franz Xaver Triner. 
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torget under hvilken stod namnet Komin. Härifrån nu drog sig vägen in åt 
landet från sjön o. vi gingo allt genom vackra o. ganska väl odlade trakter 
förbi små byar o. hus o. hade äfven tillfälle att se huru man här göder sina 
ängar med tjockt dyngvatten. Detta prepareras i en stor vattentät lår eller 
låda på en fyrhjulig kärra förespänd med två oxar. När kärran kommit på den 
äskade platsen uttager en efterföljande gumma en stor plugg på nedsidan af 
låren o. dyngvattenet strömmar ut i en eller två stora breda strålar o. gjuter 
sig öfver ängen under det oxarna långsamt släpa fram kärran. Kl. omkring 
half fyra hunno vi fram till Horgen en liten vacker småstad vid stranden af 
Zurcher sjön. Härifrån eller redan förrut från vägen hade vi öfversigt öfver 
sjön. Dess stränder äro än lägre o. gå i långa svaga sluttningar ned mot vattnet 
o. syntes mig i allmänhet mer o. bättre befolkade o. bebyggda än stränderna 
af någon annan insjö jag här sett. Vi intogo här i ett präktigt hotel en liten 
middag under afväntandet af ångbåtens ankomst. Hotelet tycktes mig vara 
anrättadt med större luxus än passade för den lilla byn o. i sanning jag förstår 
ej hvad slutet skall bli på all den luxus som tyckes ta en så farlig öfverhand 
i hela Europa. Kl. omkring 4 gingo vi ombord det lilla vackra ångfartyget 
som såsom alla här åter var fullt  af passagerare. Vi hade knappt kommit ut 
på sjön så började det blåsa o. moln skockade sig o. höljde på en kort stund 
himmelen som under hela dagen hittils varit klar med vackert väder. Efter 
ungefär en timmas ångning (steaming) kommo vi fram till Zürich. Här funno 
vi oss ett godt hôtel o. begåfvo sedan ännu ut på en liten promenad.

- Sept. 12. Gingo ut på morgonen sedan vi först skrifvit 
hvad fattades i våra dagböcker o. drucko chocolade i ett godt stort caffehus. 
Jag har redan för lång tid upphört att dricka caffe emedan jag funnit det så 
dåligt att det ej smakat. Sedan började våra vandringar i staden; men som 
jag ännu måste vända om till vårt hotel o. min kamrat ej gjorde det skiljdes 
vi snart åt o. träffades ej sedan förr än sent på eftermiddagen. Jag vandrade 
omkring öfverallt således ensam först åt de nya små promenadanläggningar 
vid stranden af sjön der badeanstalterna äro. Här träffade [jag] paret af den 
dumme pojken med han[s] förmodade lärare, med hvilke vi kommit från 
Alexandria till Triest. Sedan gick jag åt den nyaste delen af staden förbi 
Botan. trädgården fram åt järnvägs huset o. in i den gamla stora präktiga 
promenaden mellan Sihl o. Limmat i hvilken står äfven Gessners vackra 
monument.48 Här tillbragte jag middagsstunden o. gick sedan öfver Limmat 
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in i den trakt der de hufvudsakligaste fabriken äro. Sedan öfver platsen der 
den i morgon börjande marknaden slår upp trädstånden o. bodorna såsom 
hos oss. Man var redan i dag sysselsatt med bodornas ordnande. Allt möjligt 
skräp af leksaker o. tyg tycktes mig bli hufvudsaken här. Quinnor voro de 
som kanske förnämligast voro sysselsatta här. Detta är för öfrigt fallet till 
stor del i alla boutiquer. Quinnor så äldre som yngre äro de som sälja o. äfven 
oftast i värdshus äro de de som passa upp o. ta betalning etc. ungefär såsom 
i Paris om ock ej så allmänt här som der. Kl. omkring 4 åt jag min middag 
o. kom sedan hem för att hvila mig. På aftonen gingo vi åter både ut först 
för att spatsera, men då vi funno gatorna i allmänhet utan lif o. rörelse o. 
äfven våra fötter allt ännu hade känning af våra fotvandringar veko vi in i en 
Speisewirthschafft, der vi blefvo sittande för närmare en timma lystnande till 
en förträfflig harmonie musik, en Septett som med stor precision o. konst-
färdighet utförde allehanda potpourrier ur nyare musik. Jag hade önskat mig 
öfverhufvud bättre stycken. Vi hade hela dagen haft godt o. vackert väder, 
men knappt hade vi hunnit tillbaka till vårt hotel så började åska o. blixt med 
starkt regn. Detta har för de sednaste tiderna alltid varit så: om dagen vackert 
o. varmt; mot aftonen skocka o. samla sig moln o. om natten regn o. oväder.

- Sept. 13. Gingo ut på morgonen o. drucko chocolade i Caffé 
Literaire. Spatserade sedan omkring o. kommo till botaniska trädgården hvaraf 
en del är byggd på en betydlig höjd derifrån man har en vacker o. tämmeligen 
vidsträckt utsigt. Här lämnade jag min kamrat att vandra omkring o. begaf 
mig ensam på vandringar i staden. Vi hade i dag en särdeles stark blåst med 
högst mulen himmel o. stundom fallande regn. Det oaktadt begaf jag mig utåt 
ifrån vårt hôtel till trädgården deri Nägelis bildstod står med inscriptionen 
 die schweitzerischen Gesang Vereine ihrem Vater Hans Georg Nägeli o. 
på den andra sidan in der Lichtwelt der Kunst bleibt ewig das wesentlichste 
und bildendtste das in schöner Tonform gesungene Wort.49 Den vackra enkla 
statuen står i ingången eller hällre framför en öppen pavillon, derifrån man 
har den vackraste utsigt jag här sett ej allenast öfver största delen af staden 
utan äfven öfver en stor del af sjön med omliggande odlade och ovanligt rikt 
bebyggda o. bebodda fält. Härifrån fortsatte jag min vandring förbi den invid 
liggande nya grafgården, der ännu blott få men ganska vackra monumenter 
stå mellan små träd o. blommor. Så kom jag förbi Turner bahn en gymnastik 
anläggning ej olika den som fordom var på Runsala o. äfven här till största 
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delen under bar himmel. Ofvanföre denna af träd omgärdade plats ligger den 
nya Kanton skolan en utmärkt nobel o. ädel byggnad, hvars like i skön lätt 
o. ädel architektur jag knappt kan påminna mig ha sett annorstädes. En man 
som just nu kom derifrån ned anhöll jag o. frågade om byggnaden o. det var 
han som upplyste mig om hvartill den var egnad. Här voro förenade Kanton 
o. industrie skolan o. derjämnte höllos äfven här åtskilliga akademiska före-
läsningar o. då jag uttryckte för honom min beundran öfver byggnadens ädla 
architektur försäkrade han att ej allenast dess yttre förtjente denna beundran 
utan äfven dess inre anordning o. de medel o. tillgångar som voro anrätt-
ningen anslagna förtjente det än mer o. han mente att i en sådan inrättning 
med en i alla afseenden så ändamålsenlig anordning var det en verklig fröjd 
att kunna ge undervisning låtande mig härmed förstå att han sjelf hörde 
till dess lärarepersonal, hvilket äfven hans under armen burna häften med 
mathematiska figurer bevittnade. Han tycktes ha lust till längre samtal; men 
som mannen i allmänhet förekom mig en tafatt tysk lärd tackade jag honom 
för de upplysningar han gifvit mig o. fortsatte min väg. Längre fram kom 
jag ehuru på betydligt afstånd förbi det nya Hospitalet likaså en stor o. högst 
vacker byggnad. Härunder hade nu blåst kört upp regn o. jag började skynda 
mig tillbaka till staden. Men som det ej blef allvare af gjorde jag ännu en 
tur mellan marknadsstånden, der jag gjorde några små uppköp. Sedan sökte 
jag mig middag ute i staden o. hade gått in i minst 5 Wirthschafft förr än jag 
fann en der jag slutligen fick mig middag. Kom sedan hem o. träffade min 
kamrat, med hvilken jag på aftonen tog the på samma ställe der vi tillbragt 
gåraftonen. Nu var der dock ingen musik, men ett stort sällskap af unge män 
som det tycktes oss Burschor till en del härifrån, men kanske till största delen 
flyktingar från Baden.50

-  Sept. 14. Vandrade omkring efter morgonchocoladet  
under det min kamrat gick att söka upp Doctor Nägeli den berömde Physio-
logen o. Mikroskopobservatorn. Träffades sedan åter tillsammans o. intogo 
vår middag o. begåfvo oss sedan till Hospitalet, der vi lösligen betraktade 
den anatomiska theatern, som dock ej förekom mig särdeles rik på prepa-
rater icke ens att jämnföras med vår. Gingo sedan in i ett Auditorium o. 
afhörde en föreläsning  af en Prof. Engel, som rörde sig hela timman om 
o. lefverns construction o. dess utseende i sjukdoms tillstånd i synnerhet i 
Hypertrophie. Hans föredrag var i allmänhet ej något särdeles; hans röst svag 
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o. otydlig o. hans väsende i allmänhet något förläget der han stod framför 
sitt Auditorium af omkring 25 alle äldre till en del redan gråhårige Kreis 
Ärtzte. De få obetydliga bänkarne stodo i en halfkretsig amphitheater midt 
emot ingångsdörren o. ingen katheder syntes till o. professoren sjelf stod 
som sagdt på föttren framför sina åhörare. Vi fingo oss hvar sin stol som 
händelsevis till vår lycka voro till hands o. blefvo sittande der till slutet 
af collegium utan någon särdeles uppbyggelse. Sjelfva hospital byggnaden 
förekom oss så mycket vi i hast kunde se deraf präktig o. ren o. i alla afse-
enden högst ändamålsenlig. Härifrån stego vi åter ned till staden o. min 
kamrat begaf sig ännu för att höra ett annat collegium af en gammal Prof. 
Öken i Naturalhistorien. Jag hade nog af det jag redan hört o. begaf mig 
till polisen för att få visa på mitt pass o. besörjde sedan Diligense biljet till 
Schaffhausen dit jag nu beslutit i morgon afgå ensam, då min kamrat fattat 
afsigten att ännu stanna några dagar här för att kunna dra någon nytta af 
Nägeli. På aftonen voro vi åter i den stora Student kneipe, der vi tillbragt 
våra två föregående aftnar o. sedan vi der helt förnuftigt förtärt jag mitt the o. 
min kamrat sitt öl kommo vi kl. 8½ hem till vårt hotel. Ehuru nu marknaden 
börjat kan jag ej säga jag finner här någon rörelse o. något lif. Hvad som 
erbjudes i stånden är i allmänhet leksaker o. skräp o. lifvet är på långt när ej 
så rörligt som på våra marknader. Hvad förundrar oss högeligen här såsom i 
alla städer, dem vi hittilss [sic] besökt är att inga glädjetärnor i synlig måtto 
visa sig på gatorna. Detta förundrar mig så mycket mer som jag hittils i alla 
större städer som Petersburg o. Paris o. Marseille och äfven mindre såsom 
Helsingfors desammas framfusna väsende misshagat mig mycket. Och dock 
är jag öfvertygad att här finnes otaligt mycket flera af detta slag än hos oss.

- Sept. 15. Vandrade litet omkring på morgonen med den 
tröghet o. dagdrifvar aktighet som alltid utmärker den som mera ej har något 
intresse der han vandrar o. blott väntar att skeppartimman skall slå. Gjorde 
allt färdigt till afresa o. när klockan led mot ett afsände mitt bagage till Posten 
o. begaf mig sjelf med min kamrat till Hôtel Baur för att ännu gemensamt 
intaga vår middag. Klockan 2 satt jag upp i den stora Diligense vagnen efter 
ett kort handslag med min kamrat o. rullade af genom Zürichs vackra gator 
i ett sällskap af två äldre o. ett yngre vackert fruntimmer o. en medelåldrig 
man. Af de förstnämnda var i synnerhet den ena alldeles gammal o. tandlös. 
Vägen gick förbi den nya kantonalskolan o. Hospitalet ut på ett väl odladt o. 
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väl bebodt land. Då jag hittils under våra färder i Schweitz nästan uteslutande 
sett blott ängar o. betesmarker blefvo åkrar här det förherrskande jämnte 
hummel o. vingårdar. Den gamla gumman som satt vid min sida försäkrade 
det var alldeles otroligt huru rika o. välmående böndren voro i dessa trakter 
o. hon tycktes ha rätt[.]  Allt blef ock nu här slättland ehuru ännu ganska 
kuperadt o. kulligt; men höjderna voro ej mera torra sterila berg utan kullar 
höljda med jord o. god o. frodig vegetation ej olik de trakter vi haft då vi från 
det egentliga Lombardiska låg o. slättlandet började stiga upp mot sjöarna 
o. de första sluttningarna af Alperna. Dock mutatis mutandis.51 Der var ljuf 
välgörande värma o. mildt klimat o. rik yfvig vegetation o. allt härlig vänlig 
löfskog: här började man känna till kölden o. de ständigt återkommande gran 
o. tallskogarne påminte att jag redan hade Alperna o. den ljufva Södern på 
ryggen. Landskapet var ytterst men på långt håll begränsadt af snöberg o. 
gletscher, hvars toppar lyste vackert majestätiskt om ock strängt alfvarsamt 
i den i dag klara skyn under en [oläsligt] molnad sol. Öfverallt sågo vi eller 
passerade vi hus o. små byar o. på halfva vägen ungefär kommo vi genom 
den ej obetydliga staden Winterthur. Att vara en provinsstad hade den verke-
ligen ett utomordentligt vacker o. nästan storstadsutseende med breda gator 
o. i nyarchitektur uppförda hus helt olika andra städer jag sett här såsom 
t.ex. Zug. De hus vi passerade på vägen hade äfven öfverhufvud ett mycket 
nymodigare o. gladare utseende än de vanliga bondhus vi sett på Alperna o. 
voro uppförda i en helt annan smak. Äfven här i Winterthur var en ny skola i 
ett nytt i ädel architektur uppfördt hus med tillhörande vidsträckta trädgårds-
anläggningar. Man måste i sanning högeligen loforda Schweitzarne för den 
omvårdnad o. den frikostighet de i allmänhet tyckas använda på offentliga 
inrättningar i sednare [tid]. Å andra sidan faller det lika mycket i ögonen att 
det gamla enkla nationalt Schweitziska så i yttre inrättningar o. institutioner 
som i folkets lynne o. charakter allt mer o. mer ger vika för ett nytt element, 
troligen infördt genom de tallösa skaror af resande, som årligen stryka häri-
genom. Men hvad är det mer? Så går öfverallt i verlden. Den nationala naiva 
medvetslöst oskuldsfulla naturen kan ej bestå o. hålla stånd förr än den blifvit 
medveten af sig sjelf o. det blir den ej utom på dialektikens o. negationens 
krokvägar, på hvilka menniskans härmande apinje natur af o. förleder henne. 
Hvad deremot mera behagar mig här än i de härliga trakterna af Lombardiets 
insjöar är den i allt friskare om ock betydligt plumpare menniskostam som 
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vi sett redan till en del på Alperna o. ännu mera som mig tyckes här. De 
fule afsmaklige Cretinerne försvinna nästan helt o. hållet o. man ser nästan 
uteslutande blott friskt o. raskt folk så bland quinnor som män om jag ock 
förgäfves söker det graciösa behagliga väsen i synnerhet bland quinnor som 
så intog oss för Italienskorna. Vackra rosor blomstra här på ungmöns kinder 
ock o. pärltändernas emalg har samma glans o. ögats blå är lika klart, men 
blickens pil går hvarken från eller till hjertat o. den välkipiga munnen dras 
upp blott för att visa ofta en bruten rad af pärlor eller till ett gnoligt hväsande 
ord o. rosen har färg af en drifhusplanta; kan en tyska frambringa ett ord som 
klingar så graciöst som fruktflickans piace? i Como? Kl. omkring 8 hunno 
vi fram till Schaffhausen o. jag jämnte mine reskamrater i l’interieur togo 
in i ett värdshus à la couronne. Här beställde jag mig en beefsteak  o. the, 
hvilket jag intog med god smak i salonen. Der sute midt emot mig vid bordet 
tre Schweitzer Officerare, af hvilka en en Öfverste. Här såsom öfverallt i 
detta land behagade mig oändeligen det vänliga o. förtroliga o. ogenerade 
förhållande som tyckes i allmänhet råda mellan alla grader af militär. De 
högre o. lägre tyckas lefva med hvarandra på en särdeles förtrolig fot o. jag 
har alldrig kunnat märka särdeles i ögonen fallande spår af en kryplik subor-
dination. Å andra sidan måste jag tillstå att ett visst tafatt o. för litet förnämt 
utseende något om ej misshagar dock faller mig i ögonen här hos militären 
ehuru på långt när ej så afsmakligt som det affecterade förnäm görande hos 
den österrikiska militären i Lombardiet.

- Sept. 16. 1849. Steg tämmeligen bittida upp något före 
solen o. sedan jag i hast i Hotelet intagit ett ganska dåligt caffe begaf mig ut 
för att söka upp det verldsfrejdade vattenfallet. För säkerhets skull tog jag 
mig dock först på posten min billet till Freiburg o. gaf mig sedan på väg. Ett 
stycke fram kommen såg jag en skylt med: von hier sehr angenehme Spatsi-
erfart nach dem Rheinfall äfven på franska öfversatt o. kunde ej hålla mig att 
fråga efter mannen.52 Hans hustru visade mig hvar han satt i floden o. fiskade 
o. sedan jag med henne först kommit öfverens om det ehuru nedprutade dock 
ganska dryga priset af 10 Batzen, blef mannen kallad o. jag satt mig i hans 
båt, hvilken, såsom de flesta jag sett här i Schweitz fullkomligen liknade 
våra ökstockar. Vi gingo ned med floden o. den starka strömmen som ofta 
ökade sig till nästan fors o. det gjorde mig nöje att färdas på ehuru seglatsen 
på långt när ej kunde jämnföras med den som vi ofta ha i våra strömmar o. 
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forsar i Finland. Landet var mycket vackert rundt omkring hufvudsakligen 
emedan det var väl odladt. Höjdfullt o. kuperadt land genom hvilket här o. der 
stucko fram hällar o. berg af sandsten o. som jag tyckte kalk. Den förnämsta 
odlingen bestod i vinberg. På mindre än en half timma kommo vi ned till 
landningsplatsen o. jag liquiderade mine tvänne båtmän o. begaf mig i land. 
På en vacker litet slingrig gångstig kom jag fram till det så kallade slottet,53 
en för öfrigt vacker göthisk byggnad uppförd på branten af en klippa som 
dominerar hela vattenfallet. Här infördes jag först af en äldre quinna genom 
smärre rum i öfra våningen ut på en balcon der jag öfversåg den betydligaste 
o. hufvudsakligaste punkt af fallet o. sedan på en annan balcon åt högra 
sidan, derifrån utsigten i synnerhet commenderade den öfra delen af fallet, 
der vattnet i kraftigt om ock lugnare lopp samlar sig för att störta ned i fallet 
öfver de brantare hällarna. Under det jag här stått o. betraktat det forsande 
vattnet hade emellertid den dimma som vid min ankomst legat öfver sjelfva 
fallet o. till en del äfven öfver den öfriga trakten, förskingrat sig för den klara 
solen o. en stor vacker regnbåge spelte tvärs öfver skummet o. fraggan af det 
upproriska vattnet. Min första cicerone den gamla quinnan hade härunder 
blifvit aflöst af en garcon som stod vid min sida. Då jag gick tillbaka genom 
de små af allehanda taflor o. kopparstyck fullhängda o. fullagda rummen 
frågade den artige garconen om jag ej ville taga med mig ett minne af  det 
vackra Rhein fallet, dit jag ej mer troligen komme att återvända: och då jag ej 
brydde mig derom frågade han vidare om jag ej ville föreviga mitt namn med 
dess inteckning i das Fremden buch; men äfven härpå hörde jag ej. Sedan 
gick jag ned i den underliggande trädgården o. betraktade fallet från det träd-
gallerie, som är byggdt just vid sjelfva randen af forsen o. till en del ofvan 
på vattnet. I allmänhet kan jag ej säga det verldsfrejdade Rhein fallet gjorde 
på mig något särdeles intryck eller förekom mig på långt håll förtjena den 
ryktbarhet det vunnit. Jag har sett i mitt eget land flere större o. betydligare 
o. mäktigare. Det ända vackra jag fann voro de små klippholmar eller enstaka 
hällar som stå midt i forsen o. liksom tredela den o. dess vatten massa. De äro 
höljda med mull till någon del o. vegetation o. voro de enda som behagade 
mig. För öfrigt äfven de vänliga o. välodlade stränderna rundt omkring med 
deras fulla vingårdar o. framför allt det utomordentligt vackra vädret o. den 
klara rena luften i dag. Jag hade att betala Entrée billet 1 Fr. o. vidare öfver 
½ för öfverfarten tillbaka till andra stranden der vägen går till staden. Förr 
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än jag dock begaf mig på återväg tog jag mig ett bad i det särdeles klara om 
ock nu något kalla vatten. På stor vacker chaussée kom jag tillbaka till staden 
omkring kl. 10 o. hade ännu tid att vandra litet omkring här. Staden förekom 
mig till stor del gammalmodig ehuru här o. der syntes nyare vackrare hus 
af vänligare o. bequämare architektur. Äfven hade jag tillfälle att se en hop 
militär som passerade någon sorts revue för en fest kallad tror jag Eidgenos-
senschafts fest som i dag firades.54 Jag kan ej säga att denna militär särdeles 
behagade; de voro eller syntes alltför likgiltige för tukt o. commando; dock 
detta må vara; men bland officerarne sökte jag förgäfves någon med nobelt 
herre eller gentlemans utseende. Om ej på uniformen stodo de i intet afseende 
för öfrigt att urskiljas från den gemene soldaten. Vid intagandet af frukosten 
hörde jag tvänne män som voro närvarande i samma rum tala svenska o. adres-
serade mig i anledning deraf till dem. Hvad de voro fick jag ej ut; men den ena 
sade sig för närvarande vara bosatt i Zürich o. den andre som nästan tycktes 
mig militär var hans kusin, kommen hit på en resa att hälsa på sin slägting o. 
sade sig gjort resan från Stockholm till Köln tillsammans med Nordström nu 
blefven Svensk undersåte o. kunglig Riks Archivarie. De såsom Svenskarne i 
allmänhet behagade mig platt intet: de äro till sluts åtminstone som de äro nu 
ett uselt folk o. hvad mig i synnerhet misshagar är den patrons ton de alltid 
anta då de tala om Finland o. finnarne o. på andra sidan det röffslickeri man 
oftast finner hos svensken för allt annat utländskt. Kl. 12 afgick diligensen. 
Landet fick nu här det rikare utseendet af slättland: det var väl starkt kuperadt 
o. balkigt men allt var odladt o. alla höjder beväxta med träd o. skog. Åkern 
i synnerhet tilltog o. var den förherrskande jämnte vingårdar. Kl. 2 precist 
kommo vi till en mindre stad öfver en bredvidliggande brygga der gränsen 
var mellan Schweitz o. Baden. Här skulle visitation göras; men den bestod 
blott i att kappsäckarne togos ned från ofvanpå taket o. besågos utvändigt. 
Här låg en god del militär af Badenser: de sågo nästan raskare o. bättre ut än 
de Schweitziska. För öfrigt syntes åtminstone för en genomresande som jag 
inga spår af sista upproret hvarken i landet eller i folkets uppsyn. Som det 
var söndag var mycket folk i allmänhet i rörelse på vägar o. i byar klädde i 
sina söndagskläder. Jag kan ej säga jag såg vackert folk hvarken männer eller 
quinnor äfven intet utmärkande i deras klädsel. Vägen var här utomordentligt 
backig o. vi furo upp o. ned beständigt för höjder lika branta som trots några 
hos oss. Dock gick det med god fart  i synnerhet nedåt der postillonen alltid 
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Rhenfallet

Rhenfallet och slottet Laufen till höger på bilden 

fotograferade omkring 1880.
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band det ena eller båda bakhjulen med hjulskor. Ehuru rik trakten var på 
löfskog började dock redan granskog prevalera o. vi foro igenom skogar som 
räckte ¼ timma o. nästan mer. Allt blir mer o. mer nordiskt. Oaktadt det verk-
ligen särdeles vackra vädret var det ej utan att det var kallt. Jag mådde något 
illa i min mage o. var beträngd af diarrhe som i synnerhet på tvänne stationer 
plågade mig svårligen. Detta här[r]örde troligen af det dåliga hvita vin som 
jag druckit till frukost. Kl. omkring 9½ kommo vi fram till Freiburg. Vid 
solnedgången hade vi kommit förbi en liten insjö som vår postillon kallade 
Titi See o. sedan gingo vi hela aftonen såsom jag tyckte i mörkret genom 
skog. Jag hade äfven i dag haft oturen finna intet sällskap: i cabrioletten med 
mig satt en ung gosse troligen en gymnasist eller dylikt som jag oaktadt några 
försök från min sida ej kunde få in i samtal. Hvad hela vägen hade väckt min 
innerliga o. stora vedervilja voro de korsfästade Christus bilder som stund 
efter stund stodo uppslagna vid vägen[.] De voro vanligen eller utan undantag 
högst illa gjorda o. vittnade dåligt [om] folkets konstsinne på ena sidan o. 
på den andra om dess fromma katolska religions sinne. Sista stationen hade 
min unge sidokamrat lämnat mig för att sätta sig till tvänne sina colleger på 
Imperialen, o. som jag sålunda hade godt rum somnade jag in o. det så godt 
att framkomne till Freyburg jag måste väckas af Conductörn.

- Sept. 17. Som jag hade några timmars tid förr än aftåget 
på järnbanan begaf jag mig efter caffet ut på en liten promenad i staden. 
Hvad mig först föll i ögonen var den gamla berömda Münster med dess 
sirliga konstfullt utarbetade torn. Det var det första som mötte mina ögon 
då jag öppnade mitt fönster för att få frisk luft. Nu gick jag närmare till för 
att betrakta hela kyrkan. Den var byggd af stora block af röd sandsten o. 
behagade mig till någon del; den hade något tycke till den stora Domen i 
Majland,55 men då allt det konstiga o. sirliga i den sednare var skönt o. ädelt 
var det här finurligt o. krumelurigt såsom de latinska bokstäfverna i jämn-
förelse till de tyska eller såsom ett Lombardiskt landskap till det tyska, eller 
en italienskas naiva behag till en Tyskas affecterade apinje väsen. Staden 
förekom mig så mycket jag hann se af den ganska vacker med stora platser 
o. breda gator: magazinerna medelmåttiga ej särdeles rika o. luxuriösa; men 
dock tyckte jag det låg en viss gammal afsigkommenhet öfver det hela. Jag 
hade stundom i Schweitz i synnerhet sednast i Zürich tyckt mig se ett visst 
nytt element o. en viss ny anda som här o. der stack fram genom det gamla, 
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såsom t.ex. i de nya ypperliga skolorna der en enkel o. derföre storartad 
skönhet lyste i det yttre med inre luxus o. frikostighet för allt verkeligen 
nyttigt o. ändamålsenligt. Detta har jag hittils ännu ej funnit i Tyskland. 
Härjämnte saknar det egna förtroliga familiära som öfverallt träffade mig 
i Schweitz o. stundom äfven urartade till småstadsaktighet. Så t.ex. nästan 
öfverallt i Schweitz så på landet som i städerna hälsade på mig med god 
dag etc. o. stundom äfven med lyftande på mössan eller hatten mycket ofta 
äfven bättre folk som jag uppenbarligen kan anta igenkände mig för främling 
på orten; här har detta alldeles försvunnit o. ehuru jag alldeles ej bryr mig 
derom, så har det fallit mig i ögonen. Här i Freiburg låg mycket militär som 
jag tror till stor del preussiska trupper o. jag hade äfven tillfälle att se några 
små till största delen marcheöfningar utföras af dem. De hade väl i allmänhet 
bättre hållning o. sågo mera militäriske ut än jag på lång tid sett militär; 
men jag kan nu mera ej göra mig lös från tanken af det ”barbariska” som 
Italienaren  fäster vid allt transalpinskt o. som så klart fallit mig i ögonen i 
Lombardiet vid jämnförandet af Österrikarne med Söderns folk. Härtill kom 
preussarnes ännu mer nordiska natur som med begäret att spela den fine o. 
behaglige blef ännu allt odrägligare. Klockan 10 bar det af på järnvägen. 
Jag hade tagit 3 platsen o. hade hela vägen största anledning att vara nöjd 
dermed i alla afseenden. Vagnarna tycktes i allmänhet vara fulla så väl de i 
hvilka vi gingo som de hvilka vi mötte på vägen o. vittnade om communica-
tionens liflighet. Militär var i synnerhet i stor mängd så väl i vagnarne som 
öfverallt på vägarne o. stationerna. Landet var vackert, slätt begränsadt till 
höger af vegetations rika höjder o. berg o. stundom äfvenså till venster ehuru 
på längre afstånd; men det gick öfverhufvud såsom på alla järnvägar så fort 
o. flygande att jag ej kunde njuta af landskapet om jag ock kunnat finna det 
vackert o. njutningsrikt efter de land, hvarirån jag kom. Sällskapet föränd-
rades på de flesta stationer somlige afgingo o. andre kommo i deras ställe 
o. ehuru jag fick ingen vid eller emot mig, med hvilken jag kunde komma i 
samtal, hade dock mitt nöje att betrakta dem mina bebrillade ögon kunde nå. 
Åtskilliga af det vackra könet i synnerhet gjorde det mig fröjd att betrakta 
o. jag såg flera af dem ganska behagliga. Men de voro det alla blott de suto 
tysta eller insomnande; så snart de händelsevis öppnade sina vackra fylliga 
munnar till prat eller leende, eller kastade en blick som de tyckte just skulle 
vara betydelsefull, blefvo de odrägliga o. jag måste ofta af afsmak med pfuj 
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Teufel56 vända mina ögon från ett ansigte som jag dittils ofta med särdeles väl 
behag betraktat. Blott här o. der såg jag något barn, i synnerhet en liten flicka 
om kanske 8 o. en skolgosse som om kanske 12 på hvilka mina ögon oaflåtet 
kunde hvila. Men det tyckes vara just den skönaste ålderns, ungdomens lott, 
att åtminstone här vara vanställd af alla negationens o. dialektikens vrång-
miner. Dock i Söder är det ej så. Jag vet ej hvad för ett olyckligt o. vidrigt 
slägte tysken är. Tyskan är när hon öppnar sin mund antingen en olidelig 
apa eller en akademiskt lärd professorska. Vägen gick oupphörligen öfver 
odlade fält ehuru Lombardiets frodighet o. rika fylla här saknades. Vinod-
lingen tycktes mig äfven här mindre än i går åtminstone ju längre vi kommo 
framåt på vår väg. Klockan ungefär 4½ kommo vi fram till Heidelberg dit 
jag tagit min billet o. sedan jag här ätit min middag, hungrig som jag var 
emedan jag på hela dagen ej förtärt något, begaf jag mig ut för att begagna 
de stunder vi ännu hade quar af dagen. Heidelbergs belägenhet är mycket 
berömd för dess naturskönhet o. jag måste tillstå jag äfven fann den så; men 
jag vet ej hvarföre – har jag blifvit förslöad af de långa sträckor land jag 
genomlupit eller tala dessa slags landskap ej till min natur – jag kunde ej här 
bli förtjust eller intagen såsom jag blef det t.ex. i Como. Med nästan att säga 
[likgiltighet] betraktade jag här nedifrån den vackra Slottruinen o. med ännu 
större köld Neckarfloden, som nu sakta nedflöt med så ringa vattenmassa 
om ock i tämmeligen bred bädd, att den hos oss knappt förtjenat namnet 
af bäck. Staden sjelf som jag nära nog hann genomgå är liten o. trång: har 
blott en betydlig gata på hela dess längd paralell med floden: den kallas ock 
Hauptgasse o. är upptagen af ganska vackra o. snygga hus i hvilkas jordvå-
ningar äro ganska vackra om ock ej särdeles luxuriösa magaziner. De öfriga 
gatorna som dels utgå härifrån mot floden åt ena sidan o. mot berget åt den 
andra, dels ock gå paralella med den, äro obetydliga små o. nästan snuskiga. 
Det Akademisches Hospital syntes stort o. ansenligt  utifrån sett; men gaf 
redan på långt håll från sig en så obehaglig o. osund Hospital luft o. lukt att 
jag skyndade mina steg då jag passerade det. På aftonen ej särdeles lif på 
gatorna; dock nog skämt o. kurtis mellan soldater o. som det tycktes pigor. 
Klockan 10 då jag satt uppe i mitt hotel hördes allt vara förbi o. slut.

- Sept. 18. 49 awwal dhī al-qa‛da.57 Gick ut på morgonen o. 
drack mitt chocolade i ett caffe Schäffer o. begaf mig sedan på väg upp till 
den gamla borgruinen. Den var ej långt aflägsen o. jag behöfde ej mer än 
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omkring ¼ timma att komma dit upp. Sedan jag här korteligen betraktat den 
vackra utsigten sökte jag genast upp det stora berömda Heidelberger vinfatet 
eller tunnan.58 En några o. tjugo årig flicka eller fru var min cicerone in i 
källaren o. då vi kommit in låstes dörren igen bakom oss. Källaren var stor 
o. rymlig o. innehöll ett stort antal kärl o. tunnor, stora dugtiga kolosser; men 
alla förs[v]unno till pygmeer för det enda stora, som stod i sitt eget rum. Man 
gick upp för en tämmeligen lång o. hög trappa för att komma upp på toppen, 
hvarpå en sal var byggd i midten af hvars golf var hålet eller öppningen, 
derifrån i gamla tider vinet gjöts in i det nu toma fatet. Vid dylika tillfällen 
skall man då dansat på tunnan. Höjd o. längd o. cubik innehåll må läsas från 
andra böcker. Nedanför på grunden midt emot sprund hålet stod statuen af en 
berömd hofnarr med långa nygermaniska lockar, ena sidan af håret rödt, den 
andra grön. Han skall under sin lefnad dagligen ha druckit 36 Schoppen vin. 
Min Cicerone kallade denna trädbild sin skatt. Bredvid stod en träd maschin 
som litet liknade en klocka o. min följeslagerska försäkrade att det var ett 
repeter ur o. bad mig dra på en sträng. Jag efter kom hennes uppmaning o. 
en liten dörr sprang upp med en räfsvans o. bakom den lästes: willst du all 
Dräck sehen.59 Långt ifrån att bli flat eller kunna delta i min följeslagerskas 
tvugna akademiska gapskratt härtill, kunde jag ej hålla mig från ett föraktligt 
småleende öfver den äkta dumma tyska Witz. Härmed var nu mitt besök slut. 
Min Cicerone försäkrade att fordom alla de många kärl vi nu gingo förbi 
varit fyllda med vin o. då jag härvid gjorde den anmärkningen att det var 
skada det de nu voro toma svarade hon: åh, vi ha också vin tron ej att vi ej 
ha det. Sedan gick jag ut på terassen o. såg ännu ut öfver utsigten; men jag 
har blifvit trött på dylikt, eller jag har ej sinne derför, åtminstone kan jag ej 
bli begeistert dervid såsom tyskarne bli det eller villa passera för att bli så. 
Nu tänkte jag bege mig bort; men då jag ville passera genom porten blef jag 
åter anhållen af samma flicka som vid ingången bjudit mig in att bese det inre 
af det gamla slottet o. ehuru [jag] då hade afslagit hennes invitation med att 
det mindre intresserade mig fann jag mig nu bevågen att anta den troligen 
hufvudsakligen för att ännu ha nöjet af en quinlig Cicerone. Först förde hon 
mig in i en större sal på nedra botten, der åtskilliga gamla rustningar hängde 
o. allehanda gamla saker som blifvit hittade vid uppgräfningar i ruinerna. 
Bland annat visades mig tvänne fulla panzer rustningar som sades hafva 
tillhört tvänne Svenska hjeltar. Hvad mera intresserade eller roade mig än 
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beseendet af dessa antiquiteter var min följeslagares beskrifning om dem: 
hon talade såsom om hon läst i en bok eller plapprat fram en utanläxa o. då 
jag med förvåning såg på henne o. halfskrattade började hon på [sic] skratta 
också. Och så gick det hela vägen. Hon pratade o. förklarade o. smålog o. jag 
skrattade o. såg på henne mera än på hvad hon talade om o. tillät mig äfven 
någon gång någon frihet som att slå min hand om hennes lif etc. hvilket allt 
upptogs utan ovilja. Dörren bakom oss var stängd o. nyckeln till den dörr, 
genom hvilken vi skulle gå ut hade hon lämnat i min hand med försäkran att 
den var nyckelen till hennes hjerta o. min courtoisie upptogs väl o. hon sjelf 
var ett ej obehagligt exemplar af den judiska typen o. vår väg gick genom 
gamla till en del mörka gångar först in i det gamla capellet o. sedan in i 
den nyare ehuru äfven förfallna o. nu obrukade slottskyrkan ända ned till 
den nästan kroppsstora bilden af en ful osmaklig Capuciner munk o. då vi 
 nu stodo här framför kyrkdörren o. hon bad mig öppna den med den mig 
anförtrodda nyckelen för att gå ut ur den nu genomvandrade slottsruinen 
vägrade jag efterkomma hennes önskan med mindre hon lämnade mig panten 
för den, hennes hjerta o. bad henne vända om ännu en gång samma väg vi 
kommit. Härtill vägrade hon o. utan vidare omsvep öppnade jag o. vi trädde 
ut. Utsigten vi haft öfver hela staden o. åtskilliga andra ryktbara ställen på 
de kringliggande höjderna, såsom Kaisserstuhl o. Heiligenberg o. Neckar-
floden etc. var ganska vacker, men insigten i min ej fala följeslagerska hade 
varit mig mera reizend utom det att en oklar molnhöljd himmel med ofta 
åter kommande regnskurar ej var gynnande för utsigter. Nedkommen till 
staden besåg jag mig Universitetsbyggnaden ett gammalt fult hus utan att 
dock ha det ärevördiga gammalmodiga utseende som t.ex. Universitetet i 
Padua. Klockan ett gick jag af på järnvägen. Mest hela vägen fult väder 
o. köld o. ofta störtande regnskurar. Dock om sålunda utsigten var till det 
mesta förstörd så hade jag en ej oangenäm insigt i vår waggon af tre särskilda 
exemplar af tyska flickor af hvilka i synnerhet en var nästan att kallas en 
skönhet. Hon skrattade oupphörligen o. hennes skratt var så hjertligt att jag 
äfven så ofta jag tittade på henne måste skratta. En gammal gråhårig Israe-
lits orientaliska blod kom ock derföre i rörelse o. han vände sig till hennes 
äldre könkamrat vid hennes sida med behagsjukt prat o. ögonen dock alltid 
vända på den sköna. De båda flickorna smålogo åt hvarandra med skä[l]mska 
o. betydelsefulla speblickar o. skrattade i njugg öfver gubben o. hans ännu 
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heta blod. Roliga scener för mig som satt en bänk längre upp o. hade hela 
scenen framför mig. Närmast till detta sällskap satt en annan idyllisk smäk-
tande tyska som en ung man pockat o. underhöll med skämtande kanske 
ock ofta med närmare anspelande o. mutterwitzigt samtal. Då o. då hördes 
från åtskilliga håll Romantische und pittoreske Gegend60 om någon gammal 
slottsruin på någon af de många höjder som kuperade landskapet, äfven då 
o. då en beskrifning om Odenwald på andra sidan af de närmaste höjder. För 
öfrigt måste jag anmärka att man på järnvägarne här ej är så nogräknad på 
tiden: såsom de Tyske postillonerne i diligencen göra sig bequämt o. t.ex. 
stundom stiga af för att ta sig ett glas vin i ett vid vägen liggande kneipe o. 
stund efter annan för att sätta i ordning någonting af redskapet etc. så äfven 
på järnvägarne: man blir quar vid någon station för att afvänta en väntad 
trains ankomst från motsatt håll; man har ej dubbla vägar.

Kl. omkring 4 kommo vi fram till Frankfurt o. här kom jag i omnibusen i 
fäl med en Engelsman, som först talade till mig på Franska, men med en så 
dålig pronunciation att jag ej förstod hvad han sade, o. då jag härvid troligen 
såg något förbluffad ut talade han till mig på Engelska. Han [gjorde] en 
högst vanlig anmärkning näml. att här var öfverallt mycke[t] militär; men 
detta blef ingressen till en för mig högst angenäm bekantskap. Han hade i 
sjelfva verket rätt i sin anmärkning: vi hade under hela färden från nästan 
hvarje station upptagit stora hopor af militär i synnerhet soldater som fingo 
sin plats tror jag gratis i Stehwagen, der de hela vägen sjöngo o. på allt sätt 
yttrade fröjd öfver att komma i rörelse o. som jag tror till en del få återgå 
till deras hemorter. Jag tog in tillika med nämnde Engelsman, då vi ej funno 
plats i Hotel de Russie, uti ett lika stort o. ståtligt hotel Weidenburth. Sedan 
jag här på mitt rum växlat min tämmeligen ruskiga resdrägt mot den enda 
andra jag äger, begaf jag mig ned för att få något till munds. Här träffade jag 
åter ihop med Engelsmannen o. vi beslöto att följas åt på theatern, der en 
liten Opera af Auber Krondiamanterna gafs i afton.61 Vi begåfvo oss således 
till theatern som var nära intill vårt hotel o. togo oss platser i parterren. 
Theatern var ganska vacker o. nätt ehuru ej så stor o. grandios som jag sett 
annorstädes. Orchestern var ypperlig o. stämmorna på scenen klanderlösa 
om ock ej särdeles prisvärda. Det hela kunde underkastas just inget tadel 
om ock jag önskat de båda hufvudfruntimren yngre o. behagligare än de 
voro. Operan o. musiken i o. för sig förekom mig högst medelmåttig o. jag 
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satt hela afton o. klagade för mig sjelf öfver oturen att ej i stället för det nu 
spelande stycket ha en opera af Mozart eller åtminstone någon annan tysk. 
Auditorium var högst anständigt o. det fröjdade mig innerligen att se det 
man här  ej var så frikostig på sina applaudissemens som i Petersburg t.ex. 
o. annorstädes. Entreen kostade blott 48 kreutzer ungefär 1½ francs, men 
jag förmodar att man under vintern här har en bättre opera. Jag hade väntat 
att jag nu mera hade blifvit lugnare o. kallare för theatern än hvad jag var 
förr; men nej: samma känsla o. värma slog genom min blod som jag förr så 
ofta rönt på theatern vid rideauns uppgång. Allt var slut i god tid, en stund 
efter kl. 9 o. vi begåfvo [oss] beskedligt till vårt hotel o. intogo der the under 
långa o. ej ointressanta samtal med min nye Engelska bekantskap. Han är 
fullkomligen olika allt hvad jag hittils sett af Engelsmän: först o. främst är 
han en stor amateur af musik o. känner Haydn Mozart o. Beethoven ut o. in 
o. frågade mig ofta om jag kände det o. det af dem o. började sakta hvissla 
det hvarom frågan var. På theatern hade han gjort det samma o. jag tyckte 
mig ofta måsta påminna honom att han hvisslade för högt. Han tycktes i 
allmänhet vara en kännare af de fria kon[s]terna, måleri o. i synnerhet musik 
o. föregaf sig vara sjelf amatör på Violine o. Bratsche o. dessutom amatör af 
Geologie. I allmänhet var han en väl i flera saker hemmastadd man o. i sin 
charakter o. sitt fria okonstlade o. för att så säga alldeles oengelska o. dock 
så charakteristiskt engelska väsen en man som särdeles behagade mig utom 
den verkliga nyttiga öfning jag med honom hade i hans språk.

- Septemb. 19. Till morgon caffet omkring kl. 7 träffade jag 
åter ihop med min Engelsman o. sedan vi tillsammans förtärt det begåfvo vi 
oss ut på vandring först emellan de nu till den här afhållande messan eller 
marknaden uppslagna stånden. De voro ej olika de jag sett i Zürich, blott här 
voro de talrikare; för öfrigt fyllda med leksaker o. smått tyg utan något 
värde. Det gamla ordstäfvet föll mig ovillkorligen o. ständigt i sinnet: hvad 
gör ej tysken för pengar. Här gingo vi nu äfven in i den gamla Münster 
Domen S:t Bartholomei kyrkan der de gamle Romerske Kejsarne fordom 
skola blifvit krönte.62 Kyrkan förekom mig i allmänhet obetydlig o. utan 
värde åtminstone efter de kyrkor jag redan sett i synnerhet i jämnförelse med 
den i Majland. Den är hufvudsakligen byggd af den här i trakten till alla 
byggnader brukade ganska vackra röda sandsten, hvaraf hela det gamla 
slottet i Heidelberg o. alla broar på järnvägen o. dess banhus äro uppförda. 
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Detta material är i allmänhet ej fult till byggnader; men det torde vara ganska 
förvitterligt. Härifrån spatserade vi ut o. drefvo något omkring o. väntade 
paradens början. Staden är den vackraste jag sett efter Majland, väl byggd 
till största delen med breda rena rymliga o. väl stenlaggda gator. Judegatan 
som vi gingo igenom kunde väl egentligen ej förtjena detta namn; men i alla 
fall renare än dylika judegator vanligen äro i andra större Europeiska städer. 
Magazinerna äro stora o. vackra o. jämnförbara med de i Petersburg o. Paris. 
Rörelsen o. lifvet var äfven om ej öfver sig stor dock god, ehuru man kunnat 
vänta mera under marknadsdagarne. Hvad denna stad så väl som Majland har 
föga o. hvad i synnerhet faller i ögonen för den som sett Petersburg är det 
ringa antal af equipager o. hästar som röra sig på gatorna. De fleste gå till 
fots o. de få equipager man ser äro föga brillanta, till största delen medelmåt-
tiga hyrkuskvagnar. Härunder besågo vi den härliga bildstoden af Goethe i 
öfvernaturlig något colossal form med skaldens ädla drag troget gjutna i 
bronse af Thorwaldsen.63 Han står på en öppen plats omgifven af små låga 
träd o. dock förekom oss platsen nästan för trång. Kapprockens draperi var 
skönt men fracken som syntes derunder o. i synnerhet den nedhängande 
venstra armen trängd in i frackens klädnad behagade mig ej rätt. Sidorna af 
piedestalen voro höljda af half relief figurer eller taflor tagna som jag tror ur 
hans arbeten. Nu kom paraden hållen af tror jag något mer än tusen man 
preussare. De gjorde blott några högst få evolutioner, men de utförde dem i 
allmänhet väl. Hvad särdeles behagade mig var musiken som utfördes med 
utomordentlig precision o. à plomb. Sedan paraden var slut blåste ännu 
regementsmusiken tre längre potpourrier på motiver ur nyare Operor som 
Fra Diavolo etc.64 ofta med långa solo partier för särskilda instrumenter. 
Executionen var verkeligen mästerlig ehuru jag tror de nu paraderande blott 
hörde till linie trupperna; men jag hade önskat att se potpourrierna i allmänhet 
arrangerade på bättre o. ädlare motiver. Hvad roade mig var att se huru Musi-
kanterne gingo in i folkhopen o. togo derur små gossar för att komma o. hålla 
dem noterna. De stodo der flata orörliga pulpeter ungefär såsom man någon 
gång hos oss ser pojkar tagne från gatan för att agera stumma personer på 
theatern. Sedan detta nöje blifvit slut skiljdes vi åt; min kamrat gick till en 
boklåda för att köpa upp musikalier o. jag begaf mig till der Römer o. besåg 
den så kallade Kajsersaal med afbildningar af de gamle  Romerske 
kejsarne.65 Huruvida de voro sannfärdiga portraits af dem kunde jag natur-

D A G B O K  ·  9  A U G U S T I  1 8 4 9  –  1 4  F E B R U A R I  1 8 5 0

WALLIN VI.indd   135 30.12.2015   12.32



136

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

ligtvis ej afgöra; men voro ganska vackra o. äkta Tyska ansigten. Hvar o. en 
hade under sig en kort laconisk devis som troligen passade in på hans lefnad; 
men mina ringa o. nu glömda historiska kunskaper räckte ej till att dömma 
derom. Sjelfva salen var ful, utan någon egentlig form, ett trapezium som 
alltid misshagat mig såsom form på ett rum. En fresco målning af nytt datum 
som jag tror föreställande Salomos dom mellan de båda quinnorna, var ej ful, 
men hade samma fel som de flesta gamla afbildningar från Orienten, saknade 
sanning i teckning af så väl physionomie som yttre drägt. Salen står öppen 
alla dagar från kl. 11 till kl. 2 o. i dag voro här många besökare; en oupphörlig 
rörelse af kommande o. gående. Härifrån begaf jag mig småningom hem till 
vårt hotel för att delta i table d’hote. Ehuru jag gemenligen annors alldrig 
deltar deri gjorde jag det i dag för att begagna min nya bekantskaps sällskap. 
Här var ej särdeles stort o. som jag tyckte ej eller särdeles valt eller grannt 
sällskap; de fleste männer voro Militär o. fruntimer voro blott ganska få. Efter 
slutadt bord, hvarfrån jag steg upp mindre mätt o. mindre tillfredsställd än 
efter min vanliga dagligen intagna beefsteak gåfvo vi oss åter ut på drifveri. 
Vi gjorde en liten promenad ut åt Bockenheim förbi de vackraste nättaste 
villor o. vände sedan om till Mainlust i hopp att der få höra en här annonserad 
Musikcorps; men som vädret var särdeles fult o. kallt voro de i dag icke 
komne. Vi gingo således åter tillbaka till staden längs den grummelböljiga 
Main förbi marknads stånden o. den stora åter af röd sandsten byggda bron, 
o. sedan tillbaka på messan. Sedan skiljdes vi åter åt, han begaf sig att läsa 
tidningar o. jag dref ännu något omkring ensam, till en del i något aflägsnare 
delar af staden. Ehuru här ej så grannt o. så rent som på de stora gatorna hade 
allt dock utseende af storstad. Hvad mest förundrar mig är den musik man 
öfverallt för hvarje steg hör. Usle trasige gatmusici stå utan för husen med 
ofta en god quintett eller Sextett af stränginstrumenter o. än oftare af blåsin-
strumenter o. uppföra vanligen med execution allehanda stycken. Äfven 
militär musik höres ofta o. redan bittida morgonen har jag här blifvit väckt af 
musik. Det gör mig ofta ondt att se desse kringvandrande tiggar musikanter 
ej så mycket å deras vägnar som fast mer på den konsts vägnar som de utöfva. 
Kl. 7 kom min Engelsman o. afhämtade mig för att gå på Zweiter Mess Ball 
Zu Wolfsack.66 Vi begåfvo oss dit men kommo alltför bittida, hvarföre vi åter 
vände om o. begåfvo oss till vårt hôtel o. intogo the under flerahanda ej 
ointressanta samtal. Min nye vän tyckes vara hemma stadd i allehanda saker, 
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Frankfurts rådhus Römer byggdes på 1400-talet.  

Fotografiet är från cirka 1890.
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besynnerligen i de som beträffa naturvetenskaperna. Kl. något efter 8 begåfvo 
vi oss åter till marknads balen o. togo våra billetter a 16 kreutzer stycket o. 
kommo upp i en stor ej illa belyst sal fullställd längs väggorne af än större än 
mindre bord till servering af mat o. dryck. Det dröjde ej länge så spelte 
musiken upp en gallopade o. balen var börjad. Både dansörerna o. dansöserna 
voro högst medelmåttiga, plumpa o. tungfotade o. föttren följde sällan takten. 
Huru olika o. vida bättre voro danserna i Chaumières i Paris så oanständiga 
ock deras cancans voro.67 Här gick allt så förbannadt anständigt o. styft till så 
jag föga fröjd fann. Medan vi så suto på hvar sin stol o. sågo på, spelades upp 
wals i ¾ takt o. min kamrat blef så uppspeld att han steg upp o. sökte sig en 
dam, med hvilken han valsade modigt omkring. Jag hade nästan haft lust att 
göra detsamma; men jag fruktade att jag under 7 års verklöshet glömt min 
dans; men ännu mera afskrämde mig Engelsmannens dansös som förekom 
mig så tung släpig att jag ingen lust fick på mig att valsa med en dylik. Jag 
fann föröfrigt högst få bland fruntimren som föllo mig [på] läppen; blott en 
enda som jag tyckte passabel, men dermed nästan för mycket rouée. Äfven 
cavaljererne behagade mig föga. Lifvet var för öfrigt tämmeligen fritt, man 
rökte tobak öfverallt ogeneradt i danssalen; men de voro alla så medelmåttiga 
mellansorts män, hvarken fina eller grofva. Dock bör jag anmärka att vi ej 
voro här på rätta tiden, det var alltför bittida: balen sade man skulle räcka till 
klockan 4 på morgonen o. vi aflägsnade oss redan klockan strax efter 9. Då vi 
kommit till vårt hotel började engelsmannen göra sig färdig till afresa följande 
morgonen bittida o. kom upp till mig ännu att taga afsked, hvilket jämnte hans 
vänliga okonstlade complimenter dervid förundrade o. behagade mig. Han 
befann sig nu på återväg hem från en liten tur han hade gjort till fots i  
Schweitz på omkring en månad o. hade platt intet annat med sig än en liten 
bärpåsa af vaxduk o. en liten mackintosh utom de kläder som han bar på sig. 
Hela hans väsende hade något så eget o. charakteristiskt att jag tyckte mig en 
gammal bekant med honom. Han var högst ogenerad o. brydde sig föga om 
han gjorde uppseende eller ej o. blef observerad eller obemärkt. Jag undrar 
storligen hvad han kan vara för en man. Han sade sig bo i Kent o. ofta komma 
till London; men för öfrigt vet jag intet om honom, hvarken hans namn eller 
hans sysselsättning eller något annat. Stundom lät han mig förstå att han 
håller hästar o. var jägare etc. Nog af: vi sågo o. lefde uteslutande en dag med 
hvarandra för att kanske ej mera träffas.
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- Septemb. 20 1849. Blef åter väckt af god musik uppförd af 
ett sällskap trasige gatmusikanter. Begaf mig ut på vandring nu åter ensam. 
Vandrade ned till den stora bryggan öfver Main likaledes af den vanliga 
röda sandstenen o. sedan på marknaden, mellan stånden. Äfven här såsom 
i Zürich kan rörelsen på långt när ej jämnföras med rörelsen hos oss på en 
marknad. Spatserade vidare omkring i de härliga alleerna o. trädgårdsan-
läggningar som gå öfverallt rundt omkring staden o. äro fulla af de vackraste 
ståtligaste villor. Kl. omkring 11 begaf mig till Bethmanska Museum o. såg 
der den verldsberömda s[t]atuen af Ariadne ridande en tiger huggen i renaste 
marmor [av] Dannecker.68 Det var tror jag det skönaste jag sett i plastisk 
konst o. jag kunde ej mättas att betrakta den härliga i allt felfria bilden. Det 
var en mjukhet o. elasticitet i så flickans som djurets leder o. lemmar, hvars 
like jag alldrig sett o. en edelhet i det fina grekiska ansigtet som kunnat göra 
mig kär i stenbilden. Bugten af Ariadne på hennes rygg der hon satt på tigern, 
hennes lår o. ben o. fingrar, allt var fullkomligt o. skönt. Det öfriga i Museum 
bestod mest af gips afbildningar o. tycktes mig ha föga eller intet värde. Den 
lilla Museum byggnaden ligger i en vacker trädgårdsanläggning, men jag 
hade redan nog för att ha vidare lust spatsera omkring i den. Härifrån begaf 
jag mig till Stadsbibliotheket men kom för sent. Dock blef mig upplåst af 
en hygglig man som bad mig träda in. Här fick jag nu se en annan bildstod 
af Goethe i sittande ställning med lätt o. vackert draperie huggen i marmor. 
Denna behagade mig nästan mera än den colossala i brons på den öppna 
platsen i staden. Den skall ha blifvit gjord i Majland på trenne privat männers 
enskilda bekostnad, hvilka ej voro nöjde med den stående bronsbilden af den 
store Mästaren. Åtskilliga små obetydliga Egyptiska antiquiteter stodo ock 
här en skänk af Doctor Rüppell. Äfven öppnades mig dörren till en samling 
af hufvudsakligen miniatur målningar, hvarpå jag ej minnes namnet nu. Som 
den i allmänhet förekom mig af mindre värde o. tiden äfven egentligen var 
ute, ville jag ej vidare fördröja den artige o. talföre vaktaren af samlingen o. 
strök på foten. Vidare besåg jag Hessendenkmahl upprest för åtskillige här 
tror jag 1792 fallne militärer af högre o. lägre rang.69 Det på dylika monu-
menter vanliga lejonhufvudet sågs äfven här på ena sidan o. på den andra 
det af en bock. Vidare gick jag förbi det Saxiska palatset, der Tyska bund-
församlingens sessioner hållas; men som man försäkrade att der intet var att 
ses sökte jag ej min väg dit in. Sedan gjorde jag ännu några slag hit o. dit i 
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promenader etc. o. som jag nu fann att jag blifvit trött beslöt jag mig att gå af 
med järnvägsdraget klockan 3 o. begaf mig derföre tillbaka till hotelet ställde 
allt i ordning o. rullade med min enda lilla kappsäck af i en Omnibus till järn-
banan. Vägen förekom mig ungefär den samma som jag hela tiden färdats 
igenom från Freiburg; vädret var fult regnigt o. jag sjelf sömnig o. olustig. 
Efter något mer än en timma voro vi framme i Mainz o. jag hade just jämnt 
ännu tid att utvändigt bese den gamla Domen här till största delen byggd af 
röd sandsten. Den var ej ful; men det ligger i den som i så mycket annat här 
något visst krumelurigt som misshagar, ett visst för mycket af torn o. bisaker 
som ej tyckas vara alla på sina rätta platser. Härtill kommer att kyrkan på alla 
sidor är så kringbyggd af hus att man från intet håll får en öfverutsigt öfver 
det hela. Vidare besåg jag mig monumentet af Guttenberg på ett torg, gjort 
i bronze af Thorwaldsen.70 Medan jag stod framför den colossala bildstoden 
kom en gemen vidrig näsig plump man till mig med den anmärkning: I sen 
förmodligen genast det stora fel som vidlåder bilden o.  är så anstötlig för 
sedligheten: han talade något om Guttenbergs böxor som jag ej rätt hörde; 
men jag för min del fann intet anstötligt. De latinska inscriptionerna voro 
nätta: den ena sade att Mainzboarne hade från hela verlden samlat pengar 
till Monumentets uppresande o. den andra börjades: artem quae Græcos 
latuit latuit que Latinos – Germani sollers extudit ingenium, hvad man i våra 
dagar vet, vet man ej för sig, man vet det för hela verldens folk.71 En liten 
promenad genom staden försäkrade mig att ehuru på långt när ej jämnförbar 
med Francfurt den väl stod upp mot andra tyska städer jag hittils sett. Nyare 
delar af staden voro i synnerhet vackra med breda rena gator o. vackra hus 
af en nyare o. lättare i Italien lärd architektur än den gamla tunga Germa-
niska. Öppna platser o. promenader tycktes vara god råd på. Magazinerna 
voro utan för stort prål o. luxus ganska väl furnerade. Men regn som växte i 
styrka för hvarje stund dref mig in. Här såg jag nu för första gången Rhein 
den vidtbesungna tyska floden. Den var ganska vacker men i jämnförelse 
med Nilen o. Shatt alʽarab en liten o. ringa bäck. En stor skeppsbrygga går 
här öfver den. Jag hade i dag kommit in i ett secondrate hotel med en äldre 
man som satt bredvid mig i omnibusen o. jag har hittils ingen orsak att ångra 
mig. Ett förfärligt väder hela aftonen o. jag var glad i afton att krypa under 
det tjocka dyntäcket. 
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- Sept. 21. Kl. quart före 8 gick af med ångbåten. Vi hade 
lyckan af vackert väder o. ehuru det bittidare på morgonen varit något 
dimmigt hade det nu fullkomligen klarnat upp o. landskapet kunde ses fulle-
ligen väl, i synnerhet den högra sidan som nu var belyst. Såsom bekandt 
äro dessa trakter ansedda som de härligaste i hela Tyskland, Rhein går här 
igenom Rheingaw o. fostrar de ädlaste af Rhein vinerna som Johannisberger 
o. Rydesheimer etc.72 Det vore synd att neka det trakten var vacker; men 
för den som kommer från Como o. Lombardiet är vegetationen för fattig o. 
fyllelös o. för den som sett o. lefvat på Nilen är Rhein dock blott en ström 
af andra classen. Den har i allmänhet lågt vatten o. det syntes på strän-
derna att den ej kunde stiga betydligt; dess lopp och ström är svag eller fast 
mera kraftlös o. dess färg är fullkomligen densamma som Nilens före dess 
ökning. Hvad var mig det vackraste voro de många små beväxta öar som vi 
beständigt passerade. Stränderna voro för öfrigt nästan uteslutande odlade 
med vin o. intet ögonblick tror [jag] var då ej sågs en stad eller by. Trakten 
omkring Oberwesel o. Lurley behagade mig mest o. sedan Drachenfels 
ehuru jag i allmänhet ej kunde nu förstå huru man kunnat samman skrifva 
så otaligt mycket prosa o. poesi i förtjusning öfver dessa platser som man 
gjort. Trafiken o. rörelsen var oändligen liflig på floden: stundeligen o. oupp-
hörligen mötte vi eller förbiforo vi fartyg o. båtar o. ångare dels lastade 
med passagerare dels med flera o. stora båtpråmor som de släpade uppåt 
floden. Vårt eget fartyg hade kanske 60–70 passagerare, hvaraf en stor del 
Engelsmän som återvände från deras större eller kortare turer. Af dem kom 
jag i samtal med en helt ung man, som nu återvände från en 5 veckors lång 
tur uppåt Rhein. Han tycktes vara litet enfaldigare än man vanligen träffar 
Engelsmän åtminstone utom deras eget land. Han lämnade oss snart, gick 
i land i Bingen för att som jag tror här se sig omkring sig några timmar o. 
sedan med nästföljande ångfartyg fortsätta färden nedåt. I mitt hotel hade jag 
i morgses [sic] kommit i samtal med en kock som nu följde med till Coblenz 
o. särdeles hängde vid mig. Han tycktes gå omkring o. söka arbete o. hade 
varit länge i London, dit han nu gaf mig adress på en man, hos hvilken jag 
kunde finna privat logis. Han lämnade oss med många andra i Coblenz kort 
efter kl. 1. Middag åt jag i förkajutan för att slippa den långa tråkiga o. 
dyra table d’hote i stora salongen. För öfrigt tyckte farten var något dryg 
mer än 3 Öster. Thaler. Äfven hade vi ombord 14 personer som ämnade sig 
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öfver Antwerpen öfver till America. De voro alle af samma slägt o. familj 
o. en gammal man af dem med hvilken jag pratade sade det hans tvänne för 
längre tid sedan der bosatte söner ej gåfvo honom någon ro med mindre han 
komme öfver till dem o. detta vore hufvudorsaken till deras emigration. De 
hade bland sig många yngre o. äldre quinnor, af hvilka äfven flera med små 
dibarn. De sågo alldeles ej modfällda eller sorgsne ut ehuru de gingo från 
sitt eget härliga land omkring Wiesbaden för att åtminstone de äldre troligen 
alldrig [komma] dit mera tillbaka. En man med tämmeligen skojar o. routi-
neradt ansigte som tycktes ha försökt  America talte mycket med dem o. 
gaf dem råd om vägar de borde ta o. de afgifter de hade att erlägga. De voro 
samteligen af bondeståndet o. sågo i allmänhet ärlige o. dugtige ut o. jag kan 
ej neka att de gjorde på mig ett eget vemodigt intryck. De voro mig exem-
plar på Europatrötte menniskor ehuru troligen ej af sig sjelfve utan genom 
förhållanden tvugna dertill o. jag kände på mig sjelf att jag ej mera var för 
Europa; jag tyckte nu i ett ögonblick åtminstone att jag utan tvekan o. utan 
tillbakatanke kunnat ge ryggen åt Europa ej för att gå med dem till America 
men för att gå att lefva quarstoden af mitt lif i Österlanden. Ehuru bequäme 
vi i allmänhet voro här om bord blef mig tiden dock odrägligt lång o. jag 
nuckade någon gång in i slummer. Från Drachenfels började landet bli flackt. 
De berg o. höjder som ända hittils dragit än närmare än fjermare paralela med 
floden o. begränsat landskapet skjöto här upp i sina högsta o. sista toppar i 
Siebengebirg o. upphörde. Men länge förblefvo de ännu inom vår synkrets 
o. gåfvo en vacker fond åt taflan. De syntes allt förbi Bonn ännu o. högst af 
dem alltid Drachenfels. Klockan omkring 5 kommo vi fram till Köln o. sedan 
jag funnit mig här ett hotel begaf jag mig genast ut att söka upp den verlds-
berömda Domen. Jag fann den ock snart. Ehuru särskilda partier behagade 
mig mycket var total intrycket dock ringa i anseende till det helas ofärdighet 
o. den halfhet som i allmänhet skiner öfver det hela.73 Den var äfven åt alla 
sidor så kring byggd att man från intet håll kunde få någon öfverblick. Jag 
sparade till morgondagen att gå der in o. föredrog nu att göra vandringar i 
staden. De gator jag kom in på voro i allmänhet mera trånga o. tämmeligen 
smutsiga: magazinerna till stor del högst rika o. luxuriösa i synnerhet det 
af Farina af eau de Cologne.74 Rörelse o. lif. Hvad jag hittils saknat fanns 
här i allt för stort öfverflöd: glädjeflickor som ej ens sökte dölja sitt stånd. 
Hvad värre var, män i alla hörn som frågade hvad jag behöfde: om jag sökte 
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vackra flickor: om jag ville ta eau de Cologne med mig till presenter på 
hemorten: om jag ville gå på theatern: wollen Sie etwas nobler?75 om jag 
ej behöfde en dräng: tiggare: Nu började jag fråga efter theatern o. erfor 
att man i afton gaf Beethovens Fidelio.76 Med allt hvad jag kunde skynda 
började jag springa till Theatern, frågar den ene efter den andre om vägen o. 
hinner dit i början på första uppträdet, den härliga Trion. Ouverturen gick jag 
förlustig; men jag prisade min lycka att jag hann så till pass. Här hade jag nu 
kanske den njutningsfullaste afton jag haft sedan min återkomst till Europa: 
jag narr! jag kunde ej hålla tårarne tillbaka som vätte o. fördunklade mina 
glasögon o. det var första gången någon tvekan uppstått i mitt sinne att jag 
möjligen dock kunde få svårt att lämna Europa för alltid. Jag narr! att mina 
känslor ännu så kunnas uppspelas! Hvad är allt det nymodiga italienska o. 
franska kram mot denna Fidelio! Sorg, glädje, djevulskhet, tacksamhet hvar 
blefvo alla hjertats känslor så målade som här? Executionen var i allmänhet 
ganska god i synnerhet tyckte jag mig sällan hört orchestern hålla sådant 
hof i accompagnementet af sången som här: det var sällan den öfverröstade 
solot. Deremot tyckte jag mig ofta hört en bättre orchester i precision o. 
vackert föredrag. Sångpartierna voro tämmeligen klanderfritt besatta om ock 
ej brillant; då o. då tyckte jag sången gick öfver till skrik. Fidelio o. Fången 
o. Fångvaktaren behagade mig bäst o. voro äfven hufvudrollerna: chörerna 
voro goda: och ouverturen till andra akten, den härliga, den mästerligt sköna 
följdes af ett slamrande applaudisement som den väl förtjente. Auditorium 
ehuru det tycktes villa vara frikostigt på handklappning hade dock för godt 
sinne att derigenom störa o. afbryta den härliga musiken. Salen var på långt 
när ej väl besatt: logerna i båda de första raderna nästan platt toma; parterren 
långt ifrån full o. tredje raden o. galleriet som det tycktes ensamt väl besatt 
af preussisk militär. Är det så i Tysklands ett det skönaste stycke, den enda 
opera af dess andrestörste Compositör besöks? Är det så man visar sinne 
för den äktaste ädlaste tyska musik? Theatern sjelf var smånätt nog ehuru 
tämmeligen liten med blott tre rader loger utom parterre logerna. På ömse 
sidor af orchestern nedanom oxögorna stodo statuerna af Schiller o. Mozart: 
jag hade önskat i stället för den förra den af Goethe.

- Sept. 22. Begaf mig först ut till Domkyrkan för att nogare 
betrakta den. Det vore omöjligt säga det den ej är skön: men det halffärdiga 
öfverallt förstör hufvudintrycket. De äldsta delarna börja redan bli gamla o. 
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till en del förfalla, då andra delar dels äro just jämnt färdiga dels för närva-
rande under arbete. Glasmålerierna äro granna o. brokiga; men jag kan ej 
säga att denna konst särdeles anslår mig. Figurerna i synnerhet de af män o. 
personer bli för mycket odistingerade o. deras linier för litet markerade o. 
skarpa. De äro väl brokiga o. ge ett underligt fantastiskt ljus o. sken; men jag 
kan [inte] finna dem verkligen sköna. De nya fönstren i choret behagade mig 
ock derföre  nästan mera; de voro enklare o. gjorde intet anspråk på kon[s]t- 
värde af måleri. Hvad misshagade mig var den tjocka plumpa vägg som 
var byggd [vid] altarchoret midt emot hufvud dörren. Statuerne af Maria o. 
Petrus voro ej fula på ömse sidor af altaret; men de öfriga Madonna bilderna 
förekommo mig särdeles tåpiga o. lolliga. Statuerna på grafvarne i liggande 
ställning förekommo mig vackra o. värdefulla. Sjelfva det inre af altar choret 
tycktes mig ej särdeles rikt. Skeppet om färdigt skulle vara oöfverträffligt; 
men som det nu är gjorde det på mig föga intryck. Dessutom det dåliga 
materialet: då i Majlands stora Dom allt var marmor eller granit, var här jag 
vet ej hvad för grå ful sten till material för att sedan tror jag öfverstrykas. 
Golfvet var utnött redan med stora hål skroflor o. här och der på pelarne som 
inom som i synnerhet utom kyrkan buro stora tydliga spår af förfall. Som 
sagdt kunde jag utifrån så ofta jag ock vandrade här förbi ej få någon total 
bild hvarken af det hela eller af särskilda partier: den bästa anblicken af den 
färdigaste delen hade jag från en punkt vid Rhein. De konstfulla Schnitzer-
verk o. sirater hvari de små tornen skjuta upp togo sig härifrån sedda vackert 
ut; men med taket gaf det hela ett visst utseende af nedtryckthet o. depres-
sion. Jag saknade helt o. hållet det luftiga lätta sväfvande mot höjden gladt 
uppsträfvande glada o. dock alfvarliga som öfverallt o. i synnerhet i detta 
chorpartie lyste fram i Majlands Dom[.] Man må raisonnera o. philosophis-
ticera med tysk lärdom huru som helst, hvad skönt hvad ädelt är i architektur 
sculptur o. måleri det finner man blott i Italien. Det hela af denna Dom beha-
gade mig föga: jag tyckte den stod der hällre en skam för Tyskland än en ära, 
eller ett järtecken på tidernas föränderlighet o. olika enthusiasm stämning o. 
såsom ännu ett Beleg på den vise Horatii gamla sats: parturiunt montes etc.77 
Nu mera tror jag alldrig denna Dom komma att fullbordas. Tiden är förbi 
då verlden kunde enthusiasmeras för konst åtminstone för architektur o. de 
många Bauvereine som nu bildat sig i hela Tyskland till fullbordandet af den 
gigantiska planen äro såsom så tusen fallt andra saker i våra tider den gamla 
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tidens sista kraftansträngning att hålla till vid lifvet: den döende kämpens 
krampfulla försök att dra sitt svärd o. hugga sin unge motståndare. Det är allt 
poetiskt o. vackert att se den fallne ännu värmas för den sak han offrat sitt lif: 
men hvad är det mer den som föds han skall dö. Då jag andra gången i dag 
var här inne hörde jag en liten latinsk messa o. hade tillfälle att på närmare 
håll observera de officierande små chorgossarne o. presten. De förre sågo ut 
som de värsta äktaste kyfpojkar ehuru de på längre håll togo sig rätt fromme 
o. helige ut i sin hvita o. röda klädsel. Sins emellan medan de stodo i tjenst 
grinade o. flinade de med gatpojks miner. Den latin declamerande presten 
såg sig omkring hit o. dit på det kringspatserande folket under det han läste 
o. det hela förekom mig der jag nu stod såsom ett spektakel sedt i ett: alla 
jalʽan abohum78 o. fann mig tvungen vända mina ögon bort. Hvar gång jag 
var här inne spatserade stora hopar af begapande folk häromkring o. flera 
tågade äfven upp mot toppen på taket o. ställningarne för att ha den derifrån 
troligen särdeles vid sträckta utsigten. Som man härför måste erlägga en 
half Thaler fann jag för godt renoncera på utsigten o. behålla mina pengar. 
Påträngsne tjenare gingo oupphörligen o. öfverallt omkring o. plågade mig 
med erbjudande af deras tjenst o. ciceronskap; men med den egna afsmak 
jag alltid hyst för dylikt folk afslog jag alltid deras anbud. För öfrigt måste 
jag tillägga att det arbete som nu för siggick o. underhölls här för att bringa 
byggnaden till slut förekom mig i allmänhet högst lamt o. trögt. Jag spat-
serade för öfrigt i dag mycket o. vida omkring öfverallt i staden. Jag har på 
länge ej sett ett så smutsigt o. snuskigt näste som detta. Som det i dag var 
lördag var man öfverallt sysselsatt med skurning o. fejning af husen så in 
som utvändigt, smutsvattnet gjöts sedan ut i de låga rännstenorne, hvarur 
det ofta flödade öfver på gatorna o. förorsakade en högst obehaglig stank o. 
snuskighet. Jag tyckte rätt det var ett hål för choleran som för närvarande 
råder här. Smutsiga trasiga quinnor o. barn finnas äfven här i öfverflöd o. 
öfverallt o. äfven ofta har jag blifvit [ansatt] af tiggare. När allt går omkring 
Gud vet om ej i Orienten är lika renligt som här o. om ej dess så kallade 
sämre folk är fulleligen lika väl bildadt o. sedligt som samma class här. På 
aftonen begaf jag mig till Theatern i hopp om att få se Puritanerne som jag i 
går afton tyckt mig se anslagen till i dag;79 o. blef derföre ej litet förundrad 
att erfara  det Lördagen intet spektakel ges. Hufvud orsaken ehuru jag 
blyges att tillstå det, för mitt dröjsmål här i dag, var att komma i theatern o. 
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jag blef derföre högst misslynt. Spatserade sedan vidare omkring på aftonen 
mellan de gazbelysta bodorna o. magazinerna, dem jag till min för undran 
finner här till största delen vara betjenade af frun timmer. Quinnorna som 
hittils allt från medeltiden fått i allmänhet sitta i frid i en behaglig syslo-
löshet börja nu småningom åter att spännas i oket som de väl förtjena. Härtill 
för deras emancipation. Den vackra musiken i Francfurt af kringvandrande 
Musikanter har här förvandlats i ett enda uselt kringvandrande positiv draget 
på en liten kärra af en äldre man o. kringvridet af en liten gosse troligen hans 
son. Fi-lleil ṣâdaft bint wa masheit maʽha ilà beit wahia mazjûné ḥamrâ wa 
beiḍâ wa niktehâ nôbá lakin toʽgibni aḥsan bint ʽarabijé min maṣr aw min 
eina ma kân wa kân khaṭirî abît maʽhâ lakin ṭalabet minni fulûs kethir fi 
bajâthâ walfuhûs halḥîn ʽaziz wa ahâlî ʽandi fa taraktehâ wa ḳamt aḥassai 
khammârretî.80 

- Septemb. 23 1849. Begaf mig ut till Domen för att ännu en 
gång kasta en blick deröfver o. som jag hoppades få se en gudstjenst deri. 
Mötte på vägen åtskilliga processioner, hvilka på Söndagen äro så vanliga i 
alla catholska städer. I kyrkan sjelf såg jag ej någon märkelig gudstjenst men 
ett otal af folk som vandrade omkring o. betraktade kyrkan. Jag dröjde ej 
länge här. Kom just tillbaka i tid att hinna till järnvägen. Fick hotelets dräng 
att bära min kappsäck o. skyndade så af i stark gång. Hunno i god tid. Tog 
billet till Aachen. Vägen gick nu öfver slättland i synnerhet i början o. land-
skapet hade i allmänhet stor likhet med Irak. Äfven här syntes spridda öfver 
landet såsom öar eller oaser byar o. städer utmärkta här [med] allehanda sorts 
löfträdsskogar såsom der med palmskogar. Om man dock der hade blott en 
steril törnbevuxen öken att genom gå från by till by så var här allt odlad jord. 
Jordmånen förekom mig dock tämmeligen lika i de båda jämnförda ländren, 
sandjord med djupt gående lager. Snart blef dock landet mera kuperadt o. 
kulligt o. vägen gick till stor del mellan höga sidovallar af genom skurna 
höjder. Äfven hade vi att passera tre ej obetydliga tunnels af några minuters 
längd hvar. Här o. der i de höga sidorna om vägen syntes äfven skimrig 
skifferartad sten ofta på större o. längre sträckning. I allmänhet kan jag ej 
säga att landskapet var särdeles. Som det var Söndag var passagerarnes antal 
särdeles stort: den waggon åtminstone, hvari jag satt var öfverfull. Klockan 
ungefär 12½ kommo vi fram till Aachen o. sedan jag i det mig från min värd 
i Köln recommenderade Hotel intagit en beefsteak begaf jag ut på vandring i 
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staden. Jag kom till att börja med genom stora praktfulla gator, hvars likar i 
bredd o. snygghet o. till en del äfven i vackra hus jag knappt sett annorstädes 
än i Petersburg. Längre fram kom jag in i den äldre delen af staden, som 
ehuru ej jämnför bar med den nyare, hvarigenom jag först kom, var ganska 
vacker o. renlig. Palatset Königliche Regierung, Theatern etc. voro alla nya 
hus af en enkel vacker architektur, deremot Rådshuset ett mycket gammalt af 
intressant utseende. Härliga voro de vidlyftiga promenaderna rundt omkring 
staden o. som det var söndag voro de i synnerhet sednare på eftermiddagen 
mot kl. 5–6 särdeles besökta af promenerande som njöto af det i dag ovanligt 
vackra vädret. Jag kan i sanning allt sedan Hamburg [inte] påminna mig sett 
så stora hopar af promenerande som här.81 Klockan 7 börjades theatern, der i 
dag gafs operan das unterbrochene Opferfest af Winter.82 Det var något som 
ej fick försummas. Sjelfva theatern var särdeles nätt ungefär lika stor som 
den i Köln men behagade mig denna här bättre. En egen inrättning af 1:sta 
radens loger föll mig i synnerhet i ögonen: den bestod i ett sorts lätt gallerie 
som drog sig omkring hela raden af de egentliga logerna, hvilka åter voro 
något upphöjda öfver detta gallerie. Sjelfva stycket kan jag ej säga särdeles 
behagade mig; musiken är väl ganska vacker af den äldre skolan regelrätt 
o. academisk; men har föga Schwung. Costymerna o. decorationerna voro 
ej fula men af föga sanning. De Egyptiska portalerna voro ganska troget o. 
sannt målade, men illa uppställda o. placerade tre med hvarandra af hvilka 
två på ömse sidor om den tredje. Executionen var i allmänhet dålig; till och 
med orchestern ej klanderlös; i synnerhet hornen hade ej rätt à plomb o. 
precision. Sångarne i synnerhet tvänne baser låto då o. då höra en falsk into-
nation, som stundom äfven följdes af en hvissling eller st-st-st- af publikum. 
Elvira o. en annan yngre donna voro tämmeligen [bra]; men det hela var 
dock tåpigt o. förfärligt småstadsaktigt. Också hade jag föga fröjd af hela 
spektaklet. Klockan omkring 4 hade jag tillbragt ungefär en timma i en träd-
gård der en octett militär musik uppförde allehanda dansmusik för ett högst 
bullersamt publikum. Här gafs allehanda förfriskningar hvaraf den hufvud-
sakligaste o. mest requirerade  ”Bayrisch Bier”83 o. kunderne voro mest af 
handverksclassen. En egen förlustelse hvar till jag förr ej varit vittne gafs 
här o. bestod i följande: mellan tvänne träd var upphängd en upp o. nedvänd 
korg, ur hvars till största delen förstörda botten hängde ned det slingrande 
hufvudet med den långa halsen af en död tupp. På förhand synas billeter 
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eller numror blifvit utdelade eller försålda åt dem som ville delta i leken o. 
de officierande voro utmärkte med små ordnar af allehanda brokigt colore-
radt papper upphängda i knapphålet. En af desse sistnämnde stod fram för 
den upphängda korgen med ett blankt sabelsvärd i sin hand o. uppropade ur 
ett papper namnet på personen, hvars nummer kom i turen. Den uppropade 
mannen eller quinnan, ty quinnor deltogo i leken lika talrikt som män o. 
gossar, trädde nu fram ur den tjocka krets af spelare o. åskådare som stodo 
omkring, o. fick sig med all ceremonie den blanka sabeln sig öfverantvardad 
af lekens kung o. så högg han till det slingrande hufvudet af den hängande 
tuppen; hvar o. en gjorde sitt hugg med egen min o. egen kraftansträng-
ning, men ingen lyckades att skilja det illa sargade hufvudet o. halsen från 
cadavret. Hvarje hugg åtföljdes af en större eller mindre salva af skratt allt 
efter den huggandes min o. egna beteende o. flathet att ej ha lyckats o. ehuru 
leken räckte så länge jag här satt väl längre än en timma kunde jag ej märka 
att sällskapet fick nog häraf. Jag orkade ej se härpå längre än några minuter 
o. gick sedan tillbaka till min ölstånka förundrad öfver denna så mycket 
guterade äkta tyska Mutterwitz. Bredvid mig satt ett sällskap o. små nätta 
flickor med som mig tycktes sina bröder: af dem tvänne af judisk typ med de 
ädlaste noblaste drag o. med dem en bror af lika ädelt utseende. Man ser dock 
äfven af den Germaniska typen här såsom i Köln redan helt andra ansigten 
än de plumpa o. ohjelpliga dunsor vi träffade i Schweitz o. deromkring o. 
jag börjar redan något försona mig med den germaniska typen. För öfrigt blir 
slägtet här mycket uppblandadt med holländiskt o. äfven då o. då ser man 
något franskt. kân ṭôl alnehâr dommi muḥarrak giddan alnîk alladhi niktho 
elbâriḥé haijagni wa ma shabbaʽni.84 

- Septemb. 24. Afgick omkring kl. 9 på järnvägen. Vädret var 
mycket fult med regnskurar. Trakten vi ångade igenom var utmärkt vacker 
starkt kuperadt land med de härligaste höjder bevuxna med all sorts löfskog, 
hvaraf eken i synnerhet. Det egentliga berget lyste blott igenom på de ställen 
der vägen var skuren igenom det. Vi hade oupphörligen att passera tunneler 
än kortare än längre dock ingen af sådan längd som de i går. I allmänhet 
tycktes vägen varit mycket svår o. kostsam att här anlägga. Här började nu 
det Franska elementet o. språket bli det förhärrskande o. till o. med preus-
sarne i Aachen ville hälre tala franska än deras eget språk. I waggon sjelf 
talades till största delen franskan o. franska bon mots o. quickheter o. skämt 
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hördes från alla håll. Det var i allmänhet helt annat lif här än det jag hittils 
blifvit vand vid. Man skrattade o. pratade hjertligt o. högt alle om o. med 
hvarandra. Det var ej det återhållna dämpta skratt man oftast träffar hos 
Tysken o. Nordbon man skrattade hjertligt ut o. man blef dock alldrig dervid 
plump eller grof. Hvarför kan ej Nordbon visa sig som han är såsom sydbon 
gör? Är den förres natur då i sjelfva verket ful? så han fruktar att visa den: 
eller är det blott för att härma en främmande natur? Jag försöker af princip att 
ej tycka om Fransoserne o. hela deras väsende: jag philosopherar o. fördömer 
deras natur o. charakter o. i sanning jag har sett ondt af dem: och dock när 
jag lefver med o. bland dem kan jag ej hålla mig att låta hänföras att [sic] 
deras behagliga okonstlade sätt att vara. Jag fann mig redan här i waggon 
uppspeld o. intagen i synnerhet af tvänne helt små gossar, som helt o. hållet 
ensamme o. på egen hand sökte deras hemväg. De kunde högst vara 12 års 
gamle o. voro så utomordentligt quicke o. ostyrige o. dock så artige pojkar. 
Trakten omkring Verviers förekom mig i synnerhet särdeles vacker o. tycktes 
äfven vara välbefolkad o. lifvad af fabriker. De smärre byar vi färdats förbi 
i dag måste jag dock tillstå ej förekommo mig särdeles hvarken snygga eller 
välmående. I Verviers var den Belgiska tullen o. vårt baggage undergick här 
visitation o. jag fick ännu en visa på mitt sigillbrokiga pass. Allt gick dock 
ganska hyggligt o. i synnerhet för mig o. mitt ringa bagage lätt öfver. Dock 
drog det ut närmare en timma förr än vi åter kommo på väg. Härifrån blef nu 
allt fransyskt o. äfven den föga tyska man hittils då o. då hört i Waggonen 
försvann helt o. hållet o. blott tvänne män som jag hörde tala Holländska  
eller något dylikt språk påminte mig att jag ej var i det egentliga frankrike. 
Så fort det gick på järnvägen tyckte jag dock det dröjde för länge o. då 
händelsevis något kortare uppehåll gjordes hade jag lust att skrika här som 
åt en arabisk åsnedrifvare. Hvar är nu det goda orientaliska tålamodet. Hvad 
menniskan dock är för ett armt kräk! Vi bero dock alle [av] naturen o. förhål-
landen o. våra dygder o. våra laster såsom vi behaga kalla dem äro blott o. 
bart barn o. foster deraf. Från stationen Ans började absolut flackland. Inga 
höjder, inga tunnel, vi glidade fram såsom öfver Iraks eviga oföränderliga 
fält såsom öfver ett haf af land. Kl. omkring 4 kommo vi fram till Bruxelles. 
Det var i dag andra dagen här af Belgiens stora September fest o. hela staden 
var i rörelse o. lif.85 Så snart jag fått mig ett quarter i ett hotel de la monnaie, 
begaf jag mig genast ut. Först i mitt hotel mötte jag en stor samling af folk o. 
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Bryssels mötesplats sedan medeltiden är Grand ’Place där bland annat 

rådhuset ligger. Fotografi från cirka 1890. 
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sedan öfverallt på platsen utanför la place de l’hotel de ville. Jag vet ej 
hvarmed jag skall jämnföra det; det var här större trängsel än på den mest 
besökta marknad hos oss. Här voro för aftonen många o. olika nöjen att välja 
på: jag stannade vid en mindre theater de S:t Hubert, der le gamin de Paris 
gafs jämnte Hvita frun o. till sist en liten pantomimisk ballet.86 Det var i 
synnerhet den mellersta piècen som hade kommit mig till beslutet att föredra 
denna theater framför en militär concert som skulle ges på en ofentlig plats o. 
framför den stora theatern. Jag hade dock troligen ingen orsak att ångra mitt 
val. Le gamin de Paris i synnerhet gafs med en sådan virtuositet o. så fri från 
allt möjligt klander att jag sällan kan påminna mig sett dess like. Men det 
var ock ett nationalstycke o. just den starkaste sidan af en fransk theater. Jag 
kunde ej få tag på en mine, ett ord eller något i arrangementet som missha-
gade mig – om ej det att man då o. då jäktade efter ett bon mot för mycket för 
att smickra det constitutionella o. soldat älskande folket o. att man ofta just 
mest applauderade ett sådant ord. Theatern sjelf var utomordentligt vacker; 
ej särdeles stor såsom en bitheater i alla fall; men med den smakfullaste 
inrättning; belyst med gaz, hvilket jag hittils ännu ej sett. Auditorium var 
ett särdeles nobelt o. anständigt, blott då o. då förfärligt högljuddt med bult-
ningar o. hvisslingar då mellanakterna räckte dem för länge. Operan beha-
gade mig mindre. Det fria non-chalanta salon väsendet passar ej eller öfver 
allt, allra minst bland skottlands bergsfolk i dess gamla borgar. Fransosen är 
dessutom dock ingen egentlig sångare; för stor declamatör för att kunna vara 
det, o. derföre vill han ock alltid platta ut melodien till recitativ. Sjelfva den 
hvita frun var ock en quinna som ej behagade mig hvarken till yttre utseende 
eller spel. Huru skulle ock en fransyska kunna föreställa en sådan hemlig-
hetsfull fantasieomspelad person. Orchestern ehuru god hade jag väntat o. 
önskat bättre. Deremot var den sista pantomimballeten särdeles graciös o. 
behaglig: den spelades uteslutande af barn, af hvilka det yngsta paret tycktes 
mig kanske om 10 år o. det äldsta af omkring 15. Det var förvånande att se till 
hvilken konstfärdighet dessa små barn bragt det. Dock det gjorde mig ondt 
å andra sidan att se så små varelser redan så långt bragte o. förde framför ett 
publikum som rikligen applauderade deras framsteg i konsten.

