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#T a g a $ t tt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Juli Månad 1