- Septemb. 25. Gick ut för att se utdelandet af vissa pris 
som skulle äga rum i l’Hotel de ville men erfor att ej hvar o. en hade inträde 
der. Vädret hade på morgonen varit mycket fult, en tjock tung dimma, som 
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hade gjort mig respirationen svår: nu klarnade det upp längre fram o. blef 
ett för festiviteterna högst gynnande väder. Kl. 1 samlades all skolungdom 
på en plats framför kungliga palatset: hvar o. en af de tror jag 5 communal 
skolorna tågade fram föregågne af en musikcorps o. följde samt ordnade o. 
liksom commenderade af deras lärare. Framför palatset på dess trappa var 
en stor samling af alle högre personer af militären o. som jag tror kungen 
sjelf. För öfrigt var hela platsen cernerad af militär o. gensd’armer för att 
hålla folkhopen tillbaka o. vidmakthålla ordning. Jag kunde ej tränga mig så 
långt fram att jag skulle kunnat se hvad föregick; men såsom programmet 
sade utdelades här åtskilliga pris. Då och då blott hörde jag ett hurra från 
skolungdomen o. en handklappning, som äfven accompagnerad några gånger 
af musik togo sig ganska väl ut. Ofantlig var skaran af åskådare som stodo 
på platser de lyckats få eller spatserade omkring utan bestämda platser o. 
Gensd’armerna nödgades ofta  lika omildt som hos oss hålla tillbaka den 
påträngande hopen. Sedan här var slut samlades samma hop af skolungdom 
så flickor som gossar på en annan stor plats, en esplanade på andra sidan af 
slottet, der under tiden voro anrädda åt dem allehanda caroseller o. andra 
förlustelseanstalter. Här voro bänkar uppställda åt dem i amphitheater form 
o. lindansare o. konstmakare, slogo sina kullerbyttor framför på en i midten 
upprest ställning. Ehuru barnen tycktes vara glada o. sprungo omkring syntes 
dock tydligen att de roade sig på befallning o. hade ej det rätta lifvet. Men 
det kunde ock ej vara annorlunda. Esplanaden var äfven cernerad i hela dess 
stora omfång af allehanda olika militär o. jag såg stundom de voro tämme-
ligen råe o. hårdhandade med folket. Tallös var skaran af åskådare o. som 
esplanaden var af ett särdeles stort omfång o. här o. der omgifven af höjder 
kunde man tämmeligen väl från alla håll se åt locus agendi. Sedan här var slut 
tågade så väl ungdomen som den öfriga åskådande massan troligen hvar o. en 
hem för att intaga sin middag. Jag likaså. Jag intog min i en liten estaminet 
o. som jag kände mig oändligen trött o. medtagen begaf jag mig sedan hem 
för att litet hvila. På aftonen var åter stort o. svårt val af förlustelser. Kl. 8 
gafs en så kallad bal populaire på samma esplanad der collation o. förlustel-
serna gifvits skolungdomen o. jag beslöt mig för den. Jag begaf mig således 
åter upp till palatset genom dess härliga stora park o. framkommen till espl-
anaden fann jag den till en del illuminerad hufvudsakligen den ballustrad 
på hvilken förut jongleurerne gjort sina konster. Nu var den förändrad till 
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orchester o. ett präktigt kapell af kanske 40 50 man spelade nu upp introduc-
tionsvalsen till balen. Ett otal af folk af alla dock mest af de lägre classerna 
var församladt på platsen o. i synnerhet trängd omkring orchestern. Att här 
ingen dans kunde bli af förstods af sig sjelf; men icke desto mindre såg man 
det danslustiga folket röra sina fötter o. slänga sina armar i takt med musiken 
o. här o. der hade äfven små hopar af lustige gaminer o. gossar skaffat sig 
en plats för att röra sig på i små pas o. turer. Öfverhufvud gick det lustigt o. 
muntert till under högt glam o. stoj men derjämnte kunde jag intet se som 
skulle stött anständigheten. Platsen var i allmänhet högst svagt illuminerad 
o. utom närmast orchestern så mörk att man ej särdeles väl kunde urskilja 
hvarandra. För öfrigt inga förplägningar eller ens accomodationer af stolar 
o. bänkar eller annat o. i allmänhet tyckte jag man kunde ge nöjet hvarje 
annan benämning hällre än bal. Då jag gick här omkring kom kungen sjelf i 
sitt equipage jämnte några andra medföljande vagnar o. for i samgång öfver 
platsen hälsad af högst hjertliga o. högljudda hurrarop o. vive le Roi87 af 
folket,som följde hans vagn o. spatserade längs sidan deraf. Det var dock  
för mörkt för mig att kunna urskilja hans drag o. se hans syne. Sedan träffade 
jag ännu sednare ihop med hans vagn o. äfven då var den följd af en lika stor 
hop, som lika lifligt upprepade vivat ropen. I allmänhet har jag hört att han 
skall vara högt älskad af sitt folk. Nu började jag småningom jämnka mig 
hemåt. Jag var så trött o. utmattad att jag sällan i mitt lif kan påminna mig 
varit mera medtagen; o. det var ej den kroppsliga tröttnad jag ofta känt efter 
t.ex. några dagars tung resa till kamel; det var en sinnes o. själs trötthet o. 
öfvermättnad af det myckna o. det oupphörligt varierade som jag redan under 
närmare tvänne månader beständigt flyger igenom. Hemkommen till hotelet 
kastade jag mig på en stol vid ett af de många bord, som stå uppställda på 
trottoiren utanför huset o. förfriskade mig med ett glas lemonad. Roligt är att 
betrakta vårt estaminet o. de tusen tals andra som finnas öfverallt i staden, 
huru öfverfulla de dagen o. natten igenom äro af kunder af detta mest blandade 
societet. Det vanligaste man förtär är öl, som drickes så af quinnor som karlar. 
Man ser sällskaper af 4–5 quinnor eller ensamma quinnor af ärbar conduite 
komma o. taga plats i en sådan estaminet o. taga sig en mugg  öl t.ex. som om 
de äro flera går från mund till mund. Om aftonen sednare infinner sig gemen-
ligen i en sådan estaminet någon musikus som på Violin utför något solo eller 
stundom ock accompagneras af en Guitarre eller harpa eller dylikt.
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- Sept. 26. 1849. Intog mitt chocolade i ett caffe à mille 
colonnes o. fick betala här en kopp nästan dubbelt dyrare än i går två. Spat-
serade sedan åter upp till palatset, der framför o. omkring i dag skulle hållas 
stor parade o. revue af trupper. I förbigången besåg jag ett litet vackert monu-
ment upprest aux defenseurs de la patrie.88 I en sorts nedre corridor stodo på 
väggarne svarta marmor taflor, på hvilka voro inritade namnen på dem, åt 
hvilka monumentet var helgadt. Rökelseverk brändes här nu hela dagen o. 
hela monumentet var siradt med fanor o. andra prydnader. Härifrån begaf 
jag mig på boulevarden vid den botaniska trädgården o. hörde o. träffade 
öfverallt trumslagare som tycktes trumma ihop manskapet af de civila trup-
perna. Småningom samlade sig militären efter hand här på boulevarden o. 
trupp på trupp marcherade än upp än ned. De civila trupperna behagade mig 
utomordentligt, de hade en utmärkt hållning o. sågo dugtige ut o. vida mer 
militäriske ut om ock ej just så noble som civilgardet i Triest. Hvad de i 
synnerhet hade utmärkt voro deras musikcorpser troligen också bestående 
af blott volontärer. Jag kunde ej uppskatta antalet af dessa trupper, men de 
voro högst ansenliga o. för tillfället samlade hit från hela belgien. De skola 
samtligen vara volontärer o. blott ha ett år af öfning. Och de tycktes dock 
med mycken precision utföra de evolutioner jag hade tillfälle att se. Hvad 
särdeles föll mig i ögonen voro de marketenteskor som följde med hvarje 
liten afdelning. De voro flickor ofta ganska vackra klädda i en sorts uniform 
till en del karl o. en del quinnokläder. De voro högst täcka o. jag blef ej mätt 
att betrakta dem om ock med ett småleende. Då o. då stannade äfven en hop 
af spefåglar af den lägre classen o. begapade dessa amazoner med allehanda 
smått skämt o. halflöje o. jag tyckte nu såsom oftast öfverallt i lifvet se det 
verkliga bon sens hos denna class. Sedan de småningom blifvit samlade här 
o. hvar o. en skara dragit förbi under marsh af sin musik defilerade de upp 
till palatsplatsen. Hvad här nu föregick kunde jag ej rätt se i anseende till den 
otaliga mängd af åskådare som trängt sig här omkring; men jag tror var det ej 
annat några skyldra gevär o. dylikt som gjordes här för kungen. Medan trup-
perna varit uppställda på bulevarden hade kungen ridit igenom dem med ett 
litet följe af ryttare o. jag hade här tillfället se den höga personen på ganska 
nära håll. Han skall vara 59 år gammal o. utan att ha alls något nobelt ansigte 
såg han mig ut som en lugn aktningsvärd man. Paraden räckte mycket länge 
om jag skall kunna kalla den så; ty jag kunde ej se någon manoevre eller 
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någon evolution utförd samfällt af hela skaran, såsom jag någon [gång] sett 
det i Petersburg. I sjelfva verket var ock platsen allt för liten för att tillåta 
det. Sedan defilerade hvarje corps särskild ned till staden längs en stor gata 
under musik. Här hade man det bästa tillfälle att betrakta dem o. jag tyckte 
i sanning efter hvad jag förstod de förtjente allt låford. Jag kunde ej undan-
hålla den reflexion att en sådan trupp af frivillige medborgare måste vara 
oöfvervinnelig o. jag kände inom mig sjelf en viss afund till desse patrioter. 
Jag gaf mig dock ej tid att bese dem alla. Jag föredrog i dess ställe att bese 
den nära intill här belägna konstacademien. Ett vackert stort hus med vidlyf-
tiga flygelbyggnader betecknadt med: SPQB industriæ et artibus89 lockade 
mig till besök. Utan att bli anhållen eller frågad, icke ens såsom i Paris 
anmodad att aflämna min mössa spatserade jag förbi betjeningen som stod 
vid ingången o. med en stor skara andra besökare kom jag först in i industrie 
salarne, der modeller af allehanda instrumenter o. fartyg o. hus o. quarnar 
etc. etc. stodo med physiska o. anstronomiska [sic] instrumenter. Min ringa 
kännedom i allmänhet af dessa saker gjorde att jag i allmänhet mindre kunde 
njuta  deraf. Härifrån kom jag in [i] målargalleriet. Det var tämmeligen 
rikt nästan uteslutande ur flamandska skolan. De många madonnor som här 
voro behagade mig ej. Dessa madonnor ha alltid charakteren af de land, 
der de äro målade. Här ser man typen af belgisk quinnoskönhet gifven åt 
Madonnan såsom i Italien den af Italiensk. Ingen städes har jag sett en orien-
talisk quinnoskönhet ges åt Madonnan. Det är i allmänhet nu löjligt för mig 
att se huru föga man hittils förstått att teckna o. måla hvad orientaliskt är. Så 
snart en orientalisk bild förekommer kan man vara säker att den är falsk o. 
misslyckad. Dock bland nyare taflor här i synnerhet en från förra året såg jag 
några der jag igenkände mina älskade quinnobilder från Orienten. Deremot 
huru härliga voro här taflorna af djurstycken för att så säga o. af blomtaf- 
lorna. Gettren o. korna som beta eller redan mätta ligga o. idisla bredvid en 
lort som fallit då de laggt [sig] äro i sin genre tusenfaldt förträffligare än 
tåpiga madonnor o. vidriga sargade döda Christusbilder. Jag var dock redan 
för trött att vidare kunna njuta. Otroligt som det låter är det dock sannt att 
musklerna på sidan af min hals voro ömma af den eviga vridning de dessa 
dagar lidit. Utgången gick genom Naturalhistorie cabinettet o. ehuru jag 
redan hade mer än nog kunde jag ej hålla mig att om ock hastigt betrakta den 
rika samlingen i synnerhet af de mig kära aporna som här fanns. En hippo-
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potamus o. en giraffe o. en kamel ådrogo mig dernäst min största uppmärk-
samhet. Utkommen härifrån sökte jag mig en restaurant, der jag fann mig 
bouillon o. beefsteak för att stärka mina medtagna krafter. Sedan begaf jag 
mig till hotelet o. tog mig en liten lur. När det blef mörkt begaf jag mig åter 
ut för att betrakta illuminationen. Den enda plats som här förtjente beaktas 
var den ej fula perspectivilluminationen på boulevarden vid botaniska träd-
gården. Den långa raka gatan går i en backe o. var på hela dess längd fullsatt 
af ställningar på kort distance från hvarandra i någon sorts göthisk form. 
Dessa voro fullhängda med lampor i åtskilliga färger. Perspectivet slutades 
på ömse sidor af hvar sitt lilla tempel af hvilka det ena bar en stor krona allt 
af lampor i färger. Längs hela perspectivet mellan två o. två af de mot hvar-
andra stående förstnämnda ställningarne voro i midten kronor upphängda 
likaledes bildade af lampor i glas ej olika de som vanligen nyttjas i Egypten. 
Sedt i perspectiv i dess helhet gaf det hela en ganska [vacker] anblick, ehuru 
närmare besedt dock allt hade ett armt o. fattigt utseende. Otaliga voro de 
skaror som rörde sig här i det mer än quarttimmas långa perspectivet o. 
uppåt o. nedåt o. åt alla håll var trängseln lika stor. En stor o. god orchester 
spelade på ena endan af perspectivet; men allt var blott dansmusik, som nu 
öfver allt i verlden tyckes ta öfverhand öfver allt annat. För öfrigt kunde på 
andra platser i staden ej varsebli särdeles någon illumination eller i så ringa 
mått att den ej förtjente namnet deraf. I allmänhet var hela illuminationen af 
föga eller intet värde i jämnförelse med [dem] jag sett i Petersburg. Sednare 
på aftonen gafs i parken i localen Wauxhall en på afficherna åtminstone 
kallad splendid bal; men som hvarken min dåliga garde robe eller min börs 
tillät mig inträde der, började jag maka mig hemåt så mycket mer som jag 
var trött o. behöfde hvila. På aftonen gjorde jag dock ännu en promenad i la 
gallerie de la Reine, Bruxelles’ palais Royal.90 Här har jag under hela min 
sejour här förundrat mig öfver de särdeles splendida o. luxuriösa magazin 
o. bodor af alla möjliga artiklar, som uppbjuda all konst o. all rikedom att 
locka köpare[.] Ej mindre förundransvärd är den otaliga skara af begapare 
som dagligen o. stundeligen här rör sig.

Jag kom i jämnförelsevis god tid till sängs i afton. Det underliga har träffat 
mig här att jag sofvit o. bott i samma rum med en alldeles obekant person. 
Då jag kom hit hade man ingen annan säng här ledig än i ett rum med två 
sängar, hvaraf den ena redan var upptagen af en resande. Den andra dagen 
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reste denne af men en annan kom i hans ställe. De voro både ganska hygglige 
o. artige män o. jag kom väl till rätta med dem, ehuru jag först fann det något 
genant att bo o. ligga o. stiga upp o. tvätta mig i sällskap med män jag sett för 
första o. troligen för sista gången i mitt lif. Detta har jag tusende gånger gjort 
i Orienten; men hvad der förekom mig naturligt gör det icke så alltid här. 

- Septemb. 27. Med i dag var det nu slut på festligheterna; 
men rörelsen o. stojet på gatorna nästan större o. starkare än de förra dagarna, 
i thy att hvar o. en började nu tänka på o. ställa sig i ordning till afresa. Jag 
begaf mig ut på promenad i staden o. det nu hufvudsakligen i de äldre delar 
deraf som jag ännu ej besökt. Ehuru äfven här var ganska vackert o. i 
allmänhet väl byggdt kunde dessa quarter på långt när dock ej jämnföras med 
de nyare delarne. Äfven var här ej så rent o. de stora luxuriösa Magazinerna 
voro här högst vanliga o. medelmåttiga bodor. Åtskilliga canaler genom 
skuro dessa delar o. jag såg i dem äfven åtskilliga större fartyg; men vattnet 
deri förekom mig smutsigt o. stagnant. Jag kom äfven på särskilda ställen ut 
från staden o. kunde öfvertyga mig att de härliga alléerna längs boulevar-
derna dra sig rundt omkring hela staden. Hvad här särdeles behagar mig är 
att staden är anlaggd på ojämn mark, ett stort partie deraf ligger på en 
ansenlig höjd, hvarfrån man från åtskilliga punkter har utsigter öfver det 
kringliggande vackra landskapet. Så kom jag under mina vandringar förbi en 
öppen stenlaggd plats på hvilken någre unge män i skjortärmar roade sig med 
att leka boll. De voro omgifne af en stor trång skara af åskådare, så tätt 
packade att jag ej kunde få en plats att rätt se dem. I allmänhet har jag ofta 
tyckt mig här måsta undra öfver folkets nyfikenhet o. gaplystnad. Sedan gick 
jag ännu i dag in i Målar kabinettet som just här låg i min väg. Jag betraktade 
mig i allmänhet något närmare blott de taflor som i går hade mest fästat min 
uppmärksamhet: öfverhufvud tyckte få vara af egentligen stort värde: de 
[som] mäst behagade mig voro åtskilliga djurstycken o. några landskener: 
bland andra en der en quinna löskade ett barn. Allt som slår in i denna genre 
är förträffligt o. mästerligt här; deremot tyckte jag alldrig mig sett så osmak-
ligt tyg ur den heliga historien af madonnor o. korsfästelser etc. som här o. 
det var ofta jag med verkelig afsmak vände mitt ansigte derifrån. Äfven i 
portraiter synas Flamländarne varit mästare; här såsom i åtskilliga andra 
kabinett fann jag porträtt som förekommo mig utmärkta. Bland de nyare 
stycken voro många förtjenstfulla; bland andra Jacob gifven att dricka vid 
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brunnen. Quinnorna äro alla af en vacker ehuru ej rätt orientalisk teckning; 
blott en förekom mig så o. hon [var] hufvudpersonen på taflan. Jacob sjelf 
hvarken misshagade eller rätt behagade mig. Sannare i teckning [är] den 
redan i går observerade o. nämnda taflan från förra året. I allmänhet måste 
jag dock säga att i det moderna måleriet såsom i den moderna musiken o. i 
öfverhufvud alla moderna förhållanden ett visst öfverdrifvet efectjäkteri 
misshagar mig. Man söker granna o. bjärta färger o. ger sina taflor en särdeles 
belysning, i allmänhet en yttre glans o. snygghet o. paraderie som folket af 
våra dagar ger sina kläder o. sitt yttre väsende. Hvad jag deremot något 
saknar i jämnförelse med de gamle är ett visst lif en lefnadsglans som lyser 
genom skinnet på de gamles figurer, den anda som synes i kroppen. Härifrån 
kom jag ned i ett litet museum af sculptur arbeten. Blott två tre funnos här i 
marmor; de öfriga blott gipsaftryck. Bland de förra en Venus med en Cupido 
engel, som behagade mig. Jag använde ej mycken tid här. Passerade härifrån 
åter förbi kungliga palatset. Jag kan ej säga att denna byggnad egentligen 
behagar mig. Den är väl enkel o. utan faxer men jag finner ock intet egent-
ligen nobelt o. vackert deri. Särdeles stor är den ock ej. Deremot är den 
midtemot liggande parken härlig. I dess midt en bassin med för öfrigt mycket 
smutsigt vatten men full af allehanda fisk; i synnerhet en rödartad gullfisk. 
Jag har alldrig sett så tama fiskar som [dessa]. De simma med halfva ryggen 
öfver vattnets yta o. närma sig då de se någon komma till randen af deras pöl. 
Bland andra offentliga byggnader var i synnerhet l’hotel de ville med sitt 
höga ännu byggande eller reparerande torn o. sitt ur som under natten visar 
timmarna o. minuterna genom ett litet transparent belyst hål. Två o. två 
minuter passera här i långsam gång fram efter hvarandra öfver det såsom det 
tyckes stillastående eller med hvarje timma sig flyttande timantalet. Bygg-
naden har ett gammalt ärevördigt utseende o. motsvaras på andra sidan af 
den ej särdeles stora platsen af en annan af lika gammalt utseende som en 
latinsk inscription säger af Elizabeth vara helgad freden. Den stora kathe-
dralen är ock en af de betydligaste o. märkbaraste byggnader; men äfven 
denna är på alla sidor så ombyggd af hus att man ej rätt kan se den. De platta, 
ej i spets uppgående tornen som stå öfver hufvud ingången misshaga mig ej. 
Deremot har det hela ett visst för mycket, ett opassligt o. oskönt öfverflöd af 
torn o. tak som förvillar utan att anslå. Allt detta kan gå i blom o. boskapsta-
flor o. landskapsstycken; men i architektur o. sculptur är det ej på sitt ställe. 
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Huru ädel o. skön förblir mig alltid bilden af Milanos Dôme! ofördunklad o. 
oöfverträffad af något hvad jag sett i denna konst! Här ligger ett visst krång-
ligt ett studeradt lärdoms väsende som vill studium att förstås, ej blott ögon 
o. sinne att intas o. förtjusas. För öfrigt hade jag ej tillfälle att komma in i 
kyrkan. Dess fenster  äro äfven sirade af glasmåleri. De privata husen äro i 
allmänhet vackra o. snygga o. hvad så mycket behagat mig i Petersburg, de 
stora odelade fensterrutorna af renaste spegelglas återfann jag här allmänt. 
La gallerie de la Reine eller de S:t Hubert är som jag tycker vackrare o. 
rymligare om ock kanske ej så rikt som palais Royal i Paris. Äfven galleriet 
för grönsaker är vackert o. ändamålsenligt. Stora caffehus såsom i Frankrike 
o. Italien o. ståtliga hotel i mängd o. i allmänhet stor luxus i allt; men kanske 
förekom blott mig så efter min långa sejour i Orienten; kanske syntes den nu 
större för festdagarna äfven förekommo mig alla pris tämmeligen dryga. 
Hvad folket sjelft beträffar förekom det mig artigt o. hyggligt ej fullkomlige 
fransoser om ock i allmänhet mycket nära like dem. Quinnorna öfverhufvud 
bland de skönaste jag sett; en del o. den den största af en mera nordisk 
normanisk natur med mjällhvit transparent hy en annan af en mera sydländsk 
typ med lätt brunlig hy höljd af en svag rodnad, just den teinte som för mig 
är hufvudtypen af quinlig skönhet o. som jag så mycket beundrat i Orienten 
i synnerhet i Nazareth. Fruntimren tyckas i allmänhet vara särdeles fria här 
o. obundna o. äro i allmänhet de som officiera i alla magazin o. bodor. På 
flera ställen o. öppna platser stå statuer i bronze; få i marmor. De flesta af de 
sednare ses i parken; men de förekommo mig af föga värde. Marmor är ej för 
dessa climat; tål ej att väderbitas af köld o. snö etc. I allmänhet förekom mig 
dock climatet här mildare än i de trakter jag närmast kom ifrån: eller är det 
det jämnförelsevis särdeles vackra väder vi alla dessa dagar haft. Dock en 
tjock svår dimma som ofta om morgnarne ligger öfver staden o. landet ger 
mig afskräckande försmak af hvad jag har att vänta i London. På eftermid-
dagen klockan 4 gaf jag mig från Brussel på järnvägen till Antwerpen. Jag 
bestod mig i dag andra platsen; o. jag kunde ej finna att den var något bättre 
än den tredje jag hittils uteslutande begagnat. Det var en förfärlig trängsel 
här af från högtiden hemresande folk o. i sanning så stark att jag först smått 
ville ta beslutet att vända om o. afvänta ett sednare drag. Allt gick dock väl 
o. i sin ordning; jag fick min billet för mig o. mitt bagage o. min plats i en 
tämmeligen full waggon. Vägen gick öfver ett beständigt slät land utan 
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tunnel o. utan backar; här o. der canaler o. pölar af tämmeligen smutsigt 
vatten o. fabriker o. bruk o. verkstäder o. framför allt den rika cultivation o. 
den naturliga fylla o. frodighet som jag hittils beundrat hos flamandska 
målarskolans mästare. Det var väl nu egentligen för sent på året att njuta af 
ett landskap hösten dref sin lek redan i de ståtliga träden o. yrade omkring 
deras gulnade blad; men man kunde dock få en föreställning om hvad det 
vore under sommaren. Halfannan timmas ångning förde oss fram till 
Antwerpen o. här fann jag mig en omnibus deri jag blef ensam passagerare 
oaktadt alla dess herres vinkningar med sin artigt aftagna mössa åt alla från 
Waggonerna utstigna herrskap. På tillfrågan om hvilken jag ville stiga in i 
svarade jag hotel de Rubens, hvilket namn jag nämligen hade sett på omni-
busens hotel tafla. Dock då jag rullade öfver gatorna blef jag ansatt af en 
garcon som gaf mig ett addresskort på sitt hotel du pot d’etain o. jag tyckte 
tennpottans hotel kunde vara lika godt som en målares o. jag steg in der. Som 
jag ännu hade god tid före solens nedgång tog jag mig en liten promenad 
ännu. Jag styrde ned till hamnen som ej var särdeles aflägsen från mitt hotel. 
Jag blef oändligen glad att åter se en hamn med dess fartyg o. skepp o. lukta 
tjär o. tamp lukten. Jag kan sedan min återkomst till Europa ej påminna mig 
blifvit så angenämt slagen som här. Ehuru Trieste var en större o. präktigare 
hamnstad än denna, kom den mig ej så à propos som denna sedan jag nu 
halfannan månad drifvit omkring på continenten. Dessutom hade allt mig här 
ett så bekant o. hemländskt utseende: det var ej här mera en af de stora 
inlands luxuriösa hufvudstäder som jag väl kunnat beundra, men ej finna mig 
hemmastadd i, här hade allt ett mera fritt humoristi[s]kt utseende o. en mera 
scandinavisk charakter än jag hittils någon annorstädes funnit. Det var ebbtid 
o. de roliga flunsiga holländska skutorna stodo i gyttjan på fasta land. På 
quain var dock ej särdeles lif det var alltför tyst o. litet folk för mig för en 
hamnstad. Jag dröjde ock ej länge; jag återvände till staden o. satte mig i den 
lilla promenaden i hvars midt står statuen af Rubens med inscription: Petro 
Paulo Rubens civi olim suo S.P.Q.A. aeris publicis et privatis p.91 Här lyss-
nade jag nu till det vackra o. underfulla klockspelet från den stora Catedral 
kyrkans höga torn. För några de första gångerna är detta klockspel högst 
roligt o. intressant att höra; men i längden såsom all konst gjord njutbar 
stundeligen o. beständigt ger man ej  mera akt derpå. Här var tämmeligen 
mycket spatserande o. jag blef sittande här en god stund. Hemkommen i mitt 
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närbelägna hotel tog jag mig the i sällskap med en från England kommande 
Italienare från Majland. Pratsam man: intagen o. förtjust som alle Italienare 
med rätta af sitt eget härliga land o. sin egen goda stad. Han som så tusende 
andre kunde ej hålla sig att fråga hvad landsman jag var o. jag finner här att 
i detta hänseende Europeerne ej äro mindre nyfikne än Orientalerne.

-  Septemb. 28. 1849 11 dhī al-qa‛da.92 Ehuru tjock o. tung 
dimma o. fult ruskigt väder gick ut sedan jag intagit mitt morgonthe o. ställde 
min kosa först till den stora kathedralen. Äfven här måste jag ha förargelsen 
se den ståtliga Domen så ombyggd af små fula hus att jag ingen anblick 
kunde få af det hela. Det höga tornet med sitt konstfullt o. sirligt genom-
brutna arbete o. sina otaliga små torn o. spetsar tar sig grant ut med en egen 
bismak af äkta tysk gutmüthig o. gemüthlich sirlighetsjäkteri som jag vid 
betraktandet af kyrkorna här alldrig kunnat göra mig fri från. Äfven här fann 
jag det för myckna o. öfverflödiga af sidotak o. bibyggnader o. det förkrång-
lade studiösa som jag ej rätt kan förlika mig med. Lärdom o. studium må 
äfven finnas i konsten o. måste finnas deri för att ej öfvergå till det platta 
fada alldagliga som vår moderna musik t.ex. blifvit; men lärdomen o. studi-
umet måste vara så fullkomnadt att spåren ej röjas deraf – blott ett förrunnet 
moment – ej ett beståndande för sig o. på sjelfständighet pockande. Sådant 
t.ex. är det djupa studium o. den djupa lärdomen hos Mozart – o. sådan är 
den i Milanos Dôme – här i Tyskland söker jag den förgäfves. Det invändiga 
af kyrkan är stort o. vackert; dock finner jag ej mer det intryck jag alltid fann 
vid inkomsten i Milanos Dom. Det förändrade korset med förlängd korsbalk 
behagar mig ej eller så mycket som det latinska. Äfven är ej materialet så 
ädelt: Milanos marmor ligger mig alltid i sinnet o. låter mig med halft förakt 
betrakta de här murade pelarne. Kyrkan har för öfrigt stora vackra taflor i 
sina kapell; men jag fann i hast just ingen som särdeles fästade min uppmärk-
samhet. Ej eller fann jag det bland de många statuerna, hvilka till största 
delen voro af gips. En in i sjelfva choret af marmor förekom mig särdeles 
sevärd; men jag fann ingen rätt plats att betrakta den. Sedan kom jag härifrån 
vidare i en annan stor kyrka af S:t Johannes tror jag som syntes nyare. Här 
var en stor profusion af marmor så hvit som svart i synnerhet i o. omkring 
choret, som var stort o. praktfullt. Samma rikedom på blommor o. vegeta-
tions fylla som man finner hos målarne, återfann jag till en del äfven i sculp-
turen hufvudsakligen i denna kyrka. De stora mäktiga pelarne omkring 
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choraltaret var omslingrade med yfviga vinrankor o. alla bilder af englar 
äfven af blommor; äfven de frodiga älskade djuren återkomma o. vid foten 
af en colossal statue krökte sin frodiga kropp en välgödd ko. Hvad här nu 
kommer i stället för Italiens marmorsculptur är sculpturen i träd. Vackra 
stora figurer af englar o. menniskor i godt arbete förekomma i stort tal. 
Äfven ser man åtskilliga utsökt vackra grafmonumenter hufvudsakligen i 
svart marmor, i synne[r]het ett af nyare datum. I allmänhet förekom mig 
denna kyrka, ehuru mindre o. af kanske andra classen, som en af de vackraste 
jag länge sätt. Det rika materialet af hvit o. svart marmor o. vidare af mång-
spräcklig sten gjorde mycket härtill. Härifrån spatserade jag omkring på torg 
o. gator, såg det kungliga palatset o. en gammal caserne byggnad o. åtskilliga 
andra remarkabla hus, bland hvilka troligen det äldsta o. märkvärdigaste 
rådhuset l’hotel de ville. Hvad dock mera roade mig att på grönsakstorget 
betrakta månglerskorna i deras besatt roligt formade hattar o. de der under 
framhängande långa snipor af den hvita mössan, deras gröt- o. sjelfmyndiga 
min etc. af hela deras putslustiga utseende. Det gjorde mig riktigt godt att 
åter betrakta så humoristiska väsen; men jag kunde det ej rätt, emedan jag 
ovillkorligen brast ut i småskratt för hvarje sådan figur jag betraktade o. 
deras roligt låtande språk. Vidare gick jag omkring den stora bassinen eller 
dockan o. betraktatade [sic] de derliggande fartygen. De voro ej just öfversig 
många men dock till ett antal af kanske 30 från åtskilliga håll af verlden. 
Några stora Amerikanska o. Engelska förekommo mig de vackraste. Dock 
jag saknade egentligen storartadt sjömanslif o. rörelse. Kom härifrån in på 
aflägsna sidogator, der jag i allmänhet tyckte nog stor smuts rådde. Trasiga 
o. lortiga barn sprungo omkring i stort tal o. midt på gatorna lågo vanligen 
högar af musle o. ostron skal o. annat sophögsmaterial. Så hade jag kommit 
till andra ändan af staden ut till de låga vallar som med alléer o. träd dra sig 
omkring den åt alla håll. Här voro äfven de stora krutkällarne till stort  
antal. Vidare förde mig slumpen på tillbakavägen förbi en liten trädgårdsan-
läggning, i hvars midt stod en byggnad med inscription: Musæum. Jag 
frågade portiern, en ung vacker flicka, om inträdet var tillåtet och erfor att 
det var öppet blott måndag o. thorsdag. Icke desto mindre gick jag in för att 
åtminstone betrakta det utvändiga. Förstugan var ståtlig o. vacker prydd med 
åtskilliga statuer o. på nedra botten var en stor sal för sculptur, genom hvars 
glasdörrar jag dock ej kunde se annat än gipsaftryck. Jag gick uppför trappan 
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o. förnam genom glasdörrarne åter ett stort antal af folk gå omkring i vidlyf-
tiga salar o. betrakta måleri alster. Jag sökte ock derföre komma in o. hade i 
sjelfva verket ingen svårighet. Jag behöfde blott försäkra att jag var étranger. 
Så var jag åter i ett gallerie af taflor innehållande uteslutande alster af 
flamandska skolan. Ett otal af bilder var här i synnerhet från den heliga 
historien – madonnor med barnet o. korsfästningar etc. af detta kram. Jag har 
i allmänhet ej sinne härför; men här nu var det mig alldeles odrägligt. Jag 
måste tillstå att jag ingenstädes sett madonnorna o. barnet så illa gjorda o. så 
litet i min smak som här. Det var ock föga någon af dessa taflor jag gaf mig 
ro att betrakta; jag måste oftast med afsmak vända mina ögon från dem. I 
allmänhet hade jag väntat mig mera af Rubens här: det var blott få egentligen 
stora stycken af den store Antwerp mästaren. Deremot var hans stol uppbe-
varad här inom ett glasfoderal. I den första salen voro särdeles stora taflor, i 
synnerhet, hvars like åtminstone i höjd jag annorstädes ej kan påminna mig 
sett. För ögonblicket kan jag ej minnas någon tafla, som särdeles fästade min 
uppmärksamhet framför [andra]: det var i synnerhet genre o. landskaps- 
stycken jag betraktade o. som jag i allmänhet anser som det bästa i den 
flamandska skolan. Vidare begaf jag omkring på vandringar i staden; kom 
händelsevis in på horgatan, som nu åter här såsom i en hamnstad florerar i 
hela dess glans: vidare på aflägsna bigator förbi mycken uselhet o. smuts. 
Staden har i synnerhet i dessa delar o. i allmänhet i alla de äldre äfven bättre 
quarteren fullkomligen utseendet af en gammal Hanseatisk tysk stad; höga 
hus ofta 6–7 våningar med gaflorna åt gatan. Här blir nu ett annat element 
rådande o. en annan charakter än hittils. Det äkta flamandska tar öfverhand 
öfver det franska, som i Brussel var det öfvervägande. Der talades Franskan 
som hufvudspråk såsom svenskan hos oss o. äfven de som der bättre talade 
det flamandska språket talade det franska som modersmål om ock ej med den 
äkta pariser accenten. Här är det tvärtom. Ehuru franskan är mycket allmän 
här o. äfven talas af en stor del af de lägsta classerna, hör man dock att det 
är ett inlärdt språk. Dessutom röjes denna nationala charakter i allt annat: i 
folkets lynne o. sätt att bete sig: en viss treflig vårdslöshet; ej så stor om- 
vårdnad i yttre klädsel o. puts som t.ex. i Brussel o. i andra större städer jag 
kommer ifrån, en viss humor ej olik den man ofta finner i Norden. Mycket 
påminner mig om egna bruk o. institutioner o. mat o. dricka. Så åt jag i dag 
en middag bestående af 6 olika anrättningar af fisk, af hvilka alla voro mig 
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kända från min mors kök, såsom kabeljo med potates, o. en annan med sötsur 
sause etc. o. härtill gafs mig svagdricka till dryck. Huset är nu äfven på 
gården ej såsom hittils uppe i våningarne m.m.; men framför allt den roliga 
godlynta min hos månglerskorna som så lifligt tillbakakalla i mitt minne 
deras colleger i det gamla Åbo; o. gatpojkarne o. deras knep o. trefliga 
dagdrifvar min etc. Jag finner mig öfverhufvud alldeles hemmastadd, ja 
såsom i mina fäders gamla hus i Åbo.93 Hvad evigt blir hos menniskan äro 
dock hufvudsakligen blott reminiscenserna från hennes barndoms år: hvad 
hon då drifvit o. äflats för o. sett o. lefvat i, det äro de strängor som åter o. 
till sist i hennes lif anslås. Äfven hos quinnorne hufvudsakligen såsom öfver- 
allt i verlden framför männerne börjar en annan typ bli rådande: den franska 
gamla romerska börjar försvinna allt mer o. mer o. den äkta nordiska eller 
jag ville hällre säga den Scandinaviska tar öfverhand. Otaligt vackra o. bild-
sköna quinnor ses här äfven bland de lägre classerna o. jag tror jag i England 
skall finna deras systrar o. likor. I allmänhet misstänker jag elementet här har 
stort tycke af det Engelska. Hvad förundrar mig att folket här förblifvit 
Chatolskt. Det är vidrigt o. afsmakligt att se de evigt återkommande bilderna 
af den korsfäste o. Maria o. Magdalena etc. uppslagna i stora ofta rätt fula 
bilder i gathörnen. För öfrigt tyckes det råda i allmänhet ett stilla o. anstän-
digt småstadslif här, mycket mer än jag kunnat vänta i en hamnstad. Utom 
horgatorna har jag ingenstädes sett något oanständigt eller bullersamt. Vid 
solnedgången tar man sig en promenad på hamnquain o. på Rubens platsen 
o. omkring klockan 9 tyckes allt vara stilla o. tyst. I går var theater som jag 
kom att försumma: i dag är relache o. i morgon är lördag o. då spelas alldrig. 
Dock på programmer som jag sett i synnerhet i stort otal uppslagna i börsen 
så på spektakel som concerter har ej stor anledning att beklaga mig: reper-
toiren tycktes mig ej särdeles lofvande.  

- Septemb. 29. Gick ut o. tog mig billet på ångfartyget Soho 
som i morgon går af till London. Det är ej utan en viss bäfvan jag nu ser mig 
så nära att lämna Continenten för att korsa öfver till det beryktade Nuverldens 
Babylon.94 Hvad allt skall möta mig der? Vandrade vidare hit o. dit omkring 
hufvudsakligen åter omkring dockan o. begapade skeppen o. fartygen o. det 
mig allt ännu kära sjömanslifvet. Såg tvänne små briggar från Stockholm, 
äfven två från Norge, men gaf mig ej i fäl med folket deraf. I allmänhet kände 
jag mig i dag trött o. lustlös o. begaf mig ock derföre snart hem. Här hade 
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jag infallet att sätta mig [till] table d’hote middagen kl. 1 o. följden af den 
intagna måltiden på en så opassande tid var att jag tog mig en middagslur 
af några timmar o. kände mig särdeles tung o. drawsy. Var ännu en gång in 
i den stora Chatedralen; men fann den ej så i min smak som jag önskat. Det 
vänsterhändiga o. stötande som jag alltid hittils funnit i dess yttre såg jag 
nu först härröra af det andra bristande eller blott till hälften uppförda tornet. 
Afsigten nämligen har här varit såsom i många kyrkor jag sett längs Rhein 
att ge den tre torn, två öfver ingången på ömse sidor af den o. ett i midten på 
kyrkan öfver ingången till choret som står midt emellan de två förra. Detta 
sednare mindre torn är fullbyggdt o. så ett af de två första, det vänstra; men 
det högra felar o. deraf får det hela vrängt o. tokigt utseende. I dag hade jag 
öfverhufvud en hvilodag o. jag har just ingenting att säga härom. På aftonen 
spatserade jag som en annan förnuftig Spietzbürger på quain o. på Rubens 
platsen o. kom i god tid hem.

- Septemb. 30. Lagade allt i ordning till afresa: liquiderade 
min räkning som förekom mig ovanligt låg i jämnförelse med andra utan att 
jag dock på något vis här varit sämre än i andra hotel. Under det jag här tog 
mitt morgon the kom jag i fäl med tvänne andre, som ämnade sig samma 
väg som jag. Den ene var en Belgier, den andre en Engelsman Irländare helt 
ung, som längre tid lefvat i Belgien för att som jag sedermera erfor kurera 
sig från en gammal sjukdom af Epilepsie. Klockan kort efter 10 gingo vi 
ombord, men måste vänta här ännu omkring 2 timmar före Soho’s afgång. 
Det var fastmera ett lastångfartyg än egentligen ämnadt för passagerare o. 
var äfven nu fullt öfver hela däcket med lastpackor, i allmänhet ej olika det 
franska på hvilket jag kom från Hamburg eller vårt eget Murtaja.95 Jag hade 
för denna färd spenderat mig första platsen af fruktan för den i England vane 
o. beryktade andra. Antalet af passagerare var i allmänhet ringa ungefär 15 
med mig, bland hvilka tvänne yngre belgiska fruntimer med som det tycktes 
modren af den ena af dem o. vidare en yngre tyska med sin man, ett nyssgift 
o. tror jag ännu i smekmånaden lefvande par, som nu gjorde en lustresa. 
Mannen sjelf tycktes vara någon sorts baron eller dylikt oberoende som han 
sjelf lät mig förstå i sina förhållanden. Han tänkte sig från Liverpool till 
Amerika o. vidare tillbringa vintern i Syd Amerika. I allmänhet förekom 
han mig ej särdeles manhaftig ehuru af en stor tjock statur o. grötmyndigt 
utseende o. tycktes stå under toffeln: var jägare, hvilket han, såsom alle 
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af det yrket, lät hvar o. en genast förstå i de första ord han yttrade. Vägen 
gick öfver Meuses grumliga vatten mellan fruktbara o. odlade ehuru mycket 
låga stränder. Floden är redan här särdeles bred o. ju lägre ned vi kommo 
ju bredare blef den o. vid dess öppning växte den så i bredd att jag knappt 
kunde märka stunden då vi kommo ut på hafvet. Dess vatten var öfverallt 
grumligt o. fult o. likaså det i hafvet. Jag tänkte med längtan tillbaka till 
Medelhafvets härliga blåa böljor o. de limpida floderna i Schweitz med deras 
transparenta vatten. Först vid solens nedgång kommo vi ut på hafvet o. mest 
alle passagerare började nu känna sig illa mående o. paltade sig ned. Det var 
ock i sanning ingenting att stanna på däcket för: ehuru fullmån var vädret 
duskigt med stundom skurar af regn o. en högst obehaglig tjock jag ville säga 
klibbig dimma som gjorde mig högst unheimlich zu Muthe.96 Jag körde i mig 
tre stora koppar the för att hålla upp mina lefnadsandar o. mitt allt mer o. 
mer sjunkande mod ju längre jag kommer mot Norr. Snart följde jag dock ett 
[sic] öfriga sällskapets exempel o. kröp till kojs o. sof en ej just rolig natt. 
Hvad sjelfva inrättningen af fartyget beträffar var den god nog utan att vara 
så luxuriös o. grann som den vanliga. Betjeningen var god o. hygglig med 
den egna Engelska art som särdeles behagar mig. Bland sällskapet behagade 
mig mäst mine tvänne nye bekante från mitt hôtel i Antwerpen o. tvänne 
unge handelsexpedeter: en Irländare o. en Hamburgare.

- Octob. 1. Jag vaknade särdeles bittida, kl. 5 o. som lampan 
slocknat i vår kajuta visste jag ej hvad tiden lidit. Steg upp o. då jag kom på 
däcket fann jag det ännu var mörkt. Vi gingo emellertid nu i lugn sjö i le som 
vi voro af England o. allt efter det småningom började dag bräcka visade 
sig tallösa hopar af fartyg af alla möjliga särskilda dimensioner o. former 
vittnande att vi nu nalkades verldens  förnämsta sjöstat. Äfven började 
land skönjas till venster o. en båk. Sedan ju längre vi kommo fram ju mer 
tilltog trafiken o. antalet af fartygen. Vägen var betäcknad med båkbåtar o. 
med bojar. Snart började vi äfven se land på högra sidan o. således komma 
inöppningen af Thames. Hittils hade det venstra landet varit tämmeligen 
bergigt o. högländt åtminstone seddt på detta afstånd från sjön: hällarna o. 
bergen kunde urskiljas o. skog betäckte den öfra ryggen. Här nu blef landet 
mera odladt till åker o. äng o. löfskogsparker kuperadt med gröna vackert o. 
rikt kultiverade höjder o. kullor o. gåfvo i allmänhet en högst vacker aspect 
ehuru ej jämnförbar med Lombardiets rika fylla. Vi kommo så högre upp 
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o. de först särdeles aflägsnade stränderna började närma sig till hvarandra 
o. blefvo nu lifvade af ej allenast cultur utan äfven byar o. gårdar o. större 
trafikerande städer. Vi kommo förbi Gravesend o. högre upp Sheerness o. 
högre upp började vi skönja den ogenomblickbara skogen af skeppsmaster 
som tror jag från Londons dockor lyste öfver hit. Från omkring Blackwall 
började det egentliga London. Hela vägen hade floden varit full af fartyg, 
dels stilla liggande dels seglande med duk eller med ånga. I synnerhet talrika 
voro ångfartygen som korsade o. mötte hvarandra åt alla håll. Dock så förfär-
ligt var det ej som jag på beskrifningar tänkt mig: jag hade hört man hvarje 
kort stund måste hålla an för trängseln tills man kunde komma igenom etc. 
etc. Jag vet ej en endaste gång vi måste stanna derför; vi gingo lätt fram utan 
att komma i svårighet att finna passage. Husen gingo ut ända i vattnet såsom 
vanligt i alla gamla flodstäder o. hade ett fult ruskigt gammalt o. nedrökt 
utseende o. en tjock dimma låg öfver hela trakten o. öfver verldsstaden. Jag 
var ruskig till mods o. kall i sinnet; mitt hjerta slog ej någon varm välkomst-
hälsning mot hafvens drottning; jag kände fastmera en viss farhåga för 
inträdet hit såsom jag haft darrning i böxorna då jag stal mig in till Mekka. 
Dock slutligen vi landade o. blefvo inviterade att gå i land upp till tullhuset, 
dit emellertid alla våra effecter blifvit uppförda: här blef oss anvisadt ett 
litet waiting room på hvars ena vägg stod skrifvet med stora bokstäfver no 
smoking is allowed.97 Jag hade någon liten fruktan för den lilla portion af 
tobak som återstod mig af den ʽoḳḳa jag hämtat från Bejrut för Geitlins 
räkning o. dessutom för 25 Cigarrer som Hamburgaren bett mig smuggla 
för honom o. jag haft den narraktiga artighet att anta. Dock allt gick bra o. 
aflopp lyckligt jag blef af alle härvarande först färdig o. en tulltjenare bar 
min lilla visiterade kappsäck ner från tullhuset på gatan der ett stort antal af 
cabs stodo väntande på sitt rof. En blef tagen för mig: adressen på the Queens 
hotel former Bull & Mouth gifven cab mannen o. jag satte mig i vagnen; men 
då jag här nu frågade priset för den förestående färden o. blef chargerad 3 
Shilling började jag accordera o. bjöd blott en Shill. men måste öka till ännu 
6 pence åt en annan cabman. Så flyttade jag mig o. min säck i en annan vagn 
sparande 1½ Shilling o. i hjertat tackande den goda skola jag gjort i Orienten. 
Så rullade det nu öfver verldstadens ej just mjukt stenlaggda gator. Husen 
förekommo mig här först fula o. ruskiga; men snart kommo vi förbi vackrare 
o. större; öfver det hela låg dock en sombre min. Lifvet o. rörelsen förekom 
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mig väl stor o. stark, slog mig dock ej så mycket vid minnet af trängseln på 
vissa tider i de trånggatade Orientaliska städerna o. vid jämnförelsen med 
Petersburg o. Paris. Färden räckte ungefär en half timma o. Cab mannen steg 
af o. öppnade vagnsdörren framför ett stort vackert o. mera öppet beläget 
hotel. Nog af! jag fick mig ett litet ej just särdeles vänligt bäddrum o. kom 
mig i ordning. Sedan jag satt mig så godt i ordning som min dåliga garde robe 
tillät – äfven emottagit ett besök af Hamburgarn som kom efter sina cigarrer 
– gick jag ned i Salonen, fick mig här the Directory eller adress boken, fann 
adressen af Krehmer98 o. fick mig genom garconen åter en cab beställd till 
Piccadily Albany der vår G. Consul bodde för 2½ Sh. hvartill jag ännu måste 
foga ½ Sh. för att föra mig till York Hotel dit nämnde man flyttat för några 
dagar. Jag fann vår Consul – huru förändrad till det yttre från hvad jag sett 
honom i Cairo – artig o. hygglig – men consulatet var ej här. Jag fick dess 
adress o. begaf mig dit åter i en Cab för 1½ Sh. för att få de bref, som der 
väntade mig. Något krångel att finna sjelfva byggnaden o. consulatet, dock 
lyckades – noggranhet här med mitt pass o. namn – fick brefven o. begaf mig 
 ut på gatan läste först Borgströms o. fann till min stora glädje att all right. 
Från Basra i synnerhet har jag fått stor skrämsla för affairer som ej gå deras 
rätta gång.99 Jag spatserade för öfrigt omkring o. sedan jag nu betalat mina 
första oundvikliga lärpengar åt Londons cabmän hoppas jag till mina goda 
fötter de ej mera skola förtjena stort på mig. Jag vågar knappt ännu något 
yttrande om hvad intryck staden gjorde på mig – eller fastmera jag tror jag 
var nu så utmattad af gaperie o. af alla de olika scener jag haft sedan min åter-
komst från den enkla fattiga Orienten att mitt sinne förlorat sin spänstighet. 
Åtminstone kunde jag ej känna någon fröjd eller upprymdhet, knappt en 
förvåning som skulle upprymt mig, ehuru jag då o. då måste hjertligt skratta 
för mig sjelf o. inom skägget öfver rolig Engelsk humor o. originalitet. Hvad 
beträffar magazinerna t.ex. så har jag naturligtvis ingenstädes sett deras likar 
ens på det längsta håll o. de praktfullaste o. rikaste magaziner i Paris o. 
Petersburg försvinna till ett intet i jämnförelse med deras systrar här. Hvad 
gläder mig är att jag ej alls ännu åtminstone tycker staden vara villande o. jag 
tror jag ganska snart skall bli hemma stadd här. Jag har redan i dag vågat mig 
på excursioner o. engång då jag tappat bort mig i aflägsnare quarter envi-
sades jag att ej ta cab o. fann äfven riktigt tillrätta. Dessutom visar sig folket 
särdeles hyggligt o. välvilligt att visa vägen åt den som frågar. Åtminstone ha 
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alle de jag spört med högsta artighet visat mig till rätta. Det måste jag dock 
tillstå att jag ingen annorstädes vid mitt första inträde i en större stad funnit 
mig så väl o. så hemmastadd som här – jag tycker jag rör mig bland bekante 
o. landsmän o. finner mig öfverhufvud trefligt o. aldrig generad. Blott den 
tunga dimmiga luften verkar obehagligt på mig.

- October 2 1849. Kom mig sent upp från sängen o. sedan jag 
här i mitt trånga rum något skriblerat fann jag kl. vara öfver 11 då jag kom 
ned i salonen för att ta mitt morgon the. Sedan det var gjordt gaf jag mig 
ut för att söka upp bankiern för att få valuta på mitt creditbref. Jag gjorde 
väl åtskilliga o. långa omvägar härrörande af ett tillagdt epithet på gatan; 
men jag fann dock huset på fulleligen egen hand blott på några efterfråg-
ningar af någre polismän. Här träffade jag på contoiret en Svensk clark som 
besörjde allt o. förde mig på banken att få mina 20 £ som jag tog ut o. sedan 
till sin skräddare, der jag beställde mig kläder o. sedan till ett hattmagazin 
att få mig en hatt. Så har jag redan måst offra min afsmak att bära hatt för 
Londons conveniens – skall jag ännu måsta offra mitt älskade skägg för 
Londons afsmak derför? Får man se? Jag tror dock jag [inte] skall ge vika i 
synnerhet efter den i Geitlins bref uttryckta önskan af någre vänner att återse 
mig med min orientaliska hake. Spatserade sedan omkring i min nya hatt som 
jag fann högst genant – var till Southwark bryggan, den jag måste betala 1 
penny för att få beträda – o. för Blackfriars bryggan o. in som hastigast i 
Somerset house. Rörelsen på gatorna längs stranden – d.v.s. mellan sjelfva 
floden o. gatan står en rad hus – var särdeles stark af stora forvagnar som 
förde o. släpade varor. Sedan var jag åt andra sidan till Tower – dock icke der 
inne – jag ger mig i allmänhet god tid i hopp om att längre tid få vistas här. 
Ehuru ett förfärligt duskigt väder ha vi dock ej regn. Ehuru fullmån hade vi 
föga ljus af den. Den såg ut som ett ljus i en mattslipad lampa. Magazinerna 
omkring S:t Paul o. de hundratals fruntimmer som der spatsera o. betrakta 
dem fulla på shawlar o. all annan quinno paryr. O. den förfärliga skara af 
glädjetärnor, som man igenkänner på söta min o. de leende o. långa blick de 
ge deras betraktare. I mitt hotel är jag särdeles väl o. nöjd ehuru jag bäfvar 
för den räkning jag skall få. Och det oaktadt förtär o. tar jag intet annat än 
det oumbärligaste.

- Octob. 3. Ett afskyvärdt fult väder med tätt o. ofta nedskwa-
lande regnskurar. Icke desto gjorde en lång promenad under ett parapluie 
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som jag i dag köpt upp längs Newgate o. Oxford Street o. tänkte mig ända 
till Mortimer street för att höra efter några i the Times annoncerade quarter 
med board; men blef tillbakaskrämd af det fula vädret. Gjorde åtskilliga 
små uppköp af nödvändigheter för min garde-robe; men måste hålla mig i 
närheten af mitt hotel för att vid inträffande regn finna snart skygd. O ve 
hvad skall det bli af min sejour här och huru skall jag kunna uthärda det 
förfärligt ruskiga klimatet! Började ett bref till Borgström som jag dock ej 
fick färdigt. Roligt är att betrakta i matsalonen huru man sitter der hvar o. en 
stilla vid sitt arbete; en att läsa tidningar  en annan att skrifva bref, en tredje 
att äta o.s.v. mest hvar o. en för sig o. sällan hör man en prata med en annan 
o. om då alltid med låg röst o. med lugn alldrig stojigt o. störande.

- October 4. I dag var vädret litet vackrare åtminstone uppe-
håll på regnet o. hvad jag ännu ej sett i London såg jag i dag – solen! – men 
o ve! huru? såsom hos oss en het sommardag i så kallad solrök, utan glans o. 
utan sken – såsom sista rodnad på en döende hektiks bleka kinder. Jag företog 
mig nu en lång vandring till Great Portland Street o. besåg det quarter, hvari 
jag ock beslöt att inflytta om ock för en kortare tid för att undgå mitt hotels 
räkningar, för hvilka jag har stor fruktan. Min blifvande värdinna var en 
ålderstegen halfgråhårig gumma, hvars emottagande af mig behagade mig 
o. lätt bragte mig till beslutet att flytta öfver till henne. Hon lät mig förstå 
att hennes familj bestod af en son o. en dotter om 18 år musikaliska o. glada 
o. ehuru hennes anspelan på hennes dotters unga år ej behagade mig lät 
jag det gå. Jag kan skilja mig när helst jag behagar o. hvar helst jag önskar 
finna mig ett annat quarter. Jag såg nämligen i dag under min vandring att 
här öfverallt är stor rikedom på privat logis med board o. andra comforter. 
Vägen var lång ehuru längs den breda Oxford Street o. ovillkorligen föll 
mig Petersburg i sinnet o. de vandringar jag der stundom gjorde på det långa 
Newskij prospect. Sedan var jag hos min skräddare o. försökte mina kläder, 
som lofva bli goda o. passande men ock åtföljda af en god räkning. O! det 
saliga lifvet i öknen, der man kan gå nästan naken! Gjorde vidare små prome-
nader o. känner mig småningom bli väl hemma i den stora staden som jag 
ingalunda finner så villande o. omätlig som jag tänkt. Var [i] Guildhall o. såg 
sessionsrummen för Londons Aldermen o. Juri o. en samling af taflor mest 
portraiter af kungliga o. furstliga personer o. af slägtningar o. ute i förstugan 
sculptur o. relief monumenter åt Nelson o. andra. Läste som alla andra aftnar 
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i mitt hotel the Globe om Europas nu intressanta politiska förhållanden o. 
differensen mellan Amerika o. Frankrike o. de vanligen högst roliga o. äkt 
nationala polis artiklarne från London.

- Octob. 5. Gick till Great Tower Street att hos Finnis & 
Fisher100 få addres på Capt. Lynch o. erfor att den sökte mannen var rest 
öfver till Frankrike till Boulogne, hvilket var ett stort disappointment för 
mig. Begaf mig vidare förbi Tower o. ner till Katherine Dock o. gjorde en 
tur omkring den o. betraktade de otaliga skepp som här lågo ankomna från 
o. färdiga att afgå till alla verldens olika ändor o. de förfärliga groteska eller 
grossartige skulle en tysk säga warehouses som voro här. Sedan begaf jag 
mig till London Dock som var ännu större som jag tyckte o. än rikare på 
skepp o. magaziner. Här frågade jag såsom i förra dockan efter fartyg från 
Finland o. erfor af en svensk Captain att deraf skulle finnas flera; men ej här 
utan i Comercial dock på andra sidan af floden. Gick härifrån till Thames’ 
tunnel o. passerade genom detta moderna ny verldens underverk för den 
ringa afgiften af en pence.101 Den var vackert om ock ej rikt belyst med gaze 
o. i hvalfven under bågarne i midten voro redan allehanda små trafikbodar 
uppslagna o. i ett af dem var ett positiv som spelte o. sattes i rörelse af ånga 
såsom jag tyckte (?) [.] Den var genom dess midthvalfs bågar delad i tvänne 
vägar såsom jag förmodar en för de gående o. den andra för de kommande 
men nu tycktes blott den ena egentligen begagnas såsom ock lamporna alla 
voro vända åt den. Sjelfva  första nedgången o. uppgången var särdeles 
brant; men bebyggd af vackra o. bequäma trappor en för down only o. den 
andra för up only. Det räckte tämmeligen att gå igenom den kanske närmare 
10 minuter maklig gång. Uppkommen på andra sidan fortsatte jag min väg 
der på små till stor [del] tämmeligen snuskiga gator paralela med floden. 
Hvad här öfverallt förargar mig är att såsom i alla gamla städer husen äro 
byggda ut i floden o. stå till en del på vattnet så att stranden, som efter 
mina begrepp alltid borde vara oantastbart gemeingut äfven här var gjord 
till privat egendom o. på högst få ställen undan tagna obeträdbar. Jag vand-
rade här öfver gator som sågo högst ruskiga ut o. till stor del voro fulla af 
ganska trasiga o. snuskiga barn o. det var ej utan en viss hemsk o. unheim-
lich känsla jag gick här fram vid minnet af de många ohyggliga scener jag 
påminte mig ur The Mysteries of London.102 Jag kom dock åter snart ut på 
öppen stor gata som förde till terminus of Greenwich railway hvilken här 
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åtminstone till en del gick öfver taken af hus. I stället för att ta raka vägen 
till London bridge tog jag en annan till venster förbi en kyrka o. ett frukttorg 
o. kom fram till Southwark bryggan, som jag nu passerade utan någon afgift 
såsom kommande från andra sidan. Sedan begaf jag mig ännu till det stora 
Monument of London o. bestod nu 6 pence på mig för att gå dit upp o. få en 
utsigt öfver London. Jag nämligen ville profitera af det i dag jämnförelsevis 
vackra vädret i fruktan att jag kanske ej snart igen skulle få se solen så klar 
som i dag. Dock ehuru det var den vackraste dag jag än haft här o. en af de 
vackraste i allmänhet skall bestås här, hade jag från det höga monumentet 
blott en högst föga vidsträckt utsigt. Allt utom de närmaste hustaken o. en del 
af Thames o. mast topparne kunde jag se blott i dimma o. rök.103 Sedan jag 
härifrån kommit ned var tiden inne att gå till min skräddare o. liquidera min 
räkning o. tag[a] mina kläder. Tog mig så en cab o. dref till hotelet, betalte 
min räkning der o. tog mina saker o. dref så till mitt nya quarter. Jag hade nu 
tagit min cab för 1½ shilling för lika lång om ej längre väg än den, hvarföre 
första dagen jag på garconens accord måst betala 2½ shill. Men det är ej 
förgäfves o. för intet hoppas jag jag gått i Orientens prutskola. Ankommen 
i mitt nya hus blef jag genast af min gamla rätt aktnings o. vördnadsvärda 
värdinna in förd o. presenterad hennes dotter o. son, af hvilka den sednare 
behagade mig bättre än den förra. Åt middag klockan 6 o. kort derpå the o. 
aftonprat o. ett profstycke af den unga damens musikaliska talent, som ej 
var hvarken i technisk färdighet eller inre smak o. sinne särdeles stor eller 
lofvande.

- Octob. 6. Gaf mig ut efter intagen frukost på vandring uti 
Westend, der jag nu bor o. det jag ännu ej alls känner. Gick således först ned 
längs vår gata Great Portlands street öfver Oxford street in på Regent street 
ned till S:t James’s park der jag på parade platsen hade tillfälle se åtskillig 
Engelsk militär. De sågo ganska ståtlige ut i synnerhet de till häst med 
hjelmar o. långa nedhängande plümer. Äfven såg jag här en lång kanon med 
allehanda arabiska inskrifter o. en Engelsk tillkännagifvande att den blifvit 
gjord af Engelsmän i Egypten: midt emot denna på samma plats stod en tror 
jag bombkast machin af samma arbete. Sjelfva parken tycktes mig en vacker 
o. stor anläggning med rikligt vatten o. öppna grönbevuxna slätter mellan 
löfträden. Jag följde dess södra sida o. kom så fram till Buckingham palatset, 
det vanliga residencet för Drottningen då hon är här. Dess yttre erbjöd en 
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Southwark Bridge och S:t Paul’s Cathedral betraktade från London Bridge. 

Målning av William Parrott 1841. 
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blott högst ynklig o. fattig aspect utom den nya flygeln, på hvilken man nu 
är sysselsatt att bygga o. tycktes lofva med dess nyare architectur att bli 
vackrare o. smakfullare än det öfriga gamla. Härifrån gjorde jag en tur rundt 
omkring Palace gardens, som dock voro omgifna af en så hög mur att jag just 
intet kunde se deraf utom stora massor af vackra löfträd. Följde vidare 
Grosvenor place o. Vauxhall bridge road ända ned till vauxhall bryggan för 
passagen öfver hvilken jag åter hade att betala en penny. Midt under bryggan 
på floden är en station för de små ångfartyg, som tror jag hvarje 5 minuter gå 
emellan denna brygga o. London bryggan o. andra platser vid floden. Utsigten 
från denna brygga såsom från alla andra skulle vara vacker o. storartad öfver 
den ej segel men ång skorstens besväfvade floden, men det ligger alltid en 
sådan dimma o. rök  [över] verldsstaden att man ej kan se långt. Kommen 
öfver på andra sidan följde små smutsiga gator paralela med floden o. fyllda 
med snuskiga trasiga barn o. gin och öl nästen fram till Lambeth palatset, 
som ser gammalt o. underligt om ock ej särdeles vackert ut. Mellan det o. 
floden går en gata Bishop street walk som jag följde för att ha utsigt öfver 
floden. Redan här förekom den mig ganska smal o. liten i jämnförelse med 
lägre ned; men det var nu ebbtid o. långa sträckor af bottnen lågo blottade 
med deras tjocka mjuka lera o. gåfvo en i allmänhet högst obehagliga aspect. 
Här gick äfven en järnväg Richmond railway äfvenledes till största delen 
öfver taken af husen. Jag kom snart o. rakt fram till Westminster bridge o. 
passerade öfver den åter tillbaka till andra sidan. Här nu hade jag framför 
mig det ståtliga Parlaments huset o. Westminster hall. Detta var i allmänhet 
den vackraste aspect jag än haft här o. den var i sjelfva verket storartad. 
Sedan kom jag till Westminster Abbey o. betraktade den först utifrån. Väl 
hade jag här såsom förut i Tyskland önskat bort de små o. många hus som 
stodo nära omkring den o. i allmänhet en öppnare o. större plats för att kunna 
se detta storverk i dess helhet; men det behagade mig dock öfverhufvud vida 
bättre än dess tyska systrar. Det var ett helgjutet verk utan schawank o. fel o. 
ehuru grant o. studiöst gaf det hela dock en ostörd konstverksnjutning. 
Korset o. allt det öfriga var klart o. obortblandadt vid första anblicken o. de 
granna konstfullt utsirade tornen o. spetsarne voro alfvarliga o. sköna utan 
det tyska krumeluriga. Som jag såg att andre gingo här in oanhållne följde 
jag deras exempel o. trädde in i helgedomen genom dörren i Poets corner.104 
Ehuru detta ej var rätta ingången, ledande in i korset ej i skeppet var dock 
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redan härifrån det första intrycket storartadt o. fullkomligen ostördt. Jag 
uppehöll mig ej vid statuerna o. monumenterna här utan gick genast fram till 
korshjertat för att få en bild af det hela. Såsom jag väntat mig var äfven här 
anblicken stor o. ostörd: allt var helt färdigt klart, intet af det bortblandade 
lärdomsdigra o. halffärdiga som stött mig i Kölner domen o. andra tyska 
kyrkor. Jag gjorde nu en vandring omkring kyrkan o. besåg nogare o. på nära 
håll de många verkeligen vackra monument af Englands store män af alla 
classer o. grenar som prydde väggarne här utan att såsom ofta annorstädes 
vanställa dem. Hvarthälst jag [gick] i kyrkan o. sökte få en öfversigt öfver 
det hela eller särskilda partier fann jag min njutning ren o. ostörd, var det 
öfver skeppen o. choret, var det öfver det dubbe[l]hvalfviga korset. Hvad 
litet stötte mig var ett monument skrifvet på hebreiska o. Armeniska. De 
flesta inscriptioner voro för öfrigt på latin eller engelska o. med brittisk 
noggranhet affattade, uppräknande de förnämsta dater o. handlingar af de här 
begrafna personer. Ofta inpackade parentheser misshagade mig något i 
dessa. Jag kan öfverhufvud ej gärna fördra dem i vanlig skrift o. än mindre i 
monument stil. De äro i allmänhet ett falskt jäktande o. ett missförståddt 
bemödande efter en concis stil; men det börjar i våra dagar allt mer o. mer 
försvinna. Sedan Domen i Majland har jag ej sett något architectoniskt 
konstverk som på långt håll behagat mig så mycket som detta. Äfven här 
öfver låg det egna dystert alfvarsamma som mer eller mindre synes öfver allt 
Engelskt; men det var här fast mera på sitt ställe. Jag är visst ej en försvarare 
deraf – jag blef lika högtidligt men vidare saligare o. lugnare slagen vid mitt 
inträde i Milano domen än i denna – jag kommer alltid tillbaka till min gamla 
jämnförelse af Beethovens o. Mozarts musik – den förra skakar o. krossar – 
den sednare gör salig o. lugn. Dessutom saknade jag här det glada ädla 
marmormaterialet hvaraf Milano domen är byggd; denna är af tror jag sand 
eller någon oädel sten. Jag dröjde länge här inne – längre än någon annan o. 
njöt hela tiden. Vid utgången åter från Poets corner besåg jag mig de Engelske 
skaldernes monumenter i synnerhet Shakespeare’s. Äfven jag ehuru utlän-
ning o. främling intogs af en stor känsla då jag här såg huru en Europeisk 
nation ärade sine store män utan afseende på de särskilda o. olika fält af 
mannastorhet de odlat. Poeter, musiker, Newton, Canning, stridsmän till 
lands o. sjöss o. äfven främmande frihetshjeltar fördrifne från eget land o. 
gästupptagne här, lågo här om hvarandra begrafne o. deras minne helgadt 
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med lika aktning. Härifrån fortsatte jag min väg längs Whitehall o. Strand 
förbi det storståtliga Admirality house upp till Charing cross o. Trafalgar 
square med dess spelande vatten bassiner o. national  gallery o. förbi 
theatrar o. Exeter hall o. statuer o. monumenter som jag till stor del ej visste 
till hvems ära de voro o. ej eller gjorde mig stor brådska att upplysa mig om. 
Kom genom ett praktfullt o. rikt förseddt frukttorg vid Coventgarden, der jag 
fann ananas o. alla andra verldens frukter från alla climater. Följde sedan den 
stora hufvudgatan Long Acre o. Cranborne o. Coventry till Piccadilly o. gick 
upp för Regent street. Stor är i sanning luxen o. öfverflödet här i de stora 
magazinerna o. om jag ock sett i Paris o. Petersburg ungefär det samma, så 
tar det här ej något slut. I City o. Westend är allt detsamma o. hvart helst man 
går på de större gatorna möter allt samma anblick af lux o. rikedom. Husen 
o. palatsen äro ej just så praktfulla eller granna utvändigt; men i deras 
byggnad o. structur ligger något solidt o. okonstladt stort som mer än fullt 
upp ersätter den yttre grannlåt o. ståt man ser i andra städer. Besynnerligen 
rik o. praktfull aspect ge de stora odelade fenster rutorna. Men de arme 
London boarne! – då Herren beskärt dem ett så afsky värdt fult climat o. de 
sålunda ej kunde lefva utom hus, genomskuro de sina rum med fenster för att 
dock ha utsidans o. utlifvets fröjd i sina boningar. Det var ock här som 
comforten egentligen skulle födas såsom ersättning för lifvet ute i naturen 
som gjordes dem omöjligt. I Södern o. i Östern hvem tänker der på att lefva 
inom hus, der det evigt vackra vädret o. den evigt glada naturen bjuder ut? 
Der är huset ett fängelse utan fenster o. utan öppningar här det palats med 
alla lifvets fröjder o. all dess lux. Beställde mig en vest hos en skräddare och 
kom hem först omkring klockan 5. Det är ej utan att jag trifves bra nog med 
den familj jag lefver i; men det är dock allt ännu tvång. Jag kan ej vräka mig 
o. måste allt ännu åtminstone alltid visa mig klädd i halsduk etc. O det 
fördömda Europeiska lifvet – o. dess fördömda förhållanden till quinnan.

- Octob. 7. 1849. I dag var söndag och således intet att göra o. 
företaga i London. Vädret var dessutom så fult o. afskräckande att jag ingen 
lust hade att gå ut. Middagstiden föll en så tjock dimma att der jag satt i mitt 
rum jag platt af ej såg skrifva. Det som om med ens natten hade fallit ned. Jag 
lät göra mig en brasa i mitt rum o. satt ensam o. njöt af den engelska fireside 
o. comforten. Först klockan omkring tre gick jag ut o. tog mig en promenad 
på Oxford street. Alla bodor med blott få undantag af sockerbakare o. andra 
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lifsförnödenheter voro stängda o. gåfvo så ett högst miserabelt utseende i 
jämnförelse med den prakt o. lux man ser utslagen andra dagar. Rörelsen var 
dock i allmänhet ej särdeles mindre, men de fleste voro af lägre class o. alle 
blott ute som det syntes för en promenad. Deras vanliga dagar mycket skyn-
dade gång var i dag långsamare o. alfvarligare o. alle i heldagskläder. Som i 
dag spisades middag kl. 5 i stället för den vanliga timman 6 hade jag ej lång 
tid att gå omkring. Familjen jag lefver i tyckes eller åtminstone vill passera 
för mig att ej vara så scrupulös hvad söndagen beträffar o. roar sig stundom 
med att gäcka Londons severa vanor i detta hänseende. Aftonen tillbragtes 
såsom vanligt efter intagen middag vid fire side under prat. Det hela är mig 
dock något tråkigt o. tvunget o. vore det ej för öfningen i språket jag ville ej 
hålla ut. Dock måste jag tillstå att i synnerhet den gamla frun är mig en i alla 
hänseenden högst aktningsvärd matmor – hennes unga dotter har för mycket 
cocketteri o. affectation för att kunna behaga mig.

- Octob. 8. Jag krånglade och ringde på morgonen att få 
pigan upp o. göra mig eld; men förgäfves. Hon visade sig först för att kalla 
mig till frukostbordet och som jag genast tänkte mig ut derefter var tiden 
numera förbi för en brasa. Efter frukosten gaf jag mig ut för att söka upp 
Krehmer. Jag hade möda o. svårighet att finna honom också derföre att här 
finnas tre hotel kallade York hotel såsom det, hvari han bor. Jag fann honom 
hemma o. kort efter jag satt mig infann sig en annan ung rysse, som lär här 
vara någonstädes anställd. Franskan började således talas o. vår värd skrode-
rade o. parlerade vida öfver hvad jag tyckte passade honom; äfven tyckte jag 
mig då o. då höra en välljudande lögn. Efter en stund, hvarunder jag ej fann 
tillfälle att fråga honom om hvad jag hade att fråga allt för hans beständigt i 
rörelse hållna mund  begåfvo vi oss alle tre i en Cab till Consulatet, der den 
gamle man som förra gången gifvit mig mina bref, nu blef recommenderad 
att försörja hvad jag nödigt hade. Han var svensk Peron ehuru jag ej vetat 
det förrut. Jag dröjde här en stund o. talade om min kista i Southampton o. 
frågade om Finska fartyg och kaptener o. blef anvisad en mäklare Unonius, 
sjelf Finne såsom den härom bäst kunde upplysa mig. Han bodde nära intill 
o. jag begaf mig dit o. träffade äfven en finsk kapten hos honom som kände 
mitt namn från mina bref.105 Äfven gaf han mig underrättelser från And. 
Wiklund som jag gått med från Marseille till Constantinopel.106 Sedermera 
kom än vidare en kapten in och jag fann mig fullkomligen bland landsmän. 

D A G B O K  ·  9  A U G U S T I  1 8 4 9  –  1 4  F E B R U A R I  1 8 5 0

WALLIN VI.indd   179 30.12.2015   12.32



180

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

Hvad landsmannaskap dock är för en underlig sak! Äfven med svenskar har 
jag talat mitt eget språk; men det är ej det samma. Månne det är så med alla 
nationer? eller är det blott Finnens särskilda fel eller särskilda förtjenst. Det 
egna finska tafatta i liknöjda saker och det orubbeliga o. orörliga i de som 
ligga på hjertat lyste mig fram i alla ord o. i alla rörelser af de två finnar jag 
här såg o. jag kände mig färdig att kasta mig om deras hals, ehuru mig alldeles 
okända personer – men äfven min finska tafatta fruktan att synas narraktig 
höll mig tillbaka. Jag satt här en längre stund o. mitt hjerta rymdes upp. 
Härifrån sökte jag upp det Arabiska handelshuset Abet o. aflämnade brefvet 
från deras broder i Kairo o. hade nu för första gången åter tillfälle att höra 
o. tala Arabiska. Hvad jag är för en narr! Nu äfven upprymdes mitt hjerta o. 
vid de bekanta kära ljuden lekte alla scener från öknen o. Orienten åter för 
mitt sinne o. jag vet ej hvad mig kärare var mitt eget modersmål o. finnarne, 
hvilka jag just lämnat eller Grek Araben och hans språk, hos hvilken jag nu 
satt. Jag var alldeles uppspeld när jag lämnade contoiret o. gick omkring på 
Londons gator på mina fötter, men i mitt sinne i sällskap med Sheikher o. 
beduiner. Som jag nu var i City gick jag här litet omkring i rörelsen o. lifvet 
o. gaf mig slutligen på min långa hem väg. På vägen lockade mig en skylt: 
always ready a cup of true Mokha in i ett litet caffehus,107 der jag tog mig 
en kopp, men fann mig högeligen bedragen på Mokhan. Kom sedan hem o. 
tillbragte aftonen på vanligt sätt i vår lilla familjekrets.

- October 9. Satt hemma på morgonen för att skrifva bref 
men ser till min stora nedslagelse att jag förlorat lusten o. kraften till arbete. 
Det jämnförelsevis vackra vädret lockade mig snart från pennan o. jag gick 
ut på promenader i de delar af staden som ligga oss närmast omkring Found-
ling hospitalet o. i quarter derbakom. Här voro de stora praktfulla gatorna 
förs[v]undna o. ersattes af ganska smutsiga o. ruskiga. Fattigt o. trasigt folk 
i ymnighet. Kom förbi en barn skola der gossarne just voro utsläppte att leka 
o. de förekommo mig muntre o. raske o. togo hvarandra ofta rätt alfvarsamt 
i kragen. Kom sedan förbi samma politshinelli låda som jag för några [dagar 
sedan] betraktat o. stannade äfven nu o. såg derpå. Det är underligt att säga; 
men jag finner nöje häri o. kan stå långa stunder i hopen af barn o. trashankar 
o. se härpå o. skratta lika hjertligt som de. Kom sedan ned till de förnämare 
trakterne af Westend till Waterloo bryggan, der jag åter måste betala en half-
penny för att gå öfver. Sedan spatserade jag på andra sidan af floden fram 
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till den hängande järnbryggan o. gick der öfver till andra sidan igen o. begaf 
mig så småningom hem. Jag börjar känna mig få nog af spatsera o. börjar 
längta till arbete.

- Octob. 10. Skref bref till Borgström o. mamma och begaf 
mig till consulatet att aflämna det. Det är dock en förfärligt lång väg o. skulle 
jag gått mitt fortaste utan krokar hade jag dock väl behöft öfver två timmar 
fram o. tillbaka. Villrådig hvad jag skall göra med min kista i Southampton; 
ville sjelf gå dit ner; men den fatala penningebristen. Ej en enda cigarr har 
jag rökt sedan jag kom hit, intet spektakel besökt, ingen bok köpt utom min 
charta o. Bradshaw 2 Shill.,108 ingen blåögd flickas inbjudande blickar har 
jag besvarat o. i allmänhet ej spenderat något än det för kroppen här ound-
gängligast nödvändiga, o. af det äfven ej ett enda glas vin o. ej en enda klunk 
porter eller öl, och med allt detta finner jag af mina 20 £ ej mer än tre quar i 
min  ficka. Spatserade omkring trakterna af Smithfield o. ehuru ej långt 
från stora Holborn o. Oxford gatorna, rådde här en smuts o. en snuskighet, 
hvars like jag knappt kan påminna mig sett i någon annan Europeisk stad. 
Här mer än annorstädes fixerades o. begapades stundom äfven bejäckades 
mitt skägg o. jag var halft rädd att gå genom de trånga gatorna hvilkas 
magazin voro fyllda med judetrasor o. fenstren på husen sönderslagna o. 
stundom fyllda med snuskiga dynor. Quinnorna i synnerhet sågo förfärliga 
ut – ofta med ganska vackra ansigten; men deras kläder höljda i smuts o. 
sönderrifna. Emot dessa äro verkeligen det fattiga o. gemena folket i Orienten 
englar o. med all dess quinnors prostitution äro de vida öfver dem jag såg 
här. Folket har här ett förfärligt djerft o. Gud o. menniskoföraktande utse-
ende o. man läser i deras drag att ett menniskolif för dem är af intet värde o. 
att de kunna ta det utan skrupel. Huru mensklig huru human o. bildad är dock 
Orientalern i jämnförelse till detta folk. Gick hela tiden på afsides vägar. Såg 
många vackra squarer o. torg med plantationer. Härpå finner jag i allmänhet 
London rikare än någon annan stad. Men detta är ock behöfligare här än 
annorstädes. När jag kom hem fann jag ett kort här af Abet, som sjelf varit 
för att söka mig. I afton gafs Hamlet o. ehuru dagarne förut gifvits Macbeth 
o. Othello o. andra Shakespeariana o. äfven Mozarts Don Juan o. jag hållit 
mig envist derifrån, så ansåg jag nu min pligt att gå upp o. se den berömde 
Macreadi som Hamlet.109 Middagen var derföre arrangerad till kl. 5 o. sedan 
den var slut begaf jag mig ned till Haymarket. Som dörrarne ej öppnas för än 
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en half timma före spektaklets början som är kl. 7 kom jag något för bittida. 
Men jag var ej den ende: en ofantlig skara af folk stod som jag o. väntade 
dörrarnes öppnande. När de slutligen slogos [upp] var trängseln så stor att jag 
så väl som ingen annan kunna röra mig med frivillig rörelse utan drefs fram 
af hopen. Jag kunde ej ens föra mina händer upp till min näsa o. ta en pris snus 
hade varit platt omöjligt. Att komma fram en väg af omkring 6 steg från den 
plats, hvarpå jag stod till dörren drog ut omkring 8 minuter o. genast innanför 
dörren var billetcontoiret med påskrift pay here.110 Jag hade mina tre shill. 
naturligtvis i beredskap i handen o. räckte fram min långa arm med dem 
mellan fingrarne o. erhöll i deras ställe en liten fyrkantig messingsskifva med 
påskrift pit h.e. parterre. Vägen gick i sjelfva verket ned till ett hål längs en 
smal trång trappa o. blef trängseln här vida mindre. Jag kom slutligen lyck-
ligen o. helbrägda in med orörda fickor o. oskadad o. blef högst förvånad att 
finna mig in [sic] en theater vida mindre än S:t Michels theatren i Petersburg. 
Det hela var dock väl arra[n]geradt o. måladt o. prydt i glada färger med nätta 
decorationer o. upplyst som den var med gaz gaf en högst vacker o. behaglig 
anblick. Parterren var redan öfverfull o. jag hade svårt att finna mig en sitt-
plats, lyckades dock; men det var så trångt o. klämdt att jag knappt kunde röra 
mina armar o. händer. Alla buro hattarna på hufvudet. Orchestern spelade upp 
någon lätt musik som jag för öfrigt ej närmare kände o. snart drogs rideaun 
upp o. alle hattar togos af o. spektaklet var börjadt. Det hela var allt igenom 
klanderfritt: Hamlet sjelf M:r Macready spelte sin rôle väl, men med vida mer 
exaltation än jag väntat af en Engelsman o. i allmänhet önskat se hos Hamlet. 
Men det är väl en den svåraste rôle i verlden o. jag tvekar att någon som från 
sjelfva draman gjort sig begrepp om denna personlighet någonstädes o. af 
någon finner den återgifven på ett sätt som skulle svara mot hans idéer. På 
flera ställen lyste studiumet för mycket igenom t.ex. scenen då han förmår 
Coreggio(?) o. hans kamrat att svära o. nämner de olika sätt, hvarpå de kunna 
indirect yppa hans hemlighet – äfven i hans råd till actörn etc. etc. Andra 
scener hade för stark smak af äkta Engelskhet o. i synnerhet vet jag ej om det 
var Shakespears afsigt att af Appollonius göra den narr eller den engelske 
dåre som han här föreställdes. Deremot var scenen på grafgården oefter-
härmligt förträfflig o. jag har alldrig förr hvarken i boken eller på scenen 
kunnat fatta o. förstå den såsom här. Den är så äkta Engelsk o. dödsgräfvarns 
falstaff infall, som jag i boken alltid funnit tvungna, fann jag här fullkom-
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ligen quicka o. skrattade åt dem hjertligt med hela det öfriga Auditorium. 
Ophelia gafs braf – ehuru några scener i hennes gal[e]nskap förekommo mig 
ej exacta. Jag kan dock ej rätt göra mig reda för hvad misshagade mig i den 
vackra flickans spel. Hennes röst o. sång behagade mig mycket o. vida mer 
än jag kunnat hoppas af en Engelska. De öfriga rolerna  gåfvos väl så när 
som på Ophelias bror, hvilken med öfverdrifven exaltation o. hojtning 
fördärfvade den vackra charakteren. Det gladde mig innerligen att höra det 
han i en scen blef hvisslad ehuru jag hade medlidande med den unge vackre 
mannen. Med allt det höll han med en Engelsmans hallstrarrighet [sic] allt 
fortfarande fast vid sin falska uppfattning af sin charakter o. i nästa scen var 
han om möjligt än mera pathetisk. Hvad särdeles vann mitt bifall var arten 
af allas declamation o. språk – ingen brådska o. intet försök att med skynd-
samhet slurfva öfver ett svårt ställe, detta så vanliga bemödande o. säkraste 
bevis på en fuskare. Alla ord och hvarje mening uttalades o. declamerades 
med största långsamhet o. precision o. hvarje bokstaf äfven af det gammal-
modiga språket gafs dess bestämda ljud, så äfven jag som nybörjare i språket 
kunde förstå mest allt. Detta har jag ingen annorstädes funnit till den grad o. 
till den berömdhet som här. Det hela bar en äkta Engelsk charakter o. ehuru 
jag ofta måste småskratta häröfver var jag dock på det hela särdeles nöjd 
härmed. Hvad misshagade mig att en vanligen alltid misslyckad bugning 
hvar o. en gjorde vid afträdandet från scenen: det är quar från det futtiga 
europeiska afskedstagandet ehuru detta i allmänhet är mindre brukligt här än 
annorstädes. O huru värdige o. förståndigare är äfven häri Orientalern! Efter 
Hamlet gafs tvänne andra små piecer, af hvilka jag dock ej orkade öfvervara 
mer än en. Jag vet ej namnet derpå; men den var hel o. hållen från London 
lifvet, en vaudeville. Vid jämnförelse med den franska vaudevillen i 
allmänhet anser jag den Engelska stå efter. Den är ej så fin – det går natur-
ligtvis i den allt ut på äta o. dricka o. pengar o. ock kanske i allmänhet den 
moraliska tanken som ligger till grund är ädlare än den i den franska. Den 
Engelske bon vivanten111 har alltid något gröfre o. kapitalare än den franske 
såsom den Engelske Cavaljeren, då han går öfver sitt egentliga Engelska 
väsende, är plump o. affecterad. Salfvor af skratt den ena på den andra beled-
sagade hvarje äkta London rörelse o. bon mot o. det var lika rörelse i Audi-
torium som på scenen. Jag hade emellertid blifvit så trött så mycket [mera] 
som jag hade fått mig en liten snufva att jag ej orkade öfvervara det sista 
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stycket. Då jag kom ut var gatan närmast theatern full af glädjeflickor som 
surrade omkring i oförsyntaste fräckhet o. visade sina vackraste miner med 
leende o. inbjudande blickar. Jag vet mig alldrig känt sådan afsmak för dylika 
varelser som här; men det är troligen i den kyska Orienten som jag lärt mig 
det som mycket annat; ty min öfvertygelse är att med all Occidentens ridder-
liga o. christna kärlek o. quinnoaktning kyskheten är vida större o. quinno-
sinnet renare än här just derföre att det ej är bortkonstladt af romantisk 
kärlek.

- Octob. 11. I dag gjorde jag mitt inträde i British Museum 
aflämnade först mitt från consulatet medhafda bref till H. Forshall som med 
särdeles artighet emottog mig o. gaf mig en ung amanuens att först föra mig 
omkring i sjelfva samli[n]garne o. sedan in i läsrummet för att få begagna 
bibliotheket.112 Egyptiska o. assyriska samli[n]garne gingo jag som allra-
hastigast igenom för att ej uppehålla mannen, något längre dröjde jag vid 
Authograph o. Sigill o. rara bokeditioners samlingen, men äfven här skyn-
dade jag för att ej fördröja min följeslagare. Jag blef sist införd i läsrummet 
o. fick mig här catalogen på Arabiska Manuscript o. började genomgå en 
del deraf utan att finna särdeles i det jag hufvudsakligen sökte. En särdeles 
hygglighet visades mig af alle jag kom i beröring med o. den egna Gentleman 
välvilliga artighet som är Engelsmän så egen. Jag satt här till kl. 4 då det 
ringdes till utgång o. gjorde sedan ännu en liten promenad på Oxford street 
o. kom hem. Vädret är kallt o. ruskigt, halffrost o. utan att vara öfversig kallt 
högst ovänligt. Aftnarna börja bli mig tråkiga i familjen – jag kan ej mera 
tåla Europeiska quinnor. O ve! hvad skall bli af mig om jag för mitt öfriga 
lif måste stanna i Vester.

- Octob. 12. Tillbragte mest hela dagen i Museum, der jag 
nu fick mig en bok af Ḳalḳashendi almaṣri i Genealogien med en alphabetisk 
katalog på gamla arabiska beduin stammar, som jag dock tyckte vara högst 
ofullständig: Hishâm alʼkalabi finner jag ej o. föga annat i dessa saker.113

- Octob. 13. Gick till Consulatet o. talade åter om min kista i 
Southampton o. om hvad dermed skulle göras, sedan jag nu för att spara min 
kassa börjat dra i betänkande att sjelf gå dit ned. Gick derifrån till Unonius 
o. träffade åter två finske Captäner, med hvilka jag satt o. språkade framför 
eldbrasan. Gick derifrån med dem till ett svenskt värdshus Olander o. tog en 
butelj porter o. åt en middag i sällskap med några andra Svenske o. Finske 
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kaptäner af hvilka en hade sin fru med sig. Utom nöjet jag hade att höra o. 
tala mitt språk var det öfverhufvud mera trögt o. tråkigt o. i sanning ej värdt 
de 5 Shill. jag var dåraktig nog att spendera på medelmåttigt port vin. Fult 
väder såsom alla dagar. Kom hem längs Newgate o. Oxford gatan. 

- Octob 14. 1849 Söndag. Satt hemma hela dagen o. arbe-
tade; men o ve det europeiska arbetet vill ej smaka mig mer. På aftonen efter 
middagen som intogs kl. 5 gjorde en liten promenad på Regent street o. Oxford 
o. när jag kom [hem] förefann ett sällskap af två främmande fruntimmer, 
hvartill snart infann sig min värdinnas svärson med sin hustru. Mannen var 
en ganska behaglig karl ehuru som det tycktes ej af någon bokbildning; men 
o ve öfver quinnosällskapet. Den unga dottren i huset är mig odräglig; har 
mycket tycke af en mig välbekant flicka i mitt hemland, o. de öfriga voro ej 
eller särdeles bättre. O du kära Orient! huru skall jag kunna komma tillbaka 
till Dig o. ditt härliga naturliga lif!

- Octob. 15. Satt hela dagen i Museum der jag tog några 
böcker till. Kom ut klockan 3½ o. gjorde en liten promenad nedåt Piccadilly 
o. sedan uppför Regent Street hem. På aftonen hos min värdinnas Svärson, 
der ett sällskap eller ett litet party var församladt af 5 fruntimmer o. 4 karlar. 
Ibland de förra blott en som behagade mig, men det ganska mycket. Spelade 
ej illa piano åtminstone tusenfalldt bättre än dotren i huset hos oss, men 
hennes sång i synnerhet hennes röst var sämre. För öfrigt fördrefs tiden 
nästan uteslutande med prat o. jag kunde ej finna att det här var uppbyggeli-
gare än hos oss eller i allmänhet i den så kallade bildade verlden, men man 
talade i allmänhet med större frihet om mensklighetens vigtigaste angeläg-
enheter ofta med som jag tyckte alltför stor à plomb o. oförvägenhet. Fria 
tankar yttras i allmänhet här om religionen åtminstone i den krets, hvari jag 
lefver o. man börjar finna det Engelsmännen äro på tokig väg o. anser [dem] 
för mera hycklare o. hypocriter än verkeligen religiöst sinnade. Vår unga 
doter får jag allt mer o. mer mätt o. finner henne allt mer o. mer lika den 
nämnda personen hemma hos oss i talorgan o. uppförande etc. På aftonen 
intogs en liten souper i ett utomordenligt kallt rum o. iakttogs härvid stricte 
det Engelska modet att hvart o. ett fruntimmer leddes under armen ned i 
matrummet af en herre. Jag fick på min arm värdinnan i huset, en liten treflig 
skrattlysten hustru som behagade mig lika mycket som hennes fjäskiga 
syster misshagar mig. Ett samtal om tobaksrökning föreföll mig i synnerhet 
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löjligt o. tycktes ådagalägga att quinnorna utöfva ett starkt toffelvälde här. 
Det dröjde till öfver 11 förr än vi kommo hem. Afsked togs ganska allmänt 
o. hvar o. en så man som quinna skakade mig i handen o. hvar o. en gjorde 
så med värdinnan o. värden. I synnerhet anses det oundgängligt att göra det 
med den förra. Jag gick hem middnattstid ensam med Emelie dottren i vårt 
hus, o. ehuru jag tyckte detta var fullkomligen naturligt o. alldeles oanmärk-
ningsvärdt vet jag ej om detta väl gått för sig hemma hos oss. Men det är 
Engelsmännens stora sida att anse en Gentleman sjelf alldrig kunna glömma 
att han är det: i allmänhet en litan på heder o. ära större än hos någon annan 
nation. Också tyckas de mig i sällskap friare än vanligt eller de bry sig ej om 
toma former: så t.ex. kan en gentleman oanmärkt komma in i rummet bland 
fruntimren med hatten på hufvudet.

- Octob. 16. Gick ut på morgonen till Consulatet för att höra 
om svar från Southampton; men det var ännu ej kommet. Och som jag först 
ej fann Peron här o. måste komma tillbaka begagnade jag mellantiden att gå 
till Abet o. prata arabiska. Jag satt hos honom på hans comptoir närmare 1½ 
timma. Han visade mig aftrycket af ett bref på arabiska som han just ämnat 
sig skicka till mig o. ganska väl som det var skrifvet så tycktes han ock villa 
höra af mig berömmet deraf. Som vi nu voro mera bekante frågade han om 
hvad jag var för en man o. min sysselsättning o. tycktes blifva förvånad då 
jag i sjelfva verket hade svårt att säga honom det o. lika förundrad var han 
att höra det jag på 6 år blott gifvit ut från min cassa utan att få något in. Men 
Orientalarn blir alltid Orientalare som i sjelfva verket hvar o. en blir hvad 
han är så i godt som ondt. Eget är att jag strax finner mig bekant o. vän med 
den jag kan tala arabiska med: det är fallet nu här såsom jag ock alltid  fann 
det i Orienten. Sedan jag bestyrt hvad jag hade att göra i City begaf jag mig 
till Museum o. satt der vid mina böcker o. fann i dag något af hvad jag sökte 
om åtskilliga Arabiska stammor. Aftonen tillbragtes på vanligt sätt i familjen 
o. med ett Schah spel.

- Octob. 17. Var på Museum. Kom hem o. fann bref från 
Consulatet att min kista var här från Southampton. På aftonen i Princesse’s 
theatre o. öfvervarade Don Juan af Mozart som nu gafs för 13:de gången. Den 
mästerligt härliga ouverturen utfördes präktigt o. hela Operan igenom var 
Orchestern bland de bästa jag hört. Sångarne o. Sångerskorna voro medel-
måttiga ej en enda med någon stor eller utmärkt röst; men de sjöngo alla utan 
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anspråk o. pretension; då o. då en falsk not särdeles behaglig var mig bond-
flickan Masettas hustru spelad af en liten utomordentligt nätt äkta Engelska. 
De öfriga fruntimren behagade mig mindre än männerna. En vacker ballet 
utfördes i bondfolkdansen af ett konstfärdigt par o. äfven nu såsom i Majland 
blef jag försonad med denna konst; jag kände ej de sinliga retningarna utan 
konstnjutning, dem jag förr alltid haft. Hade plats i Gallerie för en Shill: i 
början var här godt; men längre in på stycket inkommo mycket folk af lägsta 
klassen, hvilken i allmänhet här är råare o. snuskigare än annorstädes. Bland 
dem en full karl som började spy o. slutade operationen utan att bli utkörd 
eller ens på annat sätt tillrättavisad än att folket jämnkade sig undan honom 
för att bevara sina kläder bli besprittade ungefär såsom en Musulman drar 
sig långt undan en pissande åsna. Framför mig suto tvänne unge män som 
det tycktes Musici, som, så ovanligt hos Engelsmän, med roliga miner o. 
knyckningar på hufvudet visade sitt nöje o. sin förtjusning öfver de ställen 
i Operan de tyckte om o. äfven på förhand gåfvo tillkänna vackra ställen 
som föllo in. I allmänhet tycktes de känna den in o. ut o. voro deri som i 
mycket annat fördomsfriare än vanligen deras landsmän. Orkade ej se mera 
än Operan, kunde ej öfvervara något af de tvänne små stycken som gåfvos 
till efterpiecer o. förundrar mig i allmänhet öfver det Londonska publicum 
att det kan stå ut att njuta så mycket på en gång. Kom hem trött o. medtagen 
till sinnes o. kände mig ledsen på hela verlden o. var vid dåligt mod mer än 
jag på lång tid varit. Förefann min kista här o. tillsammans en räkning på nära 
två pund för dess transport från Southampton till mitt hus. Äfven denna stora 
räkning bidrog ej litet till min dåliga sinnesstämning o. med tungt hufvud o. 
med vildt blandade tankar om mitt framtida lif gick jag till sängs.

- Octob 18. Gick på morgonen till min banquier o. tog 15 £. 
Af de 20 jag tagit vid min hitkomst återstod nu ej fullt ett o. jag hade att 
betala Consulatet transporten af min kista o. i morgon förskottet på följande 
vecka åt min värdinna etc. Gud vet hvart pengarna gått; men jag vet att jag 
ej spenderat något på annat än det alldra nödvändigaste. Var sedan på Consu-
latet dock blott några minuter, sedan på Museum, der jag nu började med 
geographiska böcker. Sedan till en skräddare o. beställde mig en vinterväst, 
sedan hem. Sedan vi slutat vår middag kommo tvänne unge män på visit 
här: kan ej säga att de särdeles behagade mig eller i allmänhet sättet, hvarpå 
visiten börjades. Satt några minuter o. gaf mig sedan af till Abets hus. Här 
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träffade jag utom honom sjelf tre andra greker. Tillbragte aftonen här ända 
till kl. 10½ o. pratade Arabiska. Jag finner mig fullkomligen hemma med 
dem o. vida mer så än jag finner mig i den familj jag bor [i]. Vackert väder i 
går o. i synnerhet i dag; solsken o. varmt så att jag ej ens behöfde eld i min 
kammare o. ej öfverrock då jag var ute. Derföre otaligt folk ute att spatsera 
o. på aftonen likaledes o. mycket glädjeflickor med inbjudande solblickar o. 
lydiga o. färdiga att vända om för första blick eller vink som gafs. 

- Octob. 19. I Museum som vanligt o. aftonen som vanligt. 
Betalte mina 30 Sh. för nu ingående väcka o. dessutom 4 D:o för de två sista 
veckornas kål o. eld. För öfrigt intet att märka.

- Octob. 20. Gjorde från Museum en promenad på Regent 
Street, der folk var mycket nu såsom alltid.

- Octob. 21. Var söndag o. jag satt hemma hela dagen för att 
arbeta. Med förskräckelse ser jag att intet vill gå mig ur händren med arbete. 
Jag satt hela dagen o. med allt det fick jag ingenting gjordt o. dertill kände 
jag igen vissa tryckningar på min lefver o. trögt olusligt sinne o. hvad än mer 
skrämmer mig, jag fruktar ej allt står rätt till med mina ögon. Det skimrar 
stundom framför dem liksom gnistror o. stundom betagas de af liksom en 
svindel. Satt hemma ända till kl. 5 på aftonen då vi åto middag. Gick sedan 
ut o. tog en promenad på Oxford street o. på Tottenham Court road; men det 
var högst litet folk i rörelse. Äfven glädjeflickorna tyckas här hålla söndagen 
helig hemma i sina hus. Satt på aftonen ensam med min värdinna o. tog the; 
hennes båda barn hade gått ut o. så hade hennes piga ock.

- Octob. 22. Dagen förgick som vanligt hemma o. på Museum. 
På aftonen gick till Lyceum theatern för att se trenne mindre piecer: a lady 
in difficulties: a wonderful woman: a practical man. De två förra voro ur 
det höga förnäma lifvet af aristokrater o. marquiser o. det sista stycket från 
London affärs o. lag lif. Jag hade väntat en mycket finare takt hos aktörerna 
af det höga lifvet än jag fann här: de stå oändligen efter fransoserne i denna 
genre. Man ser den franska förnämheten med dess finhet äfven här är en 
drifhusplanta ej fostrad på egen jord o. derföre utan den naturliga aroman. 
Mycket häraf kommer kanske på Aktörns studium, för hvilket jag i allmänhet 
börjar få mer o. mer misstro o. afsmak, men det måste dock troligen [bero] på 
nationaliteten. En skomakare i andra piècen var den oumbärliga Falstaffen 
men ehuru god actor o. en särdeles publikens gunstling kunde jag dock ej 
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rätt få tycke för honom. Han var för plump o. dertill för studerad o. man 
såg att det var med tvång o. våld som han tåltes i så högt förnämt säll-
skap. I söder är ej så. Den lägste man kommer der in i parterren o. på andra 
publika ställen o. blandar sig ogeneradt för sig o. för andra bland de bättre 
o. förnämare klasserna af samhället utan harm o. nästan oobserverad på sina 
trasiga kläder och sina arbetssmutsade grofva händer. Här icke så: han har 
här sin plats i galleriet o. andra publika hål, der han rör uteslutande blott sina 
likar o. kommer han händelsevis i beröring med folk af den högre klassen 
generar han sig sjelf o. dem. Den sista piècen framställde en ung ordningslös 
extasig ung man som genom en lawyer sökte sig en emploj o. förvirrade sin 
gynnares affärer genom sitt ordningshatande uppförande. Det var äfven här 
allt öfverdrift o. behagade publikum mycket. Jag träffade här flere Finske 
och Svenske sjökaptener. Hvad särdeles förundrar mig på theatern är det 
långsamma tydliga pratet o. samtalet som ej låter nästan något enda ord halka 
undan ohördt. Ofta dock tyckes det mig öfvergå till en släpig predikstols 
declamation. Men dessa äro förtjenster o. fel man finner äfven i det vanliga 
lifvet, der man hör samma förtydligade o. stundom declamatoriska dialog. 

- Octob 23. Dagen förgick utan något anmärkningsvärdt i 
Museum o. aftonen hemma med Shah spel.

- Octob. 24. På aftonen var i Exeter Hall och öfvervarade 
den första af de nu börjande så kallade Onsdags Concerterna.114 Blandade 
bort mig då jag gick dit och gick först förbi sjelfva [teatern] så jag hade lång 
bit att gå tillbaka igen. Concert salen var stor och ståtlig dock fullkomligen 
enkel utan några sorts prydnader och sirater, kan rymma kanske emot 2000 
menskor upplyst som allt här med gas. Concerten var i allmänhet vacker af 
väl valda stycken. Ouverturen af Trollflöjten öppnade den och utfördes af 
en ej särdeles stor men utomordentligt mästerlik orchester,115 hvars like jag 
knappt någonsin kan påminna mig ha hört. Det var allt ett drag och derjämnte 
kunde hvarje särskildt instrument genomhöras o. ej den minsta nyancering i 
melodie eller harmonie gick förlorad. Sedan följde ännu flera sång stycken 
ur samma opera och utfördes alla väl och klanderfritt ehuru af inga stora o. 
fulltoniga röster. Den höga discant arian ”Gli angui d’inferno” sjöngs med 
konst o. färdighet o. smak oaktadt dess stora svårighet o. förfärliga höjd, men 
rösten var för klen o. pipig.116 Med allt det behagade den mig så väl som hela 
publiken utomordentligt o. sjöngs äfven Da capo. Jag kan sällan påminna 
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mig hört en så diabolisk skapelse som denna. En stor Piano concert beha-
gade mig mindre oaktadt all den konst hvarmed den utfördes af den spelande 
Miss. Likaså åtskilliga sångstycken ur nyare författare. En tysk sångare 
sjöng med djup o. god bas åtskilliga vackra stycken; men han var ej fri 
från tysk affectation o. lystnad att brillera med expression af forte o. piano. 
En Scherzo o. en March ur Mendelsohns a Midsummers nights dream voro 
särdeles härliga o. rika o. behagade mig mycket.117 God var äfven en Ouver-
ture till andra afdelningen af en Engelsman Macfarren till Don Quixote, men 
alldels obekant som den var mig kunde jag ej fatta den än. En potpourri från 
Spohrs Jessonda innehöll åtskilliga solor för horn o. flöjt o. äfven ett litet 
för fagott o. var vacker musik.118 En skottsk sång sjungen af en Miss Poole 
behagade mig nästan bäst af de mindre sång stycken. Men bäst af allt var 
God save the Queen som slutade första afdelningen o. utfördes af alla sång-
arne o. hela orchestern.119 Hela publikum stod upp o. de som hade hattarne 
hittils på sig togo dem af o. blefvo så stående under hela tiden. Den enkla 
härliga äkta Engelska melodien o. det ofta konstfulla ehuru ej förkrånglade 
accompagnementet o. det uppstående publikum o. dess vördnad för sjelfva 
stycket o. för the Queen gjorde ett godt o. högartadt intryck på mig om ock 
derjämnte ett något nedtryckande vid tanken som blixt[r]ade igenom mig att 
jag var främmande här. För öfrigt var publicum högst o. för mycket frikostigt 
på sina applaudissemens o. icke allenast i slutet af hvarje stycke brusade deras 
förtjusning ut i starka salvor af handklappningar, men hvar o. en af sångarne 
o. sångerskorna emottogs af dem före början af deras stycken och äfven ofta 
midt uti dem rasade de ut o. öfverröstade den fortspelande orcherstern [sic]. 
Detta litet förargade mig. Men roligt var då de i slutet på stycket klappade 
o. ropade du capo eller cor (en core). Dröjde det förr än den arme konstnärn 
visade sig tillbaka så blefvo de allt mera o. mera rasande i starkt crescendo 
o. konstnärn kände ock sitt publicum för väl för att länge dröja eller kunna 
hoppas att dra sig undan o. ute blifva. Detta var dock för mycket o. sedan 
de tvungit nästan hvarje stycke i första afdelningen att repeteras började i 
den andra andra partier af publicum ropa st st emot de förras  cor, cor o. så 
uppstod för en stund stort virvarr o. st. st. som dock alltid slutades så att st 
st arne vunno o. deras goda sak. Jag orkade ej vara till concertens slut. Fem 
stycken lämnade jag efter mig o. tyckte jag hade fullkomligen nog af hvad 
jag hade. Den Engelska handelsärligheten lyser igenom äfven i concerterna 
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de ta dugliga pengar och ge dugtig vara åtminstone hvad quantiteten beträffar, 
ehuru jag specielt i afton hade intet att klaga öfver qualitet eller och äfven ej 
öfver drygt pris. Min billet hade jag inlöst för två shilling o. en annan plats 
var som kostade blott en shilling o. som den var i en läktare i slutet på salen 
tror jag den var den bästa ehuru aflägsnaste platsen. Andra platser närmast till 
orchestern omkring den stora orgeln, som står i fonden af salen o. af orchester 
upphöjningen kosta 7 Shilling och äro troligen de sämsta i hela salen, ehuru 
de i afton såsom troligen alltid voro fullast.

- Octob. 25. 1849. Såg i Times vid frukost bordet annoncen af 
Mannings undersökning och begaf mig således så bittida jag kunde komma ut 
till Old Bailey med det kort jag hade i förrgår fått mig tillsändt från Consu-
latet från Alderman Moon till Sheriffen.120 Framkommen till huset kl. omkring 
10½ insände jag min billet och efter omkring 8 min. väntan blef jag kallad 
att tala med Sheriffen, som kom emot mig på trappan klädd i krås o. långa 
svarta silkesstrumpor o. skor o. sade det gjorde honom oändligen ondt huset 
vore fullt redan så han ingen plats kunde finna för mig; men det var ej i dag 
Mannings mål skulle förekomma utan i morgon o. ville jag då återkomma will 
we be very happy and proud to see You.121 Denna compliment förskaffade mig 
troligen mitt kort från Alderman Moon på hvilket stod Sheriff pray admit the 
Russian Consul,122 hvilken titel jag fastmera var flat o. förundrad att se mig 
gifven. Gjorde härefter en liten promenad ut på Blackfriars bryggan o. stod 
der en stund o. betraktade den egna stora utsigten af verldsstaden med dess 
många torn o. andra höga monumenter som i sanning i tal o. ståtlighet ej ge 
efter de tallösa Minareterna af Constantinopel blott att ljuset o. luften ej kastar 
ett sådant ljus o. sådan glans öfver denna som öfver Sultanstaden. Sedan på 
Museum o. då jag kom hem derifrån mötte i vår dörr Mistress Casely som 
inviterade mig jämnte Miss Emelie att komma till dem o. äta middag. Detta 
gjorde vi ock o. suto der till klockan 9 på aftonen då vi kommo hem.

- Octob. 26. Fick min frukost mig uppsänd på min kammare 
emedan jag skulle ge mig bittida ut till old Bailey att höra ransakningen af 
Manning. Sände på stadsposten ett bref till Consulatet för att afsändas till 
Geitlin o. begaf mig sedan sjelf ut på väg. På Oxford gatan fann jag efter 3–4 
Omnibussar som jag lät passera emedan de förekommo mig för fullpackade, 
slutligen en, deri jag steg in o. åkte ungefär ¼ timma för 3 pence fram till 
Old Bailey. För än jag kunde komma upp för trappan här måste jag efter 
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åtskilligt krångel med att få blyertspenna o. papper skrifva några ord för att 
påminna Sheriffen om kortet jag aflämnat i går o. först då kunde jag komma 
upp. Här mötte mig Undersheriffen från i går i krås o. långa silkesstrumpor 
o. skor med silfver spännen o. bad mig sitta ned på en bänk en stund tills 
han kunde finna mig en plats. Jag kom i god tid o. några glimpsar jag då o. 
då kunde få in i salen öfvertygade mig att der ännu var godt rum. Här i den 
bequäma förstugan spatserade ibland mycket folk som väntade att slippa 
in lag karlar klädde i sina löjliga pudrade peruker o. svarta kopor o. andre 
hörande tror jag till sjelfva dom stolen i lika löjliga drägter. Rättegången var 
emellertid börjad och jag satt allt ute utan att blifva anmodad att komma in. 
Jag stod åtskilliga gånger upp o. frågade den andra undersherifen om jag ej 
kunde komma in o. han afspisade mig alltid med fullt hus o. bad mig sitta o. 
ha tålamod be quiet så skulle han göra hvad göras kunde[.]  Så satt jag här 
om kring 2 timmar utan att något gjordes för att låta mig in o. oaktadt mitt 
orientaliska långmod började bli otålig och harmsen. Härunder kom jag dock 
i prat med en bredvid sittande man som sade sig vara från någon aflägsen 
del af England o. visade sig mycket nyfiken att få veta hvarfrån jag var. Han 
tog mig först från eget hufvud att vara Parisare o. blef ej litet förvånad då 
jag upplyste honom att jag var Finne. I anledning [härav] gjorde han långa 
frågor om vårt förhållande till Ryssland o. våra lagar och i synnerhet vår 
religion etc. Slutligen blef det mig för långt att vänta o. mera harmsen än 
utväntad begaf jag mig ut och gick till Consulatet för att upplysa Herr Peron 
af hvad följd Alderman Moons kort haft. Jag fann honom ej der. Han hade 
lämnat London för att tillbringa några dagar på landet o. som Krehmer ej 
heller var der begaf jag mig snart bort o. vek i förbigången in till Unonius, 
som underrättade mig att en ung finsk sjökapten Bergbom frågat efter mig 
o. min adress o. derjämnte då jag beklagade mig öfver Sheriffens oartighet 
att ej låta mig in, upplyste mig att äfven här bästa medlet o. bästa oljan skall 
vara silfver i dylika fall. Kuss ummi dynja!123 En skithög är hela verlden! 
Europa ej bättre än Asien. Spatserade sedan om kring o. var för lat att gå 
på Museum så mycket mer som det var ovanligt vackert väder i dag. Kom 
hem kort efter middagsstunden o. blef hemma till efter intagen middag då 
jag i vackert mån ljus gjorde en promenad. Det var i dag waḳfé på ʽArafât 
o. underligt nog att säga jag tyckte det nästan var heldag för mig.124 Träffade 
en man som jag förut sett här med hvit maghrabiskt lindad turban o. talte till 
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honom på arabiska: Inta bni ʽArab o. fick svaret ejwa men då han undvek att 
svara på den andra min ein inta lät jag honom gå ehuru ogärna.125 Familjen 
hade på aftonen ett besök af ett medelåldrigt fruntimmer o. de talade om en 
viss lady Knox som bor i huset o. har den låfliga vanan att dagligen förtära för 
4 Shill. brandy, två pint ungefär ¼ stop126 o. det oaktadt är ett mycket religiöst 
o. pietistiskt fruntimmer. Ja en skithög är hela verlden, old England ej mindre 
än vårt Finland o. måtte Herren unna mig att få lägga mina arma ben en gång 
till hvila i öknens sand.

- Octob. 27. Fult väder, regn o. förfärligt tjock luft. Satt på 
Museum o. på aftonen hemma till efter theet då jag gick att ta mig en promenad 
på Regent Street o. betrakta de fina o. gentila publika quinnorna som om afton 
o. natt svänga sig der. Det är det ynkligaste o. bedröfligaste skådespel man i 
sanning kan ha o. de förtjena bättre kallas sorge än glädjeflickor. Bland dem ett 
sällskap af fyra fransyskor som glädtigt skrattade o. pratade på sitt fina språk 
o. af dem en som hälsade på mig med namnet af landsman o. svor på att jag var 
fransos oaktadt alla mina försäkringar att vara arab. Hennes inbjudan att passez 
chez moi faire amoser afböjde jag med ett merci Madame o. troligen stött af 
benämningen lämnade hon mig.127 Det hade nu torkat upp o. var vackert månsk-
ensväder. Dock blef jag ej ute längre än ungefär en half timma. I dag fälldes 
domen öfver Manning o. hans hustru o. de blefvo båda dömde att hängas, 
hvilket väl ock äfven några 14 dagar skall gå i fullbordan.

- Octob. 28. Det var söndag o. jag satt hemma ända till kl. 4 
då middag åts i dag. Sedan begåfvo vi oss hela hushållet ned till Bramton för 
att tillbringa aftonen hos en yngre enka, hvilken för några dagar sedan gjort ett 
besök här hos oss. Hon är ursprungligen Belgiska, men har lefvat här 16 år o. 
tyckes vara en något tafatt ehuru god quinna. Gumman o. hennes dotter gingo i 
Omnibus o. sonen o. jag till fots o. vi hunno först fram såsom vi på aftonen hunno 
först tillbaka hem. Aftonen förgick der tyst o. utan något anmärkningsvärdt o. 
det bästa var promenaden dit o. dän i ovanligt vackert väder med fullmån o. 
under ifrigt prat med min i afton särdeles communicative följeslagare.

- Octob. 29. Satt hemma på förmiddagen till tyckte jag kl. 12 
o. när jag sedan begaf mig ut till Museum fann jag till min stora förundran 
att klockan var 2. Dagen går mig ur händren förr än jag hinner se mig om o. 
aftonen kommer öfver synes det mig förr än jag hunnit mig ur säng. För öfrigt 
intet att märkas till aftonen då jag begaf mig till Queens th[e]ater en liten folks 
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theater i vårt granskap, der entreen till logerna är 1 Sh. o. till parterren 8 p. 
Der uppfördes i dag  i afton ett stycke Mechanical gambler o. tvänne andra 
mindre emellan hvilka utfördes en sorts gymnastisk dans af en fader o. son 
af hvilka den förre spelade narren eller buffo. Det hela var mycket plumpt o. 
vulgart såsom ock i sjelfva verket hela publicum här. Det första stycket med 
regulärt omvexlande scener af plump extas o. dum moral mellan en spelare 
o. hans hustru o. å andra sidan af comiska o. tåriga scener mellan en quäkare 
o. en quäkerska, hvilka båda på olika tider o. i olika afsigter kommit till 
London från landsbygden o. blifvit narrade o. bedragna på sina kassor, så han 
som först haft full pung slutligen kom till trasiga tiggarkläder och hon som 
först haft litet genom Lorders gunst kommit sig till hatt o. full pung. De förra 
scenerna voro odrägligt tråkiga o. utfördes dåligt; de sednare comiska voro 
ej utan värde o. speltes i allmänhet bättre, ehuru öfverdrift lades i dem som 
i de förra. Den gymnastiska dansen behagade mig föga oaktadt all den konst 
o. styrka, hvarmed den unge vackre mannen utförde sina olika kullerbyttor. 
Ett mellan stycke: the past of honour utgjorde nästan intet annat än scener 
af öfverdrifven feghet o. räddsla. Publicum bestod ute slutande af nära nog 
den lägsta class af arbetare. De voro mycket frie o. pratade högt o. någon 
gång äfven föll in med aktörerne: skreko o. klappade förfärligt o. ropade 
ut. En full man som kom in i parterren o. talade för högt o. föll in med en 
actör i ett sentimentalt skrik blef vi vocis utföst sedan han ej tagit i öronen 
den först honom gifna varningen att hålla sig tyst. De små folktheatrarne jag 
såg i Lombardiet voro dock i alla hänseenden vida bättre: der var dock i allt 
måtta o. en viss finhet, här vittnade allt om en råare natur som behöfver gin 
o. starka retelser för att röras o. grofva moral lexor för att förstå.

- 30 Octob. Börjar bli friskt väder o. kallt nära nog frost, men 
i alla fall bättre än den förfärliga dimman o. fuktigheten. Tillbragte min dag 
som vanligt på Museum o. min afton hemma.

- Octob. 31. Dagen förgick som vanligt. Aftonen tillbragte 
jag i Exeter Hall på den andra London Onsdags Concerter. I dag gafs först ett 
utval ur Frei schütz o. slutet af första afdelningen var Ouverturen till Beet-
hovens Egmont.128 Vidare gafs af instrumental musik en stor Piano Concert 
med orchester o. en quartett för 4 Sax. Horn af Distin & sons med Piano forte 
accompagnement: o. vidare Fantasia componerad o. utförd af Sainton. Horn 
Quartetten var i sanning det fullkomligaste man kunde höra af slik musik i 
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ren intonation o. klart ljud från de lägsta till de högsta octaverna. Saintons 
solo utfördes mästerligt men jag tyckte ej rätt om hans instrument: det var 
väl vek o. metalljudigt, men hade ingen stor kraftfull ton. Ouverturen som 
öppnade andra delen var af en Engelsman tror jag till La Naiade o. tycktes 
ha mycket som var gjordt efter Mendelsohn.129 Bland de många sång stycken 
behagade mig en Trio: when shall we three meet again130 och gammal skottsk 
visa och recitativ o. aria af Händel sjungen af Formes’s väldiga bas. Jag hade 
i dag tagit en shillings billet i Western Gallerie men der var för fullpackadt 
o. trångt o. vagnar som skramlade på gatan stundom äfven annat stoj i trap-
porna störde o. betog ofta piano ställen i musiken. Äfven i afton orkade jag ej 
hålla ut till slut; lämnade till och med en Quintett för Distins & familjs horn, 
som jag gärna hade hört. Publicum är mig odrägligt genom sitt evigt platta 
o. smaklösa handklappande för hvarje stycke o. för hvarje artist som visar 
sig o. för dess pockande encore som tvingar den arme sångarn att sjunga om 
ofta ett långt stycke som han just slutat.

- Novemb. 1. & 2. Dagarne förgingo som vanligt. Den första 
tillbragte jag aftonen hos Abet med att prata arabiska med honom o. en hans 
clerk likaledes från Cairo ehuru af Grekiskt ursprung. Vi voro ensamne i 
afton o. hade bästa tillfälle att prata; men [de] äro dock i allmänhet för litet 
upplyste män för att börja något egentligt lärande med. Aftonen var en af de 
vackraste som bestås här med full ehuru mattskinig  mån o. folk i rörelse 
äfven här på den aflägsna new road. Jag hälsades af otaliga how do You do. 
Den 2:dra tillbragte jag aftonen i Exeter Hall med att höra Händels oratorium 
Messias.131 Jag kom till min stora förargelse något för sent ungefär 20 min. 
efter dess början o. fann Western Gallery dit jag först tog billet alldeles fullt 
o. likaså eller än mera the Area, dit jag sedermera var dum nog att med tillagd 
en Shilling tillsammans 3 Sh. byta mig till plats. Så vida var det dock lyckligt 
att jag här kom att stå vid en som det tycktes Musicus som ägde en partitur 
ur hvilket jag kunde följa musikens gång. Concerten var utan tvifvel den 
härligaste jag kanske i mitt lif har hört. Det härliga oöfverträffliga Händels 
oratorium utfördes af en förträfflig Orchester o. en stor sångchor tillsammans 
utgörande uppåt 800 personer. Solo partierna voro väl besatta likasom Instru-
mental obligaterna. Då den stormäktiga final fugan i andra delen utfördes 
togos alla hattar af o. alle stego upp. Den och Amen finalen voro de som 
kanske bäst behagade mig af allt om man skall kunna säga det ena vara bättre 
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ett annat i det stora verket. Salen var öfverfull o. auditorium betedde sig i 
allmänhet bättre än på Onsdags concerterna i thy att de blott sällan brusade 
öfver i applaudissemens o. då äfven mycket korta. Blott en chorus tvungo de 
till Da capo. Hade jag ostörd o. ogenerad kunnat sitta o. njuta hade jag väl 
kunnat räkna denna afton för kanske den njutningsrikaste i min lefnad; men 
jag fick lof att stå på mina ben hela tiden på en trång o. klämd plats o. detta 
störde – men nihil ex omni parte beatum.132 Det räckte nästan utan uppehåll 
från 7 till 11 sålunda ungefär lika länge som Onsdags concerterna; men då jag 
på de sednare alltid fått nog att bli mätt hade jag här kunnat uthärda ännu lika 
mycket. Åtskilliga ehuru som jag tyckte ganska få partier voro utlämnade.

- Nov. 3. På aftonen efter middagen gjorde en promenad i 
sällskap med Charles i trakter N. om Regent park o. satt sedan till the i 
Parlourn tilllika [sic] med en man som bor här.

- Novemb. 4. Var söndag o. satt jag derföre hemma hela dagen. 
Vi ha fått en ny hyresgäst i full board såsom jag tror jag af Iriskt ursprung. 
Han lofvar ej just mycket. Tycker om att tala om förnäma sällskaper o. fashio-
nabl o. tyckes villa briljera litet med hvad han har i hufvudet o. föra det till 
torgs. Skall såsom vår värdinna lät mig förstå tjent i Armeen o. i flottan o. 
nu ha någon civil tjenst. Till middagen var med oss den unga belgiska enkan, 
hos hvilken vi förleden söndag druckit the. Sällskapet satt omkring eldbrasan 
o. pratade o. Miss Emelie tog plats i förnäm o. nonchalant vräkställning på 
den lilla soffan. Det var för färligt tråkigt o. mig låg i sinnet i slutet af hvarje 
mening att utropa fudge! Sednare efter the kom en Fru Cooper, en ungfru, 
hvars man en målare följer H. Layard till Ninive.133 Hvad förundrade mig att 
henne bjöds intet the. Hon satt en liten [stund] o. aflägsnade sig snart. Vår 
middagsgäst blef längre o. Miss Emilie trakterade oss äfven litet med musik. 
Som det var söndag tilläts hon ej att spela sina mäst älskade stycken af polka 
o. annan dansmusik: i dess ställe gaf hon oss alfvarligare sånger af kyrk musik 
character, som hon föredrog med sin vanliga tillgjorda expressions sucht så i 
röst som i finger vid anslåendet af tangenterna. Åh! jag kunde spotta henne i 
syne understundom! Vår nye man hade i god tid aflägsnat sig för att gå i kyrka 
till aftongudstjenst. Klockan omkr. 10 begaf jag mig ut o. gjorde en liten rund 
för att ta frisk luft i en uppklarnad afton efter den tjockluftigaste obehagli-
gaste dag o. för att vederquicka mig efter den tråkiga o. långa aftonen. Jag 
narr att jag ej söker mig annat quarter! 
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- Novemb. 5. 1849. Ovanligt vacker morgon: såg solen redan 
omkr. kl. 8. Gick ut efter frukosten omkring kl. 11. Vek in hos en skomakare 
o. satt hos honom närmare ¾ timma under det han lappade några skavanker 
på det enda par stöflor jag äger. Spatserade vida omkring i aflägsnare norra 
delar af staden. Här fabriker i stort tal o. äfven vackra privathus, men färre 
bodor. Kom sedan ner till Smithfield der i dag såsom alla måndagar var 
marknad på slagtdjur, hvaraf ett stort antal nu var der. Rörelse o. lif som på 
en marknad, men smutsigt o. osnyggt som lätt kan tänkas på en fämarknad. 
Och detta är i sjelfva hjertat af London; men det tåls emedan det inbringar 
City goda inkomster med de tax-afgifter som tagas på boskapen som säljes. 
Kom sedan ner till S:t Paul o. sedan längs Fleet o. Strand street till Black-
friar bryggan, der jag stod en stund o. betraktade den stora utsigten öfver 
London i det jämnförelsevis vackra o. klara vädret. Spatserade sedan hem 
längs Regent street, der mycket folk var i rörelse, som gapade på mitt skägg 
med smålöje. I dag var den så kallade Grey Fox dagen som allt har behållit 
sig [i] det gammalt älskande folkets minne från James 1:stes tid då en man af 
detta namn tillika med ett liga tillhåll bland Catholikerne försökt att sätta eld 
på Parlamenthuset.134 Nu firas den blott af barn som i skaror gå omkring på 
gatorna bärande på en bår eller dragande i en liten barnvagn en utspökad bild 
föreställande missgärningsmannen sjungande o. stundom stannande utanför 
husen att tigga sig något. På aftonen skola de stundom göra små eldar o. 
fyrverkerier föreställande det bål, hvarpå i de gamla tiderna missdådaren 
blef bränd efter att ha blifvit upptäckt. Så hade jag hela dagen spatserat blott 
omkring, ej ens varit på Museum; men det vackra vädret som måste profi-
teras af må tjena till min ursäkt.

- Novemb. 6. På aftonen gick ut att ta en promenad med 
Charles. Nedkomne på Oxford street sågo vi annoncerad en meeting for 
the reform of the house of commons i rummet af en så kallad Litteral and 
scientific Institution helt nära vårt eget hus.135 Vi beslöto att bege oss dit o. 
vände således om, först hem för att få vårt the o. sedan det var förtärdt till 
ofvannämnda rum. Det var ett medelmåttigt stort rum ett olikt ett vanligt 
kapell med på hvardera sidan små lektaren o. i fonden en så kallad Platform 
med ett skrank framför och öfverst öfver den en mindre orgel. Vi kommo i 
tämmeligen god tid o. funno ett halffullt auditorium uteslutande bestående 
af handtverkare. Midt emot orgeln stod ofvanom dörren en klocka o. när den 
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visade på 8 den för början bestämda timman blef folket oroligt o. började 
stampa o. hojta. Snart visade sig ock någre män inkommande från andra 
sidan o. mellan de amphitheatraliska bänkarne på plattformen stigande ned 
till de sista bänkarne deraf som var bestämda för de som skulle uppträda. 
Chairman’en tog sin plats på den enda stol som fanns i rummet på platformen 
men stod genast upp o. adresserade församlingen korteligen utläggande för 
hvad de voro samlade här o. hvad afsigten var med detta möte visande tillika 
nödvändigheten af denna handverksclass’s agitation o. movement till erhål-
lande af förtjenta rättigheter o. en förbättrad ställning i samhället. Sedan han 
blifvit färdig introducerade han den som efter honom skulle tala o. denna 
presentation upprepades sedan vid hvarje ny talare, bestående dock i intet 
annat än ett nämnande af hans namn. Der talade utom Chair mannen väl 6–8 
män af olika stånd, bland  dem en M.P. o. 2 eller tre af de lägsta handverkar-
klasserne. De rörde sig uteslutande om de samma punkter: nödvändigheten 
af en agitation o. movement för denna class för att vinna de rättigheter dem 
tillkomma i staten o. en representation i Parlamentet: tiden o. om ständig-
heterna voro nu gynnande derför: de hade hittils sträfvat efter detsamma, 
men de hade ej lyckats emedan de ej haft enighet inom sig sjelf, ej förstått 
sitt associala lif, ej enhälligt bemödat sig; de hade derföre ej förtjent fram-
gång: häntydningar gjordes på de andra stånden i synnerhet häftiga utfall mot 
kyrkan, hvars män togo så mycket onödiga pengar af staten o. i grunden af de 
arbetande classerna: en anekdot om en Biskop o. en Perukmakare: somlige 
afrådde o. skrämde för en förenad agitation med medel classerna på den 
grund att de i sjelfva verket voro vargar mot de lägre eller lägsta classerna; 
andre om ej rådde till en total förening så åtminstone ej afrådde derifrån o. 
ansågo att alla omständigheter o. förhållanden borde begagnas som kunde 
föra till målet. En Irländare som sade sig tillfälligtvis vara här o. i allmänhet 
talade med högst roliga miner o. gester for i synnerhet ofta strängt ut emot 
dessa classers oenighet o. i synnerhet emot deras ej-ha-begripit deras asso-
ciala lif. Han afbröts med motsägelser o. hojt från en man på lektarn o. blef 
allt häftigare o. stojet blef stort i salen o. Chairmannen måste flera gånger 
stiga upp o. bjuda order o. ordning o. talaren fann för godt att korta sitt tal; 
men fann tillfälle sedan stiga upp ännu två [gånger] o. korteligen förklara 
att revolutionerna i Europa misslyckats endast på den grund att de lägre 
classerna ej förstått deras associala lif o. att så länge de ej skulle komma 
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till insigt deraf, det vore mera frihet i Turkiet o. China än i England. Ofta o. 
stora anspelningar gjordes på dessa revolutioner o. stor beklagan uttrycktes 
öfver deras förolyckande o. deras fall för brutal öfvermakt. Särdeles tycktes 
i allmänhet alle talare tycka om små ironiska o. humoristiska utfall o. infall 
o. de felade ock sällan deras intryck på auditorium, som för hvarje ställe 
som behagade dem ropade: hear, hear, o. ofta brast ut i handklappssalfvor 
o. stundom bravo rop i synnerhet i slutet af hvarje tal. Talarne sjelfve voro 
högst enkle i sin klädsel o. yttre i allmänhet; alle voro i surtout. Någre före-
drogo i vanlig samtalston; men lika många äfven med exaltation o. pathos, 
hvilket mindre behagade mig; men på det hela voro de okonstlade o. deras 
språk i synnerhet vackert o. felfritt färdigt att tecknas till pappers utan stapp-
lingar o. tillbakatagningar. Bland dem voro två af sjelfva den lägsta classen, 
en af dem klädd i tämmeligen ruskiga dåliga nära nog snuskiga kläder: de 
talte båda väl o. blefvo ock applauderade. Tvänne af auditorium likaledes 
af lägsta class o. handtvärkar yttre talade från sina platser på läktarne; men 
af dem behagade i synnerhet ej den ene i anseende till oflytande språk o. 
blef stundom öfverröstad med småskratt från församlingen. Roligt var att 
följa talarnes miner o. deras olika manér med händer o. ögon o. miner etc. 
Allt behagade eller hällre roade mig på det högsta så väl hela tillgången af 
sjelfva mötet som den omständighet att då vi vid dess slut kl. 11 stego upp 
för att bege oss hem Charles hade förlorat sin näsduk från sin bakficka. Säll-
skapet omkring var i sjelfva verket högst snuskigt o. jag fruktade att åter bli 
påhelsad af mina gamla orientaliska vänner lössen. Länge på natten i min 
säng kunde jag ej hålla mig från skratt öfver hvad jag sett o. hört o. talarnes 
miner o. ord föllo mig stund efter annan i sinnet. Hvad arbeta desse män för? 
Äro de verkeligen propheter som offra sig åt Herren o. Hans sak i verlden 
eller äro de vanlige svage män som fåfängan af ett publict namn af folkens 
män förmår till deras arbeten o. mödor? 

- Novemb. 7–8. Fula dagar af dimma o. varm luft: förflöto på 
vanligt sätt i Museum o. den tämmeligen tråkiga afton cirkeln om kring fire-
side vid theet o. med aftonpromenader i sällskap med den trefligt barn[s]lige 
o. liflige Charles, som börjar roa mig mer o. mer ehuru ej något egentligt 
sällskap för mig.

- Novemb. 9. Begaf mig ut klockan omkr. 10½ för [att] 
komma i tid att se processionen af den nye Lord Mayor som äger rum denna 
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dag. För längre tid utvald är det i dag han beger sig från Guildhall till West-
minster hall för att aflägga sin ed. Han embarkerar tillika med sitt följe vid 
London bryggan kl. 12½ o. beger sig upp för floden till Westminster bryggan, 
der han stiger ut. Som jag hade god tid spatserade jag omkring på Oxford 
street först o. gapade på skoplaggsmagazinerna för att småningom finna mig 
ett par stöflor som jag börjar behöfva. Kom ned till old Bailey o. till Black-
friars bryggan o. såg gatorna o. bron alldeles öfverfyllda med folk o. beslöt 
således vända om o. söka mig plats på Waterloo bron. Jag kom ock nära till 
den o. var just färdig att komma in på sjelfva bryggan då jag händelsevis 
passerar nära förbi en yngre man med en liten nattsäck i handen. Då vi redan 
kommit några steg förbi hvarandra ropar han: Mag. Wallin o. jag stannar 
o. går tillbaka o. han upplyste för mig nu att han var den unge Bergbom 
från Wasa hvars adress jag här om dagen hade tagit från Unonius. Jag var 
förvånad öfver den underliga träffen af ödet, hvars like jag ej kan påminna 
mig från mitt lif. Vi följdes sedan åt uppåt staden igen, togo en omnibus ned 
till banken, der vi funno alla gator o. platser så öfverfyllda af folk att vi hade 
all svårighet kunna tränga oss fram till Unonius på en annan än den vanliga 
raka gatan. Här aflämnade Bergbom sin nattsäck o. vi begåfvo oss åter ut i 
sällskap med några andra Finnar som emellertid hade samlat sig hit. Vi togo 
plats i ett hörn af Leaden hall o. behöfde ej länge vänta förr än processionen 
kom föregången af några unge sjömansgåssar o. en dem i spåren följande 
flaggutspökad liten slup på hjul. Härefter följde en ryttare hel o. hållen klädd 
i rödt som helsades ur folk massan med: that’s Nelson o. med honom en hop 
af gammal – o. roligt – modigt costumerade militär men i drägter från tror 
[jag] Elisabeths tid o. ett musikband o. sedan åter militär i allehanda gamla 
costumer, i hvilka alla dock den röda färgen var den förherskande o. åter 
sedan vagnar förande troligen alle hande lagens män o. sist af alla dessa 
en stor klumpig vagn dragen af fyra hästar o. bärande sjelfve den nye Lord 
Mayor jämnte trenne andra personer o. lakeyerad o. bekuskad af högst finur-
ligt utspökade guld broderade personer. Lord Mayor sjelf o. hela equipaget 
var lika finurligt utspökadt med guld o. sirater o. likaså de militär män o. 
musikband som följde vagnen närmast såsom escort. Ock den löjliga pudrade 
peruken som alldrig får fela i Engelsk Galla drägt bars här. Främst af hela 
processionen gick dock en dubbel rad af police män för att hålla vägen öppen 
o. de såsom andra personer deri hälsades hit o. dit med quickord o. skämt 
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från hopen, bestående till största delen af folk af lägsta klass. Det hela var 
ett regular humbug af John Bull o. jag [kan] ej just säga att det behagade mig 
på annat sätt än som så.136 Unonius hade tagit börsen o. klockan af Bergbom 
som tyckes vara hans synnerlige protegé för att akta dem från att bli stulna 
från honom i folkmassan o. äfven jag var rädd, men ehuru jag behöll min 
börs o. min näsduk i fickan o. i trängseln noga höll öga efter att få fatt på 
någon hand som månde sträckas efter dem kunde jag ej finna att något dylikt 
försök gjordes hvarken på mig eller på någon annan af vårt sällskap. Sedan 
vände vi igen om till Unonius o. suto der för en liten stund i sällskap med 
finnar som oftast träffas der o. sedan begåfvo vi oss till Olander för att inta 
vår middag. Här var ett stort sällskap uteslutande af finnar o. af dem den 
samma finska äfven som förra gången hade varit här. Äfven en ung H. Wolff 
från någon österbottnisk stad sist kommande från Marseille o. ämnande sig 
till Liverpool för att studera Engelska. Han var en ej oäfven ung gosse af 
kanske 20 som äfven kunde ge mig några underrättelser om några gamle 
vänner såsom om Macke o. hans olyckliga äktenskap o. om  hans äldre 
broder o. hans fortsatta olyckliga vistelse i Petersburg o. hans meningar om 
sin kära Galwanism.137 Dessa nyheter med andra gjorde ett nedstämmande 
intryck på mig o. jag såg ej utan en hemsk känsla emot stunden af min 
återkomst till mitt hemland. Den unge Bergbom behagade mig mindre: en 
plussig som det tycktes penningmyndig ung man kurtiserad äfven något af 
det öfriga sällskapet troligen för hans fars förmögenhet. Kort efter middagen 
blef vårt sällskap förökadt af H. Wiklund som på min färd med hans Farbror 
från Marseille till Constantinopel hade varit styrman om bord Active o. allt 
sedan dess fört henne o. först på denna resa bytt ut henne mot ett nytt bark 
skepp. Han hade mycket att berätta om sin Farbror o. sina färder o. om have-
rier etc. Ehuru främmande för mig det lif, hvarur dessa berättelser voro, var 
jag högst intresserad så af dem som af deras berättare, som nu var utbildad 
till en kraftfull rask finsk sjöman o. en okonstlad renhårig man, hvars like ej 
fanns i vårt sällskap. Det var ej allenast vår gamla bekantskap som fästade 
mig vid honom, jag kände mig i sjelfva verket som en landsman o. en broder 
till honom o. med en sådan är min bekantskap alltid gammal om ock endast 
minutgammal. Tiden förgick emellertid till afton, då vi ett sällskap af åtta 
personer beslöto oss att besöka Hay market theatern o. se Ma[c]ready i Kung 
Lear. Vi hade något sölat så att då vi kommo dit parterren redan var öfverfull 
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o. vi sålunda sågo oss nödgade ta billeter i logerna för 5 shilling stycket. Detta 
knep mina fingrar, men det var intet annat råd än föra fan i land.138 Till vår 
stora förargelse funno vi äfven logerna så fulle att vi ingen ordentlig plats 
kunde finna. Vi fingo stå nästan oafbrutet o. med allt det kunde vi se blott 
mycket knappt o. uselt. I allmänhet var jag högst missbelåten med min afton 
så i allmänhet väl o. klanderfritt som stycket gafs. Macready passade bättre 
här än i Hamlet o. tycktes vara alldeles egnad för Lears rôle. Dock kunde jag 
äfven nu ej försona mig med hans öfverdrift o. exaltation o. i synnerhet det 
studioserade som han har. Men hvem kan återge Shakespeares charakterer? 
Ett litet stycke the Guardian Angel som gafs efteråt var ur London lifvet o. af 
en god rolig John Bull quickhet. Det följande efterspelet an immense Sacri-
fice orkade jag ej öfvervara. Vi hade i vårt sällskap äfven en helt ung omkring 
16 årig gosse en cousin till Wiklund o. constaple om bord hans skepp Odessa 
som af sin Capten o. cusin enkom blifvit efterskickad för att komma upp till 
Theatern. Han var en utomordentligt präktig gosse just ett mönster af finsk 
ungdom o. behagade mig särdeles ehuru jag knappt kan påminna mig under 
hela aftonen ha hört ett ord af honom. Kom hem först närmare middnatt.

- Nov. 10. Ingenting särdeles att märka om denna dag vidare 
än att jag hade ondt i hufvudet o. ögonen efter föregående aftonens theater.

- 11 Novemb. Var söndag o. utan motsägelse den vackraste 
dag jag än förlefvat i London med klart o. vackert solsken o. Charles o. jag 
beslöto derföre begagna oss deraf o. ta en promenad. Vi gingo ut genast 
efter frukosten o. spatserade igenom hela Regent park förbi den zoologiska 
trädgården ut mot Primrose hill o. stego upp för den. Härifrån kan man ha 
kanske den fullkomligaste utsigt öfver hela London; men äfven i dag oaktadt 
det jämnförelsevis vackra vädret var luften så tjock af den egna ogenomskin-
liga dimman o. röken att man ej kunde urskilja noga vidare än de närmaste 
delarna omkring. Ehuru söndag hade dock det vackra vädret segrat öfver 
Engelsmännens religiositet o. i stället för att gå i kyrka hade de kommit ut att 
spatsera så att redan nu bittida som det var stora hopar af folk voro samlade 
här uppe på kullen. De närmaste trakterna här omkring voro bebyggda med 
nya hus som blott på de sista månaderna skola ha uppstått o. växt till ett 
antal nog att bilda ett litet quarter. Detta är fallet med alla närmaste trakter 
omkring staden så att London allt ännu är i stort tilltagande o. utbredande 
åt alla sidor. Från Primrose hill tågade vi nedåt Hampstead, dit vi anlände 
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på allehanda små vägar mellan trädgårdar, hvilka voro in stängda med höga 
murar åt vägen som helt o. hållet  betogo utsigten in i dem fullkomligen så 
som i Östern ehuru murarne voro här renare o. vackrare. Gingo genom byn 
Hampstead som i allmänhet af London boarne kallas countrified h.e. landtlig 
i jämnförelse med andra äfven de mest aflägsna byar i England. Jag kunde 
just se intet landtligt i den: dess hus voro nära nog de samma som i London 
ehuru smärre o. i allmänhet utomordentligt rena o. snygga. Kommo ut häri-
från på ett öppnare fält som Charles kallade heath (l. heef?) o. utgjorde en 
sorts betes mark genom skuren af sandiga dalar. Härifrån hade vi en vacker 
utsigt vida ut öfver kringliggande land som oafbrutet var mycket kuperadt 
med allt gröna o. odlade kullar o. höjder dock utan berg. Härifrån kommo vi 
igen ned på en större almän väg, som vi följde fram till London, Vi hade då 
vi kommo tillbaka omkring kl. 2 gjort en promenad af omkring 8 Engelska 
mil. Aftonen förgick på vanligt sätt hemma.

- Novemb. 12. 1849. Satt hemma hela dagen o. skref på ett bref 
till Sheikh ʽAli till Cairo.139 Omkring k[l]. 3 på eftermiddagen kom Bergbom 
o. Wolf hit, den sednare för att flytta in o. bli boende här. Bergbom begaf sig 
ut med mig o. gick ned till Waterloo bryggan för att afgå till Twicken ham 
der han bor. På aftonen var med Wolf uti Exeter Hall o. hörde Händels Orato-
rium Salomon.140 Jag tyckte väl ej att detta kom upp emot hans Messias, men 
kanske det var derföre att jag känner det sednare något förrut. Den härliga 
orchestern o. den stora chorus o. de klanderfria Solo sångerskorna som ut 
förde det härliga konstverket, tillsammans ett capell af 700 personer, torde stå 
att sökas o. ej träffas annorstädes. Dylika aftnar äro de verkliga högtidsaft-
narna åtminstone i mitt lif o. hvad är all den öfriga smörjan af lifvet?

- Novemb. 13. Förfärligt fult väder som höll mig inne igen 
hela dagen till efter middagen kl. 5 då jag med Charles o. Wolf tog en kortare 
promenad längs Oxford o. Regent. Jag har fröjd af att få ett trefligt säll-
skap i min unge landsman o. jag tillbragte en stund i hans rum med att 
igen preparera mig ett arabiskt caffe. – I dag var hängnings afrättningen af 
Manning o. hans hustru på någon plats på andra sidan af floden o. så stor 
var begäret att se derpå hos publicum att jag hörde redan 4 dagar förut talas 
om att platser såldes för detta skådespel till 2 Guineer stycket med ordentligt 
tryckta stora inträdes billeter. Natten före executionen samlades åskådarne 
redan vid midnattstid för att komma i tid att få plats o. i de afsmakligaste 
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burleskaste upptåg o. scener af sång o. hojt hade de passerat natten på platsen 
såsom jag sedan läste i Times. Långa dagar förrut hade jag sett uthängda i 
boklådarna porträtten af dessa båda personer o. vid anblicken af deras råa 
stupida slagtarlika physionomier hade jag alldrig kunnat undgå en rysnings-
skälfning så öfver dem sjelfva som nästan lika mycket öfver den smutsiga o. 
gemena nyfikenheten hos publicum att villa se dessa bilder o. söka efter dem 
o. boksäljarnes liknöj[d]het för sättet att kittla publicums sinnen af vilddju-
righet o. råhet för att narra sig till pengar. M:me Tussaud skall ock snart öka 
sitt vax kabinett med de båda ryktbara personerna. Det är vid dylikt som jag 
måste ge efter på mitt tycke för Engelska nationen o. känna starkast förakt 
för Europa o. förkärlek för Orienten.

- Novemb. 14. Gick ut till City tillika med Wolff båda för 
att lämna bref o. för andra bestyr som jag hade der i Tower Street. Åkte från 
Oxford street ned till Banken, derifrån jag gick på Consulatet o. aflämnade 
mitt bref till Egypten. Voro sedan hos Unonius o. sedan hos Olander o. fingo 
på oss under vägen en dugtig regnskur. Träffade Wiklund hos Olander o. 
kommo först hem kl. omkring 4. I City är dock det egentliga rigtiga London 
lifvet o. den som vill se det måste lefva der; men om jag alltid först då jag 
kommer dit in alltid tycker att jag ville lefva [där] så finner jag alltid efter 
några timmar der mig längta bort. Der är ett hvimmel o. ett lif som mitt 
arma nomad sinne ej kan fördra o. ej uthärda o. jag kan ej dra andan  rätt 
o. lugnt förr än jag åter är inne på mellangator vid Tottenham court road. 
Roliga historier berättar mig Wolff från vårt land o. från Lübeck. Allt hvad 
jag hör o. ser igen från norden behagar mig mindre o. mindre o. skrämmer 
mig tillbaka derifrån.

- Novemb. 15. I dag var en allmän tackgifvelsefest för att ha 
sluppit choleran. Gudtjenst hölls i alla kyrkor utan undantag o. bodorna voro 
slutna o. blott kyrkorna o. krogarne uppe o. hela dagen fullkomligen lik en 
söndag. Jag satt hemma hela dagen o. hade eld i min kamin i anseende till det 
kalla vädret, men då jag omkr. kl. 3 ville gå ut för att ta mig rörelse började 
det regna så att jag snart måste vända om. Sedan hela dagen hemma.

- Novemb. 16. Var igen på Museum efter så många dagars 
dagdrifveri[.] På afton hos M. Casely gift med vår värdinnas dotter i säll-
skap med utom dottren o. sonen från vårt hus en annan ung dam. Det var i 
allmänhet styft tråkigt utan att jag kunde just anse mig ha ledsamt. Då vi 
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kommo härfrån gjorde Charles o. jag ännu en liten promenad på Oxford 
street[.] Det var hela dagen kallt i synnerhet på afton, men det var den renaste 
o. lättaste luft jag än andats i London. Hade fått Fändrik Ståls sägner o. läste 
den ännu på afton allt igenom.141

- Novemb. 17. På aftonen i Princess’ theater o. såg den 
länge spelta nya Operan af Macferran King Charles II dit jag så länge tänkt 
mig.142 Operan var i allmänhet ej oäfven hade flera ganska vackra partier i 
synnerhet några ömmare sånger emellan pagen o. hans älskarinna sjömans-
dottren o. framför allt en chor af choral musik i Händels smak. Mycket fanns 
ock tyckte jag som var osmäldt o. sammanrafsadt såsom t.ex. ouverturen 
ehuru jag efter en gångs hörande ej just vågar fatta något omdöme. I det hela 
behagade den mig dock bättre än de vanliga nymodiga franska o. Italienska 
operorna: musiken var i allmänhet alvarligare o. hade en bestämdare o. mera 
välmenande syftning till något bättre. Mycket tyckte jag ock vara imiteradt 
efter Mendelsohn. Sjelfva operan o. intrigen var rolig o. hade äkta Engelska 
scener af boxning o. sjömäns gräl som mycket roade publiken. Efter gafs 
tvänne mindre piecer den förra i två akter, den sednare i en fram ställande 
en fransos med sin dotter som kom till London o. skaffade henne enga-
gement på en theater. I det den ridiculiserade den aggade fransosen, hans 
bråkade engelska o. hans klageri o. franska bonhommie conikerade [sic] den 
tillika svårigheten i London att vinna plats på en theater utan förespråk o. 
protection oaktadt den eminentaste talent. Härjämnte visades lifvet bakom 
coulisserna o. löjliga scener huru under det dottern blef applauderad af det 
imaginära publikum utom den verkliga scenen theater föreståndaren köp- 
slagade om priset med hennes far, hvilken för hvarje ny applaud det osedda 
publikum gaf höjde på med 5 £ så att det slutligen steg till 15 £ per vecka 
o. en recett. Piecen var mycket rolig o. jag skrattade hjertligt. Och sjelfva 
authorn för den piece som skulle framställas! Och scenen då fransosen slog 
pukorna i Orchestern, der han steg ned med sin dotter! Intet får vara i fred 
mera för det omätteliga publicum – allt muss au[s]gebeutet werden143 o. allt 
måste ge nytt ämne för den evigt efter nytt begärliga menskligheten. Wolff 
o. Charles voro med o. vi hade tagit plats på Galleriet o. voro mycket väl o. 
bequämt der med jämnförelsevis frisk luft. Kommo hem kl. 12½.

- Novemb. 18. Kom hit Mäklaren Alcenius. Efter en stund 
begåfvo oss alla tre ut oaktadt det fulaste väder af tjock luft o. regn o. begåfvo 
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oss i Omnibus ned till hängbryggan der vi gingo ombord ett litet ångfartyg 
med hvilket vi gingo ned för floden; men hunno ej längre än till London 
bridge då machineriet tog någon skada så vi måste flytta till en annan båt. 
När vi i den fortsatte färden nedåt sågo vi ett större skruf ångfartyg som satte 
på en brigg o. gjorde den skada; sköt in dess bogs spröt o. krossade o. bröt för 
masten ofvanom selingen [sic] o. vantar etc. Vår båt stannade machinen för 
några minuter för att betrakta contusionen o. fortsatte sedan färden till nära 
Comercial Dock dit vårt syfte var. Här gingo vi ombord ett nytt stort brigg-
fartyg från Wasa tillhörande Wolffs far med kapten Arrenius en äkta finsk 
natur med skarpa särdeles markerade o. särdeles remarkabla drag. Här fingo 
vi oss middag o. tillbragte sedan hela eftermiddagen o. aftonen der alldeles 
på äkta finskt sätt o. hade ganska trefligt. Den finska charakteren huru den 
är underlig, huru naturlig o. lätt att förstå o. derjämnte huru svår! o. huru lätt 
att missta! Man vet ej lätt hvad ligger på grunden af en yta som låfvar föga  
djup. Suto här till kl. omkr. 10 då vi begåfvo oss på väg först ned till floden 
o. sedan öfver den i en båt o. sedan till Lime house, der vi [var] hos den af 
alla Nordmän så väl kände porcelainshandlaren med sina båda döttrar. Orolig 
natt troligen för spirituosum som jag mot vanan förtärt o. för en förfärlig 
törst förorsakad af den stora quantitet af salt strömming jag ätit.

- Novemb. 19. Kommo oss bittida upp redan före 8 o. sedan 
vi fått oss vårt caffé begåfvo oss på väg igen till East India dockan o. fingo 
reda på H. Wiklunds skepp Odessa. Åto frukost här o. dröjde en stund o. 
begåfvo oss sedan upp till staden på Blackwall järnvägen gående till största 
delen jämnhögt med taken af de hus vi foro förbi eller rättare öfver. Voro 
sedan tillika med Alcenius på Tullhuset o. sågo den beryktade stora salen der 
o. sedan in på Alcenii snygga Comptoir o. sedan i en hårklippnings boda, 
der de båda låto klippa sig o. sedan skiljdes vi åt o. Wolff o. jag började 
bege oss hem; besökte dock först Smith field’s boskaps marknad o. kommo 
hem först kl. omkring 1 efter att ha varit ute ett dygn. Sedan jag ätit middag 
kl. 5½ o. kommit derefter upp till Wolff beslöto vi att bege oss ut till M:me 
Tussauds berömda vax cabinett som vi ha här i närheten. Vi funno det ock 
utan svårighet o. trädde in i den stora salonen, hvars nobla societé består 
mest af blott kungar o. drotningar o. furstar o. för öfrigt män som i ett eller 
annat af geniets stora verld vunnit någon af de eminentaste platser. Der stå 
de alle i sina drägter, somlige i vår tids balskrud andre i riddartidens brynjor 
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London docks

Båtar på Themsen fotograferade omkring 1860 av Valentine Blanchard.
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o. harneskor, o. somlige äfven rörande sina hufvuden eller andra partier af 
sin lekamen o. flera så villande lika lefvande att man i den stora trängseln 
af åskådare, genom hvilka man tränger sig fram, ofta kommer att ta miste 
o. skuffar o. armbågar en vaxbild i stället för en man. Äfven birummen två 
af hvilka innehålla reliquier efter Napoleon o. det tredje en samling af verl-
dens beryktadste missdådare, besökte vi äfven för en apart utgift af 6 pence. 
The chamber of horror var i sjelfva verket ett förfärelsens rum med bilder 
af Robespierre o. Manning o. hans hustru etc. etc. af mördare o. uppfinnare 
af helvetes machiner jämnte modeler af guillotiner o.a. Men förfärligare än 
sjelfva dessa bilder var den stora otillfredsställbara nyfikenhet som publicum 
visade att betrakta detta rum. Män o. lika mycket om ej mer quinnor stodo der 
o. gapade med rofdjursblickar o. dröjde o. väntade i den förfärliga trängseln 
att komma fram till bilderna o. det tycktes kosta på dem att lämna detta rum, 
der deras råa sinne fått frossa. Detta är således Europas civilisation o. bild-
ning? Hvad mig beträffar kan jag ej säga att jag njöt hvarken här uppe eller 
i den stora salonen nere lika litet som öfver att betrakta resvagnen af Napoleon 
eller hans tand eller andra af hans reliquier. Visserligen voro bilderna väl 
o. mästerligt gjorda o. så när som på sjelfva ögonen de närmast möjligt 
lika bilder af sina typer som man kanske kan se; men förgäfves sökte jag 
deri något estetiskt, nej på långt när ej ens så mycket som man kan ha af ett 
vanligt porträtt gjordt med konstnärshand. Äfven tyckte jag i flere af dessa 
bilder ej igenkänna de drag jag förr funnit i porträtt af samma personer eller 
i deras anleten som jag haft tillfälle att se såsom Lord Byron o. Mohammad 
Ali. En annan gång skulle jag ej ens för intet idas gå dit in. Hemkommen 
förefann jag ett bref från Borgström med inneslutet ett från min mor som 
andades en egen anda mot mig som gjorde mig ondt.

- Novemb. 20. Var åter ordentligen på Museum o. som Wolff 
begifvit sig åter ned till sitt fartyg som nu kommit upp i London dockan o. 
jag således förlorat hans aftonsällskap begaf jag mig till Abet för att till-
bringa min afton. Den gick ock på vanligt sätt med prat ehuru jag nu redan 
börjar finna monotonien i hans sällskap o. prat. Han är af de vanliga bastard 
Orientalerne som utan att äga den äkte Österlänningens naturliga enkelhet 
har den halfbildade europeens platthet o. afvoghet mot enkla seder.

- Novemb. 21. Efter middagen gick ut kl. omkr. 6 tillika med 
Wolff o. Charles för att köpa en Guitarre åt den förre, hvilket vi ock gjorde 
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efter att lång tid ha sökt förgäfves efter en second-hand guitarre i alla anti-
quarie bodor i Warder street. Jag frågade härvid efter en flöjt äfvenledes o. 
kunde ej hålla mig att köpa en för 15 Shilling. Sedan köpte jag en liten duett 
för piano o. flöjt för en shilling o. på aftonen försökte vi den med Miss Emely 
o. krånglade oss till en del in i den.

- 22–23 Nov. Just intet att märka om dessa dagar. Bytte om 
flöjt o. fick en sämre ehuru gentilare som jag igen måste byta. 23 flyttade 
Bergbom här in så att vi nu äro tre finnar här i samma hus. 

- 24 Nov. Mådde ej väl – kall o. ruskig o. feberaktig – shakh-
kheit ʽalà rîsḥi fi alleil bibaul alrua.144  

- Novemb. 24. Lättjades hemma vid eldbrasan med mina 
landsmän o. gingo sedan alla tre ut omkring kl. 2. Jag ned till Oxford street 
o. bytte igen om min flöjt för den gamla. Hur det kostade på gubben att dra 
fram med de 8 Shill. som utgjorde skillnaden i de båda prisen! Och hur jag i 
går hade plågat honom för än jag fick pruta af 2 Shill. från de först fordrade 
10 Sh! Hvad de äro för judar! Ej alls stort bättre än Orientalerne. Och narr den 
som låter narra sig af namnet Engelsman. Den bästa princip att komma fram 
med i lifvet är här som annorstädes att anse hvar o. en rackare. På aftonen var 
med Charles o. Wolff i Royal theatre Marylebonne som till sitt yttre är ganska 
nätt ehuru liten. Här gafs trenne stycken först en melodrama: korsfararne en 
öfversättning från en tysk piece ett det största drafvel, regular trash, som man 
kan se o. högst illa spelad allt igenom i synnerhet i quinnorolerna. En Arab 
emir var den bästa o. tämmeligen nära naturen så i costym som charakter 
ehuru med en för stor tillblandning af Europeisk sentimentalitet. Det sista af 
de följande två efterspelen var i den Magiska stylen kallad den hvita katten. 
Decorationerna o. fé scenerna voro ofta ej dåliga ehuru de åtminstone på mig 
gjorde föga intryck. Kommo hem kl. 11½ särdeles trötte efter en tråkig afton 
o. funno folket ännu uppe o. the till hands o. derjämnte ett kort från Alcenius 
o. Wiklund, hvilka emellertid hade varit här uppe.

- Novemb. 25. Voro hemma mest hela dagen med Wolff. 
Bergbom var i City hos Unonius. Vi gjorde blott en promenad på aftonen då 
det började torka upp efter en regnig dag.

- Novemb. 26. Gingo alle fyra män i huset ut på Museum för 
att bese samli[n]garna etc. Kommo först in i det Ethnographiska rummet o. 
gingo korteligen igenom dess samlingar af allehanda underliga saker af kläder 
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o. vapen o. afgudar etc. etc. från hufvudsakligen det Östra Asien o. öarne i 
Söderhafvet o. de båda delarne af Amerika. Man kan tämmeligen väl följa på 
dessa bilder fortbildningen af den Asiatiska typen ända från längsta östers 
ännu mera outbildade o. mindre markerade typ till den ädlare af Vestra Asien 
till Indien o. jag hade önskat äfven Arabien; men häraf fanns inga exempel. 
Huru underliga o. nära djuren äro deremot bilderna o. typerna från Sydhafs 
öarne! Men bättre o. redan noblare de från America. Gingo sedan genom de 
stora rummen af naturalie samlingarne från Naturens särskilda riken. Jag har 
ingenstädes sett ett rikare Museum än här; men det behöfdes naturligtvis tid 
att bese det med någon sorts noggranhet o. dertill vida mer sinne o. kunskaper 
än jag äger. Mitt sällskap i synnerhet Bergbom visade ock otålighet o. sedan 
vi tillbragt här några timmar begåfvo vi oss ut. På hemvägen veko in i Pant-
heon o. gingo omkring der på Bazaaren som ej är utan sitt behag. Pantheon 
betydde förrut tror jag ett tempel helgadt åt alla pantheismens Gudar af gamla 
Grekland, bland hvilka äfven Mercurius visserligen var såsom handelns Gud; 
här är ett Pantheon upprest ensamt åt fåfängans o. modets små nippersaker. 
Kommo hem o. fingo omedelbarligen middag omkring kl. 4. Härefter begåfvo 
oss genast ut till Surrey Theater på andra sidan Waterloo bryggan, dit vi alle 
tre voro inbjudne af Charles på biljetter han erhållit af sin svåger Casely. Vi 
hade en väg af ungefär ¾ timma dugtig gång o. som vi hade vackert väder 
gingo vi den till fots o. hunno i god tid fram. Sågo här en Melodrama o. en 
farce kanske det största drafvel jag sett i mitt lif. Actörerne förekommo mig 
dock bättre än t.ex. de på Marylebonne o. hade förtjent bättre stycken. Jag blir 
vid dylika tillfällen alltid som värst trött o. uttmattad ej allenast af det radicalt 
usla o. dåliga, men kanske ännu mer af den tanken att sådant trash skall kunna 
gouteras o. njutas af ett publicum o. applauderas. Det är sannt, såsom jag sett 
här Hamlet o. Lear har jag ej o. får jag troligen ej se annorstädes, men hvad 
hjelper det när sådant drafvel som jag i afton såg äfven kan ha sitt publicum? 
Hvad skall man tänka om ett sådant förnämt o. bildadt publicum som kan 
tåla jämnte sig ett så lågt o. rådt? Och hvad skall man säga om en bildning 
som tål bredvid sig en sådan barbarism? O. om en aristocracie som tål en 
sådan bondehop? Är detta den vidtprisade Europas fina bildning? Är detta 
Englands tryckfrihet der bildningen är monopoliserad af en så i allmänhet 
ringa o. obetydlig klass af samhället? 
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- Novemb. 27 1849. Kallt väder frost med utsigt till winter 
o. skrinnföre. Var på Museum o. på afton hemma vid fire-side i prat med 
Ianning vår Irländare, som med allt det ej lär vara så oäfven man.

- Novemb. 28. På aftonen i Julliens concert i Drury Lane 
theatre, der scenen blifvit inrättad jämnte parterren till ett promenade rum om 
kring sjelfva orchestern uppbyggd på midten deri. Musiken bestod till största 
delen af lätt o. dans musik, hvaribland i synnerhet en Rowpolka utmärkte sig 
genom effect sökeri o. dån. Några repriser sjöngos af orchestern under accom-
pagnement af dess egna instrument o. i andra hördes piccolo o. flageolet o. 
andra voro så dånande att intet hördes blott skrål, som ej ens kunde öfverröstas 
af publicums skrålapplauser. Det bästa var andanten ur Beethovens pastoral 
Symphonie o. Ouverturen till Euryanthe.145 Ett Violin Solo à la Pagagini [sic] 
utfördes dåligt o. på en svag Violin af en Engelsk Virtuos. Ett annat Solo 
utfördes ganska väl o. vackert på vårt vanligen kallade Bashorn som här fått 
ett hyggligare namn af Ochnefeide(?) eller något dylikt. Sång solor utfördes 
[av] M:le Jetty Treefz utan någon särdeles röst eller behag. Roligast var att 
höra God save the Queen, hvarvid åter allt folk stego up o. togo hattarne af 
sig. Härvid var en man som behöll sin hatt på sig o. i anledning deraf uppkom 
gräl med de närmast kringstående som slutades så att en policeman kom o. 
föste mannen ut. Tvänne andra gräl uppstodo också af annan anledning under 
concerten. De kunde märkas endast af hela massans nyfikna trängsel till 
platsen o. alla ögons spänning ditåt. Det är alldeles otroligt till hvilken grad 
nyfikenheten går här vid dylika tillfällen: musik o. allt annat glömmes då för 
hvad som föregår i publicum. Det hela var af föga musikaliskt värde, men väl 
värdt att se och bivista för någon gång. Inredningen af theatern var vacker o. 
smakfull. I afton var med oss H. Alcenius. Han hade kommit upp till oss just 
då vi voro färdige att gå ut o. hade så följt med. Han hade hämtat oss bud från 
våra finska skepparen att de ämnade sig upp i morgon hit till Colosseum etc. 
Voro inne på en krog invid Theatern der jag drack the. Kommo hem omkring 
midnatt i kallt men ej otrefligt vinterväder.

- Novemb. 29. Begaf mig ensam till City. Frågade der efter 
Rawlinson; men erfor att han ännu ej var kommen. Var hos Rew Prescott o. 
tog återstoden 15 £ af mina pengar. Köpte mig ett par stöflar som jag ej längre 
kunde undvara o. gick vidare omkring o. hade svårt att hålla mig från uppköp 
af åtskilligt jag skulle särdeles behöfva om min cassa tillåte. Kom hem för kl. 
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närmare 3 o. hade just hunnit in då en hop af tror [jag] 7–8 Skepparen infunno 
sig med Alcenius i spetsen. Sedan de sutit här en liten stund begåfvo vi oss 
alle till Colosseum, der vi sågo Paris vid mån ljus o. Adlerberger grottan o. 
jordbäfningen af Lisabon146 jämnte annat såsom Sculptur arbeten o. trädgår-
darne o. Schweitziska utsigterna. Det är ovillkorligen af Panoramor o. dylika 
saker det bästa jag sett o. troligen det bästa i denna väg kan ses; men jag 
kunde dock ej egentligen ha någon estethisk njutning dervid. Det är ej väl 
utan sin storhet o. höghet, tanken af att menniskohand o. menniskosnille kan 
åstadkomma allt detta men det blir mig alltid dock något mechaniskt, hvaraf 
jag ej kan njuta mer än på en mechanisk verkstad eller dylikt. Man säger 
konstens fullkomlighet är att imitera naturen o. komma den så nära som 
möjligt i dess framställning af den: här är naturen härmad till fullkomlighet; 
man ser Paris o. Lisabon såsom de äro med deras hus o. omgifningar o. träd-
gårdar fullkomligare än på en taflas perspective o. dock tycker jag mig ej 
finna något estethiskt häri. Här ser man den gamla satsen o. grundprincipen 
af konstens härmning af naturen bragt till det yttersta o. derjämnte äfven 
tycker jag falskheten af denna princip ådagalaggd. Konsten är ingen pedan-
tisk härmning af naturen såsom Colosseum är, den är en konstnärs sinnes- 
uppfattning af den utarbetad till idée, som sedan ges ett lif i yttre existence. 
Hvad slår mig är att vår tid allt mer o. mer får sinne blott för den pedantiska 
härmningen i alla konster o. det techniska i dem. Så uppskattas o. senteras 
mera den teckniska färdigheten i musiken o. den klara klingande ton mer 
än den verkligt andliga  tanken etc. Gingo härifrån i Cab till ett Italienskt 
värdshus för att inta middag; men träffade på otrefligt ställe, der smått gräl 
o. knapp uppstod, som slöts så att vi gingo bort o. fingo oss middag på ett 
äkte Engelskt värdshus. Gingo sedan till M:me Tussauds waxcabinett der 
gubbarne gingo in men Wolff o. jag skiljde oss o. gingo hem.

- Novemb. 30. Fult väder. Det oaktadt begåfvo oss alle tre 
ned till London dockan dit vi i går blifvit inbjudne af Wiklund för att fira 
hans farbrors namnsdag Anders. Det kostade på mig att försumma Messias 
af Händel som uppfördes i Exeter Hall i afton, men tröstade mig med att den 
ännu skall två gånger till. Tillbragte aftonen på Skeppet Odessa hos Wiklund 
i sällskap [med] dugtige finske Skeppare o. natten om bord Alko hos Arrhe-
nius o. följande morgon med frukost. 

D A G B O K  ·  9  A U G U S T I  1 8 4 9  –  1 4  F E B R U A R I  1 8 5 0

WALLIN VI.indd   213 30.12.2015   12.32



214

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

- December 1. Kommo hem omkring middagen trötte o. 
ruskige o. jag med diarrhae efter den stora mängd af salt mat jag hade kört i 
mig till öfvermått. Satt hemma på afton.

- Decemb. 2. Söndag. Satt derföre såväl som för det fula vädret 
hemma hela dagen vid min brasa som brann dagen om.

- Decemb. 3. 4. Just intet att märka[.] Wolff flyttade bort: 
trifs ej i huset. Den 4:de fick bref från Geitlin som jag besvarade samma 
afton o. följande dagen den 5 i fult väder förde till Consulatet. 

-  Decemb. 5. På återvägen träffade Wolff som kom hem o. 
tog sina saker o. flyttade till City till ett annat quarter än der han först accor-
derat hos en tobaksflicka. På aftonen i Exeter Hall på en Onsdags Concert. 
Ouverturen o. tämmeligen långt urval ur Figaros bröllop: den härliga Septetten 
af Beethoven spelad af Ernst ganska väl ehuru under Pacius: Mayreders gamla 
thema i D dur förfärligt applauderad o. encorad.147 Ernst stor konstmakare à la 
Paganini med knäppningar o. flageoletoner o. härmningar af kattor o. hundar: 
publikum obildadt o. dummt med sina applauder o. encorer. Orkade med min 
kamrat Bergbom ej hålla ut mer än första afdelningen. Kommo hem 10½.

- Decemb. 6. Gjorde en lång promenad i jämnförelsevis 
vackert väder i sällskap med Charles o. Bergbom till o. i Kenslington [sic] 
Garden o. genom parken hem. Jag kände mig i allmänhet trött i dag o. tog 
ock derföre ej min vanliga promenad på maten.

- Decemb. 7. Satt hemma hela dagen tills aftonen då jag med 
Bergbom begaf mig till Exeter Hall att afhöra Händels Messias. Jag tyckte 
i allmänhet utförandet deraf i afton var något mattare än förra gången jag 
hörde o. blef äfven tröttare att höra det till slut än då ehuru jag nu hade god 
sittande plats. Svinaktigt att de i billet officen togo af oss 4 Shill. billeten 
ehuru priset varit utsatt till 3 Shill. Ingen handklappning o. intet encore i 
afton, men med allt det drog länge ut. –

-  Decemb. 8. 9. Fula ruskiga dagar i synnerhet den sednare 
som hel o. hållen tillbragtes hemma. Erhöll ett packet hemifrån innehållande 
de tidningsnumror på hvilka mina bref blifvit införda. Läste något af dem på 
aftonen o. fann mig ej belåten med mycket af dem. Trodde mycket mer blifvit 
af dem undandraget publicum än hvad jag nu fann.

- December 10. Var till City i sällskap med Bergbom. Frågade 
in på East India house:148 träffade Wolff åter på gatan då jag tänkte mig till 
honom: inne hos Alcenius, der vi äfven träffade Arrhenius som hade de sista 
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sprången för utclareringen till Rio: åt en soppa på ett värdshus o. begåfvo 
oss hem omkring kl. 2½. Efter maten gjorde ännu en promenad nedåt Regent 
street för att ställa oss in till ett Rendez Vous från Lördags afton med en liten 
nätt flicka som Charles blifvit svag före o. då haft lustiga kurtisupptåg med på 
gatan. Kommo i afton för bittida: ides ej vänta o. vände om hem. Det tjocka 
fula mörkdimmiga vädret inverkar högst nedstämmande på mig: har lust till 
ingenting: tycker mig kunna förstå här nu rätt Engelsmans spleen: äfven jag 
tycker stundom jag med kallt mod blott af ledsnad kunde kasta mig i Thames.

- Decemb. 11. På aftonen på en meeting hållen af sällskapet 
för Ragged Schools.149 Endast prester som talte: besökt af till större delen 
quinnor: i allmänhet föga intressant: vacker sal Music Hall: dröjde ej till slut.

- Decemb. 12. På aftonen kommo hit ett stort sällskap af 
finnar o. två Svenskar boende provisionellt här för att lära sig Engelska  
följdes alle åt till en bal hållen i Argyle Rooms: hvars annonce var: subscrip-
tion one year(?) £ 1: one month etc. one evening one shilling.150 Medelmåttig 
o. tråkig; hvarken anständig eller burlesk. Räckte till kl. 12 då vi tre kommo 
hem: de öfrige fortsatte sin natt som de börjat. På Portland place blef jag till-
talad af en af de många skökor vi mötte med en egen helsning: hon beklagade 
sig ej ha något hem att gå till för att tillbringa den kalla natten: stod i skuld 
hos sin värdinna o. tordes sig derföre ej dit: var hungrig: hade intet mer än 10 
pence att commendera o. dem äfven hade hon tiggt af en herre på gatan med 
samma tiggeri hon nu vände sig med till mig: hade haft en situation, förlorat 
den o. hoppades snart på en annan om hon nu blott kunde hålla ut någon tid: 
hade ingen annan utsigt för denna natt än att tillbringa den på gatan: kunde 
om hon hade pengar få härberge för billigt pris här i närheten etc. etc. O de 
stackarne! alla knep o. nesligheter måste de tänka ut för att beveka: intet i 
himmel o. helvete lämna de oförsökt. Och Gud nåde! icke allenast gatstry-
kerskorna, äfven deras Salon systrar äro ej bättre, ehuru hvart o. ett slag på 
sitt sätt. Lifvet här åt alla håll vämjer mig, minst att säga – o. dugtigt har jag 
blifvit bedragen i min förr så höga tanke om den engelska charakteren.

- Decemb. 13. Var Enkedrottningens begrafning o. som i 
anledning deraf Museum var slutet satt jag hemma hela dagen till kl. omkring 
4 – då det började skymma o. jag gick ut för att ta mig en liten promenad. 
Efter middagen åter gjorde en längre promenad med Charles o. tillbragte 
sedan aftonen hemma på vanligt sätt.
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- Decemb. 14. Vädret slagit om från det gemenaste gråkallt 
af de föregående dagarne till blidt o. slask. På Museum vid Journal Asiatique.

- Decemb. 15. 16. Slaskigt men särdeles mildt. Likaså Sön- 
dagen 16. på aftonen hos Casely’s familj. Förundrad att se huru de der alle-
sammans roade sig med [att] dansa i det trånga rummet – ej att hoppa o. ha 
roligt oafsigtlöst utan för att lära sig takt o. steg till tillfälle af behof. Spelte der 
med Emilie våra duetter med ett godt o. stämdt piano. Kommo i god tid hem.

- Decemb. 17. På aftonen i Exeter Hall o. afhörde Händels 
Orat. Josua utförd af inalles 800 personer föregången af en döds march o. 
åtskilligt annat från Saul.151 Härlig musik o. väl utförd; dock blir det mig 
nästan för mycket att på en gång höra hela verket igenom: äfven som en 
gång är för litet. Messias som jag känner bättre behagar mig bättre. Denna 
gång publicum mera ohyfsadt: applauser o. encore hojtningar, hvarvid några 
bredvid mig sittande gentila billet emottagare voro de ifrigaste o. högljud-
daste o. de som mäst gjorde slag ehuru de under hela executionen sutit o. 
skrattat o. flinat med några medhafda quinnor. Jag trodde jag skulle finna 
här så mycket af humor o. godhjertlig torrolighet utan harm o. hoppades 
blott få se fåfänga som jag kunde skratta åt från hjertat; men jag finner nu 
jag bedragit mig: med föga o. smått hjertligt skratt kommer mera äckel o. hat 
o. afvogt satir sinne på mig o. jag känner mig mer än någonsin Europa trött.

- Decemb. 18–19. Den 19:de på aftonen hos Casely der ett 
större sällskap af quinnor voro af familjen Cooper systrar till Målaren som 
är med Layard i Ninive o. hans hustru. Aftonen förgick med musik o. dans, i 
hvilken sednare jag dock ej deltog. Charles som alltid tokrolig o. i synnerhet 
vid quällvardsbordet satte hela samlingen i stort skratt med sina upptåg med 
tvänne af flickorna.

- Decemb. 20. Vackert väder med solsken utan någon särdeles 
köld o. kunde ej hålla mig från att njuta deraf: begaf mig med Bergbom o. 
en annan ung för några dagar sedan hitkommen landsman Julin från Åbo 
till City för att spatsera: sökte der Wolff men förgäfves; träffade Kuznizoff 
var med dem på Lloyds värdshus på banken – skiljdes sedan åt – jag begaf 
mig till Abet o. satt hos honom en liten stund o. kom sedan hem. På aftonen 
med Charles i new Strand Theater: såg Sheridans School for Scandal,152 ett 
mästerligt stycke o. mästerligt speladt  i sjelfva verket tror jag det bästa 
jag hittils sett här i theatralisk väg. Men det bestod ock hufvudsakligen af 
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Engelska charakterer o. var nationalt. Så är det: man bör ta af hvart o. ett land 
och af hvar o. en hvad han äger – ej söka palmer i England o. ej i Egypten 
den möra beefen. Kommo hem vid middnatt. Sjelfva Theatern den minsta o. 
trångsta jag sett här o. ej just bequämligt inrädd. Till förspel gaf Kung Renés 
dotter:153 en blindfödd flicka som återfår syn: kan ej säga att det just beha-
gade mig, sjelfva ämnet är oändeligen svårt som rôlen o. jag nästan tvekar 
det passar för scenen – men i våra dagar får intet bli heligt, såsom den gamla 
sentimentala verlden med sin djefvulska förnämhet o. hypocritiska religiositet 
behagade säga, allt måste komma fram – salongens ruttnade scandalösa lif o. 
kyrkans nesliga skenhelighet och hvad theatern sålunda kan sägas ha vunnit i 
politiskt hänseende har den allt förlorat på konstens vägnar.

- Decemb. 21. Satt hemma mest hela dagen utom en liten 
promenad som jag gjorde med Charles o. Emily ned till Oxford Street för 
att se på ett piano som de hade valt åt deras syster på landet. Vackert o. godt 
instrument för 25 £. Snögade i dag rätt lustigt men töade genast.

- Decemb. 22. Med Charles o. Bergbom ned till det stora i 
ordningen 3:die bryggeri i London tillhörande Meux, som visades oss fullstän-
deligen af H. Casely, som der är anställd som Collector från alla Vestliga delar 
af London. Stort o. gigantiskt i allt. Smakade gammal Stout som var särdeles 
god o. stark. Sedan ned till City att spatsera o. till Commercial Dock till Kapten 
Samolin, der vi tillbragte aftonen ej otrefligt. Kommo kl. 12 om natten o. sågo 
på Oxford Street en ung flicka som blef af en man vi vocis utkastad från en 
krog: i anledning gräl o. halft slagsmål mellan henne o. honom o. grofva 
skällsord, tills policerne kommo o. skingrade dem o. den nyfikna folkmassan.

- Decemb. 23. Köld; vid eller under fryspunkten: söndag: satt 
hemma till kl. 3. Tog med Bergbom o. Charles en promenad genom parken upp 
till Primrose Hill kallt men vackert vinterväder. På aftonen likaså en promenad 
nedåt Regent Street. Mågen i huset en H. Gordon från landet här.

- Decemb. 24–26. Ingenting att märka om dessa juldagar: 
förgingo fullkomligen som alla andra: juldagen hade vi till middag äkta Engelsk 
Plumpudding o. andra dag jul voro Bergbom o. jag i det nya Marylebonne 
badhuset o. togo oss ett karbad för 6 pence hvilket är anseddt o. i sjelfva verket 
är billigt här. Har för öfrigt tråkigt intet sinne för någon ting: fult o. ruskigt 
väder med gråkallt o. en liten influenza i min ihåliga tand: ledsen på lifvet utan 
lyftning eller sträfvan till något o. Gud vet hvad det skall bli af.
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- Decemb. 27. Till City der jag tillbragte mest hela tiden hos 
Wolff, som mår illa o. kommer att bli kammarherre för några dagar.

- Decemb. 28. Kallt vinterväder med frost – läste Shakes-
peares Merchant of Venice o. njöt utomordentligt deraf igen. I skymningen 
ut att ta en promenade – till bokhandlare o. frågade efter Causs. de Perceval’s 
historia af Araberne,154 fann den ej – men kan få den från Paris på några dagar 
om blott min kassa tillåte mig. På aftonen med Bergbom i Drury Lane att se 
the Merchant of Venice.155 Dåligt spelad – ingen rôle utförd så som jag före-
bildat mig genom läsningen af stycket förut. Hufvudrôlen af Shylock förfelad 
o. det charakteristiska judiska occidenteradt till en common-place chris[t]lig 
extase declamation – den enda som något behagade mig var Portia men äfven 
hon hade ej det märkvärdigt lätta etheriska quinnoväsende som ligger i rôlen 
– hade för mycket af tung Engelsk etiquette – så äfven den noble Antonio o. 
hans mera ungdomligt berserkade vän Bossanio – de hade åtminstone såsom 
Italienare för mycket af den engelska köldvänskapen – Jessica, den hängifna 
judeflickan o. den allt hängifvande älskarinnan var alldeles förfelad o. så 
hennes drömmande älskare Lorenzô – Nerissa o. hennes älskare voro de 
näpnaste o. roade mig stundom rätt hjertligt. Efteråt gaf en  äkta engelsk 
julpantomim – det värrsta drafvel jag nästan kan påminna mig ha sett – allt 
var sammanrördt af torgscener o. hofscener o. carrikerade älskare scener – o. 
trolleri – o. skepps o. sjö scener – o. lodging houses etc. af hvad hör till dagen 
– o. midt igenom allt detta ”regular christmas trash”156 uppehölls publikens 
intresse af tre clown equilibrister o. konstmakare o. tvänne andre – en quinna 
o. en karl af hvilka den förra[s] vällustiga dans höll mig i ett oupphörligt 
excitations o. erections tillstånd i så vida att gracen ej vann öfver sinlig 
vällust i hennes dans. Publikum tycktes ha mycket roligt – men en man på 
parqueten blef så inverkad på af de förfärliga spöken o. fula masquerna att 
tror jag han kom från sina sinnen o. steg upp o. började slå sin käpp omkring 
i luften o. i allmänhet göra oväsende hvilket ådrog honom hela publikums 
uppmärksamhet. Alla stodo upp, somlige till o. med på bänkarna o. började 
gapa på honom o. ehuru spelet allt fortgick på scenen, är jag fulleligen öfver-
tygad att intet öga var vändt ditåt. Snart kom dock policen o. förde honom ut. 
Jag tycker allt mer o. mer mig finna den engelska publikum rå o. obildad, så 
i deras beteende i allmänhet på theatern o. dess smak för sådant drafvel som 
i dag visades som i allmänhet för o. i många andra stycken.
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- Decemb. 29. Kallt o. frost o. litet skrinnföre i Regent park: 
var dock ej der: satt hemma hela dagen så när som på några små promenader 
före o. efter middagen.

- Decemb. 30. Likaledes hemma hela dagen till aftonen som 
på vanligt sätt o. tyst tillbragtes hos Cazely: underligt att se huru gammalt 
folk der kan finna nöje i att dansa ensamme i litet rum o. med dålig musik: 
han sjelf t.ex. med sin hustru eller syster.

- Decemb. 31. På förmiddagen ut till Zoological Garden i 
Regent park för att se på de der samlade djuren: admission i dag som måndag 
6 p. andra dagar 2 S.: en präktig samling ehuru jag knappt fann något djur 
som jag ej sett förrut. I synnerhet en ståtlig tiger. Hvad särskildt roade mig 
voro uttrarne o. Aporna, ehuru de sista på långt när ej förekommo mig så 
talrika som de i Paris. Roligt var att se i synnerhet rofdjuren gifna deras 
middag. Två kameler med goda pucklar som jag tyckte från Eneze stammar 
roade mig eller rättare gjorde mig ondt på deras vägnar o. väckte mig minnen 
från öknen.157 Likaså några Ghazeller, det är dock alltid bedröfligt att se 
dessa djur instängda i deras burar. En högst rolig björn som flinkt klef up på 
sin höga stång o. öppnade sitt gap för att emottaga deri brödbitar som åskå-
darne kastade. En hop med Giraffer: stora ormar, hvilka jag förr ej sett med 
förfärliga volumer o. likaså småa nästan trålikt smidiga. Dock reptilerna i 
allmänhet olustigare o. otrefligare än andra af det kyliga vädret. Blefvo här 
omkring fyra timmar till efter kl. 4. På aftonen i Judge and Juri Club för att 
höra på de spe rättegångar, här uppföras.158 Tendencen gick nästan för mycket 
på det plumpa o. blef slutligen enformig; så mycket [mer] för mig som jag 
ej kunde fatta o. förstå alla ordlekar o. dubbla meningar. Rättegången fördes 
mot en gift quinna anklagad för adulteri under hennes man’s resa till Paris. 
Anspelningar gjordes på Lord Brougham o. Cobden o. många andra poli-
tiska personer o. tilldragelser af tiden: präktiga voro vittnen: en quinna 
(förklädd karl) en Mute, en Sångare, en Soldat, alla i putslustiga trasiga 
costumer hvarmed hos hvar o. en medföljde ett gammalt ruskigt parapluie. 
Efteråt gaf[s] en musical entertainement hvaraf vi dröjde att höra blott tre 
sångstycken, som voro högst miserabla. Kommo hem först kl. 1 om natten. 

- Jan. 1. 1850. Kallt oklart väder: ingen som sade mig o. 
ingen jag sade åt godt nytt år. Hemma vid min brasa. Bergbom borta på 
middag i City. Jag gjorde mina två korta promenader o. satt för öfrigt hemma.
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- Jan. 2. Fult mörkt o. ruskigt väder o. satt hemma hela 
dagen. Bergbom först i dag hem från City med Kuznizoff.

- Januar. 3. Ner till City hos Rew Presc. & comp. dit Borg-
ströms creditiv hade anländt för omkr. 10 dagar. Den gamle svensken var 
ej nu här: var derföre inne i inre rummet hos en lång räkelig man med om 
ej obehaglig dock ej behaglig uppsyn. Tog papperet på 15 £ o. gick sedan 
till Wolff, der jag träffade Kusnizoff o. Julin o. hörde om deras äfventyr 
efter deras sista kalas. Följdes åt ut ned till London dockan till Wiklund der 
vi åto några strömmingar o. drucko ett glas porter o. lämnade honom med 
tvänne Engelske Skeppare som besökte honom som det tycktes för att få 
upplysningar om skeppsbyggeri o. skogar i Finland troligen i speculation 
att fara dit o. bygga. Sedan in i Towern för 1 Sh. admission till Arsenalen 
o. Juwelrummet. Fingo vänta en half timma i Antirummet. Löjligt costume-
rade vakterne. Vapensamlingen obetydligare än jag väntat o. behagade mig 
mindre än den i Zarskoje Zelo i synnerhet hvad orientaliska vapen beträffar. 
Skada att vi måste följa vår ledare o. vårt sällskap af 12 personer o. sålunda 
ej hade tid att efter eget tycke bese vapensamlingen. Juwelerna o. de stora 
guldkärlen hade föga intresse för mig o. jag tyckte det var detsamma om de 
varit glasbitar. Kommo ut o. skiljdes åt o. jag begaf mig hem gåendes som jag 
kommit oaktadt det fula smått regniga vädret. Kom hem kl. 5 trött o. olustig.

- Jan. 4. På aftonen med Bergbom i Olympic Theatre för att 
se Shakespeares Much ado about nothing,159 som gafs öfverhufvud ej oäfvet 
men ej motsvarande de föreställningar jag gjort om charactererna efter 
styckets genom läsning under dagen. Beatrice, hufvud characteren särdeles 
svår att återge spelades med för mycket af styf salonisk tillgjordhet, hvar till 
engelska quinnan o. mannen alltid så lätt springa öfver i. Sådana charakterer 
kunna dock i allmänhet ges af Sydländskor. Engelsmannen som Finnen blef 
dock ursprungligen skapad till björn o. felet är blott att de ska vilja tvinga sig 
till dansare. Det hela hade dock intet just något stötande eller vidrigt. Med 
allt det kan jag dock ännu ej rätt utkänsla meningen af dumboms characte-
rerna åt hvilka publicum tyckes ha så roligt. Efteråt gafs åter en julpantomim 
som om möjligt var än plumpare o. drafvelaktigare än den på Drury Lane. 
Vi dröjde ock ej länge på den. Kommo hem redan omkring kl. 11 på aftonen.

- Jan. 5. På aftonen middagsbjudning från Alcenius & 
Comp. till Restaurant de Paris i City. Till största delen endast skeppare der; 
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men de inga oäfne karlar. Sjelfva stället opassligt valt i ett gemensamt rum, 
der utom vårt sällskap hvem som helst kunde komma in att spisa. En liten 
österrikisk Capten som blef skott – likaså Kusnizoff – tal skulle hållas, men 
blefvo alltid afbrutna – Alcenius i anledning deraf förargad. I allmänhet 
några ej otrefliga scener o. uppträden. Härifrån kl. omkr. 10 till Eagle, der vi 
hörde ett uselt musikaliskt entertainment – här ett samlings ställe för horor 
uteslutande  när det blef slut i öfra salongen, ner i ett litet rum kyffe, der 
partierna uppgjordes – trängsel o. löjligt lif – engelska quinnan dock grof o. 
plump utan egentligen naturlig grace o. medfödd finkänslighet – Härifrån ut 
middnattstid – Kusnizoff skall klifva upp till en gaslampa för att tända sin 
cigarr – skiljdes åt Bergbom o. jag från de öfrige som foro till största delen 
ned till Lime house – vi togo Cab o. kommo hem omkr. kl. 1.

- Jan. 6. Vacker dag med frost – efter frukosten genast ut ned 
till Hungerford bryggan – togo 6 p. ångbåt till Greenwich – träffade der en 
stor del af sällskapet från i går. Besågo kulan som på Observatorium sänkes 
kl. prec. 1 midd. till regulation af tiden i hela England160 – vidare hospitalet 
– diningroom o. bäddrummen o. kapellet o. målnings galleriet, hvilket sist-
nämnda dock ej tycktes mig vara af något åtminstone klassiskt värde, inne-
hållande endast porträtter af åtskilliga Engelske Generaler o. i synnerhet af 
Nelson o. scener ur den sednares lif o. taflor af sjöbatailler o. skeppbrott etc. 
Deremot var allt annat mycket snyggt o. renligt o. ändamålsenligt inrättadt, i 
synnerhet köket, som i jämnförelse med det jag sett i Paris i Invalid ho[s]pi- 
talet o. i Milano var särdeles enkelt o. ändamålsenligt. En gammal invalid 
ursprungligen från Hamburg bjöd oss in till sig att smaka på hans öl, som 
dock ej var stort starkare än vårt svagdricka storpratare – hade varit mycket 
med – född 1773 – när vi gingo bort väntade af oss litet tobakspengar – deras 
erhållna pengar här blott 1 Sh. i veckan, hvilken ej väl skall räcka till för 
lagande af skoplagg o. tobak etc. af små utgifter. Det hela intresserade mig 
mycket. Härifrån till stället, der det öfriga sällskapet var – efter lall o. tråk 
följdes åt i en liten roddarbåt öfver till Blackwall till Lovisa Capt. Stjernudd. 
Åto der en liten middag o. hade tråkigt – jag hade förfärligt kallt på vägen hit 
i båten – förkylde mig – kl. omkr. 9 härifrån upp till järnvägsstation – Capt. 
Widelund rolig o. declamerande – kommo på järnvägen till City, de öfrige 
blefvo i Lime-house – I omnibus hem kl. 10½ – ruskig o. otreflig.
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- Jan. 7. Vaknade upp med hufvudvärk o. feberbrytningar 
som räckte mer eller mindre hela dagen ända till dess jag gick ut kl. 4 o. tog 
mig en god promenad. Bergbom till City till en bal om bord Pollux o. till 
Greenwich, der han blef till följande dagen. Efter middagen tog jag ännu en 
liten promenad o. befann mig åter fulleligen väl ehuru jag allvarligen hade 
fruktat en ordentlig sjukdom.

- Jan. 8. I Museum som i dag åter öppnades efter 7 dagars till-
slutning. Sökte men fann ej Burkhardt o. i Niebuhr fann ej hvad jag sökte.161 
Efter middagen gick ut. Ṣâdaft bint wa dakhalt maʽhâ beit wa nikthâ bess 
naubá wa aʽgabatnî showayé lakin anâ fâkir ḍharîfá.162 Gick derifrån till Abet 
o. drack the  hos honom o. pratade arabiska o. fick åter i afton något lif ifrån 
den förfärliga nedstämdhet, hvari jag så länge befunnit mig.

- 9 Jan. Blef på Museum utkallad af Charles att möta Berg- 
bom o. Wiklund nere i förstugan. Den sednare var uppkommen för att säga 
farväl sedan han skickat redan sitt skepp ned till Grovesend. Gingo med 
honom ned till City o. veke in hos Wolff der vi togo afsked af Wiklund och 
önskade honom lycklig resa till Odessa för honom o. hans skepp Odessa.

- Jan 10. På aftonen med Charles i en så kallad Discussion 
class der ämnet om Coloniernas förhållande till England discuterades ej just 
såsom på våra disputations collegier utan mera oratoriskt. Vi hade valt en 
olycklig afton i thy att i anseende till det fula vädret högst få voro närvarande. 
Auditorium bestod ej af mer än omkr. 6 person. En var chairman som alldrig 
får saknas i England.

- Jan. 11. Var ute och köpte mig ett par stöflar. När jag kom 
hem satt inne hos Bergbom o. kokade mig grönt the. Hade ett anfall af svindel 
som gjorde mig medvetslös för en kort stund. Börjades med underliga ideer 
som flögo o. korsade sig i hufvudet så jag ej kunde hålla fast någon enda: 
gaf pengar åt Charles o. glömte genast bort det så att jag nödgades fråga om: 
detta är allt af samma slag jag stundom känt i Orienten; men något dylikt 
anfall kan jag ej påminna mig. Månne det gröna the druckit starkt o. ej i ringa 
quantitet på fastande eller hungrig mage förorsakade detta? På aftonen i en 
Dramatic class theater af amatörer, som uppförde Byrons Werner:163 dåligt 
o. tafatt spel: tröttnade o. gingo i en dans salon, der i allmänhet tycktes 
vara hyggligare än de andra jag hittils sett. Tvänne små 14 åriga flickor som 
mycket intresserade mig.
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- Jan 12. Ut för att spatsera o. sålunda söka mig få öppning 
som jag ej haft på två dagar. Ned till East India house: fick der höra Rawlinson 
vara anländ: besåg som hastigast Museum o. Bibliotheket. Kom tillbaka o. 
fick på Asiatic Museum adressen.164

- Jan 13. Satt hemma så när som blott tvänne små prome-
nader jag gjorde före o. efter middagen. Köld på alfvare o. vinterkallt.

- Jan. 14. Gick för att söka Rawlinson: fann hans quarter 
men honom sjelf ej hemma ehuru jag kom tvänne gånger till hans hus. Kallt 
o. ruskigt o. jag känner köld o. otreflighet o. mår dessutom ej väl.

- Jan. 15. Hemma lat o. olustig kan ej förmå mig till arbete o. i 
allmänhet min belägenhet o. sinnesstämning olycklig. Voro här Wolff o. Julin 
o. med dem ut för att finna quarter åt den sednare. Inne i ett hus på Bedford 
square men kommo ej öfverens om vilkoren. Skiljdes åt o. vi kommo hem. 
Den 14:de voro Bergbom o. jag på Princess’ theatre o. sågo Don Juan o. en jul 
pantomime,165 deri H. Flexmore som pajazzo utmärkte sig. Huru härlig är 
dock Don Juan; men här äro inge sångare o. dålige spelare, och tyckte i all- 
mänhet nu mindre om uppförandet än förra gången. Men det kanske derföre 
att jag nu åter blifvit mera van vid dylikt  o. mina pretentioner i följe deraf 
större.

- Jan. 16. Gick bittida ut genast efter frukosten o. träffade 
Rawlinson, som emottog mig med största artighet o. vänskap o. tillika gjorde 
mig stort nöje att återse.

- Jan. 17. 18. Var den 18 ned till City till London Tovern att 
öfvervara den meeting af Cobden hvartill vi i går hade fått oss biljetter. Stor 
samling o. förfärlig trängsel – Cobdens tal gjorde stort in tryck på försam-
lingen, som hojtade o. cheerade högt. I allmänhet högst intressant att se o. 
höra. Andra talare äfven gode o. likaledes cheerade i synnerhet en äkta John 
Bull en prestman tror jag Burnet. En vacker polska invid mig som upptog 
mina ögon o. tankar. På aftonen i Exeter Hall på Mendelsohns Oratorium 
Elias.166 Härlig musik med dubbelquartett af röster o. Choral Recitativ o. 
åtskilliga andra punkter o. messor som voro nya o. fulla af effect. Kände mig 
i allmänhet dock för trött o. sömnig för att fullt kunna njuta.

- Jan. 19. Satt hemma hela dagen oafbrutet utan att alls gå ut.
- Jan. 20–24. Tillbragte dessa dagar mest hemma med alle-

handa arbete. Var d. 21 hos Rawlinson men träffade honom ej hemma: och 
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Diplomaten och orientalisten sir Henry Rawlinson (1810–1895).
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begaf mig från honom till Krehmer, men kom för bittida så att han ännu ej 
hunnit upp. Var d. 20 med Bergbom o. Charles på förmiddagen på en promenad 
till City, som hade en högst bedröflig o. död anblick i thy att den var så godt som 
alldeles tom på folk o. rörelse. Träffade ingen af City gubbarne hemma o. vände 
genast om hem sedan vi lämnat Bergbom som begaf sig till Unonius på middag.

- Jan. 25. Sedan jag sutit på Museum o. kommit ut på 
Tottenham Court road träffade ihop med Svensken som bor der o. gick med 
honom till baden i new Road o. tog der ett bad för 6 p. På aftonen i Exeter 
Hall att höra Mendelsohns S:t Paul som utfördes under Costas ledning.167 
Härlig musik full af Mendelsohnska quittringar o. annan effect ehuru som jag 
tyckte i vissa stora effecter som Dubbelquartetten i Elia under detta sednare 
Oratorium. Är villrådig i huru jag skall handla dåligt humör allt fortfarande 
ehuru min kroppsliga helsa är bättre än vanligt här. Intet bref hemifrån.

- Jan. 26. Hemma – vacker morgon med sol middagstiden 
regn o. storm: aftonen kall o. stormig[.] På aftonen i Saddlers Wells o. såg 
K. Henrik VIII som var för tillfället arrangerad i 4 akter.168 Phellps sjelf som 
spelade Card. Wolsey var i allmänhet en god Aktör med stor värdighet o. hof. 
Katharina en så svår role gafs till det mesta klanderfritt utan att dock göra det 
ädla intryck på mig som läsningen af stycket hade gjort på mig. På det hela 
gafs stycket ej oäfvet o. var det bästa jag åter på lång tid sett. Pantomimen 
var åter naturligtvis det värsta drafvel. Bland allt uselt tanklöst drafvel som 
jag sett kan jag knappt påminna mig någonstädes sett något så erbarmligt som 
pantomimerna i London o. det förblir mig evigt en obegriplig o. oförklarlig 
sak huru på den stora mängd scener som här finnas o. under en så lång tid 
som från julen börjandes dessa pantomimer kunna fortfara att dra åskådare. 

- Jan. 27. 1850. Söndag o. vackert väder: tog en promenad 
åt Regent park o. mötte der Egyptiern som är hos Abet o. gick med honom. 
Orolig sinnesstämning o. förstämd.

- Jan. 28. Var hos Rawlinson som jag fann nu mera till mitt 
nöje o. mycket uppmuntrade mig.

- 29–30. – Hemma o. arbetade o. äfven på Museum.
- Febr. 3. Till Greenwich med Bergbom – vackert väder ehuru 

något stormigt – träffade der Julin –
- Febr. 4. Såg en boxning på andra sidan Westminster bryggan 

– betalte en Shilling entrée – ej utan intresse – eldiga blickar i kämparne o. 
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förfärliga slag o. örfilar – stor konst, kanske för mycken dåligt o. otrefligt 
ställe – stor samling åskådare o. när vi gingo bort kommo allt mer o. mer.

- Febr. 9. Reste Bergbom bort o. jag följde honom till järn-
vägs stationen. Dåligt humör – mår illa – o. nedtryckt sinnesstämning –

- Febr. 10. Första gången i en kyrka här till afton gudstjenst. 
Hörde en berömd predikant, som ej särdeles behagade mig.

- Febr. 11. Ned till City o. tog pengar – hos Julin o. Wolff – i 
god tid hem.

- Febr. 12. I Parlaments huset i the house of Commons, hvar-
till Ianning skaffat mig billet – hörde just ingenting o. förstod föga troligen i 
anseende [till] det i akustiskt hänseende illa byggda o. i allmänhet högst usla 
rummet. Mår illa – är nedstämd o. mätt på lifvet.

- Febr. 13. Museum stängd i anseende till Ash-wednesday. 
Vackert väder – spatserade – köpte nu en snusdosa sedan jag från min första 
ankomst med svårighet hållit mig af sparsamhet från denna utgift.

- Febr. 14. På aftonen åter i the House of Commons o. hörde 
bland [andra] Lord John Russel om colonierna o. transportation. Men nu som 
förra gången gick största delen förloradt ohördt. Sömnig trött o. medtagen 
af det i dag hastigt till förfärligt fult förbydta vädret o. af den Aloe jag nu 
slutligen beslutit mig att ta in.169
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T i l l  H .  B o r g s t r ö m

L o n d o n  1 1 / 1 0  1 8 4 9 

Broder! 
Såsom jag i mitt sednaste bref från Alexandria underrättade Dig,170 steg jag 

i sistnämnda stad d. 9 Aug. om bord ett Österrikiskt Lloyd ångfartyg för att 
vända ryggen åt Orienten, der jag oaktadt all nöd jag haft att kämpa med, 
förlefvat öfver fem af de härligaste år af mitt lif. Efter sju dagars färd stego 
helbregde och lyckligen d. 16 Aug. i land i Triest. Färden var angenäm isyn-
nerhet för det trefliga sällskapet om bord så af officerare som af passagerare, 
af hvilke sednare i synnerhet min nye reskamrat en Polsk Naturforskare H. 
Tjenkowski från Peterburger Universitetet och en Engelsk Ingenieur gåfvo 
mig största nöje genom deras lärorika och angenäma samtal. Så länge vi dock 
voro på hafvet voro de fleste sjuke och först sedan vi kommit in i Adriatiska 
hafvet och till Korfu och fingo landkänning quicknade de vid. Här följde vi 
nästan uteslutande den östra kusten af detta milda och vackra haf och kunde 
ehuru på afstånd betrakta de vänliga oftast väl odlade stränderna, som lägre 
ned mot hafvet gingo i vackra veka vågor af ett starkt kuperadt höjdrikt land 
med här och der framskinande hällar och kortare bergssträckningar. Till största 
delen voro dock alla kullor klädda i vacker gröda och ju högre vi kommo upp 
desto rikare blef culturen och vegetation och befolkningen. Byar och städer 
lågo öfverallt längs stranden och skulle ej den obegränsade horizonten på vår 
venstra sida och den transparenta blåa färgen af vattnet inunder oss påmint oss 
om hvar vi voro, hade vi hällre kunnat tycka oss göra en lustresa på Rhein 
mellan dess vinrika stränder än att, såsom förhållandet var, sväfva på ett haf. 
Längst i Öster var det milda vackra landskapet begränsadt af Greklands terass-
formigt allt högre och högre uppstigande berg, hvilkas kam sken mot den 
nedgående solens aftonglans med ett underligt phantasmagoriskt sken så 
vanligt i Österlanden och gaf en belysning åt den härliga taflan, hvars like vi 
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alldrig ha i vår kuliga och ruskiga nord. Men hvar till allt detta? Jo – det är 
hit jag ville önska och råda Dig att göra Din nästa förlustelse resa då Du 
dertill får tillfälle. I Trieste, en ny uppstigande ungdomlig handelsstad dröjde 
ungefär 4 dagar – det var det minsta jag behöfde för att hämta mig ur min 
förvåning öfver det ovandt blifna Europeiska lifvet hvari, jag nästan blyges 
att tillstå det, jag ej fann särdeles fröjd att åter träda. Jag fann allt så konst-
ladt och onaturligt, allt så onödigt för mycket och jag kände det ej var med 
friskt mod jag gick tillbaka till det öfverförfinade Europa. Vår afsigt var att 
härifrån ta vägen öfver hafvet till Venedig; men de knallande bomber vi 
äfven här i Trieste dagligen och stundligen hörde kastas öfver den gamla 
upprors starriga Dogestaden gjorde vår färd dit omöjlig och ligga här och 
vänta till dess den gåfve sig var omöjligt. Vi packade oss så in i en Diligence 
och tog landvägen öfver Udine och Mestre till den gamla Universitets staden 
Padua. Om det ock gjorde oss obeskrifligt ondt att ej få komma till det 
verldsberömda Venedig, så hade vi dock någon ersättning i det vackra land-
skap vi nu foro igenom och i den beröring vi i vagnen kommo i med några 
muntra Lombardiske studenter. Vägen gick oafbrutet genom en allée, på 
hvars ömse sidor voro utom maisfält, trädgårdar af alla härliga sydfrukter 
och vingårdar. Allt vittnade att vi nu voro i Europas rikaste och mest odle-
bara land och ehuru jag i Egypten och Mesopotamien sett en vida rikare och 
bördigare jord än här, hade jag dock alldrig sett en så väl odlad och culti-
verad. I Padua dröjde vi blott en dag för att om ock som hastigast blott bese 
det gamla universitet med dess mörka lärdomsminiga auditorier och de af 
okynnige unge auditorer i allehanda figurer och namn sönder och genom-
skurna utnötte bänkar och pulpeter. Härifrån gingo vi på järnväg förbi 
Brescia till Milano. Samma rikedom och fylla i cultur och vegetation äfven 
här; vår flygande ångfärd gick genom oupphörliga och alldrig slutande alléer 
af vackraste löf träd och buskar och jag ofta önskade dessa alléer mindre rika 
och mindre täta för att ha längre utsigt öfver det härliga landet, hvilket jag 
ofta tyckte ha likhet med de bättre befolkade delar af Persien. I Milano 
dröjde vi fulla fem dagar för att få lefva åtminstone i en Italiensk stad och 
kunna bilda oss ett begrepp om Italienskt lif. Staden är i sig sjelf särdeles 
vacker mera i modern smak med breda vackra gator och dess hus och palats 
af en lätt och smakfull architektur. Af alla byggnader dock är den stora 
härliga Dome kyrkan den första och betydligaste och hvarken förr eller 

WALLIN VI.indd   230 30.12.2015   12.32



231

sednare har jag sett dess like i architektonisk skönhet, hvarken Kölner Kathe-
dralen eller Londons S:t Paul härifrån undantagna. Äfven Breras rika målar-
gallerie gaf mig flera timmar mäst hvarje dag en rik konstnjutning här jämnte 
några mindre theatrar under den nu slutna  stora la Scala Theaterns ferier. 
Det lätta intagande naturligt okonstlade Italienska lifvet och det milda ljufva 
klimatet gjorde jämnte mycket annat det litet svårt att skilja oss från denna 
högst angenäma stad; men vår väg var lång och våra kassor småa och så 
måste vi slita oss lös. Den 28 Aug. tågade vi åter af i en Diligence och samma 
dag i god tid kommo vi fram till Como vid ändan af sjön af samma namn. 
Här nu slogs en tafla upp för våra undrande ögon, hvars like i rikedom och 
harmonie i all dess mångfald jag förr ej sett hvarken i natur eller konst: det 
var en Raphaels Madonna bild, der intet drag af passion påminner om 
mensklig skröplighet och ofullkomnad – eller en bild af en Grekisk Gudinna 
huggen i marmor, hvars plastiskt fullkomnade skönhet slukar det andliga 
elementet och låter ingen strid synas mellan det och det kroppsliga – eller en 
Alegretto af Mozart der alla disharmonier gå upp som de födas och lämna 
inga skränande efterljud att vibrera på hjertats harpaspel. Allt hvad skönt kan 
tänkas i ett landskap fanns här förenadt: en insjö med bugter och vikar och 
uddar och öar och stränder uppstigande till höga berg höljda med yppigaste 
vegetation af rikaste mångfald ända till topparna och öfverallt byar och 
städer och enskilda hus omgifna af trädgårdar; och hela denna tafla åter-
speglad i vattnets blågröna transparenta yta – en bild i sanning hvars like 
man troligen ingen annorstädes kan se i verlden. Två dagar lefde vi här i all 
denna rikedom i salig glömska af den ruskiga Nord, hvartill vår färd gick och 
stego, ej utan vemod att så snart måsta lämna denna Plinii och så mången 
annan stor mans födelsestad,171 om bord ett litet ångfartyg som förde oss efter 
några timmars ångning till den lilla byn Menagio. Här fingo vi oss en liten 
vagn och gåfvo oss af till en annan lika liten by Porlezza vid Lugano sjön, 
derifrån färden fortsattes i båt till staden Lugano. På denna sjö hade vi ett 
helt annat sceneri af en mera vild naturskönhet, lika litet eftergifvande den 
af Como sjön, som ett tankrikt alfvarligt Adagio af Beethoven ett glädtigt 
lugnsaligt Rondo af Mozart. Från Lugano afsände vi våra effecter genom ett 
expeditions comptoir till Bellinzona och fortsatte sjelfve färden till fots 
öfver det härliga landet mellan Lugano sjön och Lago maggiore, öfver de 
små byarne Ponte Tresa, Rancia och Cittiglio till Laveno vid stranden af 
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sistnämnda sjö. Härifrån besökte vi de verldsberömda små öarne Isola bella 
och Isola Madre, af hvilka i synnerhet den förra är ett gelike saknande 
exempel på hvad menniskohand kan åstadkomma. Ursprungligen en kal och 
steril klippgrund är den nu förvandlad till en trädgård som visar specimina 
af alla olika verldsdelars natur; man finner här träd och växter från Amerikas 
alla särskilda climater, från Afrika och Ulimaroa172 och Lappland och alla 
andra kända delar af verlden. Och i all denna rikedom af tropisk vegetation 
ser man långt i fjerran öfver berglandskap de af evig snö och is täckta 
topparna af Monte Rosa och Simplon och deras långa Alpkedja. Härifrån 
gingo vi tillbaka till Piemontesiska staden Palanza och afväntade till följande 
dagen ankomsten af ett litet sjön dageligen befarande ångfartyg, som 
Söndagen den 2 Sept. förde oss jämnte ett stort sällskap andra passagerare 
upp till Magadino. Ännu samma afton begåfvo vi oss härifrån i en diligence 
till Bellinzona. Följande dagen gingo vi härifrån med våra emellertid här 
ankomna effecter i Diligence upp till Airolo längs den vackra men ej särdeles 
mägtiga Ticino floden. Här börjar nu uppstigandet öfver S:t Gotthards berget 
och som vi hällre ville göra denna väg till fots än i diligence afsände vi åter 
våra effecter till den på andra sidan af berget belägna lilla byn Hospenthal 
alias Hospital och började stiga upp längs den stora präktiga i underliga 
slängningar och zigzag terrass på terass anlaggda vägen. Här mötte oss nu en 
luft och en vegetation af gran och tall och lingon och blåbär, som hälsade oss 
välkomne till Nordens köld och snö. Från Hospenthal gjorde vi med en så 
kallad Führer en excursion till fots öfver Realp och den 6420 fot höga Furka 
till Rhone Gletscher, der vi sågo ishufvudet och första källan af denna sedan 
så mäktiga och betydliga flod. Obeskrifligt härlig var i aftonsolen anblicken 
af detta eviga isberg som djupt ned ifrån dalen stiger upp i långsam höjning 
till liksom ett takröst, fullsatt eller hällre brustet i torn och spetsar och figurer 
af genomskinlig blåaste is ej olika de man vanligen ser pryda de gamla 
Göthiska kyrkorna. Här tillbragte vi första natten i ett landtligt värdshus vid 
foten af sjelfva Gletschern lullade till sömns af flodens sorl, hvars redan här 
tämmeligen strida lopp vittnar om det växande barnets storhet. Följande 
dagen gick vår  väg förbi Seidelhorn upp till Grimsel toppen, der åtskilliga 
små insjöar bilda första ursprunget till Aarefloden. Härifrån har man en 
vidsträckt utsigt öfver ishöljda Alptoppar, bland hvilka dock de betydligaste 
Finster Aarhorn och die Jungfrau och det mig särskildt särdeles behagande 

WALLIN VI.indd   232 30.12.2015   12.32



233

Härbärget vid Sankt Gotthardpasset har gästats av vandrare, pilgrimer  

och handelsmän sedan 1200-talet. Fotografi från omkring 1880.
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Schreckhorn. Vår väg följde loppet af Aare genom Oberhaslidalen och redan 
middagstiden hunno vi fram till det berömda fallet Handek, bildadt af den 
här för en höjd af 200 fot nedstörtande Aare och en mindre från venster 
kommande kallad Adlenbach, hvilken just i sjelfva fallet förenar sig med sin 
hufvudgren. De båda i nästan rät vinkel samman stötande vattenmassorna 
störta ned [sic] förfärligt dån och stor kraft för den lodrät branta klippan och 
fylla hela trakten med ett regn af det uppkastade skummet, hvari åt alla håll 
i kors och tvärs regn bågar leka i bjertaste färgor. Utom oss voro här väl tjugo 
andra resande af olika kön och olika tungomål, som betraktade det vackra 
och än mer berömda och beskrifna vattenfallet, bland hvilka i synnerhet ett 
stort antal Engelsmän såsom vanligt styft spända i böxor och frack. Härifrån 
följde vägen den trånga branta dalen af Aares flodbädd, rik på vilda scener 
af brustna berg och härjningar af störtade laviner. Tämmeligen trötte efter en 
nära 11 timmars fotgång kommo vi före solens nedgång till en by kallad im 
Hof, der vi i ett landtligt värdshus fingo härberge öfver natten. Följande 
dagen den tredje af vår excursion från S:t Gotthard steg vår väg tämmeligen 
brant uppför Gadmen Thal, genom hvilken en strid bäck af samma namn 
söker sin slingriga och störtande väg ned till Aarefloden. Här mer än annor-
städes hittils syntes härjningar af den vilda Schweitziska naturen, men på 
störtraset af Laviner växte smultron och hallon och i synnerhet blåbär i 
rikaste fylla under gran och tall och de narrade ofta den gamle Nordbon från 
vägen. Ju högre vi stego desto härligare och vidsträcktare blefvo utsigterna 
tillbaka öfver den vilda dalen och de förr brantväggiga sidorna deraf bredde 
sig här uppe ut till bredare och vidare terrasser, på hvilka ängar och betes-
marker i frisk gröda visade oss ofta lifliga taflor af Schweitz’s landfolk 
sysselsatte med att nu insamla den andra höskörden af året eller att under 
sång och stötar i hornet drifva boskapen omkring på bete. Allt var mig här så 
välkändt, naturen som klimatet och skulle den egna nyckfulla drägten på 
folket och deras nationala jodeln sång ej påmint mig hvar jag var skulle jag 
kunnat tycka gå hemma i mitt eget land och plocka bär på ett gammalt sved-
jeland. I god tid på eftermiddagen kommo vi fram till Stein Gletscher, 
hvilken såsom Rhone Gletscher sträcker sig långt ned ifrån dalen upp till ett 
tak af istorn. Dock har denna Gletscher på långt ner ej ett så ståtligt jag ville 
säga göthiskt utseende som den förra. Men kanske gjorde den dåliga belys-
ningen vi här hade det mesta härtill. Vi hade nämligen knappt hunnit fram till 
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det under Gletscher foten belägna värdshuset, så började det regna med tätt 
på hvarandra följande skurar. I följe häraf blefvo vi ock tvugne tillbringa 
natten här, ehuru vi hade ämnat fortsätta vägen och än i afton hinna tillbaka 
till Gotthards vägen. Dock vi hade just ingen orsak vara missbelåtne med 
dröjsmålet. Vi förefunno här i värdshuset ett högst trefligt sällskap af Alpfolk, 
en jägare och en naturalie samlare och en prest från en närbelägen Alpby etc. 
etc. alle Schweitzare, med hvilke vi vid vårt the tillbragte en högst rolig 
afton. I nedra våningen af värdshuset hade derjämnte af det fula vädret 
kommit tillsammans en stor hop af muntert folk, Alpfolk och flyktingar från 
Baden etc. som gjorde sig en rolig om ock ganska stojande afton. Härifrån 
gick den följande dagen vår väg åter brant upp förbi den väldiga Gletschern 
till Sustenwald och åter nedåt förbi en gammal skans, Meyenschanz, der 
Fransoser och Österrikare kämpat på en särdeles trång och brant grund, till 
Wasen vid Gotthards vägen der vi inträffade före middagen med ganska 
trötta och af vår 4 dagars fotmarsch medtagna fötter. Icke som skulle jag ej 
under mina förra färder ofta haft att göra lika långa och ansträngande 
marscher; men då jag der kunnat begagna mina naturliga nakna sålor, måste 
jag här på få gånger och ställen när spänna in mina fötter i obequäma och 
hårda Europeiska skoplagg. Från Wasen hade vi tre timmar att gå tillbaka 
längs Gotthards vägen förbi die Teufelsbrücke till Hospenthal för att afhämta 
våra der lämnade kappsäckor och packa in oss i en diligence till Fluelen, der 
vi inträffade Söndagen den 10 Sept. Ännu samma afton kommo vi öfver 
Vierwaldstätter sjön på ett ångfartyg fram till Luzern; men vädret var så fult 
med täta regnskurar att vi ej kunde njuta af det här annors särdeles berömda 
landskapet. Vi funno dock någon ersättning i det brokiga och stora af som jag 
tyckte af omkring 150 själar bestående sällskap af passagerare som voro 
ombord det lilla fartyget och roade sig sjelfve och oss med hjertligaste glam 
och sång af allehanda nationala melodier. Från Luzern afsände vi åter våra 
kappsäckor till Zürich och begåfvo oss sjelfve åter tillbaka öfver sjön till 
Wäggis, derifrån vi på våra fötter i ett stort sällskap bestego det verldsfrej-
dade berget Rigi Kulm. I den tämmeligen vackert nedgående aftonsolen 
njöto vi här af den utomordentligt vackra utsigten af Schweitziska Alp och 
Gletscher land åt sidorna, och framför och närmast under oss det jämnförel-
sevis plattare landet med dess otaliga små insjöar och odlade och befolkade 
dalar. Vår quällsvard intogo vi i det här på toppen af berget anlaggda värds-
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huset vid ett table d’hote af omkring 80 personer af alla Europas olika tungo- 
mål. Natten var kall och kylig här uppe och en ruskig storm från isbergen tjöt 
öfver vår bräckliga trädbyggning så vi nu med glädje kröpo inunder de varma 
dyn eller bolstertäcken vi förut ej kunnat tåla i dessa länder. Följande 
morgonen väcktes sällskapet af en taptoo med konst och artistighet utförd af 
en af hotelets drängar på walthorn att stiga upp och se den öfver gletscherne 
uppgående solen: men morgonen var olyckligtvis ej klar; moln ströko öfver 
landskapet långt under våra fötter och betog oss all vidsträcktare utsigt så vi 
funno för godt utbyta utsigten mot ett varmt morgon caffe. Härifrån stego vi 
ned till den af en Lavin för några decennier sedan förstörda byn Goldau och 
vidare till Art vid sydliga punkten af Zuger sjön, derifrån en deligince eller 
rättare omnibus vagn förde oss längs den vackra sjöns östra strand förbi den 
gammalmodiga staden Zug till Horgen vid stranden af Zürcher sjön. Härifrån 
satte vi åter med ett ångfartyg öfver till Zürich en af Schweitz betydligaste 
städer och hufvudstad i Cantonen af samma namn. I allmänhet tyckte jag 
stränderna  af denna sjö voro de bäst odlade och befolkade jag härtill sett 
åtminstone i Schweitz; men landet blef ock lågländare och sluttningarne 
nedåt sjön bestodo här af åker då vi hittils nästan uteslutande sett blott äng 
och betesmark. Stränderne närmast vattnet voro upptagna af fabriker och 
byggnader och rörelsen äfven på sjelfva sjön var lifligare än annorstädes. I 
Zürich var nu Marknads messa öppnad; men ehuru jag blef der närmare 5 
dagar kunde jag ej finna särdeles lif och rörelse på den, ej ens så stor som 
hos oss på vanliga marknadsdagar. Det enda uppbyggeliga jag kunde se här 
var Tyskens småaktiga krämarsinne lysande fram i leksaker och andra Nürn-
bergar artiklar, hvilka med uteslutande af nästan alla andra fyllde stånden 
och gatorna. Ovillkorligen här såsom sednare på Francforter marknads-
messan föll mig alltid vårt gamla ordstäf i sinnet: hvad gör ej Tysken för 
pengar! ehuru jag nu gaf det annan tydning än jag förr gifvit det i min 
barndom. Zurich är för öfrigt en vacker och intressant stad och i åtskilliga 
nyare inrättningar här som i den nya Kanton skolan och det nya Hospitalet 
lyser fram en anda för progression i det verkligt nyttiga och sanna och ända-
målsenliga, som jag föga längre fram kunde varseblifva. Här nu skiljde jag 
mig från min reskamrat. Han hade beslutit att stanna här för några dagar, 
kanske veckor för att profitera i sin vetenskap af en här bosatt berömd 
Physiolog D:r Nägeli och som jag i mina saker fann här platt intet hade jag 
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ingen anledning att dröja. Lördagen den 15 Sept. således slogo vi ett hjertligt 
afskedshandslag med hvarandra efter mer än en månads ressällskap och jag 
rullade af i en diligence till Schaffhausen. Min väg hade väl varit närmare 
och bequämare och billigare öfver Basel, men jag måste offra denna omväg 
åt Europeiske Resandes och egen fåfänga, som ej tillät mig fara förbi detta 
verldsfrejdade vattenfall. Fröjden var dock ej nu såsom alldrig stor öfver 
tillfredsställandet af egen fåfänga. Vi ha i Finland många fall utan namn, som 
äro större mägtigare och vackrare än detta: enda företrädet här voro de 
vinbevuxna stränderna och de rikt odlade landen rundt omkring. Från Schaff-
hausen reste jag åter i diligence öfver det rika Baden och Breisgau till Frei-
burg. Allt var nu här stilla och lugnt, der för kort tid sedan uppror rasat och 
det enda som ännu syntes deraf voro truppafdelningar, som rörde sig åt alla 
håll så här som längre fram ännu mera på Järnvägen.173 Härifrån byttes nu 
hästkraft mot ångkraft och på blott några timmar tillryggalades den långa 
sträckan till Heidelberg, der jag hade beslutat att stanna öfver för en natt 
eller två för att se den för dess sköna läge och för sitt oformligt stora vinfat 
berömda gamla Universitets staden. Jag var ock nöjd att jag så gjort; ty de 
4–5 timmarnas färd på järnvägen hade tröttat mig mera än lika många dagars 
färd på kamel. De otaliga föremål och landskap som flyga förbi på en sådan 
färd och hvarje ögonblick förändras utan att man kan fasthålla och rätt 
uppfatta ett enda fann jag tusenfallt mera tröttande och mattande än öknens 
och hafvets evigt enahanda. Så var mig en natts hvila i Heidelberg och en 
morgons kringgående till dess sevärdigheter högst välgörande och god. Den 
18 Sept. afgick jag härifrån och blott en eller två timmars ångning bragte mig 
till Frankfurt, omotsägligen den vackraste stad jag hittils sett i Tyskland. 
Musik kunde njutas här minutligen och den ganska god och varierad – än ett 
Militär corps som utförde sina marscher och potpourrier med en precision 
och en aplomb som alldeles förvånade mig vid minnet af våra musik corpser 
– än en quartett eller septett eller annan mångtett af trasiga gatmusici som ej 
gaf efter de förre – än en harpospelerska eller guitarre lekerska som accom-
pagnerade antingen egen sång eller eget litet barns Violine eller flöjt – öfver-
allt och hvarje stund var musik och hvarje morgon väcktes jag deraf och 
hvarje afton lullades jag till sömns deraf. Skada blott att allt var nymodig 
Straussisk eller Italiensk musik. Här var nu äfven marknadsmessa och ehuru 
jag på den ej såg annat änn producter af tyskens små[a]ktiga krämar sinne, 
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så var dock den anledning till sammakommet folk och theater och baler etc. 
af nöjen som jag alla i förbigående besökte. Tredje dagen fortsatte jag min 
resa på järnvägen fram till Mainz och här nu såg jag för första gången Rhein 
i dess storhet. Dock jag hade tänkt mig den helt annorlunda efter allt hvad 
jag hört talas och sjungas om den. I jämnförelse med Nilen och de förenade 
Tigris och Euphrat förtjenar Rhein här knappt namnet af bäck. Från Mainz 
tog jag ångbåt gerad till Köln. Du känner dessa trakter bättre än jag; så 
vackra de äro och ehuru ansedda som de skönaste och fruktbaraste i Tyskland 
kan jag ej säga att de gjorde särdeles intryck på mig. Var det derföre mitt 
sinne redan var slöadt af det myckna jag i ilande förbifart sett eller var det 
emedan Comos härliga landskap med all dess rikedom och fylla ännu låg i 
mitt sinne, jag såg i naturen och culturen här dock blott fattigdom i jämnfö-
relse med Lombardiet och intet af den storartade vilda natur jag njutit i 
Schweitz. Öfverhufvud måste den som vill njuta af Tysklands natur ej komma 
från Söder; han bör komma från vår fattiga Nord och så genom Tyskland steg 
för steg bereda sig till Italiens och Söderns rikedom och milda klimat och 
blåa himmel. I Köln hade jag lyckan få höra Beethovens Fidelio utförd af den 
klanderfriaste orchester och väl om ock ej brillant spelad och sjungen af ett 
tyskt theatersällskap. Det var nästan den njutningsrikaste afton jag än haft 
sedan min återkomst till Europa och jag kan säga för första gången jag kände 
mig glad att vara här tillbaka. Härifrån gick min väg åter med ånga till 
Aachen och efter en der genomhvilad natt vidare till Brussel. Här var jag nu 
åter inne i det franska elementet och efter den tyska trögheten och tåpigheten 
kan jag ej neka att den lätta okonstlade franska gracen åter slog an på mig. 
Jag kom i rättan tid att få höra Boildieu’s Opera Hvita frun; men ehuru af 
franskt ursprung och spelad af Fransmän kan ej säga att den här gjorde 
särdeles intryck på mig. Fransoserne äro inge Operister och inge sångare, de 
äro för store parleurer och recitatörer och declamatörer för att vara det och 
de platta för mycket af sången till declamation. Man höll just på att här nu 
fira festen af constitutionen och under nästan fyra dagar jag var här spatse-
rades dag och natt igenom med musik och sång och parader och illumina-
tioner och fyrverk och lekar och baler etc. Staden var full af Belgier och 
utlänningar så att jag till och med måste dela mitt rum med för mig alldeles 
främmande folk. För öfrigt var det en bland de vackraste och äfven åtmins-
tone till det yttre rikaste och luxuriösaste städer jag sett till sin största del 
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Den halvfärdiga domkyrkan i Köln fotograferad 1855.
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ombyggd till en fullkomligen ny stad med blott här och der framstående 
monument från en äldre tid och en äldre smak. Äfven hade jag äran se kungen 
sjelf en dag då han red genom de från hela Belgien för denna fest hit insam-
lade national eller civiltrupper. De voro i sanning en ståtlig militär och hvart 
och ett regemente hade sin musik corps, som alle utgjordes af fullkomlige 
mästare på sina instrument. Alldeles villig och förbryllad i mitt hufvud 
ungefär såsom på vår 1840 års Jubileum174 begaf jag mig den 27 Sept. här- 
ifrån på järnvägen till Antwerpen och afväntade i denna gamla högst intres-
santa stad ett Engelskt ångfartygs afgående den 30 derifrån till London, der 
jag följande dagen ankom. Och NU är jag således här i verldens nya Babylon. 
Till min stora tillfredsställelse finner jag dock mig tämmeligen väl hemma-
stadd; med min karta och mitt compass ger jag mig fullkomligen trygg ut på 
färder i dess labyrinther och kommer öfverallt till rätta så väl med språket 
som med allt annat och sedan jag första dagarne fått betala mina lärpengar åt 
Cabmen och hotel som jag dock alltid med min i Orienten gjorda skola 
afprutade till hälften af det först fordrade, tänker jag numera ej komma 
behöfva ge ut något onödigt i den dyra staden. Obeskrifligt fröjdade mig att 
erhålla Ditt vänskapsfulla bref och vidfogadt creditiv. Jag har allt från Basra 
ännu skräcken i böxorna för orättgående affärer, och scenerna från sist-
nämnda stad sväfvade allt i mitt sinne till dess jag fann vårt Consulat och 
bröt Ditt bref och fann all right. Ett annat bref från Geitlin som tagit omvägen 
till Egypten träffade mig äfven här med goda nyheter. Så är åt alla håll all 
right, blott jag kan finna möjlighet att stanna här öfver vintern. Utom det att 
jag verkeligen fruktar så plötsligt komma tillbaka till en Finsk vinter, ser jag 
att här finnes för mycket för mig i vettenskapligt hänseende att lämna på 
någon månad eller så. Jag bor nu i privat hus hos en enka med en son af 
omkring 20 och en doter af omkring 18, som äger en ganska vacker om ock 
slarfvigt och vårdslöst utbildad talent på piano; har således yppersta tillfälle 
att vinna öfning i Engelskan jag alltid älskat så mycket. På mitt creditiv har 
jag lyftat 20 £, men torde snart behöfva mera i anseende till de stora kost-
nader jag haft för mitt equipement. Från de nödigaste linnkläder börjandes 
till fracken och surtouten har jag måst lägga mig till. Dock tror jag de öfriga 
30 £ skola räcka mig till slutet af året och kan jag stanna här till våren torde 
återstoden af tertialet räcka, blott Du sedan vill hjelpa mig hem. En gång der 
hemma hos Eder – kommer dag kommer råd och jag hoppas till Din mig 
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outtrötteligt visade godhet att Du förlåter mina lika outtröttligt upprepade 
klappningar på Din dörr. – När Du hedrar mig med bref haf godheten adres-
sera dem till Ryska General Consulatet emedan jag med mitt oroliga nomad 
sinne troligen ofta kommer att flytta mitt tält och min boning från ena hållet 
till det andra af Londons stora öken för att njuta af betet der det för tillfället 
finnes bäst. Träffar Du Geitlin säg honom att jag med första skall skrifva. Jag 
är nu mera ej långt borta från Eder och hoppas oftare än förr kunna få och ge 
underrättelser. 

London 11 Octob 49 G.A Wallin.

T i l l  G .  G e i t l i n

L o n d o n  2 6 / 1 0  1 8 4 9

Broder! 
Redan tre långa månader från vår älskade Orient och af dem nära en här i 

London, tyckes jag bordt funnit ett tillfälle att härom underrätta Dig och 
derjämnte, efter mina nu så snöpligt slutade vandringar i våra förste Fäders 
paradisland, sända Dig en general tack för alla de så vänskapsfulla bemö-
danden Du gifvit Dig att bringa Din vän under hans ströftåg bland bedui-
nerne till ett bättre byte än han nu hämtar med sig. Men under mina färder 
öfver continenten hade jag så mycket att se och begapa och resa att jag efter 
slutad dag alldrig förmådde mer än med kortaste ord teckna upp hvad jag sett 
och beundrat. Efter 6 år förlefda i ett fritt okons[t]ladt natur lif, kan Du lätt 
föreställa Dig huru det civiliserade bildade Europa skulle förvåna mig, ja jag 
kan nästan säga att allt var mig här nu åter mera främmande än Orientens 
förhållanden varit det vid min första ankomst dit, och, hvad nästan blyges 
mig att tillstå, jag tyckte jag ingen anledning hade att glädja mig öfver bytet. 
Så gick den ena dagen efter den andra under resor ända tills jag anlände här. 
Nu fick jag åter andra bestyr. Sedan jag några dagar först sett mig omkring i 
detta förfärliga Babylon och så orienterat mig att jag ej behöfde frukta deri 
tappas bort och sålunda slösa onödiga pengar på hyrkuskar, hade jag att sätta 
min garde-robe i ordning så godt min cassa tillät och se mig om efter privat 
boning för att undvika de dryga Hotel utgifterna. Härmed förgingo långa 
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dagar och sedan kom jag mig in i British Museum och der till studerande af 
några arabiska manuscript om Arab stammar etc. hvarmed jag allt ännu är 
sysselsatt troligen för längre tid. Så med mycket annat har jag alltid blifvit 
dragen från min alla dagar hysta god afsigt att skrifva till Dig. Men som vi 
nu äro närmare till hvarandra hoppas jag vår brefväxling kan bli lifligare än 
hittils. Vid min första ankomst hit hade jag nöjet emottaga Ditt bref från 
Ristmäcki. Det hade tagit den långa omvägen till Alexandria; men var här i 
rättan tid att bjuda mig välkommen tillbaka till Norden. Du ger mig goda 
underrättelser och glada tidningar deri, att behöfvas hemma till harm för 
ingen; men budet Du ger mig att med första möjliga vända näsan mot vår is 
och snö skrämmer och modfäller mig. Efter ett så långt lif uti varma länder, 
vid hvars climat jag tror mig fullkomligen hafva förvänt min kropp, har jag 
nu lika stor fruktan att gå till Norden som jag förleden sommar hade att gå 
till Masḳaṭ och ehuru äfven här climatet är hårdt och ruskigt är det dock vida 
mildare än hos oss och vida drägligare för mig till en början.175 Men icke 
allenast detta: äfven i annat hänseende tror jag en vinter sejour här skall bli 
mig af största nytta i vetenskapligt hänseende och står Du på Din stränga 
fordran att se något hucusque ineditum176 publiceradt och uppslaget på vår 
svarta Universitets tafla och försvaradt af Din vän för att rädda honom från 
att svälta,177 så vet jag i sanning ej huru detta skall låta göra sig hemma hos 
oss utan att åtminstone hämta materialierna ut i från. Hvad ”fåfänga funde-
ringar och kullslagna mjölkkrukor” beträffar,178 så vete Herren att jag gjort 
hvad jag kunnat att fundera mig ur de förra under mitt fåfängslösa lif i Öster-
landen; men huru de sednare åter skola hoplappas är svårare att finna: ädle 
vänners erkännande af misslyckade sträfvanden gör det ej. Hvad mitt arma 
skägg beträffar så står det ännu på sitt ställe, ett vittne, om Du vill, på min 
fåfänga eller på Englands; men folket gapar derpå och flickorna skratta deråt 
och jag behöfver hela Nordbons stabbigt fåfän[g]liga envishet och hela en 
Arabs kärlek till sitt skägg för att ej offra det på Etiquettens altare med 
rakknifven. Hvad orientaliska och kufiska mynt beträffar som Du ofta i Dina 
bref anmodat mig uppköpa, så kan väl den som drifver derefter finna dem i 
synnerhet hos Judiske växlare i städerna, men jag hade Gud nåde! alldrig 
mera än jag behöfde från hand till  mund och så har jag lika litet vågat mig 
på jagt efter mynt som efter böcker; ty Sheikh Saʽdi säger: Lejon hjertats klo 
är knäckt trånghandad man, och stolta modets hand i nådens band bär han.179 
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Af de förra har jag ej i mitt våld mer än två små kufiska ett i silfver och ett i 
guld och af de sednare äfvenledes högst få. Det har ofta svidit mig i hjertat i 
synnerhet i Baghdad och Persien att ej kunna jaga efter dylikt; ty der stå de 
att sökas och finnas mycket mer än i Egypten och Syrien; men hvad var att 
göra? Se men inte röra. Den Aufschwung Du tror Orientaliska literaturen 
skall kunna taga vid vårt Universitet kan jag ej gärna annat än förlikna vid 
en Gof poets: ”fjerran åska, hvars blixt jag knappt kan se.”180 Utan manu-
script, utan böcker, utan någon utsigt för dem som offra sig åt dess studium, 
ser jag knappt annat än Din högsinta finska charakter i detta hopp och denna 
förtröstan. Hvad på mig beror ser jag med stor försagdhet på mina krafter. 
Under sex år har jag nära nog glömt mina gamla i skolan inprackade 
kunskaper af Latin och annat och i den brist jag under denna tid lidit på alla 
Europeiska böcker har jag i intet äfven i Våra saker kunnat följa med vår tid. 
Sålunda blottad på all academisk lärdom, med halfförfallen grund och half-
byggdt hus ser jag ej utan fruktan mot den stund, om den engång slår, då jag 
från chatedren skall försvara ett hoplappadt arbete. Dertill kommer att mitt 
rörliga lif under dessa långa år har gjort mig obenägen till kammarlifvet och 
stolen och under den korta tid jag här nu studerat på Museum har jag ännu ej 
kunnat återvinna smak derför. Dock Herren styre till det bästa: khad Allah 
gâb Allah alḥamdo lillah.181 Ditt råd att komma hem öfver Odessa måste Du 
ursäkta mig ej hafva följt. Jag fruktade för mycket för kärran den långa 
vägen från Odessa till Petersburg och Rysslands enformiga slättland och 
hade för stor längtan till London för att ta den af Dig föreslagna väg. Jag 
tänkte först gå gerad på ångfartyg från Alexandria hit; men då jag besinnade 
att jag för samma pris kunde ta vägen genom Europa föredrog jag den så väl 
för att stärka min kropp och förlusta mitt sinne som för att genom betrak-
tande af främmande nationer och land utbilda ideer och småningom lefva 
mig in i det gamla mig ovant blifna Europeiska lifvet. De löjliga revolutions 
lekar West Europas bytingar lekte i Baden föllo mig ej alls i sinnet; jag tänkte 
fastmer jag ofta kunde komma i någon rolig situation och något putslustigt 
äfventyr med dem och så bidrogo de mera till mitt beslut att ta denna väg än 
de afskrämde mig derifrån. Jag hade ett godt ressällskap i en ung Magister 
från Petersburger Universitetet H. Tjenkowski, en naturforskare som för 
Museum och för Geogr. Sällskapet i Petersburg gjort en nära två års lång resa 
i Central Afrika. Vår väg gick öfver Trièste förbi det just då bombarderade 
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Venedig till Padua och Milano. Vidare öfver Como och Lugano och Maggiore 
sjöarna till Bellinzona och uppför S:t Gotthard. Härifrån gjorde vi en liten 
excursion till fots till Rhone Gletschern öfver Furka och sedan öfver Grimsel 
genom Ober Hasli och Gadmen och Meyen dalarne öfver Sustenwald till-
baka till S:t Gotthards vägen. Vidare öfver Veirwaldstädter [sic] sjön och 
berget Rigi Kulm och Zürcher sjön till Zurich. Här stannade min kamrat efter 
mig och ensam fortsatte jag färden öfver Shaffhausen och Freiburg i Breisgau 
och derifrån på järnväg till Heidelberg, der jag tillbragte två nätter. Härifrån 
gick vidare på järnvägen till Frankfurt, der jag dröjde nära tre dagar och 
vidare till Mainz. Härifrån ångade ett fartyg mig på den vinrika Rhein till 
Köln och härifrån ångvagn till Aachen och Brüssel, der man just höll på att 
fira Septemberfesten till åminnelse af den erhållna constitutionen. Här dröjde 
jag tre dagar för att begapa de otaliga massor som från hela Belgien samlat 
sig hit för att ha roligt. Rörelse och skrik och hojt var nog; men glädjen och 
fröjden? Den har jag blott sett i den fattige Beduinens tält omkring afton-
brasan vid Rabâban och caffet. Härifrån gick min väg till Antwerpen åter på 
järnväg och derifrån öfver grumligt ruskigt nordiskt haf på ångfartyg till 
London, der jag inträffade den första i denna månad. Och hvad skall jag 
berätta och säga Dig från  hela denna färd? Att ge Dig någon utförligare 
relation deraf skulle säkert bli Dig lika tråkigt att läsa som mig att skrifva. 
Jag måste blott i kortaste ord säga att jag ej hade så mycken fröjd deraf som 
jag väntat. Om jag i Orientens stadbefolkade land blef trött af den eviga 
förstörelse, som öfverallt mötte mig, så kände jag mig här ofta kanske mera 
trött af det öfverallt och evigt återkommande öfverflödet och den flärdfulla 
luxus, hvari den fåfänge Européen är snärjd. Men icke allenast detta förund-
rade mig; än mera folkets eget konstlade och narraktiga väsen. Det gick an 
ännu så länge jag lefde bland Italienarne. Med all deras tillbakagång eller 
stagnation i bildning och civilisation ha de ännu bibehållit sina store förfä-
ders ädla charakter och fina sinne för hvad naturligt skönt och anständigt är. 
De ha bibehållit sin attiskt plastiska harmoniska natur: äro naturligt artige 
och gode och naturligt gemene och onde. Det är svårt att beskrifva hvilket 
angenämt intryck alltid sällskapet med Italienare och Fransoser gör på mig 
som på hvarje annan åtminstone för de första dagarne och huru förfärlig 
sedan den Germaniska och Nordiska björnnaturen förekommer en då man 
kommer öfver Alperna bland de klumpiga och tölpiga Schweitzarne och 
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Tyskarne. Jag åtminstone tyckte mig nu först rätt kunna förstå huru Italie-
narne kalla Transalpini barbarer och ge en och samma betydelse åt de bägge 
orden. Då hos Söderns Romaniska folk såsom hos Orientalarn allt är natur 
och just derföre grace och behag, är hos Germanarn allt tillgjordt sjelftillska-
padt och just derföre, halft som det blifvit tölpighet och tillgjordhet. Men 
icke allenast i menniskans eget väsende uppenbarar sig denna motsats, äfven 
i konstverken och, jag ville säga i sjelfva naturen. Se den härliga oöfverträf-
fade Domen i Milano, och se den bortstudioserade tillkrocklade Chatedralen 
i Köln! och Du skull[e] säkert instämma häri. Den förra ett helgjutet harmo-
niskt konstverk med trädgårdar af torn och pelare och pyramider, der intet 
stör och intet vill studeras och läras för att njutas af blick och sinne, en 
Greklands bildstod, en Raphaels tafla, en Mozarts Symphonie på Architectu-
rens konstspråk. Den sednare en borttrasslad virvarrig Medeltidens legend i 
krumeluriga gammalgöthiska bokstäfver: på hvarje sida öfverst tecknadt 
tankspråket: studera, grubbla, förstå och sedan njut. Och ynglingen grubblar 
och tuggar på det gamla manuscriptet och tycker det är så förfärligt vackert 
de mörka bombastiskt ord vridningarne han ej förstår: han svär på att han är 
förtjust; men med allt det ställer han visligen den gamla legenden på hyllan 
och går ut och söker sin fröjd i kämpalekar och bordaspel. Så blef ock 
Kölnerdomen undanställd och lämnad och den står nu der half eller tredje-
dels färdig hällre en skam för Tyskland än en ära eller fastmer ett järtecken 
på olika tiders sträfvanden och anda. Så kom ynglingen tillbaka från långa 
färder och pröfvanden i främmande land och ville åter frästa på den gamla 
legenden. Han tuggar på den igen och tror Du han skall nu komma till slut? 
Jag tror det ej. Hvem har fått slut på andra delen af Goethes Faust oaktadt 
alla dess comentarier? På ynglingens grund af luft slott bygger ej mannen sitt 
hus. Medeltidens riddare böjde knä för den sköna; nu tidens man gör det ej 
för det sköna. Hvad mera gaf mig största nöje under mina färder i Europa var 
besöket i Målar gallerierna, hvaraf i synnerhet Milanos berömda och härliga 
Brera. Men min tid var nästan för korrt utmätt eller var mitt tröga sinne felet. 
Jag kan i allmänhet ej njuta länge på en gång och två timmar äro mig redan 
vanligen för mycket i ett sådant Cabinett. Å ena sidan kunde jag ej nog 
förundra mig öfver de vanlige Europeiske Touristerne, hvaraf jag äfven här 
hade tillfälle se några exemplar af de vid nu ingående saison till Södern 
strömmande Engelsmän. De frossa från njutning till njutning dag ut och dag 
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in från solens uppgång till dess nedgång utan att någonsin synas trötte eller 
mätte och jag arme beduin lade mig hvarje afton tröttare än då jag uthungrad 
och uttörstad och utplundrad förleden våras kom fram till Damascus efter  
tio dagars färd i öknen. Å andra sidan dock tyckte jag mig ej alls, såsom förr 
var fallet med mig, behöfva afundas desse arme turisters lott. Spände i frack 
och böxor löpo de omkring på Schweitz’s Alper och Milanos gator ofta arm 
i arm med sina quinnor och salongleendet eller spleens trumpenhet i deras 
miner visade att de hällre gjorde en mode resa än en lustfärd. Hvad jag näst 
konstnjutning i Målar cabinett och Theatrar, för hvilka sednare dock ännu 
saisonen ej var inne, hade största fröjd af voro de rikt odlade fälten, ehuru 
mäjade åkrar och gulnade af vinden kringkastade blad påminte att jag ej 
mera var i Egyptens eviga vår. I synnerhet trakterna omkring Lombardiets 
sjöar Como och Lago Maggiore voro utan tvifvel de härligaste landskap jag 
sett. Från Trieste ända hit upp hade vi vare sig i Diligence eller på järnväg 
färdats oupphörligen genom alleer och trädgårdar genomskurna af små 
vattenledningar och bäckar med en vegetation lika yppig och frisk som 
öknens fattig och skral. Schweitz’ landskap gjorde mindre intryck på mig 
med deras storartade natur. Om jag undantar Gletschernas härliga i aftonso-
lens glans underligt skimrande torniga och spetsiga kammar, låg öfver det 
hela en för kall alfvarsam Nordisk natur, som alldrig rätt vill smaka den som 
kommer från söder. Jag sökte och ville förtjusas af de stora gran och tall 
skogarna med deras smultron och blåbär och hallonrika hedar; men förgäfves; 
doften af Citron och pomerans låg i mitt sinne och de resliga palmerna stodo 
för mig och hviftade sina rika kronor för öknens milda fläktar. Här var allt 
köld och regn och dimma och snö och naken som jag nästan gått i Östern 
måste jag här palta in mig i tunga och tjocka kläder. Allt detta tycker Du 
troligen är öfverdrift och tillgjord sydlighet och jag tycker så stundom sjelf; 
men det är dock sannt. Jag förvånas sjelf nu hvilken ond verkan och nedstäm-
mande inflytande fult väder har på mig och de första dagarne här i Londons 
dimmiga och rökiga climat då jag på 8 dagar ej sett solen förebrådde jag mig 
oupphörligen min dåraktighet att ej hafva blifvit i Östern för mitt öfriga lif. 
Mitt första göra här i London sedan jag fått mig stadigt tak öfver hufvud och 
orienterat mig i dess labyrinth, var att komma in i British Museum och se 
hvad der fanns af orientaliska saker. Jag hade ingen svårighet att vinna min 
afsigt men utbytet förekommer mig ej så rikt som jag väntat. Bland Manu-
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Läsesalen i British Museum som den såg ut 1875. 
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script jag hittils ögnat är: kitâb nehâiét alʽarab fî maʽrifát alʽarab af Shihâb 
aldîn alḳalḳashendî almaṣri ett alphabetiskt register eller lexikon öfver 
Beduin stammar, hvari jag dock ej finner namnen på alla dem jag sökt.182 Här 
är deras afstamning och till en del deras boningsplatser i öknen uppgifna. 
Vidare åtskilliga geographier, der jag sökt namnen på de ställen i öknen jag 
besökt. Åtskilliga har jag funnit men flera äro de jag ej funnit upptagna i 
dem. Kanske kommer jag att gå till Oxford, hvars orientaliska samling skall 
vara rikare för att se hvad der står att göras och completteras. NB om min 
kassa medgifver. Åtskilligt annat torde ännu stå att finnas i London; men 
hittils har jag än ej hunnit få reda derpå. Kan Du uttänka något medel att få 
hit öfver till mig de bref Du haft godheten införa i våra tidningar? Att sända 
dem med posten torde bli för dyrt. Jag kunde kanske kunna behöfva dem här 
för att få ihop något till tryck. Tror Du jag skall kunna få bli här öfver 
vintern? Jag har en förfärlig skräck att före vårens och en varmare årstids 
början komma tillbaka till Finland utom det att jag som sagdt kan profitera 
här så mycket i Orientalia. En arabisk bekantskap har jag här; en Grekisk 
köpman från Kairo, med hvilken jag har tillfälle tala vårt kära arabiska. Min 
klena cassa tillät mig ej att uppfylla min käraste önskan att nämligen ta med 
mig en beduin till följeslagare vän genom Europa. Någon dag efter slutad 
lection haf godheten gå till Borgström och bed honom före innevarande års 
slut öfversända mig de återstående 50 £ af mina pengar så jag kan ha dem här 
omkring jultiden. Till dess inser jag de pengar bli slut jag nu har här till min 
disposition. Ej en kop. har jag slösat på cigarrer eller vin eller porter eller 
böcker; blott 8 Sh. Eng. på theatrar och med allt det ha 50 £ ej räckt mig 
längre än tre månader. Skrif snart och underrätta mig om Universitetets 
förhållanden och alla andra och låt vår brefväxling numera bli litet lifligare 
än förr. Ännu en gång försumma ej att skrifva snart och säga mig hvad är att 
göras. Det vore med högsta ovilja och motsträfvighet jag skulle lämna 
London och England före slutet af vintern. Säg hvad jag kan och bör göra för 
att få denna min önskan i fullbordan och tröttna ej än att hjelpa mig häri. I 
dag kommer jag in i Jurin att höra ransakningen och troligen domen öfver 
Manning och hans hustru och väntar mig således en högst intressant dag. 
Ehuru jag Gud nåde! ej mer har att skrifva Dig från öknen så hoppas jag dock 
framdeles kunna få ihop något bättre än dessa rader. 

London 26 Oct. 49 Georg.
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تلميذ تقبيل  الكرام  يديكم  وتقبيل  الكالم  بتطويل  ما يطول شرحه  والسالم  االشتياق  بعد زايد   اما 
لها مطايا نيتى التى شدت  المنوية  الطية  انا قد حصلت امل  لديكم  فالذى اعرض  العالم   يدى استاده 

ببلوغ المقصود  بلغنى  قد  سبحانه وطعالى  وانه  المحموديه  فم  بعطفة  منكم  الفراق  عند   الروحانية 
تفارقنا كالنا قاصدون جهة المورود  لما االن  بان  المعبود وذلك  التغرب  بهذا  الذى قصدته   المقصد 

 مضادة نزلت فى قارب مشحون بسعيط ونعيط  من عامة خلق هللا لم ادر اى هوزهم واى دينهم
الركاب وغيرنا كانا من  انا ونصرانيان  اال  القارب  فى  بطولها وتسحروا جميعهم  ليلتنا   ومشينا 
اظهرنا فى فيه حتى  السفر ومجودين  فى  ناويون على صيام رمضان واصبحنا مستمرين   كلهم 
 اسكندرية و قد زعلت من بالدة رفقاى و عبوس وجوههم على صعوبة الصوم عليهم وصاروا
امورهم وحقيقة حالهم الى  اذا نظرنا  اناسا  المسلمين  بين  ان  افطارى وقال بعضهم   يتحدثون فى 
قولهم من حيثيات ووجوه النصارى وقد صدقتهم  العن  المالحظة رايناهم اردى من   وتدققنا فى 

بالكالم النى متعزم على السكوت وطول اليه  المشار  انا   كثيره لكن ما اجبت لهم مع انى فهمت انى 
الى اسكندرية نزلت هنالك فى خمارة وقعدت الى احد منهم ولما وصلنا  لفظة   الدرب ما لفظت 

 فيه ١٦ يوم وقد شاهدت فى اثنا تلك ايام موت محمد على رحمة هللا عليه وموكب جنازته وبعد
 ذلك ركبت مركب دخان وسافرنا وقطعنا بحر الروم على عرضه الى اخر حده الشمالى فى ١٦

البحر بها [سيك] من جهة  بها  بليدة جليلة تحيط  إتِرئيست وهى  لها  يقال  مينا   ايام وارسينا فى 
الجبال جنائن وصفوف كروم ورياض تلك   الملح والثالث االخر جبال شامخة ممتدة فى وسواهق 
الواحد مشرف على مبنيةفى سطوح معمولة   من جميع خضار واشجار مثمرة وغير مثمره وهى 

 االخر حتى تعلو راس الجبل وهى طالعة من تحت الى فوق فى صورة سلم طويلة وبعد ۳ ايام
المشرفة على تلك المذكوره  الجبال  الخيل ورقيت  باربعة من   سافرت من هنالك فى عربة مجرورة 
ݒَُدوَوا وهى من اإليتاليا ومشهوره ݒادوا  بليدة اخرى تسمى  الى   البليدة وبعد سفر يوم وليلة وصلت 
تبتدى سّكة حديد هنا  فقط ومن  يوما  فيها  العلوم وتريضت  فيها عموم  يتعلم  وقديمة  كبيره   بمدرسة 
لقاعة تسع نيف عن ٥٠ قاعد فى عربة مشبهة  \ وانا  الفرصة وسافرت عليها   تستانف واغتنمت 

انهن التى نفوت منهن ونعاقبهن والظاهر  انا ماشيون اال من االشجار والبيوت   نفر وما اشعر 
انهم يمدون على وجه االرض السكة  تلك  يتحركن ويفوتن منا فى غمضة عين وتركيب   بذاتهن 

العربات الحديد ويلبسون عجل  القاعة قضيبين من  تهتز ارضية  ان سهل  الى   وهى ممهدة ومسّوية 
لبعضهن ويعلقونهن  بويت  كناية عن  وكل عربة  القضيبين  مطابق الواليك  بجوف   بحديد مجوف 
ويعلقون بسقيفة وشبابيك من زجاج وبسدالت وكرسى وغيرهن كراكيب االرض   بسالسل حديد 

 من هذه العربات ١٠ او ٢٠ اكثر اقل على قدر طلب المسافرين او احتياج البضايع الى بعضهن
امامهن كلهن عربة صغيره معمولة الجرة و  العربات  يقولون على جملة هاوالى   بسالسل حديد وقد 

قسم مشتمل على قسمين  الى  منقسمة  الجره وهى  وفيها معاميل حريك واجرار   جمعاها من حديد 
اربعة المحركة وثالثة  االلة  والمدخن ونفس  الموقد  اللوازم وقسمم مشتمل على   الفحم وغيره من 
ادنى وقت وبعد سفر بعض ساعات بعيدة فى  الذين يدورون ويخدمونها ويقطعون مسافة   رجال 
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القاعدة تنزهات ومياه وعمارات عظمى وهى  بلد مسمى ميالنُو وهى مدينه كبيره ذات  الى   وصلنا 
اهلها الجنائن واعجب عادات  فيها االسواق  اتفسح واتلفف  ايام  فيها نحو ٦   الكرسية  وقد قعدت 
ياكلون ضفادع وفيها سوق واسع انهم  التى شاهدتها هنالك  العادة  النصارى  قوانين  انجس   ومن 
فيه نسا عواجز وفى حضنهن زنبيل ممتأل من تلك ضفادع وهن حية وياخذن واحدة منهن  تقعد 

ثم يرمينهن فى زنبيل اخر وهن مشلوخات ومع ذلك حية وينطن فى تلك  بعد االخرى ويشلحنهن 
ترحم على اقشعر جلدى من  وقد  يشتريهن ويطبخهن  الذى  يجى  ويتحركن حتى   الحالة ويجرين 

الماعونات وسافرت من هناك فى عربة مجرورة النسوان  تلك  الضفادع وعلى فساوة قلوب   تلك 
ُكوُمو وهى على حافة بحيرة متسعة سعة لها  ينقال  بليدة  الى   من خيل ووصلت بعد نصف يوم 

عاليه محضرة جبال  الجهات  من جميع  وماها عذب وحولها  تقريبا  نوبات   محروسة مصرعشرة 
ثم البحيره فى مركب دخانيه  تلك   مبنية فى وهداتهن قصور ذات بساتين غيطان وغابات و عديت 
 بعد ذلك لم ازل اقطع دروب ما بين بالد وجبال وبحائر وانا تارة راكب عربات ومراكب وتارة

الفلح وتارة اتريض يوما ابدا بل كلها مسكونة / ومفلحة غاية   ماشى على رجلى ولم ارضا مقفرة 
اقليم يقال له اشَوْيْتْس لسان اهله  او يومين فى بلد يعجبنى ولم ازل على هذه الحال حتى اصل الى 
الدنيا اعلى واشمخ جبال  كله جبال من  االقليم  ذلك  بايتاليانى و  يتكلمون  كانوا   نمساوى ولحد هناك 
ابدا و وفى تلك الجبال برد عظيم ما يمكن اهلها  ورؤس اكثرهن مغطية بثلج ازلى وجليد لم يذب 

الموجب ادم وبهذا  بنى  الوديان معتدل مصلح لصحة اجسام  الهوا في   يسكنونهن من شدته ولكن 
البرد ومشقات ونشاط واصحاب جسد سليم وقد تفسحت فى االقليم متجلدين على   ترى اهل هذا 

 تلك الجبال قدر ٦ ايام وانا ماشى على رجلى على ثلج وجليد وتارة على مروج وياف على شاطى
 سيول وانهر نزلن من تلك الجبال فى جنادل وشالالت ويجرين بماء حام ورّجة مخوفة بين ادوية
االقليم من كل تراها مشتتة ومبعددة على ظهر ذلك  التى  المذكورة  البحائر   حرجة حتى يصبوا فى 

واينما النمساوية وقطعته على سكه حديد  الى سهل بالد  انحدرت  اإلقليم  ذلك   جهات ولما عاقبت 
اوصافها اقدر على  تفرجت فرجة عظيمة  وقد  منها  ازعل  فيها حتى  تعوقت  اعجبتنى  مدين   طببت 
النيل المبارك اال انه دون منه َرْيْن وهو شبيه بحر   بالقلم ومن اغرب غرايبها بحر يقال له بحر 

 قليال عرضا وطوال و ثيارا لكن ماء الَرْيْن اصفى واشّف ومع عذابة ماءه فما النيل اعذب وليس
 هذا بعجب اذ البحر المبارك من الجنة وقد سافرت على وجه الرين نحو ١٠ ساعات فى مركب

 دخانى وطول هذه المدة لم اشف على حوافيه اال جنائن وكروم ومزارع ومدن وقرى وليس فيهن
اليد والبالد حوله متللة من يوم كشعت من اسكندرية وصلت بايرة وال مقدار راحة   قطعة مقفرة او 

 الى بلد يقال لها انتورݒ وهى على جال بحر حلو يصب فى بحر ملح وهذا هو البحر الذى بين
 يفارق بين جزيره االنجليس وبالد غيرهم من االفرنج وقعدت فى تلك المدينة ۳ ايام / وثم مركب
وليلة يوم  وبعد  الظلمات  وبحر  باالقيانوس  المتصل  البحر  المذكور وهو خليج  البحر   نار وقطعت 
اكبر منها على وجه االرض وعدد سكانها ميليونان ونصف الى لوندرة وهي مدينه ليس   وصلت 
 ميليون وهذا قدر عدد سكان وادى مصر كلها من اسكندريه الى حد اصوان وهي انظف واضبط
مثيلها ما شفت  التى هى مشتملة عليهن  والمعابد  والقصور  والبيوت  انا  رايتهن  التى  المدن   وانظم 

تُنَّل وهى الثمس ويقولون عليها  بناياها سكه طويله منقورة فى قلب االرض تحت بحر   ومن اعجب 
يغلب نورهن على ليال ونهارا  قناديل موقدة  باقواس وقبب محكمة ونورها من   سوق عريض مسقف 
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الثمس فوق راسك تمر فيها وما تدرى ان بحر  تتفسح  بياعون وشرائون وتمشى  الشمس وفيها   نور 
 فيه مراكب كبار موسوقة وانت ماشى تحتهن فى نعم ولعب ولوندرة يوجد فيها كل شى من خير

 الدنا اظن لم ير شى على وجه االرض الذى ما تلقا فيها بشرط ان عندك دراهم كثير وهذه االشيا
العالم وافقرهم قليلة الرزق وترى فيها اغنى ناس  اقاليم فبالدها فى حد ذاتهن   تجى من برا من غير 

 ومنهم من مداخلة كل دقيقه جملة من جينيات ومنهم من ليس له كسرة خبز فى مدة ايام و لما ما
المراكب من فيهن  تطلع  البلد  فى وسط  متسعة  بحيرات  للمراكب حفروا  مينا ومورد  بالبحر   كفاهم 

ويسقن يخلصن من حمولتهن  فيهن حتى  وترسى  المحمدية  فم  قناطر  كيفية   افواه ضيقة ومسددة على 
االنعام والخيرات الى جهات متفرقه ومع هذه  ثم يكسعن ويمسين  وسقا جديدا 

Att med ord uttrycka min saknad och min hälsning skulle ta för lång tid så jag 
kysser Edra nobla händer såsom en elev kysser sin lärda mästares händer. Jag 
ämnar berätta för Er om att jag nått min önskans uppfyllelse sedan vi skildes 
åt vid slussen till inloppet av Maḥmūdīyakanalen. Han, prisad som den högste, 
har låtit mig komma till målet jag hade föresatt mig vid min avfärd och som 
jag nu nått. 

Då vi hade skilts, gående mot skilda mål, steg jag ombord på ett fartyg lastat 
med allt det som Gud skapat, jag vet inte hurdana människor och av vilken 
trosbekännelse. Vi färdades hela natten och alla passagerare på fartyget åt en 
lätt frukost före gryningen, förutom jag och två kristna som följde med. Alla 
de övriga följde Ramaḍānfastans bestämmelser. Vi fortsatte vår färd oavbrutet 
på morgonen tills vi vid middagstid nådde Alexandria. Jag var utled på mina 
reskamraters dumhet och deras dysterhet förorsakad av fastans påfrestelse. 
Då jag bröt min fasta började de ivrigt diskutera, och några av dem sade att 
det bland muslimer fanns människor som då vi närmare betraktar deras före-
havanden och deras verkliga förhållanden visar sig vara värre än de kristna. 
Deras åsikter var berättigade från många olika synpunkter och aspekter men 
jag svarade dem inte, trots att jag förstod att jag var den som avsågs i deras 
tal, för jag hade beslutat mig att tiga hela resan. Jag yttrade inte ett ord till 
någon av dem och då vi anlände till Alexandria tog jag in på ett gästhem där 
jag stannade 16 dagar. Den andra av dessa dagar tog jag del i ceremonierna 
kring Muḥammad ‛Alīs död och själva begravningsprocessionen.

Efter detta steg jag ombord på ett ångfartyg och vi reste och for över Medel-
havet på hela dess bredd till den norra kusten på 6 dagar. Vi kastade ankar i 
Triestes hamn. Det är en betydande stad omgiven på en sida av det salta havet 
och på de tre övriga sidorna av höga och vidsträckta berg. Sluttningarna till 
dessa berg bestod av vinodlingar i rad, trädgårdar med alla sorters växter och 
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fruktträd samt träd utan frukt. De var byggda på en konstgjord terrass, den ena 
ovanpå den andra ända till toppen av berget. De börjar nedifrån uppåt som en 
lång stege.

Efter 3 dagar reste jag därifrån i en vagn dragen av fyra hästar och färdades 
uppåt de nämnda höga bergen ovanför staden, och efter en resa på en dag och 
en natt anlände jag till en annan stad som hette Padua. Det var en av Italiens 
städer och känt för sitt stora och gamla universitet där det undervisas i alla 
vetenskaper. Jag följde undervisningen under enbart en dag. Där började järn-
vägen och jag fortsatte genom att ta vara på tillfället att resa med den  och jag 
satte mig i en vagn som påminde om en sal med plats för omkring 50 personer. 
Jag skulle inte ha märkt att jag rörde mig framåt om inte träden och husen som 
vi passerade hade gett intrycket av att de rörde på sig och passerade oss i ett 
huj. Järnvägen är konstruerad så att den sträcker sig längs med den jämnade 
marken så att den är jämn som golvet i ett rum. Rälsen är av järn och vagnarnas 
hjul är järnbeklädda med en urgröpning motsvarande rälsens upphöjning. Alla 
vagnar är som om de vore hus med tak; fönster av glas, jalusier, sitsar och 
andra av jordens märkligheter.

Av dessa vagnar har man sammankopplat 10 till 20, mer eller mindre, 
beroende på de resandes behov eller behovet av transport av förnödenheter. 
Vagnarna är fästa i varandra med järnkedjor. Denna samling av vagnar kallas 
al-jarra. Framför dem alla är en liten vagn helt tillverkad av järn och i den finns 
maskinen som sätter allt i rörelse och drar ”tåget”. Denna vagn är delad i två: 
den del där kol och annat nödvändigt bevaras, och den andra där ångpannan är. 
Det är ångan som sätter allt i rörelse och tre, fyra män arbetar med att sköta det 
hela. Men så tar det också bara en stund att avverka långa sträckor.

Efter en resa på några timmar anlände vi till en stad som heter Milano. Det 
är en stor stad med promenader, vattenanläggningar och stora byggnader. Det 
är sätet för Lombardiets, ett av Italiens landskap, styrelse. Det är en av de 
vackraste och mest utsökta städer som jag besökt. Jag stannade där omkring 6 
dagar, promenerande och drivande omkring på torg och i trädgårdar, förund-
rande mig över befolkningens seder. En av de kristnas mest motbjudande 
vanor är vanan jag bevittnade här, nämligen att äta grodor. I staden finns ett 
stort torg där äldre kvinnor i sin famn har en korg fylld med dessa grodor, alla 
levande, och de tar en efter en, flår den och kastar den i en annan korg. Fastän 
de är flådda lever de ännu och hoppar i detta tillstånd och rör sig tills någon 
kommer och köper dem och lagar dem till mat. Jag fick gåshud av medkänsla 
för dessa grodor och över dessa förbannade kvinnors hjärtlöshet.
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Därifrån reste jag med hästdragen vagn och anlände efter en halv dags resa 
till en liten stad kallad Como, belägen vid en liten sjö. Dess storlek är ungefär 
tio gånger fästningen av Kairo. Vattnet i sjön är sött och på alla håll omkring 
staden finns höga grönskande berg. I dalgångarna slott med trädgårdar, åkrar 
och skog. Jag tog mig över denna lilla sjö i ett ångfartyg. Efter detta avhöll 
jag mig inte från att resa längs med vägarna från stad till stad, från berg till 
berg och sjö till sjö. Somliga gånger åkte jag med vagnar eller skepp, en annan 
gång gick jag till fots, men aldrig såg jag ödemark utan allt var bebott och  
odlat till det yttersta. Någon gång stannade jag i en stad som tilltalade mig i 
en eller två dagars tid.

Så fortsatte jag tills jag kom till ett land som kallades Schweiz. Landets 
befolkning talar tyska men vid gränsen här talade man italienska. Hela detta 
land är bergigt med de högsta och största bergen i världen. De flesta av 
topparna är täckta av evig snö och is som aldrig smälter. Kölden i dessa berg 
är så hård att människorna inte kan bo där på grund av dess stränghet. Men 
klimatet i dalarna är milt och hälsosamt för människokroppen. Tack vare detta 
har människorna i detta land blivit härdade mot köld och prövningar, de är 
energiska och friska.

Jag vandrade omkring i bergen i 6 dagars tid och gick till fots i snön och på 
is, då och då vid ängar som kantade bäckar och floder, som flöt ner från bergen 
i vattenfall och forsar med vattnet hotfullt brusande i de trånga fårorna tills de 
rinner ut i de redan omtalade sjöarna, som finns här och där på ett stort område 
av landets yta. Efter att ha sett tillräckligt av detta land tog jag mig nedåt till 
Tysklands lågland och korsade det med järnvägen. Då jag kom till en stad som 
behagade mig stannade jag där tills jag blev trött på den. Jag såg många sköna 
saker som min penna inte är förmögen att beskriva.

Det mest förundransvärda av det som är förundransvärt i detta land är floden 
som kallas Rhen, som påminner om den välsignade Nilen utom att den är 
mindre till sin bredd, kortare och lugnare. Men Rhens vatten är klarare och 
genomskinligare; dess vatten är sött men Nilens är sötare. Detta i sig är inte 
förunderligt då den välsignade floden kommer från Paradiset. 

Under en resa på omkring 10 timmar med ett ångfartyg längs Rhen såg jag 
vid dess stränder enbart trädgårdar, vinodlingar, odlade fält, städer, byar; inte 
en handsbredd ödemark eller icke odlad mark. Landet omkring floden består 
av kullar, såväl högre som lägre, och på toppen av varje kulle finns rester av 
forna byggnader. 

Efter en resa på 50 dagar från avfärden från Alexandria anlände jag till en 
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stad kallad Antwerpen. Staden ligger vid en sötvattensflod som rinner ut i 
det salta havet som skiljer den engelska ön från de övriga frankerna. Jag till-
bringade 3 dagar i denna stad varefter jag korsade det nämnda havet med ett 
ångfartyg. Det är ett sund som fortsätter till den stora oceanen och Atlanten.

Efter en resa på en dag och en natt anlände jag till London. Det är en stad 
vars like i storlek inte finns i världen. Den har två och en halv miljoner invå-
nare vilket motsvarar hela Nildalens invånare, från Alexandria till Assuan. 
London är den renaste, laglydigaste och bäst organiserade av alla städer jag 
sett. Maken till de hus, slott och tempel som där finns har jag inte sett. Ett av de 
största undren är en lång väg, som grävts i jordens hjärta under Thames-floden 
och kallas för Tunneln. Det är en bred basargata vars tak är stött och förstärkt 
med valv och kupoler. Den får sitt ljus av dag och natt brinnande lyktor vars 
ljus överträffar solljuset. Där finns handlanden och försäljare, och du prome-
nerar där utan att veta att Thamesfloden med stora lastfartyg är ovanför ditt 
huvud. Där går du under dem i allsköns ro.

I London finner man allt av det goda från hela världen. Jag tror inte det 
finns någonting på jorden som du inte kan få där förutsatt att du har mycket 
pengar. Dessa varor hämtas utifrån från andra länder, för England själv produ-
cerar endast få produkter. Här ser du världens rikaste människor men även de 
fattigaste. Det finns de som varje stund kommer över massor av pengar, och 
de som inte har en brödbit under flera dagars lopp.

Då havet inte bjuder på hamn och kaj för fartygen har man grävt stora sjöar 
mitt i staden dit fartygen stiger genom trånga kanaler och slussar på samma 
sätt som vid slussen till inloppet av Maḥmūdīyakanalen. De ankrar där tills de 
har lossat av sin last. Sedan tar de en ny last och återvänder i motsatt riktning 
med boskap och jordbruksprodukter.

WALLIN VI.indd   254 30.12.2015   12.32



255

T i l l  J .  o c h  N .  W a l l i n

L o n d o n  t r o l .  n o v e m b e r  1 8 4 9 

Original saknas, publicerat i Georg August Wallins reseanteckningar 4 (1866),  
s. 360–366. 

Moder och Syster! Redan mer än 2 månader har jag varit på Europeisk 
botten, men min stundeligen hysta afsigt att skrifva eder till från någon bland 
de större städer jag genomflugit, har icke gått i fullbordan förrän nu, då jag 
kommit till längre ro och hvila än jag på lång tid haft. Jag är nu i London, 
denna all verldens hufvudstad, och ehuru jag gerna önskade vara hemma hos 
eder, måste denna fröjd uppskjutas några månader för många orsakers skull. 
Ifrån Egypten reste jag den 9 augusti och kom efter en 6 dagars vacker färd 
på det älskliga Medelhafvet till Triest – –. Från det festliga stojet i Brüssel 
var jag glad att komma till den tysta gammalmodiga staden Antwerpen, der 
jag i stillhet förlefde 3 dagar; derifrån åter förflyttade ett ångfartyg mig på 
en natt och en half dag till London.

Hvad skall jag nu säga eder om detta Babylon? Så förfärligt förekommer 
det mig dock ej, ty med min karta öfver staden och mitt lilla fick-kompass 
förstår jag redan fullkomligen väl att lotsa mig fram genom labyrinten. Med 
min goda skola från orienten förstår jag också väl att pruta med folket, så att 
hyrkuskar och boutiquiers m.fl., hvilka äfven i gamla England hafva oför-
syntheten att vilja bedraga utlänningar, icke mycket kunna preja mig. Jag har 
här gjort bekantskap med några personer som tala mitt modersmål, med en 
som talar Arabiska (ett språk, för mig lika kärt som modersmålet), äfvensom 
med andra af åtskilliga tungomål, hvilka bekantskaper ej allenast skänka mig 
nöje, utan äfven gå mig tillhanda med upplysningar. Det bästa har jag dock 
funnit alldeles på egen hand, nemligen ett trefligt hus och en stilla, aktnings-
värd familj, inom hvilken jag lefver såsom son i huset; den består af en halft 
gråhårig matmor, hennes dotter och son, dessa sednare något under syster 
Natalias och bror Augusts ålder. Sålunda lefver jag här i en ungefär dylik 
familj som vår egen och de hafva upptagit mig i sin lilla krets såsom en bland 
dem sjelfva. Kanske roar det eder att höra om mitt lefnadssätt här. I detta hus, 
liksom i nästan alla, är morgontimmen mycket sen. Ehuru jag hemma visst 
aldrig var någon morgontupp, vande jag mig dock under vistelsen i orienten 
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att alltid stiga upp med solen; men här kommer jag aldrig upp före kl. 8, och 
detta är i London mycket bittida. Efter mycket krångel har jag numera bragt 
det derhän, att jag genast efter uppstigandet kan sjelf tända upp en brasa 
på stenkol, ty sådant är oundgängligen nödvändigt; ehuru icke synnerligen 
kall, är luften dock så fuktig och dimmig att rummet utan en brasa kännes 
kyligt och otrefligt, fastän liggande emot den uppgående solen. Men ack! 
man har ingen stor fröjd hvarken af solens upp- eller nedgång eller dess 
middagshöjd, ty öfver den stora staden ligger hela dygnet igenom en sådan 
tjocka, dels af dimma, dels af rök från fabriker, att solens strålar sällan kunna 
genomtränga den. Äfven den vackraste och klaraste dag må man ej hoppas 
få se någon sol före middagstiden, och då är den så glanslös och matt, att 
den hellre liknar månen i augusti-natten hos oss eller en af qvalmets solrök 
skymd rötmånadssol. Omkring 5 dagar lefde jag här i början utan att hafva 
sett ringaste tecken till sagda himlakropp, och ännu har jag ej någonsin sett 
den så strålande att ögonen skulle hafva lidit af dess fixerande. Emedan jag 
i 6 års tid blifvit van att hvarenda dag skåda den mest ljusfulla sol, gjorde 
detta beständiga mörker till en början så obehaglig verkan på mig, att jag 
hjertligt ångrade det jag någonsin vändt kosan emot norden; men trefnaden 
och beqvämligheten inom hus (en naturlig följd af det ovänliga klimatet) 
uppvägde å andra sidan denna olägenhet och försonade mig med den. Straxt 
efter kl. 9 dukas frukosten, bestående af kaffe eller thé med rostadt bröd, ägg, 
på kol stekt salt fisk och kallt kött. Efter frukosten beger jag mig vanligen ut 
på vandringar och återkommer merendels ej förr än kl. 5 på eftermiddagen. 
Kl. 6 är vår middagstimme och nästan oföränderligt uppdukas följande 
rätter: god stek med potatis och blomkål eller morötter eller andra grönsaker, 
vidare pudding eller torta och sist ost med smör och bröd. Såväl tiden, som 
anrättningarne och deras oföränderlighet öfverensstämma fullkomligt med 
min matordning i orienten, nemligen då jag i städerna kunnat lefva efter eget 
tycke, och det är i sjelfva verket hvad jag funnit vara bäst passande i alla 
förhållanden. Här fås så utomordentligt godt, saftfullt kött, att jag ingen-
städes smakat dess like; dock lärer egentligen det Engelska sättet att tillreda 
kött vara orsaken till den goda smaken. Efter slutad middag sätter sig hela 
sällskapet omkring den i matsalen hela dagen brinnande stenkolsbrasan i en 
nätt jernkamin, och der tillbringar man en timme eller mera under samtal. 
Sedan framhemtas théet, som serveras af den unga dottren vid brasan, och 
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när vi förtärt 2 eller 3 koppar med särdeles tunnt, rostadt bröd och smör, 
underhåller oss dottren med någon glad dansmusik på piano eller litet sång, 
utan att just excellera, men väl något coquettera i båda. Omkring kl. ½10 går 
jag upp i mitt rum och antingen sysselsätter mig med arbete eller lägger mig. 
Så har tiden hittills förgått och jag har väl behöft den för att göra mig bekant 
med staden och dess localiteter; men hädanefter kommer väl största delen af 
dagen att upptagas af litterära sysselsättningar i bibliotheket.

Att med beskrifning gifva eder något begrepp om stadens storhet, rikedom 
och lyx är mig omöjligt, ty dertill måste ett brefs utrymme alltid bli otillräck-
ligt. Väl har jag förut i Paris, Petersburg och andra städer sett prakt, öfverflöd 
och storhet, men den försvinner nästan i jemförelse med hvad här råder. Men 
om ingenstädes finnes så mycken rikedom, så har jag heller ingenstädes sett 
så mycken fattigdom och trasighet som här; i hvarje gathörn, i hvarje vrå 
stå hopar af tiggare, som alla på det inventiösaste sätt försöka narra sig till 
en slant, öfverallt sitta de trasiga, smutsiga, höljda af sår eller skälfvande af 
köld, än saknande en arm, än ett ben. Denna uselhet ser man öfverallt, om 
man blott går litet bort från de stora gatorna till aflägsnare qvarter. Bland 
märkvärdigheter, som jag hittills sett, intaga den under floden gående stora 
tunneln och de ofantliga skeppsdockorna främsta rummet. Dessa sednare 
äro fulla med skepp från de mest olika och mest aflägsna trakter af verlden; 
tusentals skepp ligga der, när man vandrat sig trött omkring den ena dockan, 
utan att se annat än en skog af master samt magasiner till taket uppfyllda med 
varor, tycker man det redan borde vara nog, men i den andra finnes ännu lika 
mycket. I den tredje, fjerde och femte mötes man allt ännu af samma anblick 
och på floden korssa minutligen otaliga små ångbåtar hvarandras banor, för 
att föra passagerare till olika delar af den stora staden. Men ingen vänlig sol 
belyser denna rörliga tafla, rundtomkring råder blott mörker och rök. En dag 
minnes jag att jag middagstiden satt i mitt rum skrifvande, då hastigt en så 
tjock dimma förmörkade luften att jag ej kunde fortsätta arbetet eller urskilja 
bokstäfverna i vanlig skrift. Lifvet är väl i allmänhet dyrare än annorstädes, 
men åtskilliga artiklar, hufvudsakligen kläden och linnetyg äro billigare än 
annorstädes; förstår man konsten att rätt anorda sitt lefnadssätt och känner 
härvarande förhållanden, tror jag man kan uppehålla sig i London för lika 
billigt pris som i någon annan stad, ehuru med större beqvämligheter inom 
hus. Men nöjen utom hus äro deremot dyra, såsom theatrar och concerter; 
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priset på en parterr-biljett äfven i mindre theatrar är vanligen 3 Eng. schilling, 
ungefär lika många Svenska riksdalrar. Dock har jag ännu ej besökt sådana 
nöjen, emedan rätta tiden dertill icke är inne; den så kallade saison i London 
börjar nemligen ej förrän mot slutet af januari och fortfar i mars, april, då 
man här kan höra det bästa som i den vägen finnes i Europa. Hvad man nu 
ser och hör är allt äkta Engelskt, som i sjelfva verket intresserar mig mest. 
Men jag hade i början nog mycket göra att ställa mig i ordning beträffande 
kläder och dylikt; t.ex. mina strumpor, som i 6 år legat obegagnade, befunnos 
vara förlegade när jag åter tog dem fram. Jag måste här afvika från min 
envisa vana att bära mössa – den Egyptiska sheikhen i turban och barfotade 
Arabiska Beduinen vandrar nu omkring här i stor hatt, blankade skoplagg 
och generande frack; intet annat än det långa skägget påminner numera om 
det behagliga naturlif han en rund tid lefvat i jordens evigt solbelysta länder. 
Skägget har jag ännu ej kunnat förmå mig att offra på den bildade verldens 
fåfängas altare, men ho vet huru det framdeles kan gå med det.

G .  G e i t l i n  t i l l  G . A .  W a l l i n

H e l s i n g f o r s  1 8 / 1 1  1 8 4 9

Helsingfors d. 18 November 1849:
Gode Broder!
Sätt Dig nu, så snart Du genomläst dessa rader, och skrif en ansökning 

till Rector Magnificus och Amplissimum Consistorium med anhållan att 
varda uppförd å det underdåniga förslag som till återbesättandet af den nu 
ledigvarande Professionen i Orientaliska Literaturen vid K. Alex. Univ. i 
Finland kommer att upprättas, med tillägg att Du gerna såge att Specimi-
nations tiden med afseende å svårigheten att nu genast anträda återfärden 
till Finland måtte utsträckas till inemot slutet af nästinstundande höst-
termin (eller huru?). Andra skäl har Du väl ock tillreds om Du tycker att de 
behöfvas. Det går väl ock an att uppge inga skäl alls, de inser utan svårighet 
re ipsan[.]184 På ett annat ark (eller halfark (i fall Du tycker det är svårt att 
begagna skrifpapper af vanligt helarks format) och i nödfall hellre väljer 
postpapper) upptecknar Du Dina meriter, födelsedag, studentblifnings dag 
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utgifna dissertationer &c; äfven som de hufvudsakligaste orter Du i Arabien, 
Syrien och Egypten besökt icke här skulle taga sig illa ut. (NB det är blott 
min tanke.) På ett särskildt halfark skrifpapper eller qvartarkpostpapper 
tecknas ytterligare: Fullmakt in Blanco, med datum och namn. Kommer Du 
ej i håg alla data kunna de sedermera här suppleras. Årtalen minnes du väl. 
– Mer[i]tförteckningens vidimering, huru och hvar skall den ske? Kanske 
här, af Secreternes Uhlenius, som dock naturligtvis, lika litet som någon 
ann, kann vidimera sanningen af att de nämnde orterna blifvit besökta, men 
den kan ock af ingen betviflas. Sänd sedan dessa documenter oförtöfvadt 
hit till mig, som skall besörja om charteringen &c:ra. Då Du varit så länge 
skiljd från våra förhållanden, hoppas jag Du ej misstycker min vidlyftighet 
i förestående relation. – Tack för ditt kärkomna bref af den 26 October, det 
fick jag redan den 8. Men först den 15 fick jag veta af min utnämning till 
Theologiæ Professor och detta ville jag ha afgjordt innan jag besvarade Ditt 
bref. – Jag borde bli, om jag kunde det, ledsen på Dig för sådane uttryck 
som: ”och du står vid din stränga fordran” &c. ty nu vet Du ju att det ej är 
jag som fordrar af Dig något hucusque ineditum utan Du sjelf och andra. 
Någon stump från det Manuscript, du i Brittish Museum nu sysslar med, 
jemte öfversättning och commenteringen och suppleringar kunde ju vara 
passligt? Men ingalunda får Du vara modfälld; äfven pretentionerne på sig 
sjelf bör man ej öfverdrifva, och hvem af Europas nuvarande Orientalister 
kan säga sig känna Arabiskan t.ex. som Du? Rak måste du hålla dig, särdeles 
under Dina närvarande förhållanden och det kan Du göra utan att rodna. 
Snart vänjer Du Dig åter vid våra kammarstudier som i sjelfva verket äro ett 
noll i jemförelse med studiet i Öknen. Och att Du åtminstone för någon tid 
fäster Dig vid vårt Universitet, det synes vara oundgängligt, och Finland har 
anspråk derpå. Man gör här hvad man kan in Orientalibus,185 icke hvad man 
vill. Men en gång skall det börjas. Alqadaro sjelf tycks så beslutat, i det jag 
just nu får lemna platsen. Med detta år, går ansöknings tiden ut. Försumma 
ej en dag ty jag vet ej så bestämdt emedan  Fullmakten än ej är utfärdad, 
endast en skrifvelse af den (30 Oktober) 11 November ifrån Thronföljaren 
derom att jag är utnämnd. 

Hvad angår den kinkiga commissionen med tidningarna hvari några dina 
bref finnas tryckta, så har jag talt vid Borgström derom, och han har lofvat 
att i morgon måndag emottaga paquettet och försöka på att få det till Stholm 
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Heinrich Leberecht Fleischer porträtterad 1871 av Hermann Scherenberg. 
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och Götheborg samt derifrån till Dig. Några tryckfel, särdeles i Åbo Under-
rättelser härröra af min från varo från tryckningsorten och deraf, att jag sjelf 
ej afskrifvit Ditt bref, emedan mina ögon under brunnskuren ej tålte någon 
ansträngning. De äro dock så crassa till största delen att hvarken Du eller jag 
har mehn deraf. t.ex. Miskhond för Mirkhond och dyl. 

Orsaken hvarföre detta bref är så i hast sammanraffsadt är den, att jag 
otaliga gånger blifvit afbruten. Just som jag börjat, kommo några Studenter 
med sina exercitii dissertationer, korrt derpå kommo 5 stycken WestFinnar, 
bland dem 2 dina bekannta, Liljenstrand och Reinholm (Du vet väl att West-
Finnar = Borealer, Satakundenser, Aboenser)186 och lemnade mig, såsom 
inspector för WestFinska afdelningen det vanliga Honorarium. Nu framtogos 
våra kaljaner, röktes och dracks ett par glas vin och pratades, mest dock 
om Dig och Dina äfventyrliga färder. Med kärlek och intresse är Du här 
omfattad af alla, ty Du förtjenar det, och jag ålades uttryckeligen att fram-
föra till Dig Westfinnarnas helsning, såsom en medlem af denna nu stora 
Studentafdelning, som räknar i termin 105 membra. En ytterligare orsak till 
brefvets brokighet är den hast hvarmed det måste nedskrifvas. Jag har ännu 
mycket ogjordt vis à vis de omnämnda tidnings numrorna och får jag dem ej 
till Borgström i morgon bittida så komma de för sent för att sjövägen kunna 
transporteras, eller med andra ord då måste hela affäiren gå om intet. De 
50 £ Du ber mig påminna Borgström om, sade han sig redan ha i ordning 
för Din räkning och troligen får Du dem till julen. Han sade sig redan ha 
skrifvit derom till Dig. Hur lyckligt att Du i den mannen har en så redbar 
och verksam vän!

Din Fru Mor och Din Syster voro här i fredags jemte några andra bekannta. 
De båda men särdeles Din Mor voro i början högst obehagligt öfverraskade 
af Ditt beslut att dröja i London; numera har det gifvit sig bra nog. – Något 
särskildt tillstånd att qvarstadna der behöfves ej utan kommer din vistelse 
der att anses som en fortsättning af din resa som sålunda af oöfverstigliga 
hinder blifvit fördröjd. Så ansåg vår Rector  Prof. Rein saken, och ungefär-
ligen så resonerade ock vår Vice Canceller General Nordenstam hos hvilken 
jag dock ålades att inlemna en Promemoria om förhållandet, hvilken han 
lofvade insända till Grefve Armfelt med anhållan att denne någon gång raiso-
nementervis skulle omnämna det för Thronföljaren. Du lär föga veta deraf 
att i dessa oroliga tider knappt något tillstånd att besöka utrikes orter blifvit 

B R E V  ·  1 1  O K T O B E R  1 8 4 9  –  9  A P R I L  1 8 5 0

WALLIN VI.indd   261 30.12.2015   12.32



262

G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

meddeladt andra än trafiquerande; häraf kan Du finna hvarföre Nordenstam 
ansåg saken böra anmälas på högre ort. – Du nämner ingenting om pass och 
dylikt, hvaraf jag slutar att sådana affairer i London äro ställda på liberal fot, 
ytterligare en förklaring på den förkärlek Du hyser för Engelsmännen. 

Inom Universitetet har se’n jag sist skref till Dig ingenting af särdeles vigt 
passerat, om ej det, att en Committé är nedsatt för granskning och förändring 
af Statuterna. Många projecter ha tid efter annan blifvit gjorda utan att deci-
sion derå följt. Dessa komma nu under öfverläggning, äfvensom några disci-
plinära förändringar, i anseende till några obetänksamheter af Studenterna, 
sannolikt vidtagas. Ordförande i denna committé är Presidinten Mannerheim 
(Viborg); General Nordenstam, Professorerne Rein och Laurell samt Lector 
Bergenheim och Assessor Bergbom (från Viborgs HofRätt) är de öfriga leda-
möterne. De arbeta raskt och sammanträda 3 gånger i veckan på Consis-
torii rummet. – Mobergs utnämning till Physices Professor efter Nervander, 
och min till Professionen i Bibliska Exegetiken äro de färskaste nyheterna. 
Försumma nu ej för all del att söka den lediga. Skulle oförmodade och oför-
utsedda händelser göra att Du ej funne Dig vid att vidhålla din ansökning, 
så förfaller den om Du låter bli att Speciminera, men tar Du nu ej tillfället 
i akt skulle Du väl möjligen i en framtid ångra det. Wallenius som är enligt 
hvad Du vet högst generad af alla publika bestyr väntar Dig med största 
otålighet.187 –

Bland nyheter bör jag ej heller glömma att nämna den, att Castrén efter 
sin återkomst från Sibirien är på väg att utnämnas till Ryska Vetenskaps- 
Akademiens corresponderande Ledamot med Adjunctes lön och rättighet att 
qvarstadna här som Docens i fornnordiska språken och att en ung Magister 
Kellgren, som är för någon månad sedan gift med den rike J.J. Tengströms 
äldsta dotter, blifvit utnämnd till Docens i Sanskrit Språket och Literaturen. 
I slutet af sistlidna termin ventilerades han[s] specïmen de Ovo Mundano,188 
och jag var nog djerf att på Facultetens enträgna anmodan uppträda som 
opponens ex officio,189 sedan jag dock inför Faculteten anmält att jag ej ägde 
den insigt att jag kunde bedöma sjelfva Sanskrit textens och öfversättningens 
correcthet, utan i sådant afseende bad Faculteten vända sig till den celebre 
Sanskritesen Boethlingk  i StPetersburg. Faculteten ålade mig då att på dess 
vägnar inhemta Boethlingks omdöme om sjelfva Sanskrit språkets behand-
ling men att sjelf opponera mot sjelfva afhandlingen och utvecklingen af 
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ämnet. Omdömet från Pburg var, med några restri[c]tioner, i allmänhet 
gillande och försvaret tillfredsställande, hvaraf följden blef att Kellgren nu 
är Docens i Sanskrit, hvari jag ock för någon tid sedan tenterade honom i 
Candidat Examen, ty han känner alldeles ingenting af de Semitiska språken. 
– Han är den förste, och på länge den ende, Sanskritanare här, ty Walle-
nius ehuru enständigt uppmanad af mig att opponera, åtog sig ej det, och 
påstod sig vara en Abcdarius. Kanhända framtvangs dock denna bekännelse, 
på sanningens bekostnad, af hans grufliga vedervilja för att handla publice. 
Han har, som Du vet, oaktadt sina aktningsvärda insigter i flera saker och 
språk, aldrig publicerat annat än en svensk öfversättning af Suran jernet,190 
för att bli Docens fordomdags. Nu får Gubben dock lof att tills vidare före-
taga tentamina med blifvande Candidater och det är han ej särdeles befvarad 
af, men till examina infinner han sig aldrig. Lycka för honom att hela nästa 
termin inga föreläsningar hinna hållas, ty examens dagarna bli så många att 
de upptaga hela termin nästan. I medlet af Juni tror man Promotionen skall 
bli – och då, Bror Georg, skall vi dricka ett glas tillsamman, med fröjd och 
gamman – 

Nu förestår mig i början en svår och arbetsdryg tid, ty Theologerna, mot 
hvilkas ja och samtycke jag inkommit, Faculteten stegra väl högt sina preten-
tioner, men jag tröstar mig med min aflidne Fars ofta för mig upprepade: 
”Tee työtä uskollisest, Jumala autaa ihmellisest.”191 

Nu borde jag väl renskrifva detta bref, men tidens korthet förbjuder det 
och Du får nog reda på det ändå.

Hjertliga helsningar till Dig från Din Mamma och Syster, från Din Syster 
och hennes man Andersin (hvarifrån jag nyligen fick mig en kagg med 
ypperlig Eknäs hvassbuk), från Borgström, från Westfinnarna, från Min 
hustru och mina gossar och från Din Vän G. Geitlin. 

P.S. Tidningsbladen med Dina bref, tillhöra till stor del Westfinska Afdel-
ningens bibliothek ur hvars inbundna samlingar de blifvit ut ryckta. Förvara 
dem derföre väl ty de måste återställas. De kringskurna tillhöra Din Mor. 
Åbo Underrättelser tillhöra dock Afdelningen. 
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T i l l  G .  G e i t l i n

L o n d o n  5 / 1 2  1 8 4 9

Broder! 
För en kort stund sedan kom mig Ditt bref af d. 18 Nov. tillhanda och 

jag följer Dina order att genast besvara det ehuru det redan är för långt 
lidet på dagen för att få det att afgå förr än i morgon. Men huru skall jag 
beskrifva Dig den villervalla, hvari jag befinner mig? Och huru skall jag 
kunna tacka Dig för den outtröttliga godhet Du alltid visar att hjelpa och 
dra fram Din arme beduin broder? Det enda sätt vore väl att uppfylla Dina 
ordres till fullo, och det önskar jag äfven; men finner det platt af omöjligt. 
Allt sedan jag genomläst brefvet två gånger har jag gått och funderat huru en 
ansökning skulle skrifvas. Första utropet viste jag var Magnifice H. Rector 
så ock Ampl. Cons., men skulle Academicum sättas till eller ej, det kunde 
jag ej komma ihåg. Och sedan: huru börja? Jag vände och vred alla sorts 
phrasturneringar i mitt hufvud; men förgäfves, jag kunde få ingenting i hop 
i hjernan än mindre på papperet. Och sedan min Merit lista! födelsedagen 
(ock en merit dag!) visste jag efter mors gamla lexor vara d. 24 Oct. 1811, 
men studentblifnings året kunde jag ej komma ihåg om mitt kheir aldyniâ 
walâkhirá192 stått på spel lika litet som titeln o. årtalet af mina dissertationer. 
Jag var alldeles vild rasande och orolig. Tog en nypa caffe o. beredde mig 
en kopp på beduin maner på min stenkolsbrasa; men ehuru nypan var af 
det knappa skålpund af äkta Mokha jag lyckats smuggla med mig hit o. nu 
gömmer såsom ett prof att hämtas hem till Er, hade koppen här ej själsti-
nande verkan på mig som i öknen: mitt minne o. min tanke blefvo lika korta 
som de voro. Jag rökte en Arab snugga på en doft stulen undan den knappa 
rest af de några  jag hemtat från Syrien, hvilka Österrikiske tullmakare i 
Triest ej låto mig föra öfver gränsen o. hvilken rest jag nu rufvar på som på 
en skatt att hämtas åt Dig o. Pr. Lagus; men äfven denna doftande doft hade 
ingen lugnande verkan på mig. O hvarföre skref Du ej en ordentlig före-
skrift att copiera o. långt ifrån att ursäkta Dig som Du bad för utförligheten 
af Dina ordres öfverhopade jag med förebråelser o. Verwünschungen än på 
Arabiska än på Engelska för Din korthet. Ja jag tyckte det hade varit mig 
gladare o. lättare att hämta Dig Olibanum balsam193 från Mahrá än att få ihop 
en ansökning till ett höglärdt Consistorium för att bli en höglärd professor o. 
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en ärevördig medlem af deras alfvarliga gille. Men som jag dock var kall nog 
att inse det mått o. steg måste tagas och att ingen tid var att förlora så kom 
jag på följande plan: jag afsänder härmedelst ett helt postpapperark blankt 
så när som på ändan af andra sidan, der jag tecknar mitt namn o. datum med 
anhållan att Du ville kalla till Dig min kusin C. Hartmansdorff o. låta honom 
på Din dictamen fylla det toma med en ansökning i rätt laglig styl: vidare 
ett half-ark postpapper likaledes undertecknadt o. dateradt för min magra 
Merit lista, som Du åter ville ta besväret att uppteckna o. dictera: 3:o en 
fullmagt in blanco att göra såsom Du bäst vill. Huru allt detta är lagarätt vet 
jag i sanning ej; men jag hittar för tillfället på ingen annan plan o. vore det 
för min salighet o. hela mitt verldsliga väl så kunde jag här på några dagar 
ej få ihop ansökning o. merit lista så ringa de båda ock äro så till quantitet 
som qualitet. Att jag önskade få tiden för Specimen så långt uppskjuten som 
möjligt följer af sig sjelf. Den börda af bestyr o. besvär jag genom allt detta 
kommer att störa Din julhelg med skulle bli en börda kanske tyngre för mig 
än för Dig om jag ej genom mitt slankande bland främmande folk allt mer 
kommit till den öfvertygelse att blott Finske bröder äro bröder som ej kargt 
räkna med sine bröder. – Jag fortsätter allt dageligen att besöka Museum; 
men genom gräfvande i arabiska genealogier kommer jag i tusende virvarr 
funderingar genom författarnes egna virrvarriga o. stridiga åsigter om detta 
folks egentliga ursprung o. vidare beblandning med hvarandra. Att dömma 
efter subjectiva åsigter äro i Araberne två alldeles särskilda element, Jema-
nenser o. Ismailiter, de förre i urtiden såsom nutiden i stamvandringar träng-
ande upp mot Norr mot Mesopotamien o. Persien o. kusterna af Pers. viken, 
den sednare rörande sig i Norra öknen o. Negd mot Ḥegâz o. sträfvande mot 
de förras framtåg. Men hvad är roten för de förre Alḳaḥṭaniyé? Jag kan ej 
komma från den tanken att de äro like i allt Hindastanarne o. Nubierne. De 
sednare Alʽadnâniyé äro påtagligen Judar o. från dem har spridit sig o. utgått 
den religion o. den bildning som nu råder i öknens land.194 O ve! Himjari-
tiskan o. Mahrá o. SÖ Arabien som allt ännu ligga okända! o. mycket annat!! 
Hade jag haft dessa manuscript förrut! Men hvad mer! Jag tröstar mig med 
Saʽdis: sitt penndrag ödet dragit har för motgång o. för lycka, hvad bryr det 
sig vill, pojke du, det gilla, vill misstycka!195 Om Du träffar min Mor säg att 
jag redan d. 20 Nov. erhöll hennes bref, men uppskjutit med besvarandet för 
att först erhålla Ditt. Nu skall hoppas jag snart kunna skrifva så väl till henne 
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som till Dig ett ordentligare bref än detta. – Det är nu i dag, morgonen efter 
det i går afton erhållna brefvet från Dig, den 5 Decemb. o. jag beger mig nu 
ned till vårt Consulat för att aflämna detta bref. Det bör högst behöfva 15 
dagar att komma fram o. så bör tid vara nog för ansökningens inlämnande 
om blott Du ej ledsnat på min tafatthet o. eviga tillit på Din hjelp. Som sagdt 
hoppas jag snart kunna skrifva Dig igen. Nu måste jag till Consulatet i ett 
förfärligt väder af regn och tjock dimma, en väg af omkring ½ Sv. mil. 

London 5/12 49 G.AWallin

G .  G e i t l i n  t i l l  G . A .  W a l l i n

H e l s i n g f o r s  8 / 1  1 8 5 0

Helsingfors d. 8 Januari 1850. 
Gode Broder!
Af idel ekonomi på Postporto, som dock för medfölj. bref det Du behöfver, 

lär bli drygt nog äfven för Dig, tillsänder jag Dig denna lilla talisman. Derföre 
rakt på sak. Jag vet att Consistoriales de fleste åtminstone gerna förklara 
Dig competent blott något stöd ur Statuterna kan åberopas. Nu heter det § 
212 att man äfven utan vunnen Doctors grad kan komma ifråga ”derest man 
genom utgifna lärda arbeten gjort sig allmänt känd för sann vetenskaplig 
kunskap, samt utgifvit vanligt specimen”.196 Skulle Du derföre i någon (helst 
tysk) journal få in något t.ex. om Negds dialect jemförd med Egyptens och 
Syriens (som kunde skickas till Prof. Fleischer i Lpzg)197 och detta fördel-
aktigt bedömdt af en utländskd Orientalist så vore saken klar bedömandet 
är väl dock ej nödigt, men vore ej illa. I en engelsk journal vore det dock 
kanske än lättare för Dig, eller än bättre om i båda. Detta är nu den ena 
utvägen. – Den andra vore att Du skulle bequäma Dig till att härstädes pro 
forma198 taga licentiat examen. Castrén gjorde så, och ingen tenterade honom, 
han fick blott lof att sitta i publika examen och der quæstioneras; men sic 
stantibus rebus199 tar jag för gifvet att vederbörande nog ge en vink om hvad 
som vid ett sådant tilfälle komme att omröras. Du är ensam sökande, och allt 
är, hvad inlagan beträffar, i full laga ordning. – I fall din tillämnade relation 
på engelska jemväl innehölle vetenskapliga saker, och språkforskningar icke 
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blott och bart en resebeskrifning, så skulle den måhända kunna åberopas 
som motsvarande den ofvannämnda 212 §:s fordran. Något vetenskapligt 
språkligt eller grammatikaliskt måste väl nu præsteras. (Att jag, ehuru icke 
Theologiæ Doctor, dock kom ifråga, derföre hade jag att tacka min Persiska 
Grammatika.)200 Jag gjorde hvad angår din speciminationstermin allt hvad 
jag kunde för att få den så långt fram som möjligt, och Consist:m har utsatt 
utgången af November månad såsom sista termin. – 

Hvad ditt specimen här beträffar så kan naturligtvis det ej ge dig bekym- 
mer, ty hurudant det än är, så blir det och måste af härvarande Orientalister 
bli i allo måtto godkänt, men sjelf är Du så väl den competentaste, som 
strängaste domare i saken. – Några underverk ske dock ej i våra tider, och 
derföre skall Du ej heller bry din hjerna med att visa Dig särdeles lärd. 
Citationer äro, enligt någons mening gammelmodiga och således ej nödvän-
diga, ehuru jag måste bekänna att jag gerna ser sådane i ett specimen, ty de 
bevisa dock alltid, om de med urval användas, att man sett omkring sig. Då 
nya saker anföras äro de naturligen mer än alla citater. Värre är att Brittish 
Museum ej tycks vara rikt försedd. Men på Eastindish house skall finnas 
mycket särdeles persiska saker. – Du ber mig ge dig råd om hvad ämne Du 
borde välja. Det ofvannämnda om Dialecterna är tvifvelsutan det bästa, men 
torde behöfvas till ofvan uppgifvet ändamål. Ett annat ämne som jag skulle 
föreslå vore complettering af våra Arabiska Chartor, jag tror de fleste  af 
de orter du passerat och omnämt ej finnas på någon Charta öfver Arabien; 
sådana orters lägen, om aldrig på minuten bestämda, forskningar om folkets 
språk och lynne i dessa olika orter m.m., allt detta skulle vara nytt, och 
med en viss i europa oundgängelig anstrykning af lärd ton framdraget skulle 
det anslå tillräckligt. För en disputation här, kanske ock för meddelandet 
i en orientalisk journal, t.ex. i Deutsche Morgenl. Geselschafts,201 skull[e] 
väl ock lämpa sig någon folkvisa eller rättare folksång, sådana Du haft till-
fälle att uppteckna, med öfversättning och om så passar sig Commentarier. 
– Något utdrag ur Antars Roman (hvartill Caussin de Percevals Extraits du 
Roman d’Antar, som jag blott till namnet känner Paris 1841 kunde tas till 
modell)202 med öfversättning och ordbok (men det sista tar så lång tid, den 
kunde dock utlofvas) kunde ock hos oss tjena både till specimen och blif-
vande läsebok – men hurudant månne det af dig hitsända Antar-Manuscriptet 
är? Och hurudan är Tarrick Hamiltons öfversättning (London 1820) deraf?203 
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Denna bok föll mig nu i minnet men naturligtvis kan man till samma ändamål 
använda hvilket Mscript som hellst. – Eljest kunde väl ock någonslags recen-
sion eller rättelser af något bland hittils utgifna arbeten bli ett godt ämne om 
det ej vore odiöst att göra till sin enda uppgift att söka fel hos andra. Men ho 
kan veta hvad som vore bäst, ofta ger en tillfällighet den bästa anledning till 
val af ämne. Om Du har någon lärd Scheik i Cairo som Du corresponderar 
med, vore ett bref af en sådan artigt nog att meddela, jemte öfversättning, 
i Deutshe Morgenl. Gesellschafts Journal; Fleischer i Leipzig med hvilken 
också jag corresponderat skulle gerna införa uppsatser af Dig som han till 
namnet känner och om hvars snart väntade återkomst till Europa han nämnt i 
samma sällskaps ”Zeitschrift” (i hvars 2 Bands 3:dje häfte också förekommer 
en Resebeskrifning af Stephen Olin öfversatt från hans 1843 i New Yuork 
utgifna Travels in Egypt, Arabia and the holy land &c. som kunde vara roliga 
för Dig att läsa och jemföra med dina egna bref[)].204 – Du förundrar Dig 
öfver att jag publicerat smärre bref af Dig och dina känsloutgjutelser – men 
saken är den att jag känner så pass vår publik att de långa brefven (om de ej 
alls nämna något om Dig sjelf och dina förhållanden) i längden skulle blifvit 
eller rättare förefallit tråkiga (och i sjelfva verket skulle jag också råda Dig 
att i din engelska bearbetning af dem concentrera innehållet mera betydligt), 
men allt hvad som rörde Dig personligen, se det smakade och var intressant. 
Hos oss utkommer ett Literaturblad 1 gång i månaden.205 Detta års Januari-
häfte innehåller en uppsatts af Mag. Elmgren om Din resa, grundad på de 7 
publicerade brefven. Det tar sig rätt väl ut.  Måtte Du snart få tillfälle att 
göra bekantskap med Londons lärda Hrr Orientalister! Det skulle ta skruf. 

T i l l  G .  G e i t l i n

L o n d o n  1 1 / 1  1 8 5 0

Broder! 
Den 5:te förledne Decemb. sände jag till svar på det bref jag dagen förut 

hade erhållit från Dig, ett litet pakett med papper med underskrifter för att 
såsom jag ännu vågade hoppas af Din godhet få dem der hemma genom Dig 
fullskrifna med hvad behöfdes till en regel rätt och lagordentlig ansökan till 
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den efter Dig vacanta professuren. Sedan dess har redan mer än en månad 
förgått, hvarunder jag nästan dageligen önskat och fattat det goda beslutet 
att, såsom jag då lofvade, vidare skrifva Dig till. Någon orsak till det långa 
dröjsmålet vet jag knappt, såsom jag ock ej vill försöka någon ursäkt derföre. 
Hvarken har helgen blandat bort mitt vanliga lif här, såsom den oundvikligen 
alltid gör hemma hos oss eller skulle en strängare och intressantare syssel-
sättning upptagit mig och min tid på annat sätt än vanligt; men jag fruktar att 
genom min stora acclimatisations lätthet jag blifvit smittad af den Engelska 
spleen och med den förlorat det goda lynne och lätta sinne som åtminstone 
vanligast följde mig i Österns härliga glada land. I det knappa och korta 
dagsljuset och det ruskiga gråkalla vädret som vi oupphörligen ha här bli 
sinnet och själskrafterna liksom hopskrumpna af köld och otreflighet och 
lefnadslusten ger vika för liknöjdhet mot lifvet och dess skiften. Så tycker 
jag mig äfven här som öfverallt i verlden se i climatet och naturförhållandena 
grunden för folkets charakter och det synes nu mera ej så särdeles underligt 
att en Londoner med kallt blod kan kasta sig i Thames af blott ledsnad och 
spleen, såsom för några dagar sedan en ung flicka om 20 år gjorde, eller 
hvilket nu börjar bli mera i modet, kasta sig på en järnväg framföre ångvagnen. 
I ett sådant väder och ett sådant climat lär man sig ock värdet af brasan, den 
så högt värderade Engelska fire-side – här först har jag insett huru dagen kan 
bli gjordt till natt och den till dag – och huru ett husligt lif med all tillkonstlad 
comfort kan komma att anses som hufvudsumman af verldslig lycka. I lyck-
ligare climat hvem tänker på brasan och ett comfortabelt hem? hvem faller det 
der in att förlora humöret för en dålig middag eller omjuk säng? och hvem att 
stirra upp ett modfälldt sinne med konstliga stimulanter? Det fulla ljuset och 
den värmande lifvande solen är tillräcklig att ersätta bristen af hem och tryck-
ande nöd och upprätthålla spensligheten af ett naturfriskt sinne. Men för att 
från allmänna reflexioner komma på mig sjelf så tror jag ej bättre kunna ge 
Dig en föreställning om mitt lif här än att beskrifva Dig en af mina vanliga 
dagar. Först således kan jag och vill jag åtminstone numera ej komma ur säng 
före klock. 9 på morgonen; ty rummet är så kallt och luften så tjock och mörk 
af dimma och rök att så väl kölden som mörkret ända till dess gör allt arbete 
omöjligt. I sjelfva verket är ock öfver London denna timma en af de allra 
tidigaste och alla bodor och publika ställen, utom kanske de sämsta krogar, 
till dess alldrig öppnade. Först skulle jag väl försöka fort sätta här min orien-
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taliska vana att stiga upp med solen eller före den; men jag blef snart curerad 
och tvungen tillbaka till min gamla sats att det alldrig är värdt att spjerna 
emot ett lands seder och bruk och så har jag gett efter och anses med allt 
detta för en morgon kucku. Om en quart timma får jag bud till frukosten och 
under det den intages kommer dagens Times in, som ehuru nästan flygtigt 
blott genomögnad dock tager ungefär två timmar. Härefter beger jag mig till 
Museum, der tiden går med läsande ända till närmare 4 då läsrummet slutes. 
De flesta dagar hittils har dock vanligen mörkret satt in redan kl. 3 eller 3½ 
så starkt att jag åtminstone ej kunnat läsa mina manuscript. Härefter tager jag 
mig en timmas promenad till kl. 5 som nu mera i stället för kl. 6 blifvit vår 
middagstimma. Vår alldagliga men verkeligen ypperliga Roast-beef och 
pudding med ost deserten tager mer än en half timma och efterpratet vid fire-
side lika mycket; hvarefter jag vanligen i sällskap med den 22 årige sonen i 
huset tager mig åter en promenad till thetimman kl. 7½. Efter intaget the 
for[t]sättes fire-side chat:et än längre än kortare. Jag aflägsnar mig dock 
vanligen tidigare än de öfrige för att ha de några timmarna för mig sjelf 
oaktadt det ofta gör mig ondt att måsta förkorta de nästan enda stunder jag 
har för att lära mig Engelskan. Om natten kommer jag mig sedan sällan till 
sängs före kl. 1 eller 2. Detta om jag blifver hemma; men Du lär lätt inse och 
hoppas jag  gilla att, då jag lefver i den stora Verldsstaden, jag efter förmåga 
söker inhämta och njuta af hvad den har att erbjuda i äfven konst hänsigt. Så 
brukar jag så mycket min kassa medger besöka theatrar och Concerter och 
stundom äfven de ofta än mer intressanta och mer nationala Meetings etc. 
Hvad nu först theatrarne beträffar, så är det egentligen Shakespears stycken 
som jag jäktat efter och det lyckades mig att se Englands nu mest berömde 
Tragiker Macready i Hamlet och King Lear. Oaktadt hans stora rykte måste 
jag tillstå han ej särdeles svarade mot den bild af i synnerhet Hamlets 
charakter, som läsningen af denna i dramaturgien kanske rikaste och full-
komligaste skapelse gifvit mig. Det var åter här den samma förstudioserade 
dryghet och lärdom, hvarmed den vanlottade Göthen söker ersätta genialitet 
och gracefull naivetet. Till den kantiga charakteren af Lear passade den 
Engelske gamle Macready bättre utan att dock minnas de råd om hof och 
måtta som han sjelf gifvit som Hamlet. Andra af Shakespears mindre lust 
spel har jag sett likaledes; men jag kan ej säga att utförandet af ett enda 
realiserat mina förut fattade föreställningar om personernes charakterer. Jag 
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Tidningsurklipp från den 13 oktober 1849 om W.C. Macready  

i rollen som Macbeth. 
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börjar misstänka att den Engelska theatern ej förtjenar allt det beröm den 
vanligen får. De mindre efterpjecerna tagna vanligen ur London lifvet äro 
oftast plumpa och fela att slå an på annan än John Bull sjelf. De Pantomimer 
som under hela julen gåfvos och allt ännu fortsättas förekomma mig verke-
ligen så usla att de knappt förtjena att nämnas för annat än såsom ett bevis 
på John Bulls råa och ursprungligen råa sinne. Ett enda stycke har jag sett, 
deri jag hade intet att klandra och det var Sheridans School for scandal, som 
gafs på en liten theater nästan till fullkomlighet. Hvad Concerter beträffar 
har jag bevistat här någon hvars likar jag härtill knappt hört; nämligen några 
Oratorier, 3, af Händel utförda af orchestrar och röster till ett antal af 700 till 
800. Utförandet har oftast varit så mästerligt som compositionerna förtjenat 
och jag tror knappt man annorstädes kan höra dem bättre eller ens så väl 
gifna som här om ej just till äfventyrs på någon fest. Men kanske intressan-
tare än allt detta äro deras meetings såsom mera nationala och mera öfver-
ensstämmande med den Engelska charakteren och dess outsläckliga törst 
efter publicitet och popularitet. Allt bringar här tillsammans en sådan 
samman konst – här eller i England hålles meetings för alla de mest olika och 
mest stridande ideer – för frihandel och för protection – för Atheism och 
religion – post-office – anti-slavery meeting då det beslöts att på Söndagen 
för blott några timmar post-contoiret skulle öppnas för utgifvande af bref – 
anti-church-state-society-meeting206 – ragged-school-society meeting etc. 
etc. af alla de mest olika societeter och sammankomster, der enskilde och 
publike män komma tillsamman för att hålla långa tal för stora samlingar än 
af högre classer än af trashankar och quinnor och för detta nöje ofta betala 
betydliga summor för att bestrida de kostnader dylika sammankallningar 
naturligt vis måste dra med sig. Det är ofta rätt puts lustigt att se desse talare 
i extas skrika och slänga armar och agera som på en scen, stundom afbrutna 
af ord från någon i församlingen och alltsomoftast störde af utrop af hear, 
hear eller långa applaudessiments eller annat och quinnorna med i allt; ty de 
ha mycket att säga äfven; och många ha försäkrat mig som länge lefvat här 
att toffeltyrraniet i England skall vara inskränkt af ingen constitution. Huru 
olika åsigter här uttalas kan Du lätt föreställa Dig – ofta Gudlösa och löjliga 
– allt är godt och giltigt som kan locka en applaud och ett bifall från en prin-
ciplös mob – Lorder och publike personer inblandas och förlöjligas och 
skrattas åt och intet skonas. Men allt finner här ett öra – så det goda som det 
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onda; och lycka är att man sedan småningom kommer så långt att man hör 
och skriker utan att vidare bry sig om saken eller ta den till hjerta. Emellertid 
har detta ej varit rätta tiden för  dylika upptåg ännu. Frihandelkungen 
Cobden och hans Adjutant Brighton äro ej här: de resa omkring och apostla 
ut sina läror om allmän fred etc. i andra stora städer af England och deras 
långa tal stå blott att läsas på tidningarne. Sista dagen i denna månad skall 
Parlamentet öppnas och då samlas allt hit och hoppas jag då oftare få till-
fället af att höra mycket af Engelsk humbug och fun. Jag har emellertid gjort 
nog goda framsteg i språket för att tämmeligen väl kunna följa med ett tal. 
De första 7 dagarne af året har Museum varit tillslutet och begagnade jag 
dessa dagar för att specielt roa mig med någre unge landsmän, som vistas här 
för att studera språket och med en mängd af våre ypperlige skeppare, hvaraf 
under hela denna tid ett antal af 20–30 ensamt legat här med sina fartyg. Den 
8:de öppnades åter Museum och jag vidtog åter mina sysselsättningar der. 
Men det är dock på det hela fattigt. Tänk Dig blott att jag förgäfves der sökt 
efter Burkhardt och efter Caussins nya arbete af Essai sur l’hist. d. Arabes 
och sedan olägenheten att alldrig ha några böcker hemma. De Geographiska 
och Genealogiska manuscript jag bläddrat i innehålla mycket för mig vigtigt; 
men de bästa i den vägen finnas ej här och Gud nåde de komma mig sent i 
handom. I de tidningblad Du åter med Din outtröttliga godhet gifvit Dig 
besväret att hit öfver sända och som kommo mig till handa redan den 8 Dec. 
finner jag ej det bref jag nu hufvudsakligen skulle behöfva, det nämmligen 
från Baghdad om min resa från Moeilaḥ öfver Gebel Shammar till Baghdad. 
Hvad för öfrigt särdeles förundrar mig är att Du infört åtskilliga små bref 
med sentimentala tirader som jag ej önskat alls för andra ögon och öron än 
de Dina; några tryckfel, troligen härflytande från min fördömdt fula hand, 
äro stundom van ställande – men det lönar ej mödan att nu tala derom. Gerna 
hade jag dock sett att Du höflat om dem något bättre. För öfrigt går det trögt 
med allt arbete här för mig. Jag har börjat skrifva en relation om min sist-
nämnda resa på Engelska. Det främmande språket gör mig stora svårigheter 
och råd har jag ej att ta en lärare. Skall jag komma att speciminera vet jag ej 
hvad jag skall ta till ämne. Jag har tänkt på dialecten i Negd som den är nu 
talad jämnförd med de i Egypten och Syrien och jag kunde troligen bringa i 
dagen åtskilligt i detta hänseende som hittils vore okändt och oväntadt; men 
hur skall det då gå med de lärda noterna och referencerna till gamla arbeten; 
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ty deri finnas få eller inga som jag känner. Tänk Dig blott; äfven Richardson 
öfver de olika dialecterna af Arabiskan har jag funnit lika litet här som i Paris 
och den finnes i vårt Bibliothek ehuru omöjlig att påhittas.207 Jag är säker på 
om jag funne honom jag funne mycket att trumfa honom med. Att här leta ut 
en stump ur något manuscript som förr ej blifvit publiceradt och ge ut det 
med öfversättning och anmärkningar vore väl kanske lättast; men konsten är 
att finna något som skulle passa och vara ändamålsenligt. Kan Du ge mig råd 
häri så försumma det ej. Men kanske gör jag mig onödig sorg osäker som jag 
naturligtvis är huruvida jag alls kan bli erkänd competent och hvilka compe-
titorer jag kan få etc. etc. hvarom jag hoppas Du godhetsfullt underrättar mig 
vid lägligt tillfälle. Med en viss förfäran läser jag i Journal Asiatique de 
framsteg den Orient. i synnerhet den Arabiska Litteraturen gjort under de år 
jag vistats borta och hvad jag i detta afseende således har att återta jämnte 
allt annat som jag under denna tid förlorat för det mål jag gått efter utan att 
ha hunnit. Mycket dock är ej utan sitt humbug och deribland äfven Arnauds 
resa till Ṣanʽâ,208 som tydligen visar huru litet denne resare förstått beduinens 
charakter såsom, efter hans egen naiva försäkran, äfven hans språk. Snart 
torde vi ock få Wredes resa i Wadi Doân offentlig gjord. Han sjelf stod vid 
min afresa från Alexandria färdig att företa en expedition till Nilens källor 
och var den siste som, jämnte en af sine följeslagare tog afsked af mig om 
bord det afgående ångfartyget. Måtte resultaterna blifva goda af hans expe-
dition och måtte de vara det från hans förra resa. Hans personlighet  och 
insigter låfva sanningen att säga ej mycket. Efter att ha lefvat omkr. 20 år 
bland Araber har han ännu ej lärt sig tala deras språk, än mindre läsa och 
skrifva det. Men han äger personlig raskhet och oförfärenhet och detta är ett 
sine qua non209 för dylika färder. Arnaud skall i hufvudsaken ej vara bättre, 
såsom jag hört från Aden efter hans sejour der. Jag sjelf såg honom blott en 
passant med okända ögon i Giddá, der han håller ett litet Apothek. Och sedan 
Herrar franske Blageurer som rest i Nubien och Abyssinien – i sanning när 
man personligen ser och lär sig känna författare, som man förr känt blott 
genom deras skrifter eller genom europeiska eulogier öfver dem vet man ej 
hvad man skall tänka – och hvad man skall tro eller ej tro af deras relationer. 
Men det [är] så med allt sett på afstånd och på nära. Äfven här har jag funnit 
mig ofta och storligen bedragen i mina förutbildade begrepp om England och 
dess folk och dess så omskrikna sterling character och om dess så kallade 

WALLIN VI.indd   274 30.12.2015   12.32



275

först i bildning stående verldshufvudstad. Med all den omsjungna friheten 
tror jag dess folk är så slaviskt som något annat; ty det är slaf af gamla 
fördomar, af fåfänga och penningen och religions skrymteri mer nästan än 
jag annorstädes sett. Så tycker jag nu åtminstone – kanske det är blott en 
mörk åsigt härflytande från mitt eget mörka sinne; men i sanning skulle jag 
kunna välja min boningsplats för lifvet efter eget tycke, här skulle det ej bli. 
Jag tycker jag i verlden ej sett en plats så vanlottad af naturen som den, 
hvilken blifvit platsen för verldens hufvudstad. Mina bekantskaper äro för 
öfrigt här högst inskränkta. Olyckan ville att en man af Londonboarne, till 
hvilken jag hade ett recommendations bref att introducera mig i den lärda 
verlden här, är bortrest till Frankrike. Rawlinson sjelf som underrättade mig 
från Baghdad att vilja inträffa redan i slutet på Nowemb. här, har ännu ej 
hunnit längre än till Constantinopel, dit jag i Times har sett hans ankomst 
annoncerad såsom en vigtig personnage. Jag väntar honom med otålighet 
alla dagar här, han kunde bli mig högst nyttig. Sjelf hade jag kunnat på egen 
hand introducera mig här och der som jag förr brukat; men dertill höra så 
många omständigheter som nu afgå mig, utan att nämna den orientaliska 
apathie hvarmed min finska phlegma blifvit på spedd. Dock hoppas jag till 
Herren jag i nästa bref skall kunna ge Dig bättre besked. Emellertid glöm ej 
bort mig med huru det låter hemma för mig och anse mig alltid som den Dig 
alltid mest förbundne vän Georg 

London 11 Jan. 1850.

T i l l  G .  G e i t l i n

L o n d o n  6 / 3  1 8 5 0

Broder! 
Ditt bref af d. 8 Januari kom mig först den 23 ult. till handa, sedan jag i 

mer än fulla två månader förgäfves och otåligt väntat på underrättelser från 
Er. Hvad så länge uppehållit detta bref på den korta vägen emellan oss vet 
jag i sanning ej, om icke antingen ofarbara och menföre vägar eller gluttiga 
postmästares försumlighet. Nog af jag erhöll det ehuru fastmer för sent äfven 
för att begagna mitt eget bref från Baghdâd, som Du gifvit Dig mödan och 
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kostnaden att deri vidfoga. Jag hade just samma dag slutat relationen jag 
gjort af min sista resa i Arabien på Engelska och lämnat den i händren på min 
gynnare från Baghdâd, den celebre Major Rawlinson som nu vistas här. Jag 
kan knappt beskrifva Dig hvilken möda affattandet af denna relation gjort 
mig i anseende till det främmande språk jag begagnat deri utom den föröd-
mjukelse jag känt att ej få begagna mitt eget tungomål. Dock fick jag det 
berömmet att så när som några högst få oengelska tournurer i fraserna intet 
fel kunde finnas med det språk jag användt och den lilla afhandlingen skall 
i dessa dagar komma att uppläsas i Geographiska Sällskapet och sedan 
tryckas i dess Handlingar.210 Jag var närvarande vid sista mötet af detta säll-
skap och gjorde bekantskapar med dess medlemmar. Jag kan ej säga att det 
var särdeles uppbyggeligt. Ett mundtligt föredrag af en Amerikanare om 
Misisippi flodland, der han länge färdats och hvaröfver han nu visade en af 
honom uppgjord kolossal Charta, var det intressantaste som förekom. Sedan 
det mer vettenskapliga var öfver, stannade alle quar att dricka the och 
fördrifva aftonen med familiärt prat. De kommo mycket öfver mig: en kråck-
lade bruten Arabiska med mig: en annan skorrade bruten tyska, Secreteraren 
sjelf talade god Svenska med Dansk Dialekt och franska och Engelska desse-
mellan.211 Någon som verkeligen kunnat ingifva mig aktning och respect 
fann jag knappt, sedan Rawlinson sjelf ej var närvarande. Men hvad nu min 
relation af resan beträffar, så består den af allt annat [än] en vanlig beskrif-
ning[.] Den upptager namnen på det platser jag besökt o. en beskrifning af 
dem efter egna iakttagelser utan inblandning af något som rör mig sjelf och 
mina äfventyr på resan. Härtill har jag fogat alla de underrättelser om samma 
platser, hvilka jag kunnat finna i de Arabiska Manuscript jag haft att tillgå 
här och genom dem stadfästat mina egna observationer, stundom rättat dem, 
stundom gjort små almänna reflexioner. Men jag hoppas Du sjelf en gång 
skall få se det o. säga hvad Du tycker. Samma dag hade jag på morgonen 
varit i East India House för att göra bekantskap med en högst intressant o. 
lärd man Colonel Sykes,212 hvilken just då jag infann mig hade ämnat skicka 
bud till mitt quarter. Saken förhöll sig nämligen så, att man här just i dessa 
tider fått  en ny Charta af Arabien färdig, som, ehuru i ett ofantligt stort 
format innehåller föga annat än hvad finnes på den gamla af Berghaus,213 och 
som han, såsom Föreståndare för Chart Departamentet, af Rawlinson blifvit 
underrättad om mig, önskade han få de upplysningar jag möjligen kunde ge 
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honom om de land af Arabien, hvilka jag besökt. För några dagar har jag ock 
lämnat honom distancerna och pejlingarne jämnte namnen på dessa orter och 
från dem jämnte de, innehållna i min Engelska relation, är han nu jämnte sin 
Hydrograph sinnad att förbättra deras nya Charta. Colonel Sykes likaledes 
introducerade mig till Royal Society, som anses i allmänhet som den största 
o. vigtigaste Lärda institution så här som kanske i verlden. Här hade vi en 
mager afton igen, bestående till största delen af uppläsningar af Thermo-
meter observationer[.] Jag hoppas det nästa mötet skall bli bättre. Samme 
man slog äfven vantarne på mina Thermometer Observationer från Arabien 
och sade sig vilja offerera dem till nämnda Royal Society. En annan dag var 
jag och gjorde bekantskap med Royal Asiatic Society;214 der jag tyckte jag 
såg bara buttre lärde Europeiske Orientalister. Här var mötet högst magert, 
bestående hufvudsakligen i uppläsningen af en högst simpel relation af en 
resa i Syrien o. en liten ö kallad Ḳârâ Noon, hvilket namn några perukstockar 
ville bringa tillbaka till den Arabiska stammen Ḳarn. Sällskapets Secreterare 
H. Norris var kanske den trefligaste; men hade svagheten att villa fresta mig 
i de många Europeiska språk han känner ehuru högst uselt talar. Gubben är 
något gammal o. klagar öfver att han börjar glömma allting; men med allt det 
hör han särdeles gärna en compliment om hans stora linguistiska förmåga. 
Han frågade mig bland annat om jag nyligen hade träffat Kellgren, med 
hvilken han hade studerat finska o. påstod i sten att han sett denne vår 
Landsman här för några 5–6 månader sedan. För några dagar sedan gjorde 
jag närmare bekantskap med Prof. Wilson på hans Bibliothek i East India 
House, äfven en äldre årbiten man, förfärligt lärd, som då han ej känner 
betydelsen af ett Arabiskt ord står och mumlar en lång stund på den trebok-
stafliga roten, hvarifrån det är härledt, och vrider på mund och slutligen 
tystnar med en höglärd och sjelfkär min, der han står med rumpan vänd åt 
elden.215 För öfrigt fann jag i deras Catalogue föga som nu åtminstone kunde 
komma mig till gagn. Ett stort förråd ha de på Persiska saker, ehuru ej allt är 
urval, och Du vet huru ibland det myckna goda af Orientaliskt Litteratur i 
synnerhet i den Persiska äfven finnes förfärligt skräp. Allt detta nu har 
mycket upptagit min tid så att jag flera dagar försummat Museum, der jag 
sednast sysslat med att copiera en sång ur Diwan af ̔ Umar bni Fâriḍ216 jämnte 
en Commentar deraf af en viss Almuḳaddary,217 hvilket jag har tänkt möjligen 
skulle lämpa sig att ge ut som specimen. Commentarien går något in i Mysti-
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cism (Taṣawwuf)218 o. kunde just derföre bli intressant; den är just ej alltid 
correct men kunde corrigeras, hvari Sheikh ʽAyâd äfven kunde vara behjel-
plig.219 Men den är nog lång. Sjelfva sången som börjas a-wamīḍu barqin 
bil-ubairiqi lāḥā am fī rubā Najdin arā miṣbāḥā am tilka lailā al-‛āmirīya 
asfarat lailan fa-ṣayyarati l-masā’a ṣabāḥā220  är väl ej mera än kanske 
några o. tjugu disticher, men commentaren upptager omkring 3–4 ark. Jag 
har tänkt att man kunde följa Sacys exempel i Hariri221 o. ge en Sharḥ 
mukhtâr222 o. då kanske ge en sång eller två till jämnte ett företal o. kanske 
egna anmärkningar förstås allt på Arabiska, hvilket nu vore mig mycket 
kärare att begagna än det gamla stutiga Latinet. Ett företal i sjelfva Diwânen 
som innehåller en sorts lefvernesbeskrifning af Ibn Fâriḍ sjelf torde ej kunna 
utlämnas; men det är äfven långt på kanske 2 ark. Likaså ett företal af 
Commentatorn, der han talar om en annan commentar borde tas in. Eller 
kunde jag månne begagna dem efter behag o. göra sjelf ett sammandrag deraf 
på Arabiska o. sätta det som en Muḳaddamé framför sången eller sångerna. 
Någon annan Commentar finner jag Leider! ej här i London. Skulle jag få 
mitt pass viseradt hade jag nästan lust gå till Paris, der jag äfven skulle vara 
särdeles glad att få göra bekantskap med Caussin de Perceval, hvars Essai 
sur l’histoire des Arabes etc. jag nu äger. I förbigående sagdt, jag har ej stor 
tanke om Londons lärde Arabister. Äfven som jag hos dem saknar den 
Franske Lärdes orynkade panna. Men Gud nåde! Skulle ej Nervus rerum 
agendarum223 nu som alltid fattas viste jag nog hvad jag skulle göra. Jag vore 
då ej tvekhågsen ett ögonblick. Som sakerna nu stå, vet jag ej huru vända 
mig. Att sätta mig ner och rafsa hop något åt Fleischers Journal är svårt nog: 
jag behöfde tid o. böcker o. lugn att skrifva som jag ville om Negds Arabiska 
o. de andra dialecterna: jag är öfvertygad att jag kan tillrättavisa Perceval nu 
i hans Moderna Grammatik o. andre som talar om Tenwins krumelurer224 etc. 
o. jag önskade ej måsta tvinga mig hastarbete: jag ville dessutom se hvad 
gamle Arab. författare som Suiûty o. Muṭarrazi säger om dylika saker.225 Att 
sända dem några små sång stumpar eller bref anser jag för för mycket 
humbug; dock kanske en eller annan stump af moderna ökensånger kunde 
ges med anmärkningar om deri förekommande egenheter. Men jag har fått en 
viss afsmak för tyskan o. har ej lust att skrifva något på detta språk. Ett annat 
förslag hvälfver i mitt hufvud att skrifva en relation af min första resa på 
Franska o. öfverlämna den till något sällskap i Paris. Det skulle äfven före-
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komma i den en Ḥimiaritisk inscription af större längd o. betydenhet kanske 
än de få korta och brustna bokstäfver o. figurer, som jag har i min Engelska 
relation o. kunde kanske bli än rikare i uppgifter på platser o. beduinstammar 
än den; men det behöfs allt tid till detta.226 Skulle det vara fråga om att skrifva 
på eget modersmål, så vore det lätt nog o. hvad mer är äfven ett nöje; men 
att sitta o. plugga in sina tankar i främmande drägt är som gå i trånga stöflar 
det lider ej på vägen. Så är jag villrådig om hvad göra. Till längre än April 
månads slut räcka ej mina pengar. Då måste jag börja nolens volens227 palta 
mig hem o. till dess måste således allt eller det mästa göras. Vilja således 
Consistoriales forcera mig så har jag i sanning intet annat att sätta mot deras 
stränghet än Finsk Phlegma och Orientalisk Apathie o. anse de mig för 
obehöflig, så tänker jag i sanning ej tränga mig på dem. Jag hade ett mål i 
min dagsresa af lifvet att komma fram till källan i fjerran öken före Solens 
nedgång – mitt ök var uthungradt o. dess puckel tom på fett – o. seraben på 
vägen förde mig vils[e]  o. hungrig o. törstig med en beduins lugn och 
tacksamma Alhamdo lillah228 lägger jag mig der natten kommit öfver i den 
grop jag skrapat i sanden att afbida hvad Herren skall sända med den randande 
morgonen – lif eller död. – Sedan jag sist skrifvit till Dig har jag utom mina 
vanliga sysselsättningar haft tillfälle åtskilliga gånger besöka Parlaments-
huset o. öfvervara några Debatter, hvilket skulle ha varit intressant nog om 
ej the Strangers Gallery, der alla till huset ej hörande personer äro samman-
trängde i en trång lektare, vore så illa placeradt i det annors ock alltför simpla 
provisionella salen,229 att man derfrån nästan intet kan höra. Intressantare har 
det varit för mig att bivista åtskilliga meetings i åtskilliga der folk ofta af de 
mest olika classer kommer tillsammans o. hålla conferencer o. tala ofta 
förfärligt mycket humbug. En annan gång har jag bivistat en publik boxning, 
der flera par af kämpar med stora mjuka handskar bragtes fram på en scen o. 
inför ett stort publicum boxades h.e. slogtes: och tyckte jag detta var ett stort 
bevis på den ursprungliga råhet som ligger i den Engelska character oaktadt 
all deras humbug prat om universel fred i verlden. En annan gång bivistade 
jag en Quaker’s Gudstjenst i ett af deras så kallade meeting houses. Den 
bestod för det mesta i den absolut tystnad, hvari en församling af omkring 
200 personer suto försänkte för omkring 1½ timma största delen med hattarne 
på. Theatrar o. Concerter har jag dessutom besökt så mycket omständighet-
erna medgifvit; med alle de utmärkte Artister man har tillfälle att se o. höra 
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här, tränger den tanken dock alltid på mig att allt slikt är blott en drifhus-
planta här. Här är allt business o. PenningAmmon är dock till sluts den ende 
Guden här oaktadt den förfärligt skrymtade religioset, som, såsom bekant, 
utgör ett fult hufvuddrag i den Engelska charakteren. En fröjd under allt 
detta har det varit mig att ha sällskap af någre landsmän, unge män Bergbom 
från Uleåborg, Wolff från Wasa o. Julin från Åbo o. att med dem åter få tala 
mitt eget modersmål o. min egna dialect. Några Svenskar med deras odräg-
liga o. tillkonstlade natur och dragande språk äro mig en plåga. Huru oveder-
sägligen lyckligt var det för vårt kära land att bli fri från sin Svenska styfmor! 
Men Du lär tänka jag blifvit politisk i det politiska England? Not a bit! Det 
förfärligt tumma climatet har betagit mig sinne o. själ. Kort efter det jag 
sändt Dig det sista brefvet började jag lida af snufva o. hosta o. äfven till en 
del af hämorrhoider, som stego mig i hufvudet o. gjorde mig så spleenish att 
jag nästan kände mig hugad följa Engelsmännens vanliga cur att kasta mig 
med kallt blod i Thames[.] Jag hade i sjelfva verket några svåra anfall af 
svindel o. annat [o]tyg som slutligen vunno öfver min aversion för Medicin. 
Jag quackade om mig sjelf o. blef snart fri från min häng eller dränksjuka o. 
har i sednare tider mått tämmeligen. Men vädret har blifvit något bättre. I 
Februari hade vi mest mildt vårväder – med Mars har åter någon köld börjat 
ehuru ej frost, men jämnförelsevis klarare o. renare luft. Men solen Gud 
Nåde! ser man ej mycket af. O när jag ofta tänker tillbaka till Egyptens och 
öknens härliga sol o. lätta luft sjunger jag med Ibn Fariḍ saqyan li-ayyāmin 
maḍat ‛an jīratin kānat layālīnā bi-him afrāḥā ḥaithu al-ḥimā waṭanī 
wa-sukkānu al-ghaḍā sakanī wa-wirdī al-mā’a fīhi mubāḥā wa-uhailuhu 
arabī wa-ẓillu nukhīlihi ṭarabī wa-ramlatu wādiyaihi murāḥā wāhan ‛alā 
dhāka al-zamāni wa-ṭībihi ayyāma kuntu mina l-lughūb murāḥā.230 Träffar 
Du min mor ursäkta mig hos henne jag nu ej besvarar hennes kärkomna bref 
o. glöm ej att skrifva snart till G.A. Wallin 

London 6 Mars 850 

WALLIN VI.indd   280 30.12.2015   12.32



281

T i l l  H . L .  F l e i s c h e r

L o n d o n  2 5 / 3  1 8 5 0

Herr Professor!231

Ich nehme mir die Freiheit Ihnen das Beigefügte zu übersenden mit der 
Bitte, wenn Sie es, nach der nöthigen Revision der Sprache, worin ich 
während einer längeren Abgewesenheit von Europa, die Uebung verloren 
habe, eines Platzes in Ihrem verdienstvollen Orientalischen Journale würdig 
finden würden, es bei Gelegenheit einzuführen.232 Es ist ein kleines Beispiel 
von der Anthologie von Neu-Arabischen Gesängen, die ich in der Wüste 
gesammelt habe, und sollte diess nicht ohne Interesse gefunden werden, 
wollte ich gerne mehrere nachfolgen lassen, die zugleich als Belege dienen 
könnten von der jetzt in Negd und unter den Beduinen gebrauchten Sprache, 
über welche  ich bald hoffe näheren Auskunft geben zu können. Ich 
habe mich absichtlich aller allgemeinen Anmerkungen über die Moderne 
Arabische Poesie und ihr Verhältniss zur Alten enthalten, so wie ich keine 
Rechenschaft abgegeben habe für die Regel, die ich mir in der Transscrip-
tion des Arabischen mit lateinischen Buchstaben gesetzt, weil ich hoffe bald 
eine Gelegenheit zu finden mich darüber ausführlicher auszusprechen. In der 
Hoffnung Sie werden mir die Freiheit, die ich genommen an Sie zu screiben 
[sic], und das Ungemach, das ich Ihnen verursache, entschuldigen, habe 
ich die Ehre Ihnen die Versicherung der grossen Hochachtung, die ich für 
Ihren Namen hege, darzubieten und verbleibe Herr Professor Ihr gehorsamer 
Diener Georg Aug. Wallin 

London d. 25 März 1850 
The Consulate General of Russia.

Herr professor!
Jag tar mig friheten att skicka er det bifogade och ber er att vid tillfälle införa 

det, om ni efter en nödvändig kontroll av språket, som rostat under en längre 
frånvaro från Europa, anser det värdigt en plats i er förtjänstfulla orientaliska 
tidskrift. Det utgör ett litet exempel ur antologin med nyarabiska sånger som 
jag samlat i öknen, och skulle detta befinnas vara icke utan intresse, ville jag 
gärna låta flera följa, som samtidigt kunde tjäna som exempel på det språk 
som nu brukas i Negd och bland beduinerna, som jag snart hoppas kunna ge 
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närmare upplysningar om. Jag har avsiktligt avhållit mig från alla allmänna 
anmärkningar om den moderna arabiska poesin och dess förhållande till den 
gamla, liksom jag inte heller har redogjort för regeln jag gjort upp för mig för 
transkriberingen av arabiskan med latinska bokstäver, eftersom jag hoppas 
snart få tillfälle att uttala mig mera utförligt om det. Med förhoppningen att 
ni ursäktar att jag tagit mig friheten att skriva till er och omaket jag förorsakar 
er, har jag äran att försäkra er om min stora högaktning för ert namn och 
förblir herr professorns lydige tjänare Georg Aug. Wallin.

London den 25 mars 1850 
The Consulate General of Russia.

T i l l  G .  G e i t l i n

L o n d o n  6 / 4  1 8 5 0

Broder! 
I största hast blott några få ord om en högst vigtig sak. Här finnes i Maddens 

bokhandel ett Manuscript af Kâmôs till ett pris af 18 Pund Sterl.233 Kan vårt 
Universitet förmås att köpa det? Säg ej: vi ha den Turkiska öfversättningen 
– ej vi ha Golius och Freytag etc. intet kan ersätta sjelfva den ursprungliga 
texten:234 lita ej eller på att den snart skall komma att tryckas i Cairo, såsom 
jag gjort. Det är en bok sine quo non i Arab. Litteratur. Eller ville ej Bibli-
otheket köpa det – ville Du det? för att när helst jag sjelf får pengar afstås 
åt mig. Man kan i Cairo ej få ett godt exemplar af Kamos gärna under 15 
Pund Sterl. o. sålunda är priset här ej öfver sig. Andra böcker skulle väl ock 
behöfvas härifrån!! Jag har nu igen kommit mig in med Ṣôfiyé och deras 
läror o. funderingar i anledning af Ibn Alfâriḍ o. hans mystiska Commen-
tater.235 Jag narr! det är allt min dårskap som narrar mig i dylika djup! Jag 
har grälat om med Chartmännerne på East India House o. har slutligen fått  
dem öfvertygade åtminstone i somliga delar att deras gamla chartor äro högst 
falska o. i öfver morgon hoppas jag nu få en som svarar mot den bild jag har i 
mitt hufvud af Arabia o. som efter min öfvertygelse blir nära det rätta förhål-
lande. Skada blott att jag ej fått dem flytta Alḳasîm lägre ner. Mina papper 
ha legat hos dem o. derföre ha de ej ännu blifvit adjusterade till läsning i 
Geogr. Sällskapet; men jag har just nu varit o. fört dem till Secreteraren af 
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Den holländske orientalisten Jacobus Golius (1596–1667). 
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Sällskapet D:r Shaw o. i Måndag 14 dag. till ska de läsas. De ha emellertid 
vunnit loford af dem som läst dem. Till Fleischer i Leipzig skickade jag en 
liten profbit på moderna sånger från öknen; men har ej erhållit något svar. 
Jag drifver aftnarna nu vanligen omkring på sällskaper o. facilteter – mycket 
är godt o. mycket är skit här som i allt annat; men det gör mig ondt att ej 
ha funnit den Engelska charakteren på långt när svara mot de förbegrepp 
jag gjort mig derom. Men ingenting är som se en stint i syne. Herrar Orien-
talister ha ej afvunnit mig stor högaktning – och Gud nåde oss Europeiske 
Orientalister o. vår litteratur vi äro ännu bra tafatta.  Jag har ännu ej besett 
det nämnda Manuscriptet af fruktan för bärsärkegång af bokvurmeri; men 
skulle det komma att köpas skulle det naturligen undergå sträng besigtning. 
Jag vet ej huru länge jag ännu måste stanna här för att få chartan o. papperen 
färdiga men förr än i början på nästa månad slipper jag väl dock ej bort. På 
30 dagar kan jag ha svar från Dig o. så länge vill jag vänta. Skulle Pengar 
komma att hit öfverskickas så bed Borgström innesluta 5 Pund St. i dem för 
mig. Skulle det ej vara fallet så hoppas jag nästan att hvad jag ännu har skall 
räcka till att komma hem; men för säkerhets skull ville jag be Borgström 
låta mig i Lybeck hos någon lyfta så mycket jag derifrån behöfver hem till 
Eder h.e. omkring tror jag 5 Pund. I sådant fall skulle Du eller han derom 
ge mig underrättelse i bref på Lybeck adresseradt till Madame Jensen Stadt 
Stockholme[.] 

6 April 50 Georg 

T i l l  G .  G e i t l i n 

L o n d o n  9 / 4  1 8 5 0

Broder! 
I går erhöll jag Ditt bref just två dagar efter det jag afskickat mitt förhas-

tade bref af d. 6 hujus. Förhastadt så vida att då jag i går var ned till East India 
House o. i förbigående vek in i Maddens bokhandel jag erfor der att Manuscr. 
af Ḳâmôs redan var såldt o. likaledes Kalkatta edition af detta arbete så att 
köpet af sig sjelf förfaller o. således äfven remissen af pengar. Det gör mig 
förfärligt ondt att måste återvända utan ett exemplar af detta ypperliga verk, 
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hvars värde ej allenast för språket men äfven för Geographien o. historien 
jag för hvarje dag börjar allt mer o. mer att inse o. härjämnte huru litet ännu 
dess öfversättningar svara emot Originalet. Likaledes förfaller också min 
anhållan hos Borgström om 5 Pund: jag skall försöka att gnida så väl att 
hvad jag nu har räcker mig hem o. skulle jag komma i nöd torde jag väl på 
ett eller annat sätt kunna hjelpa mig från Lybeck. Hvad något sorts bedöm-
mande af min relation beträffar kan jag ej bemöda mig om att söka derefter 
om ock något sådant skulle ges från något håll, äfvensom jag knappt vet 
om jag hinner få några exemplar deraf sjelf: här går allt långsamt som i alla 
stora städer i synnerhet om man behöfver andras hjelp. En Relation om min 
första öknefärd hinner jag omöjligen få färdig; sedan jag fått se mig omkring 
i Arab. Manuscript här ser jag längre tid behöfves för att åstadkomma något 
o. äfven för den nu till tryckning bestämda finner jag nästan dageligen nya 
upplysningar från Kamos etc. Jag naturligtvis är så skyldig som villig att ge 
hvad jag kan; men jag kan ej bära tanken att vara tvungen o. påbrådskad o. 
fåfänga, flärd o. humbug har jag afsvurit. Jag har hvarken hög eller låg tanke 
om mig sjelf – vill hvarken förödmjuka mig eller sätta mig öfver, hvarken 
skrika eller tiga – men jag [är] färdig att med ödmjukhet o. välvilja ta emot 
hvad Herren sänder vare sig af ”lifvets värma vare sig af dess köld”, o. lugnt 
o. redligt söka uppfylla de kall Han kallat mig till. Det hårdaste skal att 
skydda mot förtrampning o. det enda försvarsvapen mot surrande getingars 
stygn är ett ärligt sinne åt alla håll o. det är det som jag, om ej lärt mig, dock 
stadgat under mina färder bland de så kallade vilde o. ohyfsade Beduiner. Så 
är jag fulleligen lugn – tänker ej räcka ut min hand om ock blott en tum till 
tiggeri, men ock ej fly en tum en ärlig kamp. Hvad ryktet om mitt giftermål 
beträffar så förmodar jag Du alldrig kunnat lystna till en sådan galenskap 
som att jag skulle velat om ock kunnat välja en Engelska till att vandra med 
genom lifvet. Skulle jag ej häri som Gud  nåde! i alla mina andra företag 
varit bunden, skulle jag ej tvekat att ta en Beduinska eller en Egyptiska med 
mig; men en Engelska alldrig! Jag har en sådan afsmak för det vackra könet 
här att det plågar mig att se dem; och jag måste tillstå, fastän jag alltid och 
öfverallt funnit föga eller ingen skillnad i detta kön, jag dock nu alldeles 
förlorat allt tycke för alla Europeiskor o. för alla förhållanden mellan båda 
könen hos oss. Häri som i mycket annat är jag en Oriental. Mitt skägg har 
jag allt bibehållit o. jag tänker med grämelse o. sorg redan nu på förhand på 
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den allt mer o. mer annalkande dag då jag måste raka bort det. Och detta är 
af inga socialistiska eller revolutionära ideer utan af äkta orientaliskt sinne 
o. så dåraktig är jag äfven häri att den fröjd jag emotser af att återse Dig o. 
alle Eder andre o. vårt egna kära land, derigenom tyckes mig grumlad. Dock 
hoppas jag dessförinnan få blöta det i en punsch bål med Eder. – Jag kommer 
allt mer o. mer in i Ṣôfierne utan att ändå kunna komma till något resultat; 
men af alla vikar af det omätliga Arabiska hafvet är detta kanske det djupaste 
o. ännu det minst pejlade. Tiden flyger dessutom här: man vet ej hvar man 
skall ta tid till allt hvad man behöfver – om den i Orienten var för billig 
o. för lång är den här alltid för dyr o. för kort. Jag kommer mig sällan till 
sängs före 2–3 om natten o. från kl. 10 till 4 sitter jag vanligen på Museum 
o. med allt det ser jag ingenting uträttadt. Jag har nu träffat Triethen, en 
högst treflig o. präktig man ber särdeles om sin hälsning till H. Nordman; en 
annan högst rolig man är en viss Pinto, ursprungligen en Jude från Maghrib 
med Arabiska till modersmål, anställd i Museum; Rieu, en Schweitzare har 
att göra med Orient. Manuscr. en präktig man, men en af de gammalmodige 
Orientalisterne, dock ung nog ännu för att slå in annan väg.236 En afton på den 
Statistiska Clubbens sammankomst o. middag gjorde jag åtskilliga trefliga 
personers bekantskap;237 Biskopens af Oxford etc. De gamle stut Orienta-
listerne i Asiatic Society har jag minsta fröjden af; de se alle så trumplärde 
ut. När skall den tiden komma då den fördömda humbug lägges af att vara 
mode? Jag tviflar dock ej att den skall komma! Det är ej utan tycker jag att 
jag har ämnen att smälta o. utarbeta från mina färder i öknen så korta och 
afbrutna de ock olyckligtvis blefvo; men dertill behöfs tid o. lugn o. mirabile 
dictu!238 ett vackrare väder o. en lättare luft än här i London. Här känner man 
sig alltid tung o. nedtryckt o. särdeles trög till arbete. – Förlåt att jag så ofta 
besvärar Dig bref som jag dertill låter Dig betala – Så snart jag blir färdig 
nu med Chartan o. Relationen, lämnar jag London – Museum behöfde en 
mansålder nästan. 

April 9:de 50 Georg. 
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L o n d o n  6 / 5  1 8 5 0

Herr Professor. 
Schon den 17:ten April hatte ich die Ehre Ihren Brief vom 12:ten d. M. zu 

empfangen. Ich habe so lange mit dem Abstatten meines herzlichsten Dankes 
dafür und der Antwort aufgeschoben um Ihnen zugleich bey dieser Gelegen-
heit das Mitgehende [oläsligt] übersenden zu können dessen Niederschreiben 
hauptsächlich das Redigiren einer der hiesigen Geograph. Gesellschaft über-
reichten Relation meiner letzten Reise durch Negd nach Baghdad hinauf und 
das Beystehen der Ostind. Companie in einigen Verbesserungen die sie nach 
meinen Routen in einer neugestochenen Charte von Arabien gemacht bis 
jetzt verzögert haben. Ich hoffe doch dass es nicht zu spät kommt um dem 
vorhergesandten Beylage angehängt und wenn würdig gefunden zugleich 
in Ihr Journal eingeführt zu werden. Die Deutsche Sprache hat mir aber 
besonders in diesem Gesange viele Schwierigkeiten gemacht und die Zeit ist 
mir so umschrieben gewesen dass ich nicht einmahl das Niedergeschriebene 
habe ins Reine bringen können. Ich bitte Sie darum, Herr Professor, die Güte 
zu haben, das Manuscript so wohl in sprachlicher als in anderer Hinsicht 
einer recht strengen Revision zu unterwerfen. Auslassungen des Aussch- 
weifenden, Verbesserungen des Rohen und Rauhen überlasse ganz Ihrem 
Gutdünken. – Was übrigens meine aus dem Osten mitgebrachte Ausbeute 
betrifft ist sie leider nicht so reich wie ich selbst gewünscht und Andere viel-
leicht das Recht haben zu erwarten. Die Schätze Arabiens sind so reich und 
so unbekannt theils auch so tief verborgen dass ihr Ausforschen einen besser 
vorbereiteten Mann als ich und einere längere Zeit denn mir gegönnt war 
fordern. Was ich aber auf meinen Wanderungen gesammelt bin ich so bereit 
als schuldig mitzutheilen und werde es immer als eine Ehre ansehen es nach 
und nach durch Ihr gelehrter Journal den Freunden der Arabischen Litteratur 
darbieten zu können. Sey es als Mitglied oder nicht Mitglied Ihrer gelehrten 
Gesellschaft wird es immer mein Stoltz seyn auf eine oder andere Art nach 
Kräften zu ihrem Gedeihen mitzuwirken. Wollen Sie und Ihre Collegen mich 
aber mit dem Diplome beehren bitte ich Sie es gü[ns]tigst unter Adresse 
an H. G. Geitlin nach Helsingfors zu übersenden wohin ich in ungefähr 10 
Tagen werde fertig seyn den Rückweg anzutreten.239 ‒ Herr Lane ist wie ich 
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 in England,240 in einem so Schwachen Gesundheits Zustande aber, dass 
er gezwungen ist beständig den Wohn ort zu verändern und selten oder nie 
nach dem angeseendem London kommt. Ich habe so bis jetzt das Glück nicht 
gehabt ihn zu sehen und bin auch nicht im Stande gewesen den Auftrag den 
Sie mir an ihn geben auszurichten, weiss auch nicht, wie es mit dem Drucken 
seines Wörterbücher steht. Ich bin sehr neugierig seine Abhandlung über 
den Arabischen Accent und die Ausspracher der Vocalen zu sehen, weil ich 
bey den Beduinen den vorigen beynahe durch und durch dem der Egyptier 
entgegesetzt gefunden und auch die Vocale in der Wüste mir ganz anders 
und metallischer geklungen haben als die der breiten Fellaḥ Mundart. ‒ Ich 
will mich erinnern in einer Note vom vorigen Gesenge über die Worte mā 
ṭūla kafā tuḥtaraf bil-dhakhīra gesagt zu haben dass mā ṭūla eine Transpo-
sition der gewöhnlicherem Phrase ṭūla mā ist und dass das Letztere dem 
Versmasse eben so angemessen seyn würde als mā ṭūla.241 Wenn es noch 
nicht gedruckt ist und noch zu machen ist, bitte ich Sie, Herr Professor, die 
Gute zu haben die Worte ”dem Versmasse eben so angemessen” oder was ich 
in dem Sinne geschrieben habe, zu streichen. In der Hoffnung dass Sie Ihrem 
am Publiciren ungewohnten Beduinen Schützlinge die Mühe, die er Ihnen 
giebt, gü[ns]tigst en[t]schuldigen wollen, verbleibe ich Herr Professor Ihr 
ganz ergebener Georg Aug. Wallin

London 6 Maj 1850

Consulate General of Russia   

Herr professor. 
Redan den 17 april hade jag äran att erhålla ert brev från den 12:e samma 

månad. Jag har så länge skjutit upp mitt hjärtliga tack och svar för att samti-
digt vid detta tillfälle översända det medföljande nedtecknade vilket hittills 
skjutits upp, huvudsakligen för att jag redigerat en redogörelse för min 
senaste resa genom Negd upp till Baghdad för det Geografiska sällskapet här 
och bistått Ostindiska kompaniet, som utifrån mina rutter gjort en del förbätt-
ringar i en nystucken karta över Arabien. Jag hoppas dock att det inte kommer 
för sent för att läggas till den tidigare sända bilagan och ifall det befinns vara 
värdigt, samtidigt införs i er tidskrift. Det tyska språket har dock särskilt i 
denna sång berett mig svårigheter, och min tid har varit så begränsad att jag 
inte ens kunnat skriva rent det nedtecknade. Jag ber er därför, herr professor, 
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att vara så god och underkasta manuskriptet en mycket sträng kontroll såväl 
språkligt som i annat hänseende. Utelämningar av det utsvävande, förbätt-
ringar av det råa och oslipade överlåter jag helt åt ert godtycke. – Vad i övrigt 
gäller de frukter jag fått med mig från Orienten är de tyvärr inte så rika som jag 
själv önskat och som andra kanske har rätt att förvänta sig. Arabiens skatter är 
så rika och så obekanta och delvis också så djupt dolda att de kräver en man 
bättre förberedd än jag och med mera tid än vad som förunnats mig. Det jag 
samlat på mina vandringar är jag dock både beredd och skyldig att meddela 
och kommer alltid att anse det en ära att bit för bit kunna erbjuda vänner av 
arabisk litteratur det genom er lärda tidskrift. Vare sig jag blir medlem av ert 
lärda sällskap eller inte, kommer det alltid att vara min stolthet att på ett eller 
annat sätt efter förmåga bidra till dess framgång. Om ni och era kolleger dock 
vill förära mig diplomet ber jag er ha godheten att sända det under adressen 
H. G. Geitlin till Helsingfors, dit jag om ungefär 10 dagar kommer att vara 
färdig att återvända. – Herr Lane är som jag i England, dock vid svag hälsa, 
så han är tvungen att ständigt byta boningsort och kommer sällan eller aldrig 
till det ansedda London. Så jag har hittills inte haft lyckan att träffa honom 
och har inte heller varit i stånd att meddela honom uppdraget ni gav mig, vet 
inte heller hur det står till med tryckningen av hans ordböcker. Jag är mycket 
nyfiken på att se hans avhandling om den arabiska accenten och uttalet av 
vokalerna, eftersom jag hos beduinerna fann den förra nästan helt och hållet 
motsatt egyptiernas och också tyckte att vokalerna i öknen lät helt annorlunda 
och mera metalliska än i det breda Fellahmålet. – Jag vill minnas att jag i en 
not till den förra sången sagt om orden mā ṭūla kafā tuḥtaraf bil-dhakhīra att 
mā ṭūla är en omskrivning av den vanligare frasen ṭūla mā och att den senare 
skulle passa versmåttet lika bra som mā ṭūla. Om den ännu inte är tryckt och 
om det ännu är möjligt ber jag er, herr professor, ha godheten att stryka orden 
”skulle passa versmåttet lika bra” eller vad jag skrivit i den meningen. I hopp 
om att ni godhetsfullt vill ursäkta er beduinskyddsling som är ovan att publ-
icera sig, förblir jag herr professorns fullkomligt tillgivne Georg Aug. Wallin.

London 6 maj 1850

Consulate General of Russia  
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T i l l  H . L .  F l e i s c h e r

L o n d o n  1 1 / 5  1 8 5 0 

Herr Professor! 
Eine halbe Stunde nach dem ich den Brief vom 6:ten d. M. in die Post 

abgegeben, hatte ich die Ehre den Ihren vom 27 Apr. zu empfangen durch 
einen gewissen H. Ayrton,242 bey welchem H. Steinschneider243 in der Eile 
in der er war nach Oxford abzugehen ihn gelassen. Ich wurde also der Ehre 
die Bekantschafft Ihres gelehrten Freundes zu machen verlustig und als ich 
gegenwärtig dem letzten Schreiben nichts hinzu zufügen habe, benutze ich 
diese Gelegenheit um Ihnen meine Ansicht über die Worte fī ḥudūd al-sanat 
kadhā darzulegen,244 wobei ich doch, die Autoritäten der alten Litteratur, 
die Ihnen besser bekannt sind als mir, ausser Rücksicht gelassen, nur einige 
Bemerkungen, die die moderne Sprache und mein eigenes Ohr mir an die 
Hand geben darbieten kann. Ich habe vergebens in meinem Gedächtnisse 
noch irgend einer Redensart aus dem modernen Arabischen gesucht, wo 
die plur. Form ḥudūd als eine zeit-  bestimmung gebraucht wäre.245 Man 
sagt wohl oft und recht z. B. qa‛adtu ‛inda fulān li-ḥadd al-sā‛a 5 u.s.w. 
in der Bedeutung von bis; aber immer mit der Prep. li und kann mich nicht 
erinnern jemals die pl. Form in diesem Sinne gehört zu haben noch giebt 
mein Ohr zu es so zu gebrauchen.246 Dagegen wird die pl. Form sehr oft in 
Raumbestimmungen angewandt[.] Man sagt z. B. ‛alā oder fī ḥudūd Miṣr 
oder aber immer in der Bedeutung von auf den Grenzen von Egypten fī 
aḥrāfihā und ein Araber unserer Zeit würde nie dabey verstehen ”Innerhalb 
der Grenzen” welche Bestimmungs art ich im Allgemeinen der Arabischen 
Vorstellung fremd halte,247 abgesehen davon dass in dem Sinne die prepos. 
fī nicht gerne könnte gebraucht werden sondern denn lieber baina[.]248 Noch 
fremder, scheint es mir, ist dem Araber die in der That nicht sagende europä-
ische Zeitbestimmung von innerhalb der Grenzen einer gewissen Zeit ‒ 
der Araber bedient sich glaube ich ausschliesslich nur den Ausdruck ”Zur 
Laufe des Jahres[”] oder am liebsten Im Jahre. Wenn aber die Phrase Hâgg 
Khalfas249 im Gespräche mit einem jetzigen Araber gebraucht wird, würde er 
dabey unzweifelhaft ”den Anfang und das Ende” vom Jahre verstehen und 
da im Allgemeinen die Zeit, wie es scheint, besser gedacht werden kann als 
begrenzt in der Zukunft als in Vergangenen, zunächst und am glaublichsten 
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das Ende. Mit einem hier ansässigen gebildeteren Araber aus Egypten hatte 
ich im Bezuge auf die in frage stehende Redensart folgende Unterredung. 
Ich sagte ihm idhā qāla laka qā’il fī ḥudūd al-sana al-fulānīya tafham bi-hi 
ay. Qāla yā fī awā’ilihā yā awākhirihā wal-ghālib bi-ma‛nā awākhiruhā. 
Qāla wa-min qaul kadhā. Qultu bi-qaulihi Ḥājj Khalfa. Qāla ‛ajā’ib hādhihi 
l-‛ibāra laisat musta‛mala fī awāninā.250

Mit Hochachtung und Hingebung verbleibe ich Herr Professor der Ihrige 
G.A. Wallin

London 11 May 1850    
Consulate General of Russia  

Herr professor! 
En halvtimme efter det att jag lagt brevet från den 6:e denna månad på 

posten, hade jag äran att motta ert från den 27 april genom en viss H. Ayrton, 
hos vilken H. Steinschneider i sin brådska att avresa till Oxford lämnat det. 
Jag gick alltså miste om äran att stifta bekantskap med er lärde vän, och då jag 
just nu inte har något att tillägga till det förra brevet, så nyttjar jag tillfället 
att redogöra för min åsikt om orden fī ḥudūd al-sanat kädhā; jag har dock 
inte tagit hänsyn till auktoriteterna i den gamla litteraturen, som ni känner till 
bättre än jag, utan kan endast erbjuda några anmärkningar utifrån det moderna 
språket och mitt eget öra. Jag har förgäves sökt i mitt minne efter något idiom 
i den moderna arabiskan, där pluralformen ḥudūd skulle användas för att ange 
tid. Man säger väl ofta och riktigt t.ex. qa‛adtu ‛inda fulān li-ḥadd al-sā‛a 5 
o.s.v. i betydelsen från-till; men alltid med prepositionen li, och jag kan inte 
komma ihåg att jag någonsin skulle ha hört pluralformen i den här betydelsen 
och inte heller tillåter mitt öra att den används så. Däremot används plural-
formen mycket ofta för att ange rum. Man säger t.ex ‛alā eller fī ḥudūd Miṣr 
men alltid i betydelsen vid Egyptens gränser fī aḥrāfihā, och en arab i vår tid 
skulle aldrig uppfatta det som ”innanför gränserna”, en bestämning av ett slag 
som jag i allmänhet anser vara främmande för den arabiska uppfattningen, 
frånsett att prepositionen fī inte gärna kan användas i den betydelsen utan då 
hellre baina. Ännu mera främmande, tycks det mig, är för araben den i själva 
verket intetsägande europeiska tidsbestämningen inom gränserna för en viss 
tid – araben använder sig tror jag uteslutande av uttrycket ”under årets gång” 
eller helst ”under året”. Men då Hâgg Khalfas fras används i samtal med en 
nutida arab, skulle han otvivelaktigt förstå det som ”början och slutet” av året, 
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och då det går bättre att tänka på tiden i allmänhet, tycks det, som begränsad i 
framtiden än i det förflutna, framför allt och allra troligast slutet. Med en här 
boende bildad arab från Egypten hade jag följande samtal angående idiomet 
ifråga. Jag sade till honom idhā qāla laka qā’il fī ḥudūd al-sana al-fulānīya 
tafham bi-hi ay. Qāla yā fī awā’ilihā yā awākhirihā wal-ghālib bi-ma‛nā 
awākhiruhā. Qāla wa-min qaul kadhā. Qultu bi-qaulihi Ḥājj Khalfa. Qāla 
‛ajā’ib hādhihi l-‛ibāra laisat musta‛mala fī awāninā.

Med högaktning och hängivenhet förblir jag herr professor, er G.A. Wallin
London 11 maj 1850   
Consulate General of Russia  
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Ansökan om professur
 

 
 
 
Magnifice Herr Rector och Amplissimum Consistorium Academicum!

Hos Eders Magnificence och Amplissimum Consistorium anhåller jag 
ödmjukast att å det underdåniga förslag, som till återbesättande af det 
nu ledige professoratet i Orientaliska Literaturen vid Kejserliga Alex-
anders Universitetet i Finland kommer att upprättas, varda höggun-
stigt uppförd; förbindande jag mig att det i Författningarne föreskrifna 
specimen i vanlig ordning vederbörligen aflägga. Dock vågar jag, i 
anseende till min nuvarande vistelse å en från hemlandet aflägsen ort 
och svårigheten att nu genast till Finland återvända, ödmjukast hoppas 
det Eders Magnificence och Amplissimum Consistorium gunstbenäget 
ville utsätta terminen för nämnde specimens afläggande så långt fram 
som möjligt, emedan det under nuvarande förhållanden svårligen förr än 
under loppet af nästkommande års höst-termin kan af mig præsteras. Min 
merit-förteckning får jag härjemte ödmjukast bilägga, och med utmärkt 
högaktning har jag äran vara

Eders Magnificences och Amplissimi Consistorii
ödmjukaste tjenare Georg August Wallin
London den 5 December 1849

M e r i t - F ö rt e c k n i n g.
Undertecknad, som är född den 24. October 1811, har såsom student 

blifvit inskrifven vid Kejserliga Alexanders Universitetet den 22 Juni 
1829. 

Disputerat pro exercitio251 under Professoren A.A. Laurell.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
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Philosophiæ Magister den 21. Juni 1836. 
Antagen till Extraordinarie Amanuens vid Universitetets bibliothek 

den 17. September 1836.
Utgifvit om våren 1839. en Latinsk Dissertation med Titel: De præcipua 

inter hodiernam Arabum linguam et antiquam differentia.252

Utnämnd till Docens i Orientaliska Literaturen 1839.
Ifrån nästnämnde tid egnat mig åt ett mera omfattande studium af de 

Vestasiatiska språken, i hvilket afseende jag ock i mer än tvänne års 
tid vistats i S:t Petersburg samt sedermera, i Juli 1843, företagit en resa 
till Orienten och i sex års tid uppehållit mig ömsom i Constantinopel, 
Alexandria, Cairo, Arabiska öknen, Palestina, Syrien, Mesopotamien 
och Persien. 

London den 5 December 1849

Georg Aug. Wallin    
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Manuskriptbeskrivningar

Georg August Wallins arkiv  ägs av Finlands Nationalbibliotek 
och har signum 468. Arkivet har utökats under åren, bl.a. 1882, då 

fröken Hilda Wiik gjorde en betydande donation till Wallins arkiv på dåva-
rande Helsingfors universitetsbibliotek. Hilda Wiik ägde materialet eftersom 
Wallins syster Natalia Wallin hade testamenterat hela sin egendom, där en 
del av Wallins skrifter ingick, till henne.

Nedan beskrivs endast de brev, dagböcker och annat material som är 
skrivna av Wallins egen hand och som ingår i Skrifter 6. Det brev som 
inte är bevarat och som endast har publicerats i S.G. Elmgrens utgåva från 
1864–1866 (Georg August Wallins reseanteckningar 1–4) manuskriptbe-
skrivs därför inte. Inte heller manuskriptbeskrivs Wallins professuransökan 
eftersom den endast är signerad av honom. Wallins arkiv i Finlands Natio-
nalbibliotek är inte färdigt katalogiserat och därför anges hela samlingens 
signum (468). De flesta här utgivna brev hör till Wallins arkiv och komplett 
arkivsignum uppges endast när detta inte är fallet. I beskrivningen framgår 
dateringen i brevet som ”Fri datering”. Formatet anges som höjd gånger 
bredd i centimeter med en decimal samt antal blad, lägg eller sidor text. 
Adressering, tillägg av annan hand, brevstämpel o.s.v. anges separat i de fall 
de förekommer.
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Arabisk kalender 17/4 1849–8/3 1850

Arkivsignum: 468

Format: 16,5 cm x 11,1–11,8 cm, 1 omslagslägg och 6 lägg med text, Wallins 
anteckningar 14 sidor, tryckt text sammanlagt 25 sidor.
Numrering: Varje sida är numrerad på arabiska.
Färg och kvalitet: Gulnat, grövre papper med ojämna kanter.  
Skrivmaterial: Anteckningarna är skrivna med svart och brunt bläck samt blyerts.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: På omslagets sista sida med blyerts ”94:3 + F”.
Övrigt: Första sidan samt de 10 sista är tryckta. På omslagets sista sida har 
Wallin antecknat två adresser i London. 

Dagbok 9/8 1849–14/2 1850

Arkivsignum: 468

Fri datering: t.ex. Sept. 26. 1849.
Format: 19,8–20,1 cm x 14,6–14,8 cm, 21 lägg med 81 sidor text; 18,3 cm x 
11,1–11,3 cm, 1 lägg med 4 sidor text; 18,0 x 11,2 cm, 1 lägg med 1 sida text.
Numrering: Varje lägg numrerat av Wallin utom lägg 20. De två sista läggen 
är numrerade 1 och 2. 
Färg och kvalitet: Vitt skrivpapper, lägg 22 [1] vitt brevpapper, lägg 23 [2] 
blått skrivpapper.
Skrivmaterial: Brunt bläck, förutom lägg 6 första sidan och lägg 9 första sidan. 
Tillstånd: Välbevarat. 
Övrigt: Lägg 22 [1] har svag brevstämpel.

Brev
11/10 1849 Wallin–H. Borgström
Arkivsignum: 468

Fri datering: London 11 Octob 49 G.A Wallin
Format: 27,0–27,4 cm x 21,6 cm, 1 lägg med 4 sidor text.
Färg och kvalitet: Gulnat brevpapper med BATH-stämpel.
Skrivmaterial: Brunt bläck.
Tillstånd: Välbevarat, konserverat.
Tillägg av annan hand: På första sidan med blyerts: ”N:o 25 11 okt. 1849” och 
med svart bläck ”Wallin”.
Övrigt: Kartonglist.
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26/10 1849 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468

Fri datering: London 26 Oct. 49 Georg
Format: 22,5 cm x 17,9 cm, 1 lägg med 4 sidor text.
Färg och kvalitet: Ljusblått brevpapper.
Skrivmaterial: Brunt bläck.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: Följande är med blyerts understreckat på andra sidan: 
”Ditt råd att komma hem”; fjärde sidan: ”Tror Du jag skall kunna” samt ”Ännu 
en gång försumma ej att”.
Övrigt: Kartonglist, nästan utsuddad brevstämpel.

November 1849 Wallin–al-Barrānī
Arkivsignum: 468 
Format: 18,0 cm x 11,3 cm, 1 lägg med 4 sidor text.
Färg och kvalitet: Blått skrivpapper.
Skrivmaterial: Svart bläck.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: Under Wallins bläck skrivet med ljusbrunt bläck:  
”Consular Géneral Russie Sep 23 1849”.
Övrigt: Kartonglist, stämpel: BIBLIOTHECA UNIV. HELS.

5/12 1849 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468

Fri datering: London 5/12 49 G.AWallin
Format: 22,5 cm x 18,1 cm, 1 blad.
Färg och kvalitet: Ljusblått brevpapper med W. Paion-stämpel.
Skrivmaterial: Brunt bläck.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: På första sidan med blyerts ”5”, klott nere på sidan 
samt på baksidan ”N:o 22. London 5 dec. 1849”.
Övrigt: Kartonglist.
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11/1 1850 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468

Fri datering: London 11 Jan. 1850.
Format: 19,9–20,1 cm x 12,2–12,4 cm, 1 lägg med 4 sidor text.
Färg och kvalitet: Tunt, glatt, ljusblått brevpapper.
Skrivmaterial: Svart bläck.
Tillstånd: Välbevarat, en fläck av sigillack på tredje sidan som ej stör texten.
Övrigt: Kartonglist.

6/3 1850 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468

Fri datering: London 6 Mars 850

Format: 20,0–20,2 cm x 12,3 cm, 1 lägg med 4 sidor text.
Färg och kvalitet: Tunt, glatt, ljusblått brevpapper.
Skrivmaterial: Svart bläck.
Tillstånd: Välbevarat.
Övrigt: Kartonglist.

25/3 1850 Wallin–H.L. Fleischer
Arkivsignum: Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, NKS 2969, 4º.
Fri datering: London d. 25 März 1850

Format: 20,1 x 12,3 cm, 1 ark med 2 sidor text. 
Färg och kvalitet: Vitt brevpapper.
Skrivmaterial: Svart bläck.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: Följande understreckat på första sidan: ”Anthologie 
von Neu-Arabischen Gesängen”. På första sidan med bläck: anteckningar av 
Fleischer rörande publiceringen av brevets material.

6/4 1850 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468

Fri datering: 6 April 50

Format: 20,0–20,2 cm x 12,3–12,5 cm, 1 lägg med 3 sidor text.
Färg och kvalitet: Tunt, glatt, ljusblått brevpapper.
Skrivmaterial: Brunt bläck.

M A N U S K R I P T B E S K R I V N I N G A R
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Tillstånd: Välbevarat.
Övrigt: Kartonglist.

9/4 1850 Wallin–G. Geitlin
Arkivsignum: 468

Fri datering: April 9:de 50

Format: 20,0–20,1 cm x 12,2–12,5 cm, 1 lägg med 2 sidor text.
Färg och kvalitet: Ljusblått brevpapper.
Skrivmaterial: Brunt bläck.
Tillstånd: Välbevarat, konserverat.
Övrigt: Kartonglist.

6/5 1850 Wallin–H.L. Fleischer
Arkivsignum: Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, NKS 2969, 4º.
Fri datering: London 6 Maj 1850

Format: 20,1 x 12,4 cm, 1 ark med 2 sidor text.
Färg och kvalitet: Vitt brevpapper. 
Skrivmaterial: Svart bläck.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: Följande understreckat på första sidan: ”das Mitge-
hende”, ”das Manuscript so wohl in sprachlicher als in anderer Hinsicht einer 
recht strengen Revision zu unterwerfen”, ”Was ich aber auf meinen Wande-
rungen gesammelt bin ich so bereit als schuldig mitzutheilen und werde es 
immer als eine Ehre ansehen es nach und nach durch Ihr gelehrter Journal 
den Freunden der Arabischen Litteratur darbieten zu können”, följande 
understreckat på andra sidan: ”bitte ich Sie, Herr Professor, die Gute zu 
haben die Worte ”dem Versmasse eben so angemessen” oder was ich in dem 
Sinne geschrieben habe, zu streichen”. På första sidan med bläck: anteckningar 
av Fleischer rörande publiceringen av brevets material.

11/5 1850 Wallin–H.L. Fleischer
Arkivsignum: Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, NKS 2969, 4º.
Fri datering: London 11 May 1850

Format: 20,1 x 12,3 cm, 1 lägg med två sidor text. 
Färg och kvalitet: Vitt brevpapper.
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Brev från Wallin till Gabriel Geitlin daterat 6 mars 1850  

med de avslutande raderna skrivna på arabiska.
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Skrivmaterial: Svart bläck.
Tillstånd: Välbevarat.
Tillägg av annan hand: På båda sidorna med bläck: anteckningar av Fleischer 
rörande publiceringen av brevets material och kommentarer till Wallins arabiska 
text i brevet.
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oläsligt str   60,15
och ä t Ända   73,18
andra a i vara str   73,27
Grekland ä t Candia   74,1
skog ä t växter i småbuskväxter   74,26
den ä t Medelhafvets   74,30
vi ä t Nildalen   75,12
att ä t af   75,29
åt ä t några   77,2
tror jag e m för   77,9
hvad ä t i   77,14
Rosseu ä t Cassini   77,28
v och d i vid str   78,12
pulpeter förstörda ä o   78,26
ugn ä t ung   79,7
ett ä t en   79,21
der jag ä t på hvars   80,7
n i den str   84,7
höga str   86,19
fo str   86,22
sina ä t portarne   87,22

Ändringar i handskrifterna

 Inkluderar endast texter skrivna av Wallins egen hand som har bevarats i original. Ord 
och tecken skrivna av Wallin i handskrifterna återges här kursiverade. Hänvisningarna är 

angivna enligt sida och rad i Skrifter. 

Förkortningar:
d             dubblering; ord har oavsiktligt skrivits 2 ggr efter varandra
infogat   infogat över eller under raden
e m         ersatt med; struket på raden och därefter har ett nytt ord skrivits in ovanför raden. Stryk- 
 ningen antas ha skett i samband med att det nya ordet har skrivits.
oläsligt   överstruket ord har inte kunnat tolkas
str           struket
ä o ändrad ordföljd; nummer har införts ovanför orden för att ange korrekt ordföljd
ä t           ändrat till; ord struket och därefter har ett nytt ord skrivits på raden. Strykningen antas 
 ha skett omedelbart i samband med att efterföljande ord har skrivits.

blonda Madonnor ä o   87,30
ty str   89,20
fr ä t unga fru   89,21
med d   89,30
i den ä t om ett   90,24
ljus ä t blågröna   91,3
yta str   91,3
från ä t de fordrade   91,34
t i det str   92,20
alla ä t allehanda   93,26
sin ä t deras   94,2
mina e m några   94,10
e str   94,31
att infogat   96,5
en i fördjupningen infogat   96,32
ett str   98,12
n ä t t i det   98,14 
h str   98,30
på str   99,4
af ä t o.   99,7
det ä t skumrasket   100,18
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fo str   100,30
mes ä t men   101,24
mellan ä t i   102,2
t och h i det häro str   102,31
oläsligt str   103,6
et i Hospitaletbyn str   104,19
den ä t anordna   105,6
oläsligt str   106,1
toppar ä t snöhjessor med snö infogat   106,4
oläsligt str   106,22
Rh ä t Rohne   106,30
det ä t den   107,3
sedan d   107,15
blott ä t liten   107,31
bun ä t låta   107,32
under infogat   107,34
andra t i Ståtligt str   108,27
samma ä t en timma   108,35
etc. str   110,19
g str   111,6
La str   111,8
fö ä t ned för   112,26
t i det str   113,5
i ett ä t med ett   113,12
på ä t i   113,28
natur infogat   115,7
at ä t af   115,13
i infogat   115,22
t i skarpt str   116,6
hu str   116,29
o. by infogat   117,10
den ä t härjningen   117,14
af ä t under   117,19
dygn ä t dyngvatten   119,4
deras ä t kärran   119,8
fält str   120,31
chate ä t katheder   122,4
hade d   123,12
i infogat   124,12
r i har str   124,35
ut på ä t i öfra   125,9
t i det str   125,13
af d   125,20
på ä t ofvan på   125,25
omkring ä t 2 precist   126,24
så up ä t fart   126,35
ch ä t katolska   128,16
ikän ä t igenkände   129,8

f str   129,14
behaget ä t begäret   129,17
haft ä t dansat   131,10
öppnin ä t sprund hålet   131,11
låto sig ä t göra sig   133,9
ej str   133,32
kroppslig ä t naturlig i öfvernaturlig   135,14
älda ä t ädla   135,14
de ä t yttre drägt   136,8
hvar ä t hopp   136,18
o i äro str   136,25
s i still str   138,8
yj str   138,22
ger str   139,28
sands str    140,7
latuit ä t Græcos latuit   140,19
ett ä t en   140,30
eller östra st ä t sidan   141,4
t ä t n i den   141,33
pa e m än   142,20
ne i sinne str   145,8
det ä t den   145,18
kort str   146,6
khe ä t kethir   146,11
pla ä t palmskogar   146,24
geno ä t mellan   146,28
sh ä t skimrig   146,30
h str   151,3
afton ä t theater   151,7
andra a i alla str   152,2
ett ä t en   152,11
på ä t förut   152,35
lång str   153,14
den d   153,22
al ä t aux   154,5
farit e m ridit   154,31
i sitt equipage ä t med ett litet följe   154,31
ut ha ä t han mig ut   154,34
t i ojämnt str   157,18
tagit ä t fästat   157,26
andra infogat   157,35
hvarpå e m som   158,28
brun till ä t lätt brunlig   159,18
a i tåla str   159,24
af str   159,32
att ä t allt   160,2
kar ä t tjär   160,18
man ej d   160,34
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ege ä t en egen   161,11
go ä t äkta   161,12
t i förlängdt str   161,23
ton ä t min   162,16
st ä t de stora   162,28
men ä t och   162,31
fas ä t korsfästningar   163,6
hans ä t hennes   164,8
till infogat   164,10
de ä t horgatorna   164,21
det ä t ett   166,10
Irländare infogat   166,19
vi ä t o. vidare   166,29
haft ä t bett   168,23
på ä t blott på   170,11
andra p i upp str   172,24
än ä t väg än   173,15
t i rikt str   178,16 
skulle jag ä t vore det ej för   179,11
för infogat   179,14
kunna infogat   179,14
lij ä t ljuden   180,12
med d   181,7
ett ä t en   181,12
st ä t snuskighet   181,15
deras ä t dess   181,23
buro ä t hade   182,30
vid ä t på   182,32
på ä t några   183,2
se ä t höra   183,7
hät ä t het i berömdhet   183,18
oläsligt str   184,15
såsom sist str   187,5
f str   190,1
ep str   190,25
hv str   190,28
sly ä t sång stycken   190,30
o. oc ä t om ock   191,18
orc ä t den fortspelande orchestern   191,24
ens ä t kunna   191,28
eller str   192,1
för ä t hvilken   192,20
en ble ä t några ord   193,1
svarta ä t silfver   193,4
qiet ä t quiet   193,13
oläsligt str   193,27
numre ä t stycket   195,5
af ä t mellan   195,6

allt ä t nade i vittnade   195,24
för infogat   195,25
fann ä t tog   196,25
d i dett str   196,1
obu str   197,6
med e m i   197,21
jag ä t mig   197,22
till e m i   197,31
salen e m ett   198,34
s i bänkarnes str   199,4
t i förbättradt str   199,9
Lord ä t Biskop   199,22
n i den str   199,24
skall ä t beger sig   201,1
hv ä t i hvilka   201,26
t i klumpigt str   201,28
som ä t Bergbom   202,3
uteslutande af ä o   202,11
t i kurtiseradt str   202,21
n i in str   202,34
utom ä t särdeles   203,16
10 ä t 11   203,20
af str   204,12
trängseln ä t begäret   204,32
lang ä t nedåt   207,4
ett ä t en   207,5
af ä t mest af   207,33
till ä t ännu   211,4
ou str   211,4
andra t i ått str   211,14
en str   211,15
tem ä t Pantheon   211,16
A str   212,8
o. andra str   212,8
på ä t af   212,20
skyn ä t trängsel   212,21
jag infogat   214,2
hoj str   216,13
af ä t och af   217,2
o. kanske ä t kan sägas   217,10
På ä t I   218,4
t i tungt str   218,13
kan e m är   218,31
ehuru ä t det är   219,16
andra b i Clubb str   219,22
med en man ä t under hennes man’s resa 
    219,26
ha ä t o.   220,17

Ä N F R I N G A R  I  H A N D S K R I F T E R N A
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oläsligt str   225,7
vi infogat   229,13
till infogat   229,14
a i våra str   230,1
har str   230,28
stad infogat   230,31
tredje t i architektoniskt str   231,1
, str   231,11
snart måsta infogat    231,25
annat d   231,30
fo str   232,11
öfver e m upp   232,13
s i vårs str   235,15
vår infogat   236,3
af ä t var   236,20
ej infogat   236,22
se infogat   236,23
evigt ä t och hafvets   237,22
gå ä t komma   238,15
afton infogat   238,19
det ä t Engelskan   240,29
råd ä t dag   240,35
derunder str   241,17
s i års str   241,21
för mig str   241,23
att e m deri   241,28
under ä t och   242,19
der i derur str   242,23
en infogat   243,7
kan infogat   243,7
af ä t utsigt   243,8
ho str   243,9
öfver str   243,21
f str   243,25
att infogat   243,26
och ä t öfver   244,3
dalen str   244,4
här infogat   244,23
Kan ä t Jag   245,1
halft ä t just derföre   245,4
intet str   245,10
ut ä t på   245,12
det ä t mitt   245,30
t i ondt str   246,28
249,6   المعبود ä t المبعود
str   249,6 تواد عن
infogat   249,7 من
249,7   اى ä t اى

infogat   249,7 واى دينهم
str   249,8 غيرى
str   249,10 طول الدرب زعالن 
str   249,10 رد التهم
str   249,11 تروا
infogat    249,11 بين
249,11   المسلمين ä t  المسلم
249,11   نظرنا ä t  نظرت
infogat    249,12 العن
249,12   قو ä t  في
 infogat   249,14 ما
str   249,16 ال
str    249,16 من
str   249,17 مينة
str   249,17 ذات بما
الملح البحر      str غليت من ثالثة جهات جبال والمرابعة 
     249,17
infogat   249,17 بها
str   249,18 عل عا
str   249,18 ام
249,19   مشر ä t  مر
str    249,20 فى
str   249,20 بليد
str   249,25 اورى انا ماشى
infogat   249,27 ان
infogat   249,27 تهتز
str   249,31 قدام
249,32   معاميل ä t  الغمل معميل
str   249,32 لت
str   249,34 بو
250,2   الكر ä t  الكبر
str   250,4 فيها
str   250,4 حجر من
str   250,5 فى الر
str   250,6 يتا شرا
250,8   بحيرة e m برحه
str   250,8 مائها عذب و
str   250,10 وبساتين
str   250,10 فى
str   250,11 عمرات
str   250,11 دالب
d   250,12 و
250,14   ذلك ä t  هذا
str   250,15 هى بارد جدا
str   250,18 فالحة واتفرج على انهر وا
str   250,18 انهر
str   250,19 التى
str   250,19 فى ادويه حرجة
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250,19   حام وä t  حامى
str   250,20 وجه
str   250,21 نزلت
str   250,24 من حيث ثيارا ل
str   250,24 ذلك ليس له
str   250,24 النيل و
250,33   المدن ä t المداين
str   250,33 فى
str   250,34 حتى
infogat   251,3 كثير
str   251,4 بد
251,5   من e m  الذى
infogat   251,5 له
str   251,5 فيها بحيرات
str   251,7 هنالك
str   251,7 وسقنهن
ej infogat   264,18
Dina ä t utförligheten af   264,30
andra ä t ändan af   265,4
vidare ä t med anhållan   265,4
på ä t med   265,18
i stamvandringar infogat   265,23
och ä t med   268,29
k str   269,11
r i blir str   269,11
nöd ä t tryckande nöd   269,26
ej ä t åtminstone numera   269,30
den ä t hvad den   270,21
af ä t de   270,23

att se ä t och det lyckades mig   270,25
mi ä t af   270,33
he ä t under hela   273,13
l i Arnaulds str   274,15
kansk str   275,3
pl ä t blifvit platsen   275,8
Februari e m Januari   275,26
min ä t relationen   276,1
jag ä t verkeligen   276,19
o. gj ä t för att göra   276,29
sade ä t och sade   277,10
mitt ä t min   279,13
lägg ä t och tacksamma   279,15
andra t i dett str   280,12
tvungo mig ä t vunno öfver   280,16
be str   282,20
i infogat   284,5
andra t i stort str   284,8
Skulle ä t Jag   284,9
åt ä t förr än   284,19
eller ä t om ock   285,5
hv ä t vill hvarken   285,17
o ä t skal   285,20
f str   285,27
ej infogat   285,29
bland ä t i   285,32
oläsligt infogat   287,7
Aus ä t aus   287,21
dem infogat   288,3
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 Kom m en ta r e r na  följer originaltexternas placering i utgåvan. Personer, orter, företeelser 
m.m. kommenteras där de nämns första gången. I kommentarerna ges inte hänvisningar till 

använda uppslagsverk, lexikon och ordböcker, men de finns med i bokens litteraturförteckning. 
Arabiska och persiska ort- och personnamn translittereras från arabiskan och persiskan. Vid Koran- 
hänvisningar, i de fall versindelningen i den allmänt använda egyptiska utgåvan och den svenska 
översättningen av Zetterstéen (1917) skiljer sig från varandra, anges båda.

1.  Somliga av de arabiska månadsnamnen 
är rätt långa och har inte i sin helhet fått 
utrymme i den tryckta kalendern. De har 
sålunda där återgivits i förkortad form. 
I translittereringen har den fullständiga 
formen följts.

2.  Ṣulubba, en av de så kallade paria-
stammarna på Arabiska halvön. Dessa 
stammar var tvungna att betala skatt till 
de starkare stammarna, som ansågs ha 
bevarat den genuina beduinkaraktären. 
Se utförligare Wallin 2013, s. 454–455, 
kommentar 39; Wallin 2014, s. 457, 
kommentar 186. 

3.  Rawalabeduinerna hör till de mest ansedda 
stammarna i stamkonfederationen ‛Anaza 
och är enligt många den enda riktiga 
beduinstammen i norra Arabien. Mer i 
Wallin 2013, s. 453, kommentar 30. 

4.  Hamnstaden Alexandria fick sin karantän 
först vid mitten av 1800-talet. Innan 
dess var det vanligt att epidemier spreds 
därifrån vidare till det övriga Egypten. 
Som ett resultat av Muḥammad ʽAlīs 
(1769–1849) sanitära åtgärder förekom 
böldpest inte i Egypten efter 1844.  
Se Reimer 1997, s. 29, 72.

5.  Muḥammad ‛Alī var en alban född i 
Makedonien som 1802 sändes till Egypten 
av osmanerna. Några år senare tog han 
över makten i landet, och den av honom 
grundade dynastin behöll makten där ända 
till revolutionen 1952.

6.  Ar. kutub khāna ordagrant övers. böckernas 
hus. Wallin avser British Museum. 

7.  I sin dagbok (bl.a. s. 180, 186, 196) skildrar 
Wallin hur han besöker det arabiska 
handelshuset Abet för att få en möjlighet att 
tala arabiska. I kalendern ifylld på arabiska 
kan vi se att den korrekta namnformen för 
denna egyptier var ‛Abīd.

8.  Sir Henry Creswicke Rawlinson (1810–1895) 
var en brittisk diplomat och uppskattad 
orientalist vars dechiffrering av den 
fornpersiska kilskriften behandlas utförligt 
i Wallin 2014, s. 438, kommentar 6 och s. 
483, kommentar 339. Till den där anförda 
litteraturen kan tilläggas Stafford 1989,  
s. 122–130 och Parsons 2015, s. 481–497.

9.  Lloyd Austriaco började sin rederi-
verksamhet 1836 med ångfartyg från 
Trieste. I början gick de i trafik främst 
över Adriatiska havet, men senare 
utvidgade bolaget sin verksamhet till hela 
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Medelhavet och ända till Indien. Linjen 
till Alexandria var en av rederiets mest 
lukrativa. Fartyget ”Schild” byggdes 
1848 och var i trafik ända till 1875. 

10.  Polacken Leon Cienkowski (1822–1887), 
som i rysk lärdomshistoria ofta betecknas 
som ryss (Lew Zenkowski), blev senare 
en beryktad professor i botanik i S:t 
Petersburg 1855–1859, i Odessa 1865–
1871 och i Kharkov 1877–1887. Sina 
resor i Egypten och Sudan beskrev han 
i en serie artiklar som utkom 1853 i den 
polska tidningen Gazeta warszawska.  
Se Kužnicki and Dryl 1987; Kratjkovskij 
1950, s. 119–120; Berg 1946, s. 58.

11.  Den tyske baronen Gustav Adolf von 
Wrede (1807–1863) hade gjort en 
uppmärksammad resa till Hadramaut 
1843 (se Wallin 2011, s. 395, kommentar 
126). Wallins omdöme om von Wrede 
kan läsas i ett brev till Geitlin 11/1 1850 
(se s. 274). Se Pfullman 2001, s. 456–462. 
Alfred Edmund Brehm (1829–1884) 
studerade till arkitekt men lockades 1847 
av ornitologen, baron Johann Wilhelm 
von Müller (1824–1866) att delta i en 
expedition till Egypten och Sudan. 
Zoologen Brehm är främst känd för sitt 
storverk Tierleben (1 uppl. 6 delar; 2 uppl. 
10 delar). Av hans Reiseskizzen aus 
Nord-Ost-Afrika (1855, 3 vol.) finns en 
förkortad svensk version under titeln 
Resor i Egypten och Sudan (Genève 
1971). Om Brehm, se Kleinschmidt i 
Deutsche Biographie (www).

12.  Denna resa till Nilens biflod (Vita Nilen) 
blev aldrig av då baron von Müller 
råkade ut för en finansiell kris.

13.  Ön Korfu kontrollerades av republiken 
Venedig från 1401 fram till den franska 

ockupationen 1797. Venedig byggde 
fästningar på Korfu som skydd mot 
osmanerna. Efter Napoleonkrigen 1815 
var Korfu fram till 1864 en del av Joniska 
öarnas förenade stater under brittiskt 
beskydd, och britterna fortsatte då att 
bygga försvarsfästningar. 

14. It. behaglig sysslolöshet.
15.  Illyrien är en antik benämning på 

områden på västra Balkanhalvön medan 
Dalmatien var en romersk provins 
motsvarande i stort sett dagens Kroatien.

16.  Sommaren 1849 anlände Wallin till 
ett oroligt Europa som ännu upplevde 
efterdyningarna av de revolutioner 
som sedan februari 1848 uppstått på 
olika håll i Europa, framför allt i de 
italienska och tyska staterna, Frankrike 
och Österrike. Oroligheterna hade flera 
olika orsaker. Efter Napoleons (1769–
1821) fall hölls Wienkongressen 1815 
under vilken man delade upp Europa 
i olika intressesfärer för att återställa 
en fungerande maktbalans. Denna 
indelning skulle leda till kollisioner 
med de nationalistiska strömningar som 
rådde bl.a. i Centraleuropa och i de 
italienska staterna. I Österrike stötte den 
konservativa regeringen på allt större 
motstånd mot sin politik både från den 
växande bildade och politiskt medvetna 
medelklassen och från arbetarna som 
levde i fattigdom både i städer och på 
landsbygden. Kraven på demokrati var 
starka. I mars 1848 utbröt i Wien ett 
uppror som var mer framgångsrikt än 
tidigare folkresningar, och arkitekten för 
den reaktionära politiken i Europa, den 
österrikiske kanslern prins Klemens von 
Metternich (1773–1859), fann sig tvungen 
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att fly till London. Där stannade han ända 
till 1851. Se Sperber 1994, s. xi, 74–76, 
102–104, 114.

17.  Halvårstentamen i matematik.
18.  Revolutionerna i Europa spred sig 

också till de italienska staterna. Vid 
Wienkongressen 1815 tilldelades det 
österrikiska imperiet de till ett kungarike 
hopslagna norditalienska regionerna 
Lombardiet och Venetien, till vilket Padua 
hörde. Detta gjorde inget för att dämpa 
de nationalistiska strömningar som rådde 
i Italien. Förhållandet till Österrike 
försämrades ytterligare på grund av att 
imperiet led av försämrade finanser efter 
Napoleonkrigen. Lombardiet-Venetien 
var det österrikiska imperiets kassako 
med en valuta av silver och inte papper 
som i resten av imperiet. Dessutom var 
de storproducenter av silke, och vinsten 
skickades till Wien för att finansiera 
armén. I mars 1848 uppstod de första 
upproren i Lombardiet-Venetien. Man 
lyckades skapa tillfälliga liberala 
revolutionsregimer med bl.a. pressfrihet 
och yttrandefrihet och utropade 
självständighet från det österrikiska 
imperiet. I augusti 1848 återupptogs 
den österrikiska ockupationen av 
Lombardiet-Venetien, förutom av östaden 
Venedig. Att studenter sympatiserade 
med den revolutionära regimen sågs inte 
med blida ögon av ockupationsmakten 
Österrike. Se Sperber 1994, s. xi, 74–76, 
102–104, 114.

19.  Venedig, som var huvudstad i Venetien, 
och Milano, huvudstad i Lombardiet, 
stod länge emot den österrikiska 
ockupationen. Från och med april 1849 
belägrade österrikarna Venedig och i maj 

började de bomba staden. Sommaren 
1849 markerade slutet för de sista öppet 
revolutionära striderna. Se Sperber 1994, 
s. xi, xvi–xviii, 114–115.

20.  Domen i Milano, Santa Maria Nascente, 
är en gotisk basilika i vit marmor och 
en av världens största kyrkor. Bygget 
påbörjades 1386 men framskred 
långsamt. Först kring 1805 blev 
domen färdig, då med en fasad i 
senrenässansstil. Se Baedeker 1928,  
s. 27–28. 

21.  Lat. heliga reliker.
22.  Wallin tillbringade ett par månader i 

Paris hösten 1843. Han skriver i sin 
dagbok den 25 augusti om sitt besök i 
katedralen Notre Dame att han gärna 
skulle ha stannat där en vecka ”för att få 
reda på alla Quasimodos snår och hvalf”. 
Se Wallin 2010, s. 109–125.

23.  Lat. missförstånd, förväxling.
24.  Operan Ernani tonsattes av Giuseppe 

Verdi (1813–1901). Librettot av 
Francesco Maria Piave (1810–1876) 
baserar sig på pjäsen Hernani av Victor 
Hugo (1802–1885). Operan hade premiär 
den 9 mars 1844 i Venedig.

25.  Målningen Nattvarden av Leonardo 
da Vinci (1452–1519) hänger i kyrkan 
Santa Maria delle Grazie. Tavlan 
utfördes 1495–1498 och var troligen 
svårt medfaren under Wallins besök. 
Restaurationer gjordes först på 1900-
talet. Se Baedeker 1928, s. 34.

26.  På Corso di Porta Ticinese finns 16 
korintiska pelare som är rester av det 
romerska Mediolanum, alltså dagens 
Milano. Mediolanum utvecklades efter 
romarnas erövring 222 fvt till ett viktigt 
handelscentrum. Se Baedeker 1928, s. 35. 
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27.  Guercino (1591–1666) målade tavlan  
som föreställer Abraham som fördriver 
Hagar och Ismael. Den påbörjades 1657 
och kom till Brera 1811. Se Pinacoteca  
di Brera 1998, s. 237.

28.  Bröderna Gentile och Giovanni Bellini 
(1429–1507 resp. ca 1430–1516) 
målade tavlan som föreställer Markus i 
Alexandria, där han av kopterna hedras 
som grundaren av den kristna kyrkan i 
Afrika. Tavlan påbörjades av Gentile 
Bellini och efter hans död fortsatte den 
yngre brodern. 1809 kom den till Brera. 
Se Pinacoteca di Brera 1998, s. 104–105.

29.  Troligen avser Wallin tavlan som 
föreställer Katarina av Alexandria som 
enligt legenden ska ha lidit martyrdöden, 
troligen i början av 300-talet, efter att ha 
torterats med ett spikförsett hjul.  
Tavlan målades av Gaudenzio Ferrari  
(ca 1480–1546) under åren 1541–1543 och 
kom till Brera 1829. Jupiter avbildades i 
målningen Olympus av Andrea Appiani 
(1754–1817), som också var Napoleons 
hovmålare. Den målades 1806 och kom 
till Brera 1838. Se Pinacoteca di Brera 
1998, s. 142, 327. 

30.  It. birra piccola en liten öl.
31.  Langobarderna var en ursprungligen 

germansk stam som 568 framgångsrikt 
erövrade delar av Italien som då hörde 
till det östromerska riket. Speciellt i 
Norditalien befäste langobarderna ett 
enhetligt rike som bestod fram till 1000-
talet, och där gav de också namn till 
Lombardiet. 

32.  It. hybridspråk, här avses den blandning 
av italienska, tyska och franska som 
talades i trakten.

33.  It. un famoso cavallo en berömd häst.

34.  It. una grande commedia vilken stor 
komedi.

35.  It. nostri incommodi vår nackdel.
36.  Schweiz historia i egentlig mening 

börjar kring 1290 genom det politiska 
förbundet mellan kantonerna Uri, 
Schwyz och Unterwalden. Edsförbundet 
konsoliderades med tiden och cirka 1510 
anslöts den italiensktalande provinsen 
Ticino (Tessin på tyska och franska) 
söder om Alperna som ett lydområde till 
förbundet. Efter franska revolutionen 
1789 upplöstes Edsförbudet och bildades 
Helvetiska republiken (1798–1803), 
en modern stat med centraliserat styre 
enligt franskt mönster. Efter oroligheter 
mellan s.k. federalister och centralister 
ingrep Napoleon genom mediationsakten 
1803 varefter republiken förblev en 
fransk lydstat fram till 1814. Under 
mediationstiden anslöts Ticino som 
en officiell kanton med sina moderna 
gränser. Schweiz inledde sin väg till 
den moderna förbundsstaten 1814, då 
man påbörjade en restauration av det 
decentraliserade styrelseskick som fanns 
före 1798 och bildade ett statsförbund. 
1848 fick Schweiz sin första federala 
konstitution och förbundsstaten bildades. 
Se Church and Head 2013, s. 63–64, 140, 
142, 145, 285–291.

37.  It. debito pubblico statsskuld. 
38.  It. hos räven.
39.  Venedig var den sista av de revolutionära 

regimerna i Lombardiet-Venetien som 
stod emot de österrikiska trupperna. Efter 
en lång blockad och belägring var staden 
tvungen att kapitulera i slutet av augusti 
1849. Då hade den redan länge lidit 
av kolera och matbrist, förutom av de 

WALLIN VI.indd   320 30.12.2015   12.32



321

återkommande bombningarna och interna 
stridigheter. Se Italy in the Nineteenth 
Century 2000, s. 69–70; Sperber 1994,  
s. 236. 

40.  Isola Bella är en ö i Lago Maggiore som 
till stor del består av en barockträdgård. 
På ön finns även ett palats med om- 
givande by. Barockträdgården anlades 
1622–1670 av den grevliga familjen 
Borromeo. Barockträdgården som med 
sina terrassformationer skulle likna 
en galeas på havet blev en populär 
turistattraktion.

41.  Nya Holland är ett äldre namn på 
Australien som togs i bruk efter Abel 
Tasmans (1603–1659) resor 1642–1643. 
Namnet Australien användes officiellt 
först från och med 1810-talet.

42.  I slaget vid Marengo i Piemonte i 
nordvästra Italien den 14 juni 1800 
möttes Napoleons armé och den 
österrikiska under general Michael von 
Mélas (1729–1806) ledning. Napoleons 
seger innebar att han fick kontroll över 
norra Italien och att österrikarna var 
tvungna att lämna Italien. Se Italy in the 
Nineteenth Century 2000, s. 34.

43.  Fr. ögonkast, blick.
44.  Sex år tidigare, i oktober 1843, färdades 

Wallin söderut längs med Rhône för  
att nå Medelhavet. Se Wallin 2010,  
s. 126–138.

45.  Fästet Meienschanz byggdes redan 
1712 av den katolska kantonen Uri 
för att skydda den strategiskt viktiga 
ingången till dalen Meiental mot den 
protestantiska kantonen Bern, med vilken 
Uri var i religionskrig med. Under andra 
koalitionskriget mot Napoleon 1798–1803 
utspelades en strid mellan en österrikisk 

här under den ryske generalen Aleksandr 
Suvorovs (1729–1800) befäl och franska 
trupper under Louis-Henri Loisons 
(1771–1816) befäl. Fransmännen drev 
motståndarna tillbaka genom passet 
och förstörde skansen i augusti 1799.  
Se Church and Head 2013, s. 74, 96–97; 
Gemeinde Wassen & Meien (www).

46.  Ty. fem batzen. Batzen var ett mynt som 
präglades i Schweiz och södra Tyskland 
i slutet av 1400-talet och början av 1500-
talet. I Schweiz präglades myntet fram 
till ca 1850 och hade värdet av 4 kreuzer. 
Senare räknade man att 10 batzen var lika 
med en 1 schweizisk franc.

47.  Vincenz Priessnitz (1799–1851), 
ursprungligen en bonde från öster-
rikiska Schlesien, utvecklade en 
behandlingsmetod som inbegrep 
vattenkurer med endast kallt vatten. 
Förutom vattenkurerna ordinerades ett 
sunt levnadssätt med sol, vatten och luft. 
Se Røren 2007, s. 84.

48.  Salomon Gessner (1730–1788) var en 
populär schweizisk lyriker och målare av 
pastorala landskap som både föddes och 
dog i Zürich. Bildhuggaren Alexander 
Trippel (1744–1793) utformade 1792–
1793 ett monument med reliefskulpturer 
till Gessners minne i parken Platzspitz  
i Zürich.

49.  Hans Georg Nägeli (1773–1836), 
schweizisk kompositör och musik-
skribent. Inskriptionen på framsidan: 
”Från den schweiziska sångföreningen 
till dess far Hans Georg Nägeli”, och på 
andra sidan: ”I konstens ljusvärld förblir 
evigt det väsentligaste och mest bildande 
det i vacker tonform sjungna ordet.”

50.  Storhertigdömet Baden var vid början av 
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orosåren 1848–1849 en konstitutionell 
monarki under starkt österrikiskt 
inflytande. I början av revolutionsåren 
utspelades flera häftiga uppror som 
ledde till strider mellan republikaner och 
monarkister i storhertigdömet, uppror 
som dock snabbt slogs ner. Dessa var 
delar av en bredare protestvåg som gick 
igenom västra Tyskland vid denna tid. I 
maj 1849 tog en rebellregim med hjälp 
av armén makten i storhertigdömet. Den 
närliggande och främsta hotbilden, den 
preussiska armén, var då upptagen med 
att släcka revolutionsbränder på andra 
håll. Den nya revolutionära regimen var 
snabb med att bygga upp en armé för 
att kunna slå ner eventuellt motstånd. 
Snart stod det dock klart att den hastigt 
hoprafsade armén inte kunde stå emot 
en stormaktsarmé. Preussiska soldater 
marscherade i mitten av juni 1849 in i 
sydvästra Tyskland och besegrade de 
revolutionära arméerna där. Hundratals 
revolutionärer avrättades medan tusen-
tals flydde eller gick under jorden.  
Se The Revolutions 2000, s. x–xi,  
108–111, 115, 121, 125.

51.  Lat. med de nödvändiga förändringarna.
52.  Ty. härifrån en mycket angenäm promenad 

till Rhenfallet. Rhenromantiken grundlades 
på 1700-talet och stärktes med ång- 
båtens hjälp när man lätt kunde nå utsikts-
platserna och ruinerna längs med floden. 
Se J.V. Snellman i Europa 2006, s. 21–22.

53.  Det finns två slott vid Rhenfallet, Wörth 
och Laufen. Att döma av beskrivningen 
avser Wallin slottet Laufen, som står på 
en klippa vid Rhenfloden och omnämns 
första gången 858. På andra sidan av 
floden står slottet Wörth.

54.  Wallin avser troligen firandet av den första 
federala konstitutionen som skrevs under 
den 12 september 1848 och som innebar 
att den moderna förbundsstaten Schweiz 
bildades.

55.  Ty. Mailand Milano.
56.  Ty. pfui Teufel fy fasen.
 ar. den första av dhī al-qa‛da  اول ذى القعدة    57

(den 11:e månaden i den muslimska 
kalendern).

58.  Världens största vinfat finns i Heidelberg 
och rymmer 222 000 liter vin. Det byggdes 
1751 av Karl Theodor (1724–1799), 
kurfurste av Pfalz och senare även av 
Bayern.

59.  Ty. willst du all Dreck sehen vill du se all 
lort.

60.  Ty. romantisk och pittoresk trakt.
61.  Den franske tonsättaren Daniel-François-

Esprit Auber (1782–1871) komponerade 
operan Krondiamanterna (Les Diamants 
de la couronne), som hade premiär i Paris 
den 6 mars 1841. Eugène Scribe (1791–
1861) skrev librettot.

62.  Katedralen S:t Bartholomäus började 
byggas på 1300-talet. Från och med 1562 
kröntes kejsarna i Tysk-romerska riket där.

63.  Wallin misstar sig: den danske bild-
huggaren Bertel Thorvaldsen (1770–
1844) blev tilldelad uppdraget att göra en 
staty av Johann Wolfgang Goethe (1749–
1832), men på grund av sjukdom kunde 
han inte slutföra uppdraget. Den tyske 
bildhuggaren Ludwig von Schwanthaler 
(1802–1848) tog över arbetet och färdig-
ställde statyn i oktober 1844. Se Lundbye 
1976, s. 280. 

64.  Operan Fra Diavolo tonsattes av Daniel-
François-Esprit Auber och hade premiär 
den 28 januari 1830 i Paris. Den komiska 

.

WALLIN VI.indd   322 30.12.2015   12.32



323

operans libretto skrevs av Eugène Scribe. 
Operan är löst baserad på den italienske 
gerillaledaren Michele Pezzas (1771–
1806) liv och kom att bli en av de mest 
populära operorna under 1800-talet.

65.  Römer är rådhuset i Frankfurt. Till 
Kejsarsalen utfördes 1842–1853 52 
porträtt av tyska kejsare från Karl den 
store (742/747–814) till Frans II (1768–
1835). Se Lundbye 1976, s. 282. 

66.  Ty. ordagrant övers. den andra mässbalen 
i Wolfsack. Vad för sorts bal det är 
fråga om är oklart, men nämnas kan att 
Frankfurt alltsedan 1100-talet är känt för 
sin årliga handelsmässa. 

67.  Under resan genom Europa på väg till 
Egypten vistades Wallin några månader 
i Paris hösten 1843, där han bl.a. besökte 
studentbaler (chaumières). Se Wallin 
2010, s. 113, 394.

68.  Den tyske skulptören Johann Heinrich 
von Dannecker (1758–1841) färdigställde 
Ariadne på pantern, som anses vara hans 
mästerverk, 1810–1824. Vid Wallins 
besök hade skulpturen ett eget rum på 
Bethmann Museum. 

69.  Under de franska revolutionskrigen 
på 1790-talet ockuperade fransk armé 
under sex veckor Frankfurt i dåvarande 
storhertigdömet Hessen-Kassel. Den 
2 december 1792 befriades staden av 
soldater från Hessen och Preussen. 
Namnen på de 82 soldater från Hessen 
som stupade vid befrielsen är förevigade 
på minnesmärket Hessendenkmal som 
utfördes 1793 av Johann Christian Ruhl 
(1764–1842). Se Stadt Frankfurt am Main 
(www).

70.  Bildhuggaren Hermann Wilhelm Bissen 
(1791–1868) utformade 1833–1834 

efter Bertel Thorvaldsens anvisningar 
modellen till monumentet över bok- 
tryckaren Johann Gutenberg (1394–1468). 
Det stöptes i brons och invigdes 1837 på 
Gutenberg Platz i Mainz. Se Lundbye 
1976, s. 282. 

71.  Texten på baksidan av monumentet är 
av Wallin till hälften återgiven på latin, 
den andra hälften är översatt till svenska. 
Hela texten lyder: Artem, quae Graecos 
latuit latuitque Latinos, Germani sollers 
extudit ingenium. Nunc, quidquid  
veteres sapiunt sapiuntque recentes,  
Non sibi, sed populis omnibus id sapiunt. 
”Konsten grekerna och romarna inte 
kände till, kom en uppfinningsrik tysk 
genie underfund med. [Wallin:] hvad man 
i våra dagar vet, vet man ej för sig,  
man vet det för hela verldens folk.”  
Se Blänsdorf 2009, s. 213, bild av texten  
s. 210.

72.  Schloss Johannisberg har tillverkat 
Rieslingviner sedan år 1100. Rüdesheim 
omnämns första gången som vin- 
producent 1074. Om vinodling längs 
Rhen kan man läsa mer i J.V. Snellman  
i Europa 2006, s. 62–66.

73.  Domkyrkan i Köln restaurerades vid 
tiden för Wallins besök. 1248 hade man 
lagt grunden för domen och 1322 kunde 
man börja använda den för gudstjänster. 
Fram till 1498 fortsatte man att bygga på 
den utan att den blev klar. 1842 påbörjade 
man så restaureringen för att slutföra 
byggandet av tornen och valvet, vilka 
blev klara på 1880-talet. Se J.V. Snellman 
i Europa 2006, s. 19, 47–49; Lundbye 
1976, s. 38, 280. 

74.  Familjen Farinas parfym- och eau-de-
cologne-fabrik grundades 1709 i Köln 
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och verkar forftarande i staden. Johann 
Maria Farina (1685–1766), vars bror 
grundat företaget, döpte sin utspädda 
parfym till eau-de-cologne, ”vatten från 
Köln”.

75.  Ty. önskar ni någonting finare?
76.  Ludwig van Beethovens (1770–1827) 

opera Leonore hade premiär 1806 men 
blev ingen framgång. Efter omarbetningar 
hade den nya versionen Fidelio premiär 
i Wien den 23 maj 1814. Librettot är av 
Joseph Sonnleithner (1766–1835).

77.  Lat. Parturiunt montes, nascetur 
ridiculus mus bergen är i födslovånda, en 
löjlig mus kommer att födas. Citat från 
Horatius, Ars poetica 139.

78.  Ar. talspr. ”alla jalʽan abohum” må gud 
förbanna deras far.

79.  I puritani är en opera med musik av 
Vincenzo Bellini (1801–1835) och 
libretto av Carlo Pepoli (1796–1881).  
Den hade premiär 1835 i Paris.

80.  Ar. talspr. ”Fi-lleil ṣâdaft bint wa masheit 
maʽha ilà beit wahia mazjûné ḥamrâ wa 
beiḍâ wa niktehâ nôbá lakin toʽgibni 
aḥsan bint ʽarabijé min maṣr aw min 
eina ma kân wa kân khaṭirî abît maʽhâ 
lakin ṭalabet minni fulûs kethir fi bajâthâ 
walfuhûs halḥîn ʽaziz wa ahâlî ʽandi fa 
taraktehâ wa ḳamt aḥassai khammârretî.” 
På natten råkade jag möta en flicka och 
gick med henne till ett hus och hon hade 
prytt sig med rött och vitt och jag hade 
samlag med henne en överenskommen 
gång. Men mig behagar bättre en arabisk 
flicka från Egypten eller hon må vara 
varifrån som helst och min tanke var att 
tillbringa natten med henne men hon 
begärde mycket pengar av mig för att jag 
skulle få stanna hos henne över natten 

eftersom det just nu fanns folk i min 
hyresbostad så jag lämnade henne och 
gick till min krog för att dricka.

81.  Wallin påbörjade sin resa till Egypten 
med start från Helsingfors i juli 1843. 
Den 12 augusti kom han till Hamburg där 
han stannade i en vecka. Se Wallin 2010, 
bl.a. s. 94–99.

82.  Operan Das unterbrochene Opferfest, 
tonsatt av den tyske kompositören Peter 
von Winter (1754–1825) och med libretto 
av Franz Xaver Huber (1755–1809), hade 
premiär 1796 i Wien.

83.  Ty. bayersk öl.
84.  Ar. talspr. ”kân ṭôl alnehâr dommi 

muḥarrak giddan alnîk alladhi niktho 
elbâriḥé haijagni wa ma shabbaʽni” mitt 
blod var hela dagen mycket upprört, 
gårdagens samlag upphetsade mig men 
tillfredsställde mig inte. 

85.  Vid Wienkongressen 1815 fördes 
Belgien ihop med Nederländerna till 
ett gemensamt kungarike och fram till 
1830 var Belgien en del av kungariket 
Nederländerna. Wallin avser här festen 
till minnet av de nederländska truppernas 
uttåg ur Bryssel 1830 som innebar slutet 
på unionen. Redan 1831 förklarade sig 
Belgien självständigt och skrev under sin 
första egna konstitution. De nederländska 
truppernas uttåg firas sista söndagen i 
september. Se Witte 2009, s. 19–24.

86.  Le gamin de Paris är ett lustspel av den 
franske dramatikern Jean-François Alfred 
Bayard (1796–1853). Det hade premiär 
1836 i Paris och medförfattare var Louis-
Émile Vanderburch (1794–1862). La dame 
blanche är en komisk opera med musik 
av François-Adrien Boieldieu (1775–
1834) och text av Eugène Scribe.  
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Den baserar sig löst på flera av sir 
Walter Scotts (1771–1832) verk och hade 
premiär i Paris 1825.

87.  Fr. leve kungen.
88.  Fr. till försvararna av fosterlandet.
89.  Lat. Senatus Populus Que Bruxelli 

industriæ et artibus Bryssels stads-
styrelse och invånare för industri och 
konst. En efterapning av det romerska 
SPQR (Senatus Populusque Romanus), 
senaten och det romerska folket.

90.  Fr. palais royal kungliga palatset.
91.  Lat. Antwerpens stadsstyrelse och 

invånare till den forne medborgaren 
Petrus Paulus Rubens med offentliga och 
privata medel. 

 ar. den 11 dhī al-qa‛da ١١ ذى القعده  
(den 11:e månaden i den muslimska 
kalendern).

93.  Wallin bodde som barn i Åbo, där han 
också gick i Katedralskolan 1822–1827.

94.  I början av 1800-talet uppstod en bild 
av London som ett samtida Babylon. 
Författare och journalister använde 
jämförelsen med Babyloniens huvudstad 
Babylon för att framkalla bilden av 
London som en modern metropol präglad 
av välstånd och storslagenhet. Precis 
som Babylon var London ett centrum för 
kommers och säte för ett imperium som 
definierade hela den samtida historien. 
Men också, likt det bibliska Babylon, 
en stad där girighet och ogudaktighet 
förhärskade. Se Nead 2000, s. 3. 

95.  Om Wallins resor med lastfartyget 
”Murtaja” och dess rutter, se Wallin 2010, 
s. 224, 411.

96.  Ty. illa till mods.
97.  Eng. rökning förbjuden.
98.  Alfred von Kremer, som Wallin hade 

träffat i Kairo, hade avancerat till rysk 
konsul i London. Se Wallin 2011, s. 141, 
143–144, 281–282, 284, 400. 

99.  För Wallins svåra penningbekymmer i 
Basra, se Wallin 2014, s. 376–381.

100.  Finnis & Fisher var en firma på Great 
Tower Street 79 som skötte om att 
Wallins resekista kom till London. 
Partner i firman var Thomas Finnis 
(1801–1883), blivande Lord Mayor i 
London, och firman var bl.a. en  
pionjär inom handeln med Basra.  
Se The Worshipful Company of Bowyers 
(www).

101.  Tunneln under Themsen var den 
första undervattenstunneln i världen, 
färdigställd 1843. Ursprungligen var 
den avsedd att underlätta transport av 
varor över floden som fylldes av talrika 
skepp, men finansiella problem ledde till 
att projektet aldrig slutfördes. I stället 
blev tunneln en populär turistattraktion, 
kallad ”världens åttonde underverk”. 
1913 byggdes där världens första 
tunnelbanelinje under vatten. 

102.  The Mysteries of London var en populär 
novellserie av G.W.M. Reynolds (1814–
1879) som publicerades en gång i veckan 
1844–1856. Den utspelade sig i Londons 
undre värld, var av sensationell karaktär 
och tog starka intryck av den populära 
Les Mystères de Paris av Eugène Sue 
(1804–1857), publicerad 1842–1843.  
Se Nead 2000, s. 174. 

103.  ”Ärtsoppssmogen” i London var ökänd. 
Dimman karaktäriserades av sin odör, 
dunkelhet och gula färg. Innan man 
bytte till el- och gasvärme på 1950-talet 
värmde man husen genom koleldning 
som skapade denna sulfatrika rökdimma 
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över staden. En fransk resenär samtida 
med Wallin skriver om hur British 
Museums fasad var till oigenkännlighet 
täckt av flottig smuts. Se Picard 2005, s. 68.

104.  Poet’s Corner, ”poeternas hörn”, kallas 
den del av kyrkan Westminster Abbey 
där många författare som man ansett har 
bidragit till den brittiska kulturen ligger 
begravda. Geoffrey Chaucer (ca 1343–
1400) var den första som begravdes här.

105.  Gabriel Geitlin (1804–1871) publicerade 
i dagstidningar en del av de resebrev 
som Wallin skickade till honom, 
eftersom dessa hade ett visst intresse för 
allmänheten. Se Wallin 2010, s. 85 för 
en lista på de tidningar som publicerade 
breven. 

106.  Om Wallins resa över Medelhavet med 
Anders Wiklund och dennes fartyg 
”Active”, se Wallin 2010, bl.a. s. 138–175. 

107.  Eng. alltid redo med en kopp äkta mocka. 
al-Mukhā var hamnstaden varifrån största 
delen av kaffet från Jemen exporterades. 
Den kom att bli en beteckning på kaffe i 
allmänhet.

108.  George Bradshaw (1801–1853) började ge 
ut en serie guideböcker och tågtidtabeller 
1839. Efter hans död fortsatte serien 
till 1961. Boken i fråga måste vara 
Bradshaw’s Descriptive Guide to the 
London & South Western Railway (1845).

109.  Skådespelaren William Charles 
Macready (1793–1873) var den ledande 
tragikern på de engelska teaterscenerna 
vid mitten av 1800-talet. Han debuterade 
1816 och var omtyckt för sitt naturliga 
och realistiska sätt att spela, och hans 
tolkningar av Shakespeare kom att bli 
tongivande. Se The Cambridge History of 
British Theatre 2004, s. 276–77, 317. 

110.  Eng. betala här.
111.  Fr. un bon vivant en jovialisk herre. 
112.  Wallin kom med sitt rekommendations-

brev till sekreteraren för British Museum, 
Josiah Forshall (1795–1863). Forshall 
motsatte sig alla försök att göra British 
Museum mera öppet för allmänheten. 

113.  Boken Wallin hänvisar till är Nihāyat 
al-arab fī ma‛rifat al-‛arab av egyptiern 
Shihāb al-dīn al-Qalqashandī (1355–
1418). Trots den avoghet som redan 
800-talets religiösa lärda hyste gentemot 
dem som intresserade sig för arabernas 
historia, litteratur och seder före islams 
uppkomst, fanns det framför allt 
genealogiskt och filologiskt intresserade 
lärda som gjorde detta förislamiska 
förgångna till sin livsuppgift. En av 
de förnämsta av dessa var Hishām ibn 
al-Kalbī (d. 821). Han var en mycket 
produktiv författare med över 140 verk 
av vilka dock endast en bråkdel finns 
bevarade. Manuskriptet Wallin sökte 
torde ha varit det genealogiska arbetet 
Jamharat al-nasab. Enligt katalogen 
borde British Museum vid tidpunkten för 
Wallins besök ha haft en – visserligen 
ofullständig – kopia av arbetet (nr 1202/
Add. 23297). Hishām ibn-al-Kalbīs 
Kitāb al-aṣnām utgavs 1952 i engelsk 
översättning av Nabih Amin Faris med 
titeln The Book of Idols. Se al-Nadīm 
1970, 1, s. 205–213; Hishām ibn-al-Kalbī 
1952, s. vii–xii; Duri 1983, s. 51–52.

114.  Exeter Hall invigdes i mars 1831 och 
kom att bli symbolen för den brittiska 
antislaverirörelsen med prins Albert 
(1819–1861) i spetsen. Också Wallin 
uppmärksammade rörelsen under sin 
vistelse i London. Konserter, ofta med 
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religiöst program såsom Händels oratorier, 
hölls i byggnaden som revs 1907. 

115.  Musiken till Trollflöjten komponerades 
av Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756–1791) medan librettot skrevs 
av dramatikern Emanuel Schikaneder 
(1751–1812). Operan hade premiär den 
30 september 1791 i Wien. 

116.  Arian Gli angui d’inferno eller, på 
originalspråket tyska, Der Hölle Rache 
kocht in meinem Herzen är den andra 
arian som sjungs av Nattens drottning i 
Trollflöjten. Arian med sina höga toner 
för sopranstämma kallas ofta på svenska 
för Hämndarian. 

117.  Felix Mendelssohn (1809–1847) 
tonsatte 1826 ouvertyren till William 
Shakespeares pjäs (1564–1616) A 
Midsummer Night’s Dream. 1842 tonsatte 
han själva scenmusiken.

118.  Operan Jessonda med musik av Louis 
Spohr (1784–1859) och text av Eduard 
Gehe (1793–1850) hade premiär 1823 i 
Kassel, Tyskland.

119.  God Save the Queen (eller God Save the 
King) är Storbritanniens nationalsång och 
har använts offentligt sedan 1745.  
Det har inte kunnat fastställas vem som 
har skrivit texten och musiken.

120.  Frederick George Manning och hans fru 
Marie Mannings (1821–1849) rättegång 
var en av de mest omskrivna processerna 
på 1840-talet. Paret mördade brutalt 
en inhyrd gäst, Patrick O’Connor, för 
att lägga beslag på hans egendom. De 
flydde efter mordet men hittades till 
slut och arresterades. Rättegången hölls 
1849 i Old Bailey, Englands centrala 
brottmåldomstol. Paret dömdes till 
hängning och straffet verkställdes inför 

en publik på cirka 30 000 personer. 
Charles Dickens (1812–1870) var en av 
dem och skrev, efter att ha beskådat de 
i många fall berusade och högljudda 
åskådarna, i The Times att avrättningar 
inte längre borde vara offentliga. Se Nead 
2000, s. 271–272, 274, 280–281.

121.  Eng. kommer vi att vara mycket glada 
och stolta att se er.

122.  Eng. vänligen emottag den ryska konsulen. 
123.  Ar. Kuss ummī en mycket ful svordom, 

al-dunyā världen.
124.  Rit i samband med pilgrimsfärden till 

Mekka. Den 8 dhū al-ḥijja börjar den 
egentliga vallfärden. Pilgrimerna ger 
sig av från Mekka i riktning mot dalen 
Minā, cirka 8 km öster om staden. 
Här övernattar man. Tidigt den 9 dhū 
al-ḥijja beger sig pilgrimen mot en slätt 
som kallas ʽArafāt, cirka 25 kilometer 
utanför Mekka, till ett berg som på 
arabiska kallas för Jabal al-Raḥma, 
”Barmhärtighetens berg”. Vallfärden 
kulminerar här den 9 dhū al-ḥijja. Hela 
vallfärdens viktigaste rit, det så kallade 
”ståendet” (ar. waqfa eller wuqūf) i 
ʽArafāt, sker nu då man tillbringar dagen 
på slätten intill berget från det att solen 
nått middagshöjd till solnedgången. Från 
berget hålls en predikan med profeten 
som förebild. Den som inte är närvarande 
här den 9 dhū al-ḥijja kan inte kalla sig 
ḥājj eller ḥājjī, det vill säga en som gjort 
den obligatoriska vallfärden till Mekka.

125.  Ar. talspr. ”Inta bni ʽArab” är du arab?; 
”ejwa” ja; ”min ein inta” varifrån 
kommer du?

126.  Den engelska volymenheten pint 
motsvarar 0,568 liter medan ett stop är ett 
äldre volymmått motsvarande 1,308 liter. 
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127.  Fr. passez chez moi faire amuser kom 
hem till mig och ha det trevligt; fr. tack 
frun. Regent Street var en av gatorna med 
mer exklusiva adresser i det viktorianska 
London, men detta hindrade inte 
prostitutionen från att blomstra där. 
Lynda Nead skriver om hur de prostituerade 
intog särskilda platser i staden vid 
särskilda tider, och man kunde bestämma 
tiden i London utifrån var de 
prostituerade befann sig. Haymarket 
var de prostituerades symboliska ställe 
nattetid och Regent Street dagtid.  
Se Nead 2000, s. 65. 

128.  Der Freischütz med musik av Carl Maria 
von Weber (1786–1826) och libretto av 
Friedrich Kind (1768–1843) hade premiär 
i Berlin 1821. Den anses vara den första 
tyska romantiska operan av betydelse. 

129.  Wallin avser troligen La naïade som är en 
balett med musik av Cesare Pugni (1802–
1870) och koreografi av Jules Perrot 
(1810–1892). Baletten hade premiär i 
London 1843 under sitt mer kända namn 
Ondine, ou La naïade. Baletten baserar 
sig löst på Friedrich de la Motte Fouqués 
(1777–1843) roman Undine (1811). 

130.  Eventuellt avser Wallin här Giuseppe Verdis 
opera Macbeth (baserad på Shakespeares 
pjäs) och de tre häxornas inledande fras 
”When shall we three meet again?” Verdis 
Macbeth hade premiär i Florens 1847 med 
libretto av F.M. Piave. 

131.  Georg Friedrich Händel (1685–1759) 
skrev oratoriet Messias 1742. Det blev ett 
av hans mest populära verk.

132.  Lat. nihil est ab omni parte beatum 
ingenting är helt och hållet lyckligt.  
En sats från Horatius (65–8 fvt) epoder. 

133.  Den engelske äventyraren Austen 

Henry Layard (1817–1894) på väg 
till Ceylon mötte i Mosul i juli 1842 
därvarande franske konsuln Paul-Émile 
Botta (1802–1870). Detta möte kom 
att innebära början på de arkeologiska 
utgrävningarna i Mesopotamien, ja, början 
på assyriologin. Det senare påståendet är, 
det medges, eurocentriskt i högsta grad. 
Människorna i Mesopotamien har varit 
starkt medvetna om sitt förflutna och 
t.o.m. sysslat med utgrävningar. Man har 
sagt att ”[i]n Mesopotamia, confronting 
the past was always the dominant means 
of controlling the future”. Kanske kan vi 
uttrycka saken så, att assyriologin i strikt 
vetenskaplig mening börjar på 1840-talet. 
Layards väg till Ceylon avbröts för gott i 
Mesopotamien. Det var i Layards andra 
expedition som startade 1849, som den 
målare Wallin nämner – F.C. Cooper 
(1810–1880) – medverkade i. Se Layard 
1970; Trolle Larsen 1996; Winter 2000; 
Matthews 2003; för citatet Beaulieu 2013, 
s. 134; för bakgrund Ooghe 2007.

134.  Wallin avser Guy Fawkes dag. Den 
katolske Guy Fawkes (1570–1606) 
planerade att spränga den engelska 
parlamentsbyggnaden i luften i syfte att 
döda den antikatolske kungen Jakob I 
(1566–1625). Han upptäcktes dock och 
avrättades. Den 5 november firas i England 
Guy Fawkes dag med fyrverkerier och 
maskerad.

135.  Eng. ett möte för reform av underhuset; 
eng. literary litterär och vetenskaplig 
institution.

136.  John Bull är en personifikation av den 
urtypiske engelsmannen – trygg och 
orubblig. 

137.  Wallin syftar eventuellt på Gustaf Crusell 
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(1810–1858) som han var bekant med 
sedan skolgången i Åbo och studietiden i 
Helsingfors. Bland annat uppträdde de 
på samma annons för undervisning i språk 
1836. Crusell utbildade sig till läkare 
och 1849 grundade han i S:t Petersburg 
en anstalt för galvanisk läkekonst. 
Galvanokaustiken som Crusell 
utvecklade gick ut på att med en 
metalltråd uppvärmd med elektrisk ström 
etsa eller bränna vävnader. 

138.  Ordspråk: Den som tagit fan i båten, 
måste ro honom i land. Man bör alltså 
slutföra det man påbörjat.

139.  Shejk ‛Alī Nidā al-Barrānī var Wallins 
lärare i arabiska under hans vistelse i 
Kairo och en mycket nära vän. För brevet 
se s. 249–254.

140.  Wallin såg ett nytt verk av Händel: 
oratoriet Solomon hade premiär i London 
den 17 mars 1749.

141.  Johan Ludvig Runebergs (1804–1877) 
diktcykel Fänrik Ståls sägner kom ut i 
två delar: del I 1848 och del II 1860. 

142.  George Macfarrens (1813–1887) komiska 
opera King Charles II hade premiär den 
27 oktober 1849 i London. Librettot är av 
Desmond Ryan. 

143.  Ty. måste utnyttjas.
144.  Ar. talspr. ”shakhkheit ʽalà rîsḥi fi alleil 

bibaul alrua” under natten sölade jag ner 
min säng med avföring och urin.

145.  Den romantiska operan Euryanthe 
komponerades av Carl Maria von Weber 
till libretto av Helmina von Chézy (1783–
1856). Den hade premier i Wien 1823.

146.  Den 1 november 1755 drabbades Lissabon 
av en jordbävning som förstörde största 
delen av staden och i vilken ca 70 000 
människor dog.

147.  Operan Figaros bröllop (it. Le nozze di 
Figaro) med musik av W.A. Mozart och 
text av Lorenzo Da Ponte (1749–1838) 
hade premiär 1786 i Wien. Beethovens 
septett, opus 20, hade premiär 1800 och 
publicerades 1802.

148.  Brittiska ostindiska kompaniet, grundat 
1600, härskade självständigt över Indien 
ända till 1858, då den brittiska regeringen 
tog över. William Dalrymple har gett en 
utmärkt karakterisering av kompaniet: 
”The East India Company: the original 
corporate raiders.” Han skriver även 
hur ordet ”loot” (plundra) var ett av 
de första indiska orden som antogs i 
engelskan. Det finns enskilda herrgårdar 
i Storbritannien som i sina samlingar har 
mera indiska skatter och fornminnen än 
nationalmuseet i Delhi. Se Dalrymple 
2015. Byggnaden som Wallin besökte 
revs 1861. Om det brittiska samlandet 
i kolonierna, se Jasanoff 2006; Yallop 
2011; William Dalrymples bok The 
Anarchy. How a corporation replaced the 
Mughal Empire, 1756–1803 har utlovats 
till 2016.

149.  Ragged Schools är en av den viktorianska 
tidens mer bortglömda institutioner. 
Skolorna tog sig an hemlösa eller fattiga 
barn, gav dem kläder och mat samt 
lärde dem grundläggande färdigheter 
som att läsa, skriva och räkna och andra 
sociala och industriella färdigheter 
(t.ex. sömnad). De var ofta grundade 
av enskilda personer och kunde ha en 
uttalat kristen grund. Vissa utvecklades 
till större företag, t.ex. en skola i East 
End i London hade som mest 400 elever. 
1844 gick 19 Ragged Schools samman 
för att forma en Union of Ragged Schools 

K O M M E N T A R E R

WALLIN VI.indd   329 30.12.2015   12.32



G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

330

med politikern och filantropen Lord 
Shaftesbury (1801–1885) som ordförande. 
Detta ökade betydligt rörelsens slagkraft. 
Efter den nya utbildningslagen 1870 
som innebar att statsfinansierade Board 
Schools grundades var behovet av privata 
Ragged Schools inte mera lika stort 
eftersom utbildning nu i princip  
var öppen för alla. Se Picard 2005,  
s. 234–238.

150.  Eng. abonnemang 1 pund per år, per 
månad etc., per kväll 1 shilling.

151.  Händels oratorium Joshua hade premiär 
1748 medan Saul hade premiär 1739. 
Dödsmarschen är ett av Händels mest 
berömda körverk.

152.  Richard Brinsley Sheridan var en 
produktiv irländsk dramatiker och 
komediförfattare. The School for 
Scandal markerade höjdpunkten i hans 
samhällssatir och hade premiär den 8 maj 
1777 vid teatern på Drury Lane i London. 
De enda brittiska pjäser från 1770-talet 
som ännu spelas är Sheridans. Se The 
Cambridge History of British Theatre 
2004, s. 34–36.

153.  Kung Renés dotter är ett lyriskt drama 
av dansken Henrik Hertz (1797–1870). 
Dramat skrevs 1845 och spelades på 
Strand Theater i London 1849.  
Se Hertz 1904. 

154.  Armand Pierre Caussin de Perceval 
(1795–1871) var professor i arabiska 
vid Collège de France. Boken Wallin 
sökte var ny, publicerad 1847–1848 i 
Paris: Essai sur l’histoire des arabes 
avant l’Islamisme, pendant l’époque 
de Mahomet et jusqu’à la réduction de 
toutes tribus sous la loi musulmane.  
Se Poullion 2008, s. 187–188.

155.  Shakespeares komedi The Merchant of 
Venice skrevs 1596–1597, och den första 
kända tryckta varianten är en kvarto  
från 1600.

156.  Eng. vanliga jultrams.
157.  ̔ Anaza var en stor och betydelsefull 

konfederation av beduinstammar som 
upplevdes som ett hot av praktiskt 
taget alla andra stammar i Najd, och 
som därför stod på krigsfot med dessa. 
Stammen hade invandrat till Najd från 
al-Ḥijāz under 1600-talets lopp. Se von 
Oppenheim 1943, s. 342‒347; al-Freih 
1990, s. 166‒168.

158.  Wallin syftar antagligen på Renton 
Nicholsons (1809–1861) föreställningar 
Judge and Jury Trials (”Domar- och 
juryrättegångar”) som var populära i 
London på 1840- och 1850-talen. En 
föreställning gick ut på att skådespelarna 
klädde ut sig (män spelade ofta kvinnor) 
och uppförde satiriska skenrättegångar 
med ökända samtida rättsfall eller 
skandaler. Londonsocieteten var populära 
narroffer. Se Vicinus 1977, s. 63, 67.

159.  Shakespeares komedi Much Ado About 
Nothing skrevs 1598–1599, och den första 
kända tryckvarianten är en kvarto från 
1600.

160.  Greenwichobservatoriet ligger söder om 
Themsen på en hög backe med utsikt 
över floden och staden. På krönet av 
observatoriebyggnaden står en mast 
med en stor röd boll som sänks kl. 13 
varje dag. Den togs i bruk 1833 för att 
Londonborna och skeppen på Themsen 
skulle veta vad klockan är. Proceduren 
går till så att kl. 12.55 varje dag höjs den 
till halvstång, kl. 12.58 stiger den ända 
till toppen och exakt kl. 13.00 faller den 
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ner och markerar så den aktuella tiden. 
Se The Royal Museums Greenwich 
(www).

161.  Wallin arbetade i London med sin 
blivande avhandling om ʽUmar ibn 
al-Fāriḍs dikt al-Ḥā’īya och med de 
redogörelser för hans resor på Arabiska 
halvön som sedan publicerades i Journal 
of the Royal Geographical Society. 
Böckerna av Burckhardt och Niebuhr 
hänger samman med det senare. Johann 
Ludwig Burckhardt (1784–1817) var 
en schweizisk forskningsresande som 
besökte Mekka och Medina 1814. 
Han skrev sina postumt publicerade 
reseskildringar på engelska under 
författarnamnet John Lewis Burckhardt. 
Verket som Wallin inte hittade i British 
Museum kan ha varit Travels in 
Arabia, comprehending an account of 
those territories in Hedjaz which the 
Mohammedans regard as sacred I–II 
från 1829, eller Notes on the Bedouins 
and Wahábys I–II från 1831, eller Travels 
in Syria and the Holy Land från 1822. 
Det märkvärdiga är att alla dessa böcker 
var tryckta i London och säkerligen 
stod att finna i British Museum. Om 
Burckhardt, se Sim 1969; Pfullmann 
2001, s. 86–97. Carsten Niebuhr (1733–
1815) var geodeten på expeditionen till 
Lyckliga Arabien (1761–1767) och den 
enda överlevande deltagaren. Vilken 
bok av Niebuhr Wallin hade konsulterat 
är oklart. Det kan ha rört sig om 
Beschreibung von Arabien und anderen 
umliegenden Ländern I–II från 1773–
1778 (fanns översatt till engelska och 
franska) eller den postuma Reisen durch 
Syrien und Palästina från 1837. Om 

Niebuhr, se Wiesehöfer & Conermann 
2002; Pfullmann 2001, s. 308–315.

162.  Ar. talspr. ”Ṣâdaft bint wa dakhalt maʽhâ 
beit wa nikthâ bess naubá wa aʽgabatnî 
showayé lakin anâ fâkir ḍharîfá” Mötte 
en flicka och gick in med henne i ett hus 
och hade sexuellt umgänge med henne 
endast en gång och hon behagade mig 
något men jag fann henne söt.

163.  Lord Byron (1788–1824) skrev tragedin 
Werner i fem akter 1822. 

164.  Wallin avser här museet i East India House.
165.  Operan Don Giovanni, eller med sin 

fullständiga titel Il dissoluto punito ossia 
il Don Giovanni, hade premiär 1787 i 
Prag. Musiken är av Mozart och librettot 
av Lorenzo Da Ponte.

166.  Felix Mendelssohn skrev sitt oratorium 
Elias 1846. 

167.  Mendelssohns oratorium Paulus skrevs 
1836. 

168.  William Shakespeares krönikespel 
Henry VIII i fem akter hade sin första 
dokumenterade föreställning 1613.

169.  Aloë vera anses härstamma från Arabiska 
halvön och har traditionellt använts som 
medicinalväxt. Wallin beskriver ingående 
olika mediciner och deras användning 
på Arabiska halvön och skriver bl.a. 
att ”Aloe användes i de så vanliga 
hämorrhoidal-krämporna”. Se Wallin 
2013, s. 268. 

170.  Brevet är inte bevarat. 
171.  Både den romerska författaren Plinius den 

äldre (23/24–79) och dennes systerson, 
ämbetsmannen och författaren Plinius 
den yngre (61/62–ca 114), föddes i Como. 
En med Wallin samtida framstående 
vetenskapsman, fysikern Alessandro 
Volta (1747–1827), var också från Como. 
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172.  Ulimaroa är en äldre benämning på 
Australien använd på en karta 1776 av 
den svenske geografen Daniel Djurberg 
(1744–1838). I ett försök att använda 
sig av ursprungsbefolkningens namn (i 
stället för det vanligare Nya Holland) 
tog Djurberg fasta på ett maoriskt 
namn för Australien han hittat i John 
Hawkesworths (ca 1715–1773) utgåva 
av James Cooks (1728–1779) dagbok 
från resan till Nya Zeeland 1769–1770. 
Men Hawkesworth hade enligt eget 
tycke ändrat vissa saker i dagboken, bl.a. 
maoriordet Olhemaroa till Ulimaroa, och 
Djurberg trodde felaktigt namnet betydde 
stort rött land. Maorinamnet Olhemaroa 
hänvisade egentligen till Grande Terre, 
den största ön i Nya Kaledonien. Namnet 
uppträder på speciellt tyska och svenska 
kartor fram till 1820-talet när Australien 
tar över. Se ABC, Lingua Franca (www).

173.  I Freiburg im Breisgau i Baden pågick 
ännu sommaren 1849 stridigheter, men  
de försvagade revolutionärerna kunde 
inte stå emot de preussiska trupperna. 
Den 7 juli 1849 marscherade dessa in  
i staden utan att möta motstånd.  
Se The Revolutions 2000, s. 115.

174.  Kejserliga Alexanders-Universitetet 
i Helsingfors firade 1840 sitt 
200-årsjubileum. Universitetet hade sin 
upprinnelse i den akademi som grundades 
i Åbo 1640 och som 1828 flyttades till 
Helsingfors. Om jubileumssommarens 
festligheter kan man läsa i Helsingfors 
universitet 1640–1990, del 2, s. 123–138.

175.  Om Wallins strapatser på Arabiska 
halvön och vägen till Muscat, se Wallin 
2014, bl.a. s. 248, 411.

176.  Lat. hittills inte utgivet.

177.  Från medeltida universitetstraditioner 
kommer sättet att spika doktors- eller 
licentiatdissertationen till allmänhetens 
påseende ett antal veckor före själva 
disputationen. Denna tradition hade i 
1800-talets Finland ändrats så att man 
hängde upp dissertationen på en tavla, i 
Helsingfors tydligen en svart sådan.

178.  Wallin refererar till vad Geitlin skrev till 
honom i ett brev daterat den 8 juli 1849. 
Se Wallin 2014, s. 416.

179. Dikten av Saʽdī har inte kunnat 
identifieras. 

180.  Se Kaj Öhrnbergs artikel i detta band,  
s. 40 n. 6.

181.  Ar. talspr. ”khad Allah gâb Allah alḥamdo 
lillah” gud tog, gud gav, gud vare prisad.

182.  Kitāb Nihāyat al-arab fī ma‛rifat 
al-‛arab av egyptiern Shihāb al-dīn 
al-Qalqashandī (1355–1418). 

183.  Brevet har endast bevarats som koncept, 
men enligt Wallins anteckningar i den 
arabiska kalendern (se s. 67) postades 
detta brev 14/11 1849. Det är skrivet på 
ett papper med kalligrafiska övningar och 
annat klotter. Dessutom finns inledningen 
i tre olika, smått varierande former. Vi 
har försökt sammanställa en enhetlig 
beskrivning av Wallins upplevelser under 
hemresan till sin vän i Kairo. Brevet 
har 1912 publicerats av Knut Tallqvist, 
men tyvärr har Tallqvist etablerat texten 
såsom han tycker att Wallin borde 
ha skrivit den, inte efter textkritiska 
principer. Samma år utkom även en finsk 
översättning gjord av Tallqvists elev 
Harri Holma. Även den översättningen 
lämnar en del att önska. Se Tallqvist 
1912, s. 103–111; Holma 1912, s. 153–158.

184.  Lat. res ipsa själva saken.
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185.  Lat. i de orientaliska studierna.
186.  I universitetets statuter från 1828 slogs 

det fast att varje student skulle höra till 
en avdelning för att dessa skulle kunna 
övervaka studenternas flit och dygd. 
Västfinska avdelningen uppstod 1846 
genom en sammanslagning av Borealiska 
avdelningen, Satakunda avdelning och 
Åbo avdelning. Borealiska avdelningen 
hade varit för studenter från socknar norr 
om Aura å medan Åbo avdelning hade 
varit för studenter från själva staden. 
Wallin skrevs in i Borealiska avdelningen 
när han började på universitetet 1829. 
1904 delades Västfinska avdelningen upp 
i Åbo avdelning respektive Satakunda 
nation. Se Nationernas samdelegation rf 
(www). 

187.  Ivar Ulrik Wallenius (1793–1874) 
var en människoskygg polyglott som 
undervisat Wallin vid dennes första 
studier i orientalisk litteratur. Wallenius 
ängslan vid tidpunkten för Geitlins brev 
är förståelig: Geitlin hade blivit utnämnd 
till professor i biblisk exegetik, och om 
Wallin inte sökte professuren i orientalisk 
litteratur var Wallenius orolig över att 
han skulle vara tvungen att sköta den 
som ställföreträdare. Det var en farhåga 
som åter aktualiserades efter Wallins död 
i oktober 1852. I.U. Wallenius skriver till 
sin kusin Robert Immanuel Wallenius 
den 6 december 1852: ”Haf mycken tack 
för ditt varma nit att befordra mig till 
professor. Werldens äldsta språk skulle 
likwäl icke winna något derpå att jag 
blefwe det, ty enligt de nya statuterne 
är wården om Codex hebraeus, såsom 
sig bör, öfwerlämnad åt Theologerne, 
och professor i österl. litteraturen har 

att skaffa blott med de tre förnämsta 
islamitiska språken: arabiska, persiska 
och turkiska. Ett drägligt afsked är 
det enda hwarpå jag tänker, snart en 
fullmogen sextioåring. Wallin kan af 
ingen ersättas; unge män, som behöfwa 
bröd, torde nog uppenbaras.” Wallenius 
undervisade bl.a. i arabiska, hebreiska, 
sanskrit, persiska och armeniska. 1853 
gick han i pension. 
    I Universitetsbibliotekets accessions-
katalog kan vi läsa hur biblioteket efter 
Wallenius död 1875 inhandlade en 
del av hans böcker. Bland dessa fanns 
grammatiker och ordböcker för följande 
språk: syriska, arabiska, hebreiska, 
persiska, georgiska, armeniska, ossetiska, 
sanskrit, pali, tibetanska, kinesiska, 
hawaiiska. Ett utsökt bibliotek för en lärd 
filolog under första hälften av 1800-talet. 
Dessutom testamenterade Wallenius en 
ansenlig summa till universitetet för att 
som stipendier utdelas till studerande 
i orientalisk litteratur. Kaj Öhrnberg 
har haft privilegiet att ta del av denna 
förmån, som på 1960-talet visserligen 
hade krympt finansiellt men var mycket 
uppskattad som en handräckning från 
tidigare generationers orientalister.  
Om Wallenius, se Karttunen 1997, 
s. 209–214; brevet till R.I. Wallenius i 
Riksarkivet, Walleniuska samlingen; 
Universitetsbibliotekets accessions-
katalog 1872–1892, s. 153r–154r.

188.  Herman Kellgren (1822–1856) hade vid 
universitetet följt Ivar Ulrik Wallenius 
föreläsningar i sanskrit. Efter avslutade 
studier i Helsingfors reste han till Berlin, 
Leipzig, Paris och London för att studera 
sanskrit. Hemkommen försvarade 
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Kellgren sin docentavhandling Mythus 
de ovo mundano Indorumque de eodem 
notio i juni 1849. Wallin föreslog 1851 
att en professur i sanskrit skulle grundas 
för Kellgren men konsistoriet gick inte 
med på förslaget. Wallins överraskande 
död följande år öppnade Kellgrens 
ögon och han började 1853 med iver 
studera de tre erfoderliga islamiska 
språken arabiska, persiska och turkiska 
i S:t Petersburg. Som lärare hade han 
al-Ṭanṭāwī i arabiska, Mīrzā Kazem-Bek 
i persiska och Anton Muchlinskij i 
turkiska. Slutet av året tillbringade han 
i Leipzig hos arabistikens stora namn 
Heinrich Leberecht Fleischer. I maj 1854 
försvarade Kellgren sin avhandling Om 
affixpronomen i Arabiskan, Persiskan 
och Turkiskan samt Ibn-Mâliks Allâmîja 
med textkritik och anmärkningar och 
utnämndes i oktober till professor i 
orientalisk litteratur. Hans tid som 
professor blev kort då han avled redan 
hösten 1856 i tyfus. Se Castrén 1945; 
Aalto 1971, s. 42–43, 70–72; Autio 1981, 
s. 176; Karttunen 2011, s. 195–197, 310– 
311; Karttunen 1991. Om undervisnings-
skyldigheten för professorn i orientalisk 
litteratur, se Wallin 2010, s. 64–65.

189.  Lat. opponent å tjänstens vägnar.
190.  Wallenius var inte en flitig skribent. Hans 

akademiska produktion utgörs av en 
översättning av Koranens sura 57, Järnet: 
Corani Sura LVII arabice et suethice I–II, 
utgiven i Åbo 1816–1819, ”för att bli 
Docens fordomdags”, som Geitlin lite 
spydigt konstaterar.

191.  Fi. Tee työtä uskollisesti, Jumala auttaa 
ihmeellisesti Gör ditt arbete troget, gud 
hjälper underbart. Citat från okänd källa. 

192.  Ar. khair al-dunyā wal-ākhira 
välbefinnande nu och i livet efter detta.

193.  Redan årtusenden före vår tideräkning 
transporterades rökelse och myrra med 
kameler längs rökelsevägen från Arabiska 
halvöns sydkust till hamnstäderna vid 
Medelhavet. Den bästa hartsen för 
rökelse, frankincense eller olibanum 
(ar. lubān), får man av träd av släktet 
Boswellia (B. sacra, B. carteri) från 
Hadramaut, Mahra och Dhofar, områden 
som i dag ligger i Jemen och Oman.  
Se Groom 1981.

194.  Såsom Wallin skriver har vi att göra 
med högst subjektiva åsikter då vi 
betraktar arabernas egna traditioner 
om sin genealogi. Till att börja med 
indelar araberna sig i de inte längre 
existerande (bā’ida, folk som omnämns 
t.ex. i Koranen) och de existerande 
(bāqiya). Därefter indelas de existerande 
araberna i två etniska grupper: arabiska 
araber (‛āriba) och arabiserade araber 
(musta‛riba). De arabiska araberna är 
jemeniter, härstammande från Qaḥṭān, 
medan de arabiserade araberna tillhör 
stammarna i Najd och Ḥijāz, som alla 
härstammar från ‛Adnān, en avkomling 
till Ismā‛īl. Genom indelningen i 
qaḥṭāniter och ‛adnāniter fortsätter 
den uråldriga indelningen i syd- och 
nordaraber ända till våra dagar. Se Hitti 
1961, s. 30–32.

195.  Citatet av Saʽdī har inte kunnat 
identifieras.

196.  Fortfarande kvar i London sökte Wallin 
tjänsten som professor i orientalisk 
litteratur vid Kejserliga Alexanders-
Universitetet. 1828 års statuter 
definierade tjänstens behörighets- 

WALLIN VI.indd   334 30.12.2015   12.32



335

krav och där fanns begreppet ”rätt till 
förslagsrum”. Av sökande till professors-
tjänsten krävdes licentiatexamen och 
en godkänd doktorsavhandling – Wallin 
saknade båda. Till hans räddning kom 
paragraf 212: ”Har sökande till ledig 
Profession eller Adjunctur, ingen af här 
förutnämnde lärda grader sig förwärfwat, 
är han ändock berättigad att wid 
upprättande af förslag till dessa tjenster i 
åtanke komma, derest han genom utgifne 
lärda arbeten gjort sig allmänt känd för 
sann wetenskaplig kunskap samt vid 
Universitetet, inom af Consistorium 
förelaggd tid, ett sådant Disputations 
specimen, som i § 164 föreskrifwet är, 
utgifwit och förswarat.” Denna paragraf 
hade före 1852, då de nya statuterna 
trädde i kraft, kommit till användning 
endast i två fall, J.V. Snellmans och 
Wallins. Se Autio 1981, s. 34–35, 176.

197.  Heinrich Leberecht Fleischer (1801–
1888) var en av 1800-talets förnämsta 
orientalister och den mest ansedde 
arabisten. Efter studier i sin hemstad 
Leipzig studerade han på 1820-talet i 
Paris hos den vetenskapliga arabistikens 
grundare Antoine Isaac Silvestre de 
Sacy (1758–1838), där han även umgicks 
med den av Wallin i Kairo med viss 
fruktan bemötta Rifā‛ Rāfi‛ al-Ṭahṭāwī 
(1801–1873). Efter sin återkomst till 
Leipzig fick han en inbjudan till S:t 
Petersburg, men då hans lärare i Leipzig 
Ernst Rosenmüller avled 1835 erbjöds 
Fleischer dennes lärostol och han 
stannade i sin hemstad, som han förblev 
trogen i hela sitt liv. Vi kan dock leka 
med tanken att om Fleischer kommit till 
S:t Petersburg skulle han ha varit Wallins 

lärare då denne studerade i staden i 
början på 1840-talet. Fleischer etablerade 
orientalistiken som en självständig 
filologisk och historisk vetenskap och var 
dessutom eldsjälen i det 1845 grundade 
Deutsche Morgenländische Gesellschaft. 
Se Praetorius 1895, s. 534; Fück 1955,  
s. 170–173; Preißler 1990, s. 7–12; 
Preißler 1995, s. 244–245; Ebert 2013,  
s. 19–25; s. 32 ff. i detta band.

198. Lat. för formens skull.
199.  Lat. rebus sic stantibus då saken förhåller 

sig på så sätt.
200.  Professorerna i teologiska fakulteten 

förväntades vara teologie doktorer. 
Geitlins ”Persiska Grammatika” 
(Principia Grammatices Neo-Persicae) 
ansågs vara en förmildrande 
omständighet i denna bristande 
teologiska lärdom. 

201.  I september 1843 samlades sex tyska 
orientalister i Darmstadt för att med 
franska Société Asiatique och dess 
Journal Asiatique som förebild grunda 
ett tyskt orientsällskap och en lärd 
vetenskaplig tidskrift för artiklar in 
orientalibus. Resultatet blev Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft vars 
tidskrift Zeitschrift der Deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft utkom 
med sitt första nummer 1847. Se 
Praetorius 1895; Preißler 1995; Ebert 
2013, s. 23; se även s. 33 i detta band.

202.  Geitlins förslag till ämne för avhandlingen 
måste ses mot bakgrunden att Wallin 
i Kairo för Universitetsbiblioteket 
inhandlat ett manuskript av Sīrat 
ʽAntar i 45 volymer (folioantalet per 
volym varierar mellan 28 till 196). 
‛Antarcykeln har som sin hjälte den 
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förislamiske diktaren och kämpen 
‛Antara ibn Shaddād, men utgör i sin 
bevarade form en projektion bakåt från 
korstågstiden. Se Kronholm 1995, s. 191; 
om Armand Pierre Caussin de Perceval, 
se kommentar 154. 

203.  Terrick Hamilton (1781–1876) hade 
1819 publicerat en översättning av den 
förkortade versionen av ‛Antarcykeln 
under titeln Antar. A Bedoueen Romance. 
1820 följde sedan under samma titel 
första delen av en översättning av den 
längre versionen i fyra delar. Inga senare 
delar utkom. Hamilton tjänstgjorde 
bland annat som sekreterare vid brittiska 
ambassaden i Konstantinopel.

204.  Stephen Olin (1797–1851), amerikansk 
präst och skriftställare, publicerade 1844 
i New York sin reseskildring Travels 
in Egypt, Arabia Petræa, and the Holy 
Land.

205.  Litteraturblad för allmän medborgerlig 
bildning grundades 1847 av J.V. Snellman 
(1806–1881) och utkom en gång per 
månad. I nummer 1 av fjärde årgången 
(1850) ingår en sammanställning 
av S.G. Elmgren (1817–1897) av 
de brev av Wallin som publicerats i 
dagstidningar, under rubriken ”Magister 
Wallins resor”. Man kan läsa artikeln i 
Nationalbibliotekets digitala samlingar 
på adressen http://digi.kansalliskirjasto.fi/.

206.  The British Anti-State-Church 
Association grundades 1844 med syftet 
att skilja åt staten och kyrkan.

207.  John Richardson (1741–1795) var en 
ansedd brittisk orientalist vars böcker 
snabbt översattes till tyska. Han skrev 
inte en enskild bok om de arabiska 
dialekterna men behandlade ämnet i 

olika publikationer. Vad Wallin menar 
med att Richardsons bok inte stod att 
finna på Universitetsbiblioteket är 
svårt att veta. Kanske har boken blivit 
kvarglömd hos någon professor efter 
dennes död (så som det ofta gått att man 
vid bouppteckningen hos ivriga läsare 
hittat biblioteksexemplar man redan 
trott vara förlorade)? Enligt katalogerna 
fanns följande tre böcker att tillgå: 
Abhandlungen über Sprachen, Litteratur 
und Gebräuche morgenländischer Völker 
(1779); A dictionary, Persian, Arabic, 
and English. With a dissertation on the 
languages, literature, and manners of 
Eastern nations (1806–1810); Orientalische 
Bibliothek oder Wörterbuch zur 
Kenntniss des Orients (1783). Men åter 
måste man förundra sig över att böckerna 
inte skulle ha funnits på British Museum.

208.  Den franske apotekaren Thomas-Joseph 
Arnaud (1812‒1884) tjänstgjorde i denna 
egenskap i den egyptiska armén från 
1835 innan han tog tjänst hos imamen i 
Sana 1843. Hans motiv för tjänstgöringen 
var att komma till Marib, den berömda 
huvudstaden i kungariket Saba under 
flera sekel fvt. I juli samma år gav sig 
Arnaud iväg; han nådde Marib den 18 
juli men svävade hela tiden i livsfara och 
var tvungen att inleda återresan redan den 
20 juli. Resultaten av resan publicerade 
Arnaud i Journal Asiatique 1845. 
Arnauds resa har prisats av eftervärlden, 
och den kände Sydarabienforskaren 
Jacqueline Pirenne skrev att tack vare 
honom och den franske konsuln i Jidda, 
Fulgence Fresnel (1795‒1855), en bekant 
till Wallin i Kairo, föddes den sydarabiska 
arkeologin och epigrafiken. Se Pirenne 
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1958, s. 275‒290 (citatet på s. 290); 
Pfullmann 2001, s. 48‒50.

209.  Lat. utan vilket icke, d.v.s. en nödvändig 
förutsättning.

210.  Datumet för Wallins föreläsning för 
sällskapet blev den 22 april 1850 och 
avhandlingen kom att publiceras i The 
Journal of the Royal Geographical 
Society of London, vol. 20, 1851, s. 293– 
344 med titeln ”Notes taken during a 
Journey through Part of Northern Arabia, 
in 1848”. 

211.  Danskfödde Norton Shaw (d. 1868) 
var sekreterare för Royal Geographical 
Society 1849–1863.

212.  Överste William Henry Sykes (1790–
1872), som tjänstgjort i Ostindiska 
kompaniets armé, var medlem av Royal 
Asiatic Society och rådgivare i frågor 
gällande Indien, dit södra Arabien 
ansågs höra och som ansågs bära på 
affärsmöjligheter för det brittiska 
imperiet.

213.  Heinrich Berghaus (1797–1884) 
framställde mellan 1838 och 1848 den 
prisade Physikalischer Atlas, i vars sista 
skeden hans brorson Hermann Berghaus 
(1828–1890) medverkade.

214.  The Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland grundades 1823 
på initiativ av sanskritisten sir Henry 
Thomas Colebrooke (1765–1837). Som 
förebild hade man det av sanskritisten  
sir William Jones (1746–1794) i Indien 
1784 grundade Asiatick Society, som 
från och med 1832 kallades The Asiatic 
Society of Bengal. Båda sällskapen 
existerar än i dag. Det brittiska imperiets 
tyngdpunkt i Indien återspeglas i de lärda 
sällskapens ursprungliga intressen, även 

om dessa utvidgades senare. Centenary 
Volume 1923.

215.  Det att professor Horace Hayman Wilson 
(1786–1860) mumlade vid Wallins 
arabiska ord kan väl ha berott på att han 
var en av tidens ledande sanskritister, inte 
arabist. Han var Royal Asiatic Societys 
ordförande från 1837 till sin död.

216.  Wallin arbetade i British Museum med 
sin planerade dissertation för professuren 
i orientalisk litteratur, al-Qaṣīda 
al-ḥā’īya min al-ashʿār al-fāriḍīya ... 
Carmen Elegiacum Ibnu-l-Faridi cum 
commentario Abdu-l-Ghanyi e duobus 
codicibus Londinensi et Petropolitano in 
lucem edidit. ‛Umar ibn al-Fāriḍ (1181–
1235) var med sina mystiska dikter ett 
av den senabbasidiska diktningens stora 
namn. Hans Dīwān innehåller ett  
stort antal korta dikter, mellan 20 och  
50 verser långa, och därtill en längre på 
756 verser. Det var en av de kortare (på 
26 verser) som skulle vara ämnet för 
Wallins dissertation. Se Kronholm 1995, 
s. 155, 157–158; The Mystical Poems 
1956; Homerin 1994; The Dīwān 2004; 
Ibn al-Fāriḍ 2012.

217.  Dikten Wallin skulle utge var 
kommenterad av arabvärldens kanske 
mest framstående intellektuella under 
den osmanska tiden, ‛Abd al-Ghanī 
al-Nābulusī (1641–1731). Vem al-Muqaddarī 
var är obekant. Om ‛Abd al-Ghanī 
al-Nābulusī, se Tamari 2012, s. 93–109.

218.  Sufismen (ar. taṣawwuf), den islamiska 
mysticismen, kan de finskkunniga 
bekanta sig med i en utmärkt handbok av 
Jaakko Hämeen-Anttila och en antologi 
redigerad av densamme: Jumalasta 
juopuneet. Islamin mystiikan käsikirja 
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(2002) och Todellisuuden maailmat. 
Runoja ja proosaa islamin mystikoilta 
(2002). På engelska kan rekommenderas 
Alexander Knysh, Islamic Mysticism (2012).

219.  Egyptiern Muḥammad ʽAyyād al-Ṭanṭāwī 
var Wallins lärare i arabiska i S:t Petersburg 
1840–1842. Se Wallin 2010, s. 77.

 أوميض برق باالبيرق الحا ام فى ربا نجد ارى 
 مصباحا ام تلك ليلى العامريه اسفرت ليال فصيرت

المسا صباحا
    Ar. a-wamīḍu barqin bil-ubairiqi 

lāḥā am fī rubā Najdin arā miṣbāḥā 
[//] am tilka lailā al-‛āmirīya asfarat 
lailan fa-ṣayyarati l-masā’a ṣabāḥā Är 
det en blixt som belyste den skimrande 
bergsväggen eller ser jag en lampa över 
Najds kullar [//] Eller var det Lailā av 
stammen ‛Āmir som tog av sig sin slöja 
och förvandlade kvällen till morgon.

221.  Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758–
1838) utgav 1821 al-Ḥarīrīs (1054–1122) 
Maqāmāt med arabiska kommentarer 
under titeln Les Séances de Hariri.  
Se Pouillon 2008, s. 896–898; Kronholm 
1995, s. 189–190.

222.  Ar. sharḥ mukhtār en utvald kommentar. 
223.  Lat. nervus rerum agendarum det som ger 

kraft att sätta igång något (här: pengar).
224.  Ar. tanwīn nunation. I arabiskt skriftspråk 

ges substantiv och adjektiv i allmänhet 
i obestämd form vilken fås genom 
att i skrift fördubbla ändelsevokalens 
tecken och i uttalet lägga till ett extra 
-n, därav namnet nunation, arab. tanwīn. 
Denna obestämda form är i nominativ 
-un, i ackusativ -an och i genitiv -in. I 
talspråket är bruket av nunation ovanligt. 
Se Abu-Chacra 2004, s. 22; beträffande 
krumelurerna, se Fischer 1972, s. 11–12, 141. 

225.  Jalāl al-dīn al-Suyūṭī (1445–1505) anses 

vara hela den islamiska litteraturens mest 
produktive författare, uppskattningarna 
om antalet publikationer varierar från 
550 till 981 titlar. Vi kan bara gissa vilka 
av hans verk Wallin hade i tankarna. 
al-Muṭarrizī (1144–1213) var författare 
till en bok om arabisk grammatik, 
al-Miṣbāḥ fī al-naḥw.

226.  Wallins ”ḥimiaritiska inscriptioner” 
kallas i dag för thamudiska. Själva 
termen thamudisk har karaktäriserats på 
följande sätt: ”The name ’Thamūdic’ was 
the invention of western scholars even 
though there is virtually no evidence to 
connect any of the texts gathered under 
this rubric with the ancient tribe of 
Thamūd. However, the label is far too 
well established to be changed and its 
very inappropriateness, when recognized, 
serves to emphasize the artificiality of 
the category. For ’Thamūdic’ is no more 
than a Restklassenbildung [...], a sort of 
undetermined pigeon-hole into which 
one can put everything which does not fit 
into one of the better-defined categories.” 
Macdonald 2000, s. 33.

227.  Lat. volens nolens vare sig man vill  
eller inte.

228.  Ar. al-ḥamdu lillāhi gud vare lov!
229.  En omfattande brand förstörde 

parlamentsbyggnaden i Westminster den 
16 oktober 1834. Vid Wallins besök höll 
man fortfarande på att bygga upp palatset 
som 1870 färdigställdes till det utseende 
som vi känner idag.

 سقيا اليام مضت عن جيره  كانت ليالينا بهم افراحا 
 حيث الحمى وطنى وسكان الغضا سكنى ووردى

 الما فيه مباحا واهيله اربى وظل نخيله طربى ورملة
 الوادييه مراحا واها على ذاك الزمان وطيبه ايام كنت

من اللغوب مراحا

220.

230.
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          Ar. saqyan li-ayyāmin maḍat ‛an 
jīratin kānat layālīnā bi-him afrāḥā 
[//] ḥaithu al-ḥimā waṭanī wa-sukkānu 
al-ghaḍā sakanī wa-wirdī al-mā’a fīhi 
mubāḥā [//] wa-uhailuhu arabī wa-ẓillu 
nukhīlihi ṭarabī wa-ramlatu al-wādiyaihi 
murāḥā [//] wāhan ‛alā dhāka al-zamāni 
wa-ṭībihi ayyāma kuntu mina l-lughūb 
murāḥā De gångna dagarnas minne av 
grannar med vilka våra nätter var en enda 
fest [//] Då var det heliga området mitt 
hemland och al-Ghaḍās invånare min 
tillflykt och tillgången till vattnet var fri 
[//] Och dess kära människor var min 
önskan och skuggan av dess palmer min 
glädje, och sanden i dess bägge dalar min 
viloplats [//] O min sorg över denna tid 
och dess förträfflighet, dagar då jag fann 
vila från min trötthet.

231.  Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn 
köpte 1922 ett tusental brev skrivna av 
Fleischer av en firma vid namn Weigel i 
Leipzig. Se Rückert 1990, s. 23.

232.  Wallin skickade till Fleischer prov 
på det som skulle bli de två artiklarna 
i Zeitschrift der Deutschen Morgen-
ländischen Gesellschaft (ZDMG): ”Probe 
aus einer Anthologie neuarabischer 
Gesänge, in der Wüste gesammelt” I–II, 
publicerade i vol. V, 1851, s. 1–23 och 
vol. VI, 1852, s. 190–218, 369–378.

233.  al-Qāmūs al-muḥīṭ av Abū al-Ṭāhir 
Muḥammad al-Fīrūzābādī (1329–1415) är 
ett av den arabiska lexikografins storverk.

234.  Ordböckerna Wallin hänvisar till är 
Jacobus Golius (1596–1667) Lexicon 
Arabico-Latinum (1653) och Georg 
Wilhelm Freytags (1788–1861) Lexicon 
Arabico-Latinum (4 vol. jämte tilläggs-
band 1830–1837). Golius ordbok var 

under flera sekel det främsta hjälpmedlet 
för de europeiska arabisterna. Se Vrolijk 
and van Leeuwen 2014, s. 41–48;  
Fück 1955, s. 79–84, 166–167.

235.  Om sufism (ar. al-ṣūfīya, teknisk term 
taṣawwuf), se Hjärpe 1979, s. 110–113; 
Bæk Simonsen 1994, s. 231–232; se även 
kommentar 218.

236.  Charles Rieu (1820–1902) var född i 
Geneve, studerade i Bonn och började 
jobba på British Museum 1847. Hans 
kataloger över arabiska, persiska och 
turkiska manuskript är föredömliga.  
Han var professor i arabiska och persiska 
i London 1856–1894 och i arabiska i 
Cambridge 1894–1902. Han slog inte 
om utan förblev en förtjänstfull 
gammalmodig orientalist. Se Fück 1955, 
s. 192–193.

237.  The Royal Statistical Society grundades 
som Statistical Society of London 1834 
med medlemmar från diverse olika 
vetenskapsfält: juridik, historia, fysik, 
filosofi, konst och medicin, men också 
militären och kyrkan. Syftet med det då 
ännu sociologiskt inriktade sällskapet 
var att samla in och klassificera fakta 
illustrativa för samhällets tillstånd  
och framtidsutsikter. 

238. Lat. underbart att säga.
239.  I ZDMG V, s. 554 (1851) kan vi läsa 

att Wallin har blivit invald i Deutsche 
Morgenländische Gesellschaft.

240.  Edward William Lane (1801–1876) 
bodde i Kairo i tre repriser: 1825–1828, 
1833–1835 och 1842–1849, den sista 
gången således ungefär samtidigt med 
Wallins vistelse i landet. Lane kom till 
Egypten av hälsoskäl men också p.g.a. 
intresse för den gryende egyptologin. 
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Som en frukt av den första vistelsen 
skrev Lane Description of Egypt som 
har en i första hand egyptologisk 
infallsvinkel till Egyptens historia. 
Förläggaren som beställt boken backade 
dock ur och boken förblev opublicerad 
ända till 2000 då Jason Thompson gav 
ut den. Den andra sejouren resulterade i 
An Account of the Manners and Customs 
of the Modern Egyptians. Written in 
Egypt during the Years 1833, -34, and 
-35, Partly from Notes Made during a 
Former Visit to that Country in the Years 
1825, -26, -27, and -28, vars nyupplaga 
Manners and Customs of the Modern 
Egyptians från 1860 är att föredra. 
Den svenska översättningen från 1998 
följer en upplaga från 1895. Såsom 
Ingvar Rydberg skriver i den svenska 
introduktionen hör Lanes bok ”till de 
stora och inflytelserika skildringarna 
av världen utanför Europa före 
kolonialismens epok”. Ordboken Wallin 
nämner är An Arabic-English Lexicon. 
Derived from the Best and the Most 
Copious Eastern Sources. Comprising 
a Very Large Collection of Words and 
Significations Omitted in the Ḳámoos, 
with Supplements to its Abridged and 
Defective Explanations, in Prose and 
Verse, 8 vol., 1863–1893. Lanes artikel 
om den arabiska accenten och uttalet av 
vokalerna, ”Ueber die Aussprache der 
arabischen Vocale und die Betonung der 
arabischen Wörter”, utkom detta år och 
Wallin kom att kommentera den postumt 
i två artiklar redigerade av Herman 
Kellgren i ZDMG 1855 och 1858.

241.  Denna halvvers,ما طول كفى تخرف بالذخيره  
ar. mā ṭūla kafā tuḥtaraf bil-dhakhīra, 

är i Wallins översättning i ZDMG V, s. 2 
(1851): so lange noch meine Hand sich 
dem Zündpulver zuwenden kann, fritt 
översatt: ”så länge min hand förmår sätta 
krut i geväret”.  
.ar. mā ṭūla så länge som  ما طول
.ar. ṭūla mā så länge som طول ما

242.  Frederick Ayrton (1812–1873), militär 
i Ostindiska kompaniets tjänst i Indien 
från 1828 till 1839 då han placerades i 
Aden. Avgick 1843 på grund av ohälsa, 
men tack vare sina i Aden inhämtade 
kunskaper i arabiska anlitades han av 
bl.a. Royal Geographical Society då 
man behövde en sakkunnig. Det var i 
denna egenskap han kom att få en roll i 
publicerandet av Wallins reseskildringar 
på engelska, något som utförligare 
kommer att skildras i band 7 av Skrifter. 
Se hans nekrolog i Institution of Civil 
Engineers 1874.

243.  Moritz Steinschneider (1816–1907) var 
en mycket produktiv hebraist. Se Fück 
1955, s. 248–49.

 ar. fī ḥudūd al-sanat فى حدود السنة كذا  .244
kadhā inom det-och-det året.

    Denna diskussion mellan Fleischer 
och Wallin är svår att följa då Fleischers 
brev till Wallin inte bevarats och detta 
omtvistade uttryck inte förekommer 
i de i ZDMG publicerade sångerna. 
Det centrala torde vara att Wallin inte 
accepterar att ordet ḥudūd skulle ha 
en tidslig betydelse vid sidan av den 
rumsliga. 

 .ar. ḥudūd, pl. av ḥadd gräns حدود  .245
 ar. qa‛adtu ‛inda قعدت عند فالن لحد الساعة ٥  .246

fulān li-ḥadd al-sā‛a 5 jag stannade hos 
NN till klockan 5; ل ar. li till.

 ar. fī ḥudūd فى حدود مصر ar. ‛alā eller على  .247
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Miṣr vid Egyptens gränser; فى احرافها ar. fī 
aḥrāfihā vid dess gränser.

.ar. baina mellan بين ;ar. fī i فى  .248
249.  Ḥājjī Khalīfa eller Kātib Čelebi (1609–

1659), osmansk historiker, bibliograf och 
geograf med en omfattande produktion. 
Det är omöjligt att gissa sig till vilken 
bok Wallins kommentar gäller.

 اذا قال لك قايل فى حدود السنة الفالنية تفهم به اى قال  .250
 يا فى اوايلها يا اواخرها والغالب بمعنى اواخرها قال

 ومن قول كذا قلت بقوله حاج خلفة قال عجايب هذه
 العبارة ليست مستعملة فى اواننا

    Ar. idhā qāla laka qā’il fī ḥudūd 
al-sana al-fulānīya tafham bi-hi ay. Qāla 
yā fī awā’ilihā yā awākhirihā wal-ghālib 
bi-ma‛nā awākhiruhā. Qāla wa-min qaul 
kadhā. Qultu bi-qaulihi Ḥājj Khalfa. 

Qāla ‛ajā’ib hādhihi l-‛ibāra laisat 
musta‛mala fī awāninā Då jag sade till 
dig fī ḥudūd al-sana al-fulānīya [vid 
gränsen av det-och-det året] hur förstår 
du det? Han sade: O, vid dess början, 
o, vid dess slut, men för det mesta i 
betydelsen vid dess slut. Han fortsatte: 
Vem har sagt så? Jag sade: Det var Ḥājj 
Khalfa [sic]. Förvånande att uttrycka det 
på så sätt, så används det inte i vår tid.

251. Lat. för övnings skull.
252.  I juni 1839 utgav Wallin sin docent-

avhandling De praecipua inter 
hodiernam Arabum linguam et antiquam 
differentia som behandlar skillnaderna 
mellan klassisk arabiska och arabiskt 
talspråk. Se Wallin 2010, s. 287–340. 
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A

à la couronne   fr. krona
à plomb se aplomb
abcdarius   åld. nybörjare, förstaklassist
adagio   musikalisk tempobeteckning: lång-

samt med djup känsla
admission   eng. inträde
adulteri   eng. adultery äktenskapsbrott
alderman   eng. medlem av kommunfullmäk-

tige, ofta med dömande funktion
alegretto   allegretto musikalisk tempobeteck-

ning: måttligt hastigt 
ʽaleikum   ar. den senare delen av hälsningen 

muslimer emellan: salām ‛alaikum fred 
med er

amateur   fr. här: beundrare, älskare
andante   musikalisk tempobeteckning: lugnt 

medeltempo
anti-slavery   eng. antislaveri   
antirum   antekammare förrum, väntrum
apart   eng. här: fristående
apinje   apinja föraktligt skymford, från 

aphona 
aplomb   säkerhet, eftertryck
applaudissement   fr. applåd, bifall
Ash-wednesday   eng. Ash Wednesday 

askonsdag

Ordförklaringar

 Förklaringarna berör svenska eller främmande ord skrivna med latinska bokstäver. 
Sökordet är enligt originaltexternas stavning i singularis med liten begynnelsebokstav. I 

de fall en normalisering är nödvändig står den i kursiv efter sökordet. Den franska, engelska, 
tyska eller arabiska bestämda artikeln (l’/the/das/al) påverkar inte sökordets plats i registret. 

attisk   från antikens Attika eller Aten
auditor   åhörare
Aufschwung   ty. uppsving
author   eng. författare

B

bal populaire   fr. folkbal, folkfest
balcon   fr. balkong
bassin   stavningsvariant av bassäng 
bastard   här: korsning, hybrid 
Batzen   ty. gammalt silvermynt i Schweiz och 

södra Tyskland, 1 Batzen = 4–5 kreutzer 
Bauvereine   ty. Bauverein byggförening, 

byggbolag
bebrillad   vard. glasögonprydd
beefstek   eng. beefsteak biffstek
begeistert   ty. hänförd, inspirerad
Beleg   ty. belägg, bevis
benhus   mindre byggnad för synlig förvaring 

av människoben
Bier wirthschaft   ty. Bierwirtschaft krog
biliosa   lat. biliosa febris feber med gall- 

utsöndringar
blageur   fr. blagueur skämtare
board   eng. kost 
bon hommie   fr. bonhomie godmodighet
bon mot   fr. vits, kvickhet
bon sens   fr. sunt förnuft
bon voyage   fr. trevlig resa
bortstudioserad   åld. tillgjord, sökt
bouillon   fr. buljong
boutique   fr. affär, butik

   se skålpund
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boutiquier   fr. butiksinnehavare
Bratsche   ty. altfiol
bråde   åld. brådska
buffo   it. komisk, lustig
Bursch   ty. student, lärling
båk   sjömärke i form av ett torn, fyrtorn
böxa   stavningsvariant av byxa

C

cab/cabman   eng. här: hästdroska, -kusk   
cabriolet   åld. kabriolett lätt, fjädrat åkdon 
canton   åld. kanton delstat, distrikt
capusiner   åld. kapucin medlem av kapucin- 

orden
cernerad   innesluten
chairman   eng. ordförande
charge   eng. debitera
chat   eng. småprat, samspråk 
chaussée   chaussé stor och bred upphöjd 

landsväg
cheer   eng. bifallsrop
circumvallazian   cirkumvallation försvarsverk 

byggt runt belägringspunkt
clark   eng. clerk tjänsteman
collation   kollation sammankomst
collector   eng. här: distriktsfogde
colonel   eng. överste
common-place   eng. commonplace banal, 

trivial
competitor   åld. kompetitor medtävlare, 

medsökare
compose   fr. composer anlägga lämplig min
comptoir   fr. handelskontor
conduite   fr. uppförande, beteende
consistoriales   åld. konsistoriales medlemmar 

av konsistorium
constaple   eng. constable här: närmast under 

styrman, utdelare av proviant
contusion   kontusion sammanstötning
conveniens   konvenans passande, god ton
cor (en core) se encore
corettina   it. carretta kärra
corso   it. aveny, bred gata
courtoisie   fr. hövlighet, kurtis
creditiv   åld. kreditiv åtagande av el. 

uppmaning till bank att hålla ett visst 
belopp till någons förfogande 

cretin   kretin person som lider av hämning i 

skelettutveckling, struma p.g.a. störning i 
    sköldkörteln
custos   kustos här: vaktmästare

D

da capo   från början 
decision   avgörande, utslag
diligenze   it. diligenza diligens
diningroom   eng. dining room matsal
the directory   eng. kundregister, adress- 

förteckning
disappointment   eng. besvikelse, missräkning
discussion class   eng. debattmöte 
disharmonie   disharmoni plötsligt avvikande, 

konfliktfylld klang
disputations collegie   disputationskollegium 

debattövningar vid studentnationer
distich   eng. verspar 
dit o. dän   åld. dit och hän
diwân   ar. dīwān diktsamling
d:o   dito   
docka   fartygsbassäng
doge   benämning på statsöverhuvudet i de gamla 

italienska republikerna Venedig och Genua
dôme   fr. dom, katedral
down only   eng. endast ner
drawsy   eng. drowsy sömnig, dåsig
dunsa   dial. otympligt fruntimmer
dura   durra kaffehirs, art i växtfamiljen gräs
duskig   dial. småregnig, dimmig, kulen 

E

effect   åld. effekt tillhörigheter
efterpjece   efterpjäs kortare teaterstycke som 

ges som programutfyllnad efter annan pjäs 
Eidgenossenschaft   ty. konfederation, edsförbund
emir   ar. amīr prins, stamhövding, ledare
emploj   åld. anställning, tjänst
en passant   fr. i förbigående  
encore   fr. mera, igen
eng. schilling se sh.
engagement   eng. anställning
engelska mil   engelsk längdenhet, 1 mil = 

1609,344 m 
enrhumerad   från fr. enrhumé förkyld
epaulette   åld. epålett axelklaff, axelprydnad
equilibrist   ekvilibrist lindansare, balanskonstnär
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equipement   fr. équipement ekipering, utrustning
estaminet   fr. dial. kafé
étranger   fr. utlänning, främmande
evolution   militär term: övergång från  

formering till annan
exercitii   lat. exercitium övning

F

falstaff   ursp. litterär gestalt, omtyckt komisk 
figur

fantasmagori   drömbild, gyckelspel
farce   eng. fars
faxer   dial. krumbukter, fasoner
fellah   ar. fallāḥ jordbrukare
fire-side   eng. fireside härd, spiselvrå
flageolet   flageolett mindre flöjt
flamandska   från fr. flamand flamländska
flunsig   åld. klumpig
forte   dynamisk beteckning inom musiken
fot   svensk längdenhet, 1 fot = 0,297 m
fr./franc   här: schweizisk valuta, 1 franc = 100 

rappen/centimes/centesimi/raps 
frank   frang benämning på européer   
das Fremden buch   ty. resandeboken
frittura   it. stekt maträtt
fudge   eng. dumheter, strunt
fuga   flerstämmigt musikstycke med åter- 

kommande teman
full board   eng. helpension
fun   eng. nöje
furnera   förse med
Führer   ty. vägvisare, ledare
förstudioserad se bortstudioserad

G

galla   gala 
gallopade   fr. galopade galopp: sällskapsdans 

på 1800-talet
gamin   fr. unge
garçon   fr. gosse, biträde, kypare, servitör
gemeingut   ty. Gemeingut allmän egendom 
gemüthlich/gemüthlig   ty. gemütlich gemytlig
gêne   fr. besvär
gensd’arme   gendarm tillhörande säkerhets-

trupp
gerad   raka vägen, direkt
gitter   åld. galler

glacer   fr. glace glass
Gletscher   ty. glaciär
gluttig   dial. från glutta, titta hastigt och i smyg
glädjetärna   åld. prostituerad
goutera se gutera
grossartig   ty. storartad, storslagen
grötmyndig   åld. övermodig, självtaget 

myndig   
guiné   äldre engelskt guldmynt, 1 guiné = 21 

shilling
gutera   uppskatta, gilla
gutmüthig   ty. gutmütig godmodig

H

h.e.   lat. hoc est det vill säga
handels commis   åld. handelskommis affärs-

ombud 
hear, hear   eng. ja!, instämmer
heath   eng. hed
hektik   lat. i folkspråk liktydigt med lungsot   
hippopotamus   lat. flodhäst
hof   hov måtta, anständighet
honorarium   lat. arvode
hosteria se osteria
hôtel   fr. hotell
hujus   lat. i denna månad
hvassbuk   vassbuk skarpsill
hydrograph   hydrograf person som sysslar 

med kartläggning av floder och sjöar
hypertrophie   fr. hypertrofi:  organ- eller 

vävnadsförstoring
hängsjuka   åld. vara småkrasslig, olustig 
höfla   stavningsvariant av hyvla hyfsa till

I

imperial   sittplats på åkfordons tak
in blanco   lat. tom, icke ifylld
l’interieur   fr. intérieur insida, interiör
inventiös   uppfinningsrik
israelit   åld. jude, hebré

J

judge   eng. domare
Junge   ty. pojke
juri   jury
järnvägsdrag   enskilt tåg
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K

kabeljo   torkad och saltad torsk
kaljan   pers. qalyān vattenpipa
kapital   åld. robust, massiv
Kirschwasser   ty. körsbärsbrännvin
klappade ägg   vispade ägg
knapp   gnabb
kneipe   ty. Kneipe krog
kop.   kopek rysk valuta, 100 kopek = 1 rubel 
kram   mindre handelsvaror
kranklig   åld. sjuklig
Kreis Ärtzte   ty. pl. Kreisärtzte, sing. Kreisarzt 

provinsialläkare
kreutzer   kreuzer tyskt-österrikiskt mynt av 

lägre valör, 100 kreutzer = 1 gulden
kufiska   form av arabisk skrift som först an- 

vändes i den forna staden al-Kūfa i dagens Irak 
kyf   åld. tjuv

L

lappriverk   struntsaker
Laurus nobilis   träd som hör till familjen 

lagerväxter
lawyer   eng. advokat, jurist
lazur   azur himmelsblå
leider   ty. tyvärr, dess värre
limpid/lipid   fr. limpide klar, genomskinlig
lire   it. lira italiensk valuta, 1 lira = 100 cente-

simi
locus agendi   lat. händelseplatsen
lodging house   eng. inackorderingsställe
Lord Mayor   eng. överborgmästare

M

mackintosh   regnkappa, döpt efter sin uppfin-
nare Charles Mackintosh (1766–1843)

maghrabisk   från ar. maghrabī nordafrikansk
mahlerisch   ty. malerisch pittoresk
marketentare   försäljare, främst vid militär- 

förläggning
mediocriter   medioker medelmåttig
meeting   eng. möte, sammanträde
meeting house   eng. möteshus, ofta bland 

frikyrkor
membra   lat. pl. av membrum medlem
miss   eng. fröken

mistress   eng. här: husmor
mob   eng. massa, pöbel
morgon kucku   dial. morgongök
movement   eng. rörelse
M.P.   eng. Member of Parliament parlaments-

ledamot
muḳaddamé   ar. muqaddama förord
mute   eng. stum
Mutterwitz   ty. sunt förnuft
Münster   ty. katedral, domkyrka 
mölja   dial. pir, brygga

N

naivetet   fr. naïveté här: naturlighet
NB   lat. nota bene notera, märk väl
nucka   dial. nicka till, slumra

O

o.a.   och annat
obligat   beledsagande instrumentalstämma 
occidentera   från fr. occidentaliser göra mer 

västerländsk
Ochnefeide   ty. Ophikleide blåsinstrument, 

liknande fagott
odiös   förhatlig
office   eng. kontor
ʽoḳḳa   ar. ‛uqqa viktenhet, 1, 282 kg
old   eng. gammal
omnibus   äldre benämning på buss, först häst-

dragen och senare med motor
order   eng. ordning
osteria   it. värdshus
oxöga   sluten teaterloge nära scenen

P

p. se penny
pajazzo   pajas
panzer   ty. Panzer pansar
parlour   eng. sällskapsrum, salong
parterre   fr. parkett
paryr   stass, skrud
pas   danssteg
pejling   uppmätt riktning
penningAmmon   mammon, rikedom
penny   pl. pence, brittisk myntenhet, 1 pund = 

100 pence
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personnage   fr. personlighet, högt uppsatt person
perspectiv   åld. perspektiv bred och lång gata
petimäter   sprätt, snobb
Pfarrer   ty. kyrkoherde
phantasmagorisk se fantasmagori   
phlegma   flegma sävlighet, tröghet
piace   it. piacere angenämt
piano   musikterm: med svag ton
piccolo   it. piccola liten flöjt
piece   åld. pjäs 
pinakothek   pinakotek tavelgalleri
pirum   berusad
pit   eng. parkett
plastik/plastisk   här: bildhuggarkonst
plumpudding   juldessert av torkade frukter 

och nötter
police   eng. polis
politshinelli låda   polichinellåda benämning 

på komisk figur i teaterkomedi, gyckel- 
makare

post-office   eng. postkontor
postpapper   tunt papper av mindre format 

avsett till brevskrivning
pratica   åld. praktika sjöterm: fri passage till 

hamn beviljat av karantänsmyndigheten
preja   åld. skinna
profusion   åld. riklig mängd, överflöd
project   projekt här: utkast
publice   lat. publicus offentligt, allmänt
pund sterl   pund sterling brittisk myntenhet, 1 

pund = 100 pence

Q

alqadaro   ar. al-qadr ödet
quacka   kvacka verka som läkare, fuska
quain   fr. quai kaj
quaker   eng. kväkare
quarantaine   åld. karantän
quotid.   quotidian en slags malariafeber med 

dagliga feberattacker
quæstionera   kvestionera utfråga

R

rabâba   ar. rabāb violinliknande instrument 
med en till tre strängar   

rachitis   lat. rakit el. engelska sjukan skelett-
sjukdom orsakad av D-vitaminbrist

raisonementervis   resonemangsvis
Rath   åld. ty. Rat råd
recett   inkomst av teaterföreställning
red   redd ankarplats
refectorium   refektorium matsal i kloster   
reizend   ty. retande, förtjusande
relache   fr. relâche här: speluppehåll
rendez vous   fr. rendez-vous möte, träff 
renoncera   renonsera här: avstå från
repeter ur   repeterur ur som genom att trycka 

på en knapp kan repetera det senast slagna 
    klockslag
ridiculiserad   fr. ridiculiser förlöjliga
roast-beef/rostbeef   eng. roast beef rostbiff, 

oxstek   
role   fr. roll
rondo   musikaliskt huvudtema som upprepas 

refrängartat
roué   fr. förslagen, slug
rowpolka   eng. polka i rad 

S

s. se sh.
saison   fr. säsong
schawank   skavank
scherzo   it. lätt och skämtsamt musikstycke
schlund   ty. Schlund svalg, klyfta
Schnitzer   ty. träsnideri 
Schoppen   ty. vätskemått, halv- eller kvartsliter 
Schwung   ty. sväng
second-hand   eng. begagnad  
secondrate   eng. andra klassens 
Senne hyttor   ty. Sennehütte fäbod
sever   åld. sträng
sh.   shilling engelsk myntenhet, 20 shilling = 

1 pund
shah spel   schackspel från persiskans shāh 

kung, härskare
sheikh   ar. shaikh shejk, religiös lärd
sirat   utsirad utsmyckning
skans   försvarsnäste
skruf ångfartyg   skruvångfartyg fartyg som 

drivs av skruvpropeller
skrymteri   här: hyckleri, skenhelighet
skålpund   svensk viktenhet, 1 skålpund =  

ca 0,425 kg
slurfva   åld. slarva
ṣôfi   ar. ṣūfī sufi   
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souper   åld. supé
Speisewirthschafft   ty. Speisewirtschaft 

värdshus, krog   
Spietzbürger   ty. Spiessbürger kälkborgare, 

självgod småborgare
spirituosa   spritdrycker
spirituosum se spirituosa
spits   åld. spets
spleen   svårmod, livsleda
splendid   eng. lysande, storartad
square   eng. kvarter, skvär
Stehwagen   ty. ståvagn
sterling   benämning på det brittiska pundet
studiös   överdriven omsorg, noggrannhet
stutig   åld. värdelös
sucht   ty. begär, lystnad
sufrá   ar. sufra liten resehandväska av läder
sujet   sujett nedsättande om person som inte 

klarar sig själv
surtout   fr. syrtut, överrock
sv. mil.   svensk mil längdenhet, 1 mil = 10 688 m
såla   åld. sula

T

table d’hote   fr. table d’hôte serveringsform 
där gästen väljer en måltid sammansatt av 

    restaurangen till ett fast pris 
taptoo   tapto militär kvällssignal
tax   eng. skatt 
taʽziieh   ar. ta‛ziya det shiitiska passionsspelet
teinte   teint ansiktsfärg
terminus   lat. gräns, slut
thaler öster. se öster. thaler
tipsy   eng. lätt påverkad, ostadig
tournure   fr. formulering, ordvändning
train   fr. tåg 
transalpin   norr om Alperna 
trapezium   fyrhörning utan parallella sidor
turnering se tournure

U

ufficio   it. kontor
ult.   lat. ultimo den sista, perioden från den 21 

till månadens slut 
unheimlich   ty. kuslig, skrämmande
up only   eng. endast upp

V W

wādī    ar. dal
waggon   åld. wagon personvagn på järnväg
Wahn   ty. mani, villfarelse
waiting room   eng. väntrum
vant   förr grov tjärad hampa som stötte master 

och stänger
warehouse   eng. magasin, packhus
vaudeville   lustspel med sång och satiriska 

inslag
Verwünschung   ty. förbannelse  
vetturin   it. vetturino droskkusk, åkare
vi vocis   lat. röstens kraft
Wirthschaft   ty. hushåll   
vitello   it. kalv
Witz   ty. skämt
vivat   lat. interjektion motsvarande leve

Z

Zeitschrift   ty. tidskrift
zirat se sirat 

Ö

ökstock   ekstock flatbottnad eka
öl supa   ölsupa el. ölsoppa soppa vanligen på 

svagdricka, mjölk, ägg och kryddor
öster. thaler   Maria Teresia-taler, österri-

kiskt-bayerskt mynt med något lägre silver-
halt än riksdalern
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Personregister

 Stavningen i sökorden är normaliserad och följer Nationalencyklopedin. Wallins original 
är inom parentes och korshänvisningar är införda när det är nödvändigt. Personer som inte har 

kunnat identifieras är kursiverade och enligt Wallins stavning. Ärenamn, titlar bestämda artiklar 
påverkar inte sökordets plats i registret.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

A

ʽAbīd (Abet)   67, 69, 180–181, 186–187, 196, 
209, 216, 222, 225, 248, 255, 317 

Adelaide (1792–1849), drottning av Stor- 
britannien och Irland 1830–1837, g.m. 
Wilhelm IV   215

ʽAdnān, enligt islamisk tradition avkomling till 
Ismāʽīl   334

Albert (1819–1861), prins, g.m. Victoria av 
Storbritannien   326

de Alcalá, Pedro, verksam kring 1500, spansk 
teolog, präst   18

Alcenius, Johan Gabriel (f. 1817), skepps- 
klarerare   206–207, 210, 212–214, 220–221

Alexander II (1818–1881), kansler för  
Kejserliga-Alexanders Universitetet 1826–
1855, rysk tsar 1855–1881   259, 261

ʽAli se al-Barrānī, ʽAlī Nidā
Almkvist, Herman Napoleon (1839–1904), 

svensk orientalist, språkforskare   49
Álvaro (ca 800–861), spansk biskop   14, 42
al-ʽAmrīṭī, verksam på 1560-talet, islamisk 

grammatiker   44 
Andersin, Augusta (1804–1864), f. Wallin, g.m. 

Carl Ulrik Andersin, G.A. Wallins syster   263
Andersin, Carl Ulrik (1791–1860), kollegie- 

assesor, G.A. Wallins svåger   263
Anquetil Duperron, Abraham-Hyacinthe 

(1731–1805), fransk orientalist, indolog   25, 
46–47

ʽAntara ibn Shaddād, verksam på 500-talet, 
arabisk krigare   336 

Appiani, Andrea (1754–1817), italiensk målare   
320

Arenius, Johan Magnus (1798–1856), sjökapten   
207, 213–214

Aristoteles (384–322 fvt), grekisk filosof, natur-
forskare   11

Armfelt, Alexander (1794–1876), greve,  
universitetsföredragande hos kansler 1841–
1855   261

Arnaud, Thomas-Joseph (1812–1884), fransk 
apotekare, forskningsresande   274, 336 

Arrenius/Arrhenius se Arenius, Johan Magnus
al-Astarābādhī (d. ca 1300), islamisk gram- 

matiker   44
Auber, Daniel-François-Esprit (1782–1871), 

fransk tonsättare   133, 322
August se Wallin, Bror August
ʽAyâd se al-Ṭanṭāwī, Muḥammad ʽAyyād
Ayrton, Frederick (1812–1873), brittisk militär   

294–295, 340 
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B

Bacon, Roger (ca 1214–1292), engelsk filosof, 
naturforskare   15

al-Barrānī, ʽAlī Nidā, G.A. Wallins lärare i 
arabiska i Kairo   38, 204, 249, 329

Barth, Jacob (1851–1914), tysk orientalist   49
Bayard, Jean-François Alfred (1796–1853), 

fransk dramatiker   324
Beamont, William John (1828–1868), brittisk 

präst, grammatiker   38
Becker, Carl Heinrich (1876–1933), tysk  

orientalist, politiker   32, 49
Beeston, Alfred Felix Landon (1911–1995), 

brittisk orientalist   40
van Beethoven, Ludwig (1770–1827), tysk 

tonsättare   134, 143, 177, 195, 212, 214, 
231, 238, 324, 329

Bellini, Gentile (1429–1507), italiensk målare   320
Bellini, Giovanni (ca 1430–1516), italiensk 

målare   320
Bellini, Vincenzo (1801–1835), italiensk tonsät-

tare   84, 324
Bergbom   193, 201–202, 204, 210–211, 214, 

216–223, 225–226, 280
Bergbom, Johan Erik (1796–1869), assessor i 

Viborgs hovrätt, statsråd   262
Bergenheim, Edvard (1798–1884), pedagog, 

ärkebiskop   262 
Berggren, Jacob (1790–1868), svensk orientalist, 

präst   30
Berghaus, Heinrich (1797–1884), tysk geograf   

276, 337
Berghaus, Hermann (1828–1890), tysk karto-

graf   337
Bissen, Hermann Wilhelm (1791–1868), dansk 

skulptör   323
Blachère, Régis (1900–1973), fransk orientalist   

30
Bobzin, Hartmut (f. 1946), tysk orientalist   7, 

22, 28, 40
Boethlingk se von Böhtlingk, Otto
Boieldieu, François-Adrien (1775–1834), fransk 

tonsättare   238, 324

Bopp, Franz (1791–1867), tysk filolog,  
sanskritforskare   24

Borgström, Henrik d.y. (1799–1883), 
affärsman, kommerseråd   67, 169, 171, 181, 
209, 220, 229, 248, 259, 261, 263, 284–285

Botta, Paul-Émile (1802–1870), italiensk-tysk 
arkeolog, assyriolog, konsul   328

Bradshaw, George (1801–1853), brittisk karto-
graf, publicist   181, 326

Brehm, Alfred Edmund (1829–1884), tysk 
zoolog, forskningsresande   73, 318

Bright, John (Brighton) (1811–1892), brittisk 
reformpolitiker   273 

Brockhaus, Hermann (1806–1877), tysk orien-
talist   33

Brougham, lord Henry Peter (1778–1868), 
brittisk politiker, jurist, lordkansler, talman   
219 

Burckhardt, Johann Ludwig, äv. John Lewis 
(1784–1817), schweizisk orientalist,  
forskningsresande   222, 273, 331

Burman, Thomas E., kanadensisk historiker   13 
Burnet   223
Byron, George Gordon, äv. Lord Byron (1788–

1824), baron, brittisk författare   209, 222, 
331

von Böhtlingk, Otto (1815–1904), tysk-rysk 
orientalist   262

C

Canning, George (1770–1827), brittisk politiker, 
premiärminister 1827   177

Casaubon, Isaac (1559–1614), filolog av 
schweiziskt ursprung   44

Casely   68, 192, 205, 211, 216–217, 219
Caspari, Carl Paul (1814–1892), tysk orienta-

list, teolog   31, 45, 48
Cassini, Pavel Viktorovitj, Rysslands konsul i 

Trieste   75, 77
Castrén, Matthias Alexander (1813–1852), 

forskningsresande, professor i finska språket 
och litteraturen 1851–1852   36, 262, 266

Catlos, Brian (f. 1966), historiker   12
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Caussin de Perceval, Armand Pierre (1795–1871), 
fransk orientalist, professor i arabiska vid 
Collége de France   49, 218, 267, 273, 278, 
330, 336

Cazely se Casely
de Cervantes, Miguel (1547–1616), spansk 

författare   43
Champollion, Jean François (1790–1832), 

fransk egyptolog   28
Charles   171, 173, 197–198, 200, 203–204, 

206, 209–211, 214–217, 222, 225, 240, 255
Chaucer, Geoffrey (ca 1343–1400), engelsk 

författare   326
de Chézy, Antoine-Léonard (1773–1832), 

fransk orientalist   47 
de Chézy, Helmina (1783–1856), tysk journalist, 

diktare, librettoförfattare, g.m. Antoine- 
Léonard de Chézy   329

Chomsky, Noam (f. 1928), amerikansk språk-
vetare, debattör   48

Cicero (106–43 fvt), romersk talare,  
författare, politiker   16

Cienkowski, Leon (1822–1887), polsk natur-
vetare   73, 75, 77, 79, 82–83, 85, 88, 91, 
93–94, 96, 98–99, 100, 104–105, 107–108, 
110–111, 113–115, 119–122, 135, 138, 229, 
236, 243–244, 318

Cobden, Richard (1804–1865), brittisk politiker, 
ledare för frihandelsrörelsen   219, 223, 273

Colebrooke, sir Henry Thomas (1765–1837), 
brittisk filolog   337

Columbus, Christofer (1451–1506), upptäckts-
resande av italienskt ursprung   43 

Conklin Akbari, Suzanne, professor i engelska 
och medeltidsstudier   16

consulen se Cassini, Pavel Viktorovitj
Cook, James (1728–1779), brittisk upptäckts- 

resande   332
Cooper, Frederick Charles (1810–1880), brittisk 

målare, illustratör   197, 216, 328
Costa, Michael (1808–1884), italiensk-brittisk 

tonsättare, dirigent   225
Crusell, Gustaf Samuel (1810–1858), läkare   

202, 328–329

D

Da Ponte, Lorenzo (1749–1838), italiensk 
librettoförfattare   329, 331

Dalrymple, William (f. 1965), skotsk historiker   
329

von Dannecker, Johann Heinrich (1758–1841), 
tysk skulptör   139, 323

Derenbourg, Hartwig (1844–1908), fransk 
orientalist   48 

Dickens, Charles (1812–1870), brittisk författare   
327

Distin, John (ca 1798–1879), brittisk musiker, 
medlem av mässingsorkestern Distin & sons, 
instrumentmakare   195–196

Djurberg, Daniel (1744–1838), svensk geograf   
332

doter/dotren/dotter/dottren se Emelie
drottningen se Victoria

E

Eichhorn, Johann Gottfried (1752–1827), tysk 
orientalist, teolog   24

Eksell, Kerstin, svensk arabist   12
Elisabet I (1533–1603), drottning av England 

1558–1603   201 
Elizabeth   158 
Elmgren, Sven Gabriel (1817–1897), vice- 

bibliotekarie   268, 336 
Emelie   171, 173, 179, 185–186, 192, 194, 197, 

205, 210, 240, 255–257 
Endress, Gerhard (f. 1939), tysk arabist   10
Eneberg, Karl Fredrik (1841–1876), orientalist, 

assyriolog   49
Engel, Josef (1816–1899), österrikisk professor 

i patologisk anatomi och fysiologi   121
Engström, Anders Christian (1800–1880), 

svensk sjökapten   76
enkedrottningen se Adelaide 
Ernst, Heinrich Wilhelm (1812–1865), tysk 

violinist, tonsättare   214
Erpenius, Thomas (1584–1624), nederländsk 

orientalist   17, 19–22, 30–31, 44–45
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Euklides, verksam på 300-talet fvt, grekisk 
matematiker   11

Ewald, Heinrich (1803–1875), tysk orientalist, 
bibelforskare   31, 48–49

F

farbror se Wiklund, Anders
Farina, Johann Maria, äv. Giovanni (1685–1766), 

italiensk-tysk parfymör   142, 323–324
Faris, Nabih Amin (1906–1968), översättare, 

litteratör   326
Fawkes, Guy (1570–1606), brittisk konspiratör   

198, 328
Fehr, August Fredrik (1849–1895), svensk 

teolog, präst   49
Ferrari, Gaudenzio (ca 1480–1546), italiensk 

målare   320
Finnis, Thomas (1801–1883), brittisk 

affärsman, Lord Mayor   172, 325
al-Fīrūzābādī, Abū al-Ṭāhir Muḥammad 

(1329–1415), persisk lexikograf   22, 31, 
45, 48, 339 

Fischer, August (1865–1949), tysk orientalist   
33

Fleischer, Heinrich Leberecht (1801–1888), 
tysk orientalist   30–33, 35–38, 48–49, 260, 
266, 268, 278, 281, 284, 287, 294, 334–335, 
339–340

Flexmore, Richard (1824–1860), brittisk clown   
223

de Fock, Rysslands generalkonsul i Kairo   75
Formes, Karl Johann Franz, äv. Charles John 

(1815–1889), tysk operasångare   196
Forshall, Josiah (1795–1863), brittisk bibliote-

karie   184, 326
Forsskål, Peter (1732–1763), orientalist,  

forskningsresande, naturvetare   34–35, 50
Fouqué, Friedrich de la Motte (1777–1843), 

tysk författare   328
Frans II (1768–1835), tysk-romersk kejsare 

1792–1806, kejsare av Österrike 1804–1835 
som Frans I   323

Frans Josef I (1830–1916), kejsare av Österrike 

1848–1916, kung av Ungern 1867–1916   77,  
92

Fresnel, Fulgence (1795–1855), fransk orientalist, 
konsul i Jidda   336

Freytag, Georg Wilhelm Friedrich (1788–1861), 
tysk orientalist   22, 30–31, 48, 282, 339

G

G. consul se von Kremer, Alfred
von der Gabelentz, Hans Conon (1807–1874), 

tysk språkforskare, politiker   33, 49
Gadolin, Jacob Algoth (1797–1848), professor i 

biblisk exegetik 1846–1848   8
Galenos (ca 129–199/216), grekisk läkare   11
Gaudefroy-Demombynes, Maurice (1862–1957), 

fransk orientalist   30
Gehe, Eduard (1793–1850), librettoförfattare   

327
Geitlin, Anders (d. 1818), rådman i Nådendal   263
Geitlin, Anna Lovisa (1807–1882), f. Lagus, 

g.m. Gabriel Geitlin   263
Geitlin, Gabriel (1804–1871), professor i orien-

talisk litteratur 1835–1849, i biblisk exegetik 
1849–1864, kyrkoherde i Esbo   7–8, 37, 39, 
50, 66, 68, 168, 170, 192, 214, 240–241, 258, 
263–264, 266, 275, 282, 284, 287, 289, 307, 
318, 326, 332–335    

Gessner, Salomon (1730–1788), schweizisk 
författare och målare   119, 321

Giustiniani, Agostino (1470–1536), italiensk 
biskop, lingvist   18

Glattved/Glatved   76–77
de Goeje, Michael Jan (1836–1900), nederländsk 

orientalist   45, 47  
von Goethe, Johann Wolfgang (1749–1832), 

tysk författare   32, 35, 48, 135, 139, 143, 
245, 322

Golius, Jacobus (1596–1667), nederländsk 
orientalist   21–23, 31, 45, 282–283, 339

Gordon   217
grekisk köpman se ʽAbīd
Grenman, Henrik Mikael (1846–1917),  

orientalist   49
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Grey Fox se Fawkes, Guy
Gruendler, Beatrice, tysk arabist   10
Grünendahl, Reinhold, tysk indolog   25, 46
Gråberg af Hemsö, Jacob (1776–1847), 

svenska diplomat, författare   30
Guercino, eg. Giovanni Francesco Barbieri 

(1591–1666), italiensk målare   320
Gutenberg, Johann (1394–1468), tysk 

boktryckare   140, 323

H

Hacklin, Anton (1861–1923), svensk teolog   49
Ḥāfiẓ (ca 1324–1390), persisk poet   26
Ḥājjī Khalīfa, äv. Kātib Čelebi (Hâgg Khalfa) 

(d. 1658), osmansk bibliograf, geograf   
294–295, 341

Hamilton, Alastair (f. 1941), brittisk historiker   20
Hamilton, Terrick (1781–1876), brittisk över-

sättare, diplomat   267, 336
al-Ḥarīrī, Abū al-Ḥasan (1054–1122), arabisk 

poet, litteratör   278, 338
Hartmann, Martin (1851–1919), tysk arabist, 

språkforskare   48
von Hartmansdorff, Carl Henrik (1814–1858), 

tullmästare i Björneborg, G.A. Wallins kusin   
52, 265

Hawkesworth, John (ca 1715–1773), brittisk 
författare, bokförläggare   332

Haydn, Joseph (1732–1809), österrikisk tonsät-
tare   134

Hertz, Henrik (1797–1870), dansk dramatiker, 
poet   330

Hesse, Jonas Fredrik (1811–1873), svensk 
orientalist, språkvetare   49

Hippokrates (ca 460–ca 370 fvt), grekisk läkare   
11

Hishâm alʼkalabi se Ibn al-Kalbī, Hishām
Holma, Harri (1886–1954), assyriolog, diplomat   

332
Horatius  (65–8 fvt), romersk skald   144, 324, 

328
Howell, James (ca 1594–1666), engelsk-wale-

sisk historiker, författare   43

Huber, Franz Xaver (1755–1809), österrikisk 
publicist, librettoförfattare   324

Huggins, William John (1781–1845), brittisk 
målare   165

Hugo, Victor (1802–1885), fransk författare   319
von Humboldt, Wilhelm (1767–1835), tysk lärd, 

ämbetsman, universitetsgrundare   35, 50 
Händel, Georg Friedrich (1685–1759), tysk 

tonsättare   67–68, 196, 213, 272, 328–329

I

Ianning   212, 226 
Ibn Ājurrūm (1273–1323), arabisk grammatiker   

44
Ibn Ezra, Abraham (1089–1167), judisk filosof   

13
Ibn al-Fāriḍ, ʽUmar (1181–1235), arabisk poet, 

mystiker   40, 277–278, 280, 282, 331, 337
Ibn al-Ḥājib (d. 1248), arabisk filolog   44
Ibn al-Kalbī, Hishām (d. 821), arabisk historiker   

184, 326 
Ibn Mālik (ca 1203–1274), arabisk filolog   38
Ibn Manẓūr (1232–1311), arabisk lexikograf   48
Imruʼ al-Qais (d. ca 550), förislamisk arabisk 

poet   40
Ismāʽīl, enligt islamisk tradition stamfar till 

araberna, profet   334

J

Jakob I (James I) (1566–1625), kung av Skott-
land 1567–1625, kung av England 1603–
1625   198, 328

al-Jauharī, Abū Naṣr Ismāʽīl ibn Ḥammād (d. 
ca 1003), arabisk lexikograf   22

Jensen   284
Jones, William (1746–1794), brittisk orientalist   

26, 35, 37, 46–47, 337
Julin   216, 220, 223, 225–226, 280
Jullien, Louis-Antoine (1812–1860), fransk 

dirigent, tonsättare   212
al-Jurjānī (d. 1078), arabisk lärd, grammatiker   

44 
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K

Ḳalḳashendi almaṣri se al-Qalqashandī, Shihāb 
al-dīn

Karl den store, äv. Karl I (742/747–814), 
frankisk kung 768–814, romersk kejsare 
800–814   323 

Karl Theodor (1724–1799), kurfurste av Pfalz 
och Bayern   322 

Kazem-Bek, Mīrzā (1802–1870), professor i 
arabiska, turkiska, persiska vid universitetet 
i Kazan   334

kejsaren se Frans Josef I
kejsaren se Nikolaj I
Kellgren, Anna Sofia (Tengströms äldsta dotter) 

(1826–1906), f. Tengström, g.m. Herman 
Kellgren   262

Kellgren, Herman (1822–1856), docent i san- 
skritspråket och litteraturen 1849–1854, 
professor i orientalisk litteratur 1854–1856   
49, 262–263, 277, 333–334, 340

al-Khalīl, ibn Aḥmad (ca 719–791/792), 
arabisk lexikograf, filolog   41

al-Khwārizmī, Muḥammad ibn Mūsā (ca 780–
ca 850), arabisk astronom, matematiker   12

Kind, Friedrich (1768–1843), tysk dramatiker   
328

Klinge, Matti (f. 1936), historiker   36
Knapas, Rainer (f. 1946), historiker   36
Knox   194
Knös, Gustaf (1773–1828), svensk präst,  

orientalist   30
Komin   119
Kosegarten, Johan Gottfried Ludwig (1792–

1850), tysk orientalist   49
von Kremer, Alfred, Rysslands konsul i London   

169, 179, 193, 225, 325
kungen se Leopold I
Kusnizoff/Kuznizoff   216, 220–221
Kyrklund, Willy (1921–2009), författare av 

finländskt ursprung   42

L

Lagus, Jakob Johan Wilhelm (1821–1909), 
professor i orientalisk litteratur 1857–1866, 
i grekisk litteratur 1866–1886, son till  
W.G. Lagus   48

Lagus, Wilhelm Gabriel (1786–1859), professor 
i allmän lagfarenhet 1823–1858, universi- 
tetets rektor 1845–1848   264 

von Landberg, Carlo (1848–1924), svensk greve, 
orientalist, diplomat   49

Lane, Edward William (1801–1876), brittisk 
orientalist   31, 48, 287, 289, 339–340

Lassen, Christian (1800–1876), norsk-tysk 
indolog   49

Laurell, Axel Adolf (1801–1852), professor i 
dogmatik 1836–1852   262, 299

Layard, Austen Henry (1817–1894), brittisk 
arkeolog, assyriolog   197, 216, 328

Le Gray, Gustave (1820–1884), fransk fotograf   
[2]

van Leeuwen, Richard (f. 1955), holländsk 
arabist   7

Leopold I (1790–1865), kung av Belgien 1831–
1865   152–154, 240

Liljenstrand, Axel Wilhelm (1821–1895), 
professor i ekonomisk rätt och national- 
ekonomi 1857–1877   261

von Linné, Carl (1707–1778), svensk natur- 
forskare   34

Ljung, A.   49 
Llull, Ramón (1235–1316), spansk teolog, 

filosof   15, 18
Loison, Louis-Henri (1771–1816), fransk 

general   321
Luther, Martin (1483–1546), tysk reformator   

15
Lynch   172 

M

Macfarren, George Alexander (1813–1887), 
brittisk tonsättare   191, 206, 329 

Macke se Crusell, Gustaf
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Macready, William Charles (1793–1873), 
brittisk skådespelare, teaterchef   181–182, 
202–203, 270–271, 326

Madden, James, brittisk bokhandlare,  
förläggare   282, 284

Malibran, Maria (1808–1836), spansk opera-
sångerska   84

mamma se Wallin, Johanna Maria
Mannerheim, Carl Gustaf (1797–1854), greve, 

president för Viborgs hovrätt 1839–1854, 
ordförande för universitetets statutkommitté 
1849   262

Manning, Frederick George, krogvärd   192, 
194, 204, 209, 248, 327 

Manning, Marie (1821–1849), schweizisk 
tjänsteflicka, g.m. Frederick Manning   192, 
194, 204, 209, 248, 327 

Martí, Ramón (d. ca 1284), katalansk teolog, 
orientalist   15

Mayreder   214
von Mélas, Michael (1729–1806), österrikisk 

general   321
Mendelssohn, Felix (1809–1847), tysk tonsättare   

191, 196, 206, 223, 225, 327, 331
von Metternich, Klemens (1773–1859), öster-

rikisk utrikesminister 1809–1848, kansler 
1821–1848   75, 92, 318

Meux, Henry (1770–1841), brittisk bryggare, 
politiker   217

Michaelis, Johann David (1717–1791), tysk 
orientalist, teolog   24, 30, 34, 50

min aflidne far se Geitlin, Anders
min hustru se Geitlin, Anna Lovisa
min kamrat/min polske reskamrat/min 

reskamrat se Cienkowski, Leon
Mīrkhwānd, eg. Muḥammad ibn Khāwand 

Shāh (Mirkhond) (1433–1498), persisk 
historieskrivare   261

Moberg, Adolf (1813–1895), professor i fysik 
1849–1875   262

Mohammad Ali se Muḥammad ʽAlī
Mohl, Jules (1800–1876), tysk orientalist   47
Moon, sir Francis Graham (1796–1871),  

brittisk publicist, Lord Mayor   192–193 

mor se Wallin, Johanna Maria
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756–1791), 

österrikisk tonsättare   134, 143, 161, 177, 
181, 186, 231, 245, 327, 329, 331

Muchlinskij, Anton Osipovitj (1808–1881), 
polsk-rysk turkolog   334 

Muḥammad, profet   41
Muḥammad ʽAlī (1769–1849), viceregent av 

Egypten 1805–1848   63, 209, 251, 317 
al-Muqaddarī (Almuḳaddary)   277, 337
al-Muṭarrizī (1144–1213), arabisk författare, 

grammatiker, jurist   278, 338
von Müller, Johann Wilhelm (1824–1866), tysk 

baron, ornitolog, forskningsresande   73, 
318

N

al-Nābulusī, ʽAbd al-Ghanī (1641–1731), 
muslimsk lärd, sufi   337

Napoleon I, äv. Napoleon Bonaparte (1769–
1821), fransk kejsare 1804–1814, 1815   
209, 318–321

Nelson, Horatio, äv. lord Nelson (1758–1805), 
brittisk sjömilitär, viceamiral   171, 201, 221

Nervander, Johan Jakob (1805–1848), 
professor i fysik 1845–1848   262

Neumann, Carl Friedrich (1793–1870), tysk 
orientalist   49

Newton, Isaac (1642–1727), brittisk matema-
tiker, naturvetare   177

Nicholson, Renton (1809–1861), brittisk 
imitator, skådespelare   330

Niebuhr, Carsten (1733–1815), tysk upptäckts-
resande, kartograf, naturforskare   50, 222, 
331

Nietzsche, Friedrich (1844–1900), tysk filosof, 
klassisk filolog   23

Nikolaj I (1769–1855), rysk tsar 1825–1855   8
Nordenstam, Johan Mauritz (1802–1882), 

militär, guvernör, universitetets vicekansler 
1849–1855   261–262

Nordling, Johan Theodor (1826–1890), svensk 
orientalist   49 

WALLIN VI.indd   357 30.12.2015   12.32



G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

358

von Nordmann, Alexander (Nordman) (1803–
1866), professor i botanik och zoologi vid 
Richelieuska lycéet i Odessa 1832–1849, i 
Helsingfors 1849–1866   286 

Nordström, Johan Jakob (1801–1874), 
professor i folk- och statsrätt, national- 
ekonomi i Helsingfors 1834–1846, riks- 
arkivarie i Stockholm 1846–1874   126  

Norris, Edwin (1795–1872), filolog, assyriolog, 
biträdande sekreterare för Royal Asiatic 
Society   277

Nylander, Carl (f. 1932), svensk författare, 
antikforskare, arkeolog   28

Nägeli, Hans Georg (1773–1836), schweizisk 
tonsättare, musikpedagog, utgivare   120, 321

von Nägeli, Carl Wilhelm (1817–1891), 
schweizisk botaniker   121–122, 236

Nöldeke, Theodor (1836–1930), tysk orientalist   
43, 47

O

O’Connor, Patrick   327
Olander   184, 202, 205
Olin, Stephen (1797–1851), amerikansk lärare, 

präst, resenär   268, 336
Olshausen, Justus (1800–1882), tysk orientalist   

33
Oscar I (1799–1859), kung av Sverige och 

Norge 1844–1859   92

P

Pacius, Fredrik (1809–1891), tysk-finländsk 
tonsättare   214

Paganini, Niccolò (1782–1840), italiensk ton- 
sättare, violinist   212, 214

Pāṇini, verksam på 300-talet, indisk lärd   40 
Paret, Rudi (1901–1983), tysk arabist   32
Parrott, William (1813–ca 1869), brittisk målare   

174
Pedanius Dioskorides, verksam första år- 

hundradet evt, grekisk läkare, botaniker   11
Pedro IV (1319–1387), kung av Aragonien, 

Valencia, Mallorca 1336–1387   16
Pedrocchi, Antonio (d. 1852), italiensk kafé-

ägare   79
Pepoli, Carlo (1796–1881), italiensk journalist, 

librettoförfattare   324 
Perceval se Caussin de Perceval, Armand Pierre
Peron, tjänsteman vid ryska konsulatet i 

London   179, 186, 193
Perrot, Jules (1810–1892), fransk balettdansare, 

koreograf   328
Petrus Venerabilis (ca 1092–1156), fransk teolog   

13
Pezza, Michele (1771–1806), neapolitansk 

gerillaledare   323
Phelps, Samuel (1804–1878), brittisk skåde- 

spelare, teaterdirektör   225
Piave, Francesco Maria (1810–1876), italiensk 

librettoförfattare   319, 328
Pinto   286
Pirenne, Jaqueline (1918–1990), fransk arkeolog   

336
Plinius d.y. (61/62–114), romersk ämbetsman, 

författare   231, 331
Plinius d.ä. (23/24–79), romersk författare   

231, 331  
Pococke, Edward (1604–1691), engelsk orien-

talist   22
polacken se Cienkowski, Leon
Poole, Elizabeth (f. ca 1818), brittisk opera-

sångerska   191
Postel, Guillaume (1510–1581), fransk orientalist   

18–21, 30, 43–44
Pott, August Friedrich (1802–1887), tysk språk- 

forskare   33
Preißler, Holger (1943–2006), tysk arabist, 

religionshistoriker   32, 48
Prescott   212, 220
Priessnitz, Vincenz (1799–1851), österrikisk 

naturläkare   115, 321
Ptolemaios, Klaudios (d. ca 170), grekisk 

astronom, geograf, matematiker   11
Pugni, Cesare (1802–1870), italiensk tonsättare   

328
 

WALLIN VI.indd   358 30.12.2015   12.32



359

P E R S O N R E G I S T E R

Q

al-Qalqashandī, Shihāb al-dīn (1355–1418), 
egyptisk författare, matematiker   184, 248, 
326, 332

Quinet, Edgar (1803–1875), fransk historiker   
25, 46

R

Rafael (Raphael) (1483–1520), italiensk 
målare, arkitekt   231, 245

Raphelengius, Franciscus (1539–1597), neder-
ländsk filolog, boktryckare   20–21

Rask, Rasmus (1787–1832), dansk språk- 
forskare   37

Rawlinson, sir Henry Creswicke (1810–1895), 
brittisk orientalist, diplomat   69, 212, 
223–225, 275–276, 317 

Reig, Daniel, författare   28, 47
Rein, Gabriel (1800–1867), professor i historia, 

universitetets rektor 1848–1858   261–262
Reinholm, Henrik August (1819–1883), biblio-

tekarie, fånghuspredikant på Sveaborg   261
Reiske, Johann Jakob (1716–1774), tysk  

orientalist   23–25, 28, 31, 33, 46, 49
Renan, Ernest (1833–1892), fransk filosof, 

orientalist, religionshistoriker   35, 50
Reynolds, George William Macarthur (1814–

1879), brittisk författare, journalist   325
Richardson, John (1741–1795), brittisk orientalist   

274, 336
Rieu, Charles Pierre Henri (1820–1902), 

schweizisk orientalist   286, 339
Robert av Ketton (ca 1110–ca 1160), engelsk 

teolog, astronom, arabist   13, 15–16, 42–43
de Robespierre, Maximilian (1758–1794), 

fransk revolutionspolitiker   209
Rosenmüller, Ernst Friedrich Carl (1768–1835), 

tysk orientalist   32, 335
Rubens, Peter Paul (1577–1640), nederländsk 

målare   160, 163, 325
Ruhl, Johann Christian (1764–1842), tysk bild-

huggare, arkitekt   323

Runeberg, Johan Ludvig (1804–1877), författare, 
nationalskald   329

Russell, lord John (1792–1878), brittisk politiker, 
premiärminister 1846–1852   226

Ryan, Desmond, librettoförfattare   329
Rydberg, Ingvar (f. 1940), svenska översättare, 

arabist   340
Rückert, Friedrich (1788–1866), tysk orientalist, 

poet, översättare   30, 35, 47, 49
Ryckmans, Pierre, äv. Simon Leys (1935–2014), 

belgisk sinolog   40
Rüppell, Eduard (1794–1884), tysk forsknings-

resande, naturforskare   139
Rödiger, Emil (1801–1874), tysk orientalist   33, 49

S

Sacy se Silvestre de Sacy, Antoine Isaac
Saʽdī (ca 1215–1292), persisk poet   242, 265, 

332, 334
Said, Edward (1935–2003), palestinsk- 

amerikansk litteraturforskare   41
Sainton, Prosper (1813–1890), fransk violinist   

195–196
Samolin   217
Scaliger, Joseph Justus (1540–1609), fransk 

filolog   20–22, 27, 44 
Schaeder, Hans Heinrich (1896–1957), tysk 

orientalist, religionshistoriker   43
Schama, Simon (f. 1945), brittisk historiker   19
Scherenberg, Hermann (1826–1897), tysk 

målare, illustratör   260
Schikaneder, Emanuel (1851–1812), tysk-öster-

rikisk dramatiker   327
von Schiller, Friedrich (1759–1805), tysk 

författare   35, 143
Schlegel, Friedrich (1772–1829), tysk författare, 

filolog, indolog   24–25, 46
Schmidt, August Jacob   49 
Schnabel, Franz (1887–1966), tysk historiker   43
Schultens, Albert (1686–1750), nederländsk 

filolog, orientalist   22, 24, 45
Schwab, Raymond (1884–1956), fransk histo-

riker, författare   25, 28

WALLIN VI.indd   359 30.12.2015   12.32



G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

360

von Schwanthaler, Ludwig (1802–1848), tysk 
bildhuggare   322

Scott, sir Walter (1771–1832), skotsk författare   
325

Scribe, Eugène (1791–1861), fransk dramatiker   
322–324

secreteraren se Shaw, Henry Norton
Seligmann, Joseph (1836–1904), svensk bok- 

förläggare   49
Shaftesbury, Anthony Ashley, äv. lord Shaftes- 

bury (1801–1885), brittisk filantrop,  
politiker   330

Shakespeare, William (1564–1616), engelsk 
författare   177, 181–182, 203, 218, 220, 
270, 326–328, 330–331

Shaw, Henry Norton (d. 1868), diplomat, 
sekreterare för Royal Geographical Society 
1849–1863   276, 284, 337

Sheridan, Richard Brinsley (1751–1816),  
brittisk teaterman, politiker   330

Shihâb aldîn alḳalḳashendî almaṣri se  
al-Qalqashandī, Shihāb al-dīn

al-Shubrāwī (d. 1758), arabisk grammatiker   38
Sībawaihi (ca 760–ca 796), persisk grammatiker   

10, 41 
Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1758–1838), 

fransk orientalist, professor i arabiska 
vid École spéciale des langues orientales 
vivantes, i persiska vid Collège de France   
21, 28–32, 35–36, 45, 47–48, 278, 335, 338

Smith, W. Robertson (1846–1894), skotsk 
orientalist, teolog   45

Snellman, Johan Vilhelm (1806–1881), författare, 
statsman, professor i morallära, filosofi 
1856–1863   335–336

Socin, Albert (1844–1899), schweizisk  
orientalist   33

son se Charles
Sonnleithner, Joseph (1766–1835), österrikisk 

librettoförfattare   324
Spohr, Louis (1784–1859), tysk tonsättare, 

violinist, dirigent   191, 327
Steinschneider, Moritz (1816–1907), böhmisk 

hebreist   294–295, 340

Stenij, Edward (1857–1925), orientalist, teolog   
38, 49

Stjernudd, A.W., sjökapten   221 
Sue, Eugène (1804–1857), fransk författare   325
Suvorov, Aleksandr (1729–1800), rysk fältmar-

skalk   321
al-Suyūṭī, Jalāl al-dīn (Suiûty) (1445–1505), 

arabisk författare, teolog, lingvist, historiker   
278, 338

svenske kungen se Oscar I
Sykes, William Henry (1790–1872), brittisk 

militär, indolog, ornitolog   276–277, 337
syster se Wallin, Natalia Sofia

T

al-Ṭahṭāwī, Rifāʽ Rāfiʽ (1801–1873), egyptisk 
lärd   335

Tallqvist, Knut (1865–1949), assyriolog, 
professor i orientalisk litteratur   332

al-Ṭanṭāwī, Muḥammad ʽAyyād (1810–1861), 
Wallins lärare och professor i arabiska vid 
Institutet för orientaliska språk vid utrikes-
ministeriet i S:t Petersburg   38, 50, 278, 
334, 338

Tasman, Abel (1603–1659), nederländsk 
upptäcktsresande   321

Tegnér, Esaias Henrik Wilhelm d.y. (1843–
1928), svensk orientalist, språkvetare   49

Tengström, Johan Jacob (1787–1858),  
historiker, professor i teoretisk och praktisk 
filosofi 1827–1848   262

Thompson, Jason (f. 1950), amerikansk 
 historiker   340

Thorvaldsen, Bertel (1770–1844), dansk 
skulptör   135, 140, 322–323

thronföljaren se Alexander II
Tjenkowski se Cienkowski, Leon
Tornberg, Carl Johan (1807–1877), svensk 

orientalist, språkforskare   30 
Treffz, Henrietta (Treefz) (1818–1878),  

österrikisk-brittisk sångerska   212
Triner, Frans Xaver (1767–1824), schweizisk 

målare   118

WALLIN VI.indd   360 30.12.2015   12.32



361

P E R S O N R E G I S T E R

Trippel, Alexander (1744–1793), schweizisk 
bildhuggare   321

Trithen, Franz Heinrich (Triethen) (1820–1854), 
schweizisk filolog, indolog, professor i 
Oxford   286 

Turner, James, amerikansk professor, humanist   
9  

Tussaud, Marie (1761–1850), schweizisk- 
fransk konstnär, vaxskulptör   205, 207, 213 

Tötterman, Klas August Reinhold (1833–1907), 
teolog   49

U

Uhlenius, Gustaf Adolf (1802–1873), uni- 
versitetssekreterare 1840–1859, hovråd   
259 

Unonius   179, 184, 193, 201–202, 205, 210, 225

V

Vanderburch, Èmile (1794–1862), fransk 
dramatiker, författare   324

Verdi, Giuseppe (1813–1901), italiensk tonsättare   
319, 328

Victoria (1819–1901), drottning av Stor- 
britannien och Irland 1837–1901, kejsarinna 
av Indien 1876–1901   173 

da Vinci, Leonardo (1452–1519), italiensk 
konstnär, arkitekt, uppfinnare   85, 319

Volta, Alessandro (1747–1827), italiensk 
fysiker   331

Vrolijk, Arnoud, holländsk arabist   7

W

Wallenius, Ivar Ulrik (1793–1874), adjunkt i 
orientalisk litteratur, tidvis tf. professor   37, 
50, 262–263, 333–334 

Wallenius, Robert Immanuel (1813–1894), prost   
333

Wallin, Bror August (1820–1868), militär, 
godsägare i Smolensk, Ryssland, G.A. 
Wallins bror   255 

Wallin, Johanna Maria (1779–1854), f. Ahren-
berg, G.A. Wallins mor, kammarrådinna   
67, 181, 209, 255, 261, 263, 265, 280 

Wallin, Natalia Sofia (1818–1881), G.A. 
Wallins syster   255, 261, 263 

von Weber, Carl Maria (1786–1826), tysk 
tonsättare   328–329

Widelund   221
Wiklund   202–203, 205, 207, 210, 213, 220, 222
Wiklund, Anders, kapten på ”Active”   179, 

202, 213, 326
Wilson, Horace Hayman (1786–1860), brittisk 

indolog   277, 337
von Winter, Peter (1754–1825), tysk tonsättare   

147, 324
Wolf, Friedrich August (1759–1824), tysk 

filolog   23–24, 45 
Wolf/Wolff   70, 202, 204–207, 209–210, 213– 

214, 216, 218, 220, 222–223, 226, 280 
Wolsey, Thomas (ca 1475–1530), engelsk 

kardinal, politiker   225
von Wrede, Gustav Adolf (1807–1863), tysk 

arabist, forskningsresande   73, 274, 318 
Wright, William (1830–1862), brittisk orienta-

list   45, 48 

Z

al-Zabīdī, Murtaḍā (1732/33–1791), muslimsk 
lärd   48 

Zhuangzi (ca 369–ca 286 fvt), kinesisk filosof   
7, 40

Å

Åkerblad, Johan David (1763–1819), svensk 
orientalist, språkforskare, diplomat   30

Ö

Öken   122
österrikiske kejsaren se Frans Josef I

 

WALLIN VI.indd   361 30.12.2015   12.32



G E O R G  A U G U S T  W A L L I N

362

Sakregister

 Stavningen i sökorden är normaliserad och följer Nationalencyklopedin. Wallins original 
är inom parentes och korshänvisningar är införda när det är nödvändigt. Platser som inte har 

kunna identifieras är kursiverade och enligt Wallins stavning. Fartygsnamn är inom citations-
tecken. Ortbestämningarna är enligt historiska landskap och områden. Bestämda artiklar påverkar 
inte sökordets plats i registret. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

A

Aachen, Rhenprovinsen   65, 146, 148, 238, 
244

   Königliche Regierung   147
   rådhuset   147
   Theater Aachen   147 
Aare, flod i Schweiz   108, 110, 232, 234
”Active”, fartyg   202, 326
Āda, utslocknad vulkan på Arabiska halvön   60
Aden, Jemen   274, 340
Adlenbach, by och vattenfall i Schweiz   108, 

234
Adlengletscher, glaciär i Schweiz   108
Adlerberger grottan   213
Adriatiska havet   75, 229, 317
Airolo, Schweiz   64, 101–103, 232
Aix-en-Provence, Frankrike   42
ʽAlayyanīya, beduinstam   60
Alexandria, Egypten   23, 62–63, 73, 75, 85, 

119, 229, 242–243, 251, 253–254, 274, 300, 
317–318, 320

”Alko”, fartyg   213
Alperna   80, 83, 103, 106, 123–124, 244, 320
Altdorf, Schweiz   113
Amsteg, Schweiz   113  
ʽAnaza, stamkonfederation   219, 317, 330
Andermatt, Schweiz   112

Ans, Belgien   149
Antwerpen, Belgien   66, 142, 159–160, 163, 

167, 240, 244, 254–255, 325 
Catedral kyrkan/Chatedralen/Domen se  
 Vårfrukatedralen 
Groenplaats, torg   164, 166 
hotel de Rubens   160 
hotel du pot d’etain   160 
Musæum   162

 Rubens platsen se Groenplaats
 rådhuset   162
 S:t Jakobs kyrka (kyrka af S:t Johannes)   161
 Vårfrukatedralen   160–161, 166
ʽArafât, slätt på Arabiska halvön   193, 327
Art   65, 117, 236
Assuan, Övre Egypten   254
Atlanten   254
Aura å, Egentliga Finland   333
Auxerre, Frankrike   25
Avignon, Frankrike   15

B

Babylon, hist. huvudstad i Babylonien   164, 
240–241, 255, 325

Baghdad   11, 60, 63, 243, 273, 275–276, 
287–288

WALLIN VI.indd   362 30.12.2015   12.32



363

Basel, Schweiz   43, 237
Basra, Irak   10, 169, 240, 325
Beirut   60, 62, 168
Bellagio, Lombardiet   89–90 
Bellinzona, Schweiz   64, 93, 100–101, 

231–232, 244
Bengalen, hist. område på Indiska halvön   26
Berlin   328, 333
Bern, Schweiz   321
Bingen, Rhenprovinsen   141
al-Bishr   60
Blackwall, skeppsvarv vid Themsen, London   

168, 207, 221
Blauegletscher, glaciär i Schweiz   106
Bologna, Emilia-Romagna   15
Bonn, Rhenprovinsen   31, 42, 339
    universitetet   31
Boulogne, Frankrike   172
Brenta, Venetien   97
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Dörfli, Schweiz   111

E

Ekenäs (Eknäs), Nyland   263
Eneze se ʽAnaza
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Ḥegâz se al-Ḥijāz
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Lissabon   213, 329
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 Greenwich, stadsdel   68, 172, 221–222, 225 
  Observatoriet   221, 330
 Guildhall   171, 201
 Hampstead, grönområde   203–204
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Luzern, Schweiz   65, 113–114, 117, 235
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321, 326, 334
Medina   331
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Mekka   34, 94, 168, 327, 331
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al-Mukhā, Jemen   326
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al-Muwailiḥ, Arabiska halvön   273
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Neckar, flod i Baden   130, 132
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O

Oberalp, bergspass i Schweiz   106
Oberhasli, Schweiz   234, 244
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Port-Royal, kloster i Frankrike   31, 48
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115, 235, 244
Rio de Janeiro (Rio), Brasilien   215
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Sana, Jemen   274, 336
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Sapienza, Medelhavet   74
Schaffhausen, Schweiz   65, 122, 124, 127, 237
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Schloss Johannisberg, slott i Hessen   323
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234
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al-Shahamī, Arabiska halvön   60
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Shiraz, Persien   85
Sibirien   262
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”Soho”, fartyg   66, 164–166
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    universitetet   229
S:t Petro   94
S:t Salvatore se Monte San Salvatore
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110–111, 234 

Stholm se Stockholm
Stilla havet   211
Stockholm   92, 126, 164, 259, 284
Stpetersburg se S:t Petersburg
Stresa, Piemonte   99
Ṣulubba, beduinstam   60, 317 
Susten, bergspass i Schweiz   111, 235, 244
Sustenhorn, berg i Schweiz   110
så kallade slottet se Laufen
Söderhafvet se Stilla havet

T

Tagliamento, flod i nordöstra Italien   63, 78
Tessin se Ticino
Teufelsbrücke, bro över Reuss, Schweiz   112, 

235
Themsen (Thames), flod i södra England   167, 

172–173, 208, 215, 254, 269, 280, 325, 330
Ticino, äv. Tessin, flod och kanton i Schweiz   

93, 100–104, 232, 320
Tigris, flod i sydvästra Asien   238
Titisee, sjö i Baden    128
Toledo, Spanien   13
Totensee (der todten See), sjö i Schweiz   108
Tresa, flod i Italien och Schweiz   94
Treviglio, Lombardiet   80
Trieste, Österrike   63, 73, 75, 78–79, 83, 119, 

154, 160, 229–230, 243, 246, 251, 255, 264, 
    317
    börsen   77
    Hôtel National   75
    Rosetti   76–77
    Teatro Mauroner   77
Tsarskoje Selo, Ryssland   220
Turno   88

U

Udine, Venetien   63, 78, 230
Uleåborg, Österbotten   280
Unterwalden, kanton i Schweiz   320
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Uppsala, Sverige   34
Uri, kanton i Schweiz   320–321

V

Vasa, Österbotten   201, 207, 280
Venedig, Venetien   42, 78–79, 97, 230, 244, 

318–320
verldsfrejdade vattenfall se Rhenfallet
Verona, Venetien   79
    alla grand Zeora di Moscovia   79
    Arena di Verona (Romerska arenan), amfiteater
     79
Verviers, Belgien   149
Viborg, Karelska näset   262
    Viborgs hovrätt   262
Vienne, Frankrike   15
Vierwaldstättersjön, Schweiz   114, 116, 235, 

244
Vita Nilen, biflod till Nilen   73, 318
Västervik, Sverige   76

W

Wādī Doān, dal på Arabiska halvön   274
Wādī Ḥaūrān, dal på Arabiska halvön   60
Wallis, fr. Valais, kanton i Schweiz   106, 108
Wasa se Vasa
Wassen, Schweiz   105, 110–112, 235
Weggis, Schweiz   114, 235
Westervik se Västervik
Wien   112, 318–319, 324, 327, 329
Wiesbaden, Hessen   142
Winterthur, Schweiz   123
Wäggis se Weggis
Wörth, slott vid Rhenfallet, Schweiz   322

Y

Yarīm, Jemen   34

Z

Zarskoje Zelo se Tsarskoje Selo 
Zug, Schweiz   117, 123, 236 
Zugsjön, Schweiz   116–117, 236
Zumdorf, Schweiz   105, 108
Zürchersee, sjö vid Zürich   119, 236, 244
Zürich, Schweiz   65, 114, 117, 119, 122, 126, 

128, 134, 139, 235–236, 244, 321
    Café Littéraire   120
    Gessnermonument   119, 321
    Hôtel Baur au Lac   122
    Kanton skolan   121–122, 236
    Platzspitz, park   119, 321
    Turner bahn   120

Å

Åbo, Egentliga Finland   9, 164, 216, 261, 280, 
325, 329, 332–334

    domkyrkan   83
    Katedralskolan   325
    Kungliga Akademien   332

Ö

Övre Egypten, benämning på Nildalen   114
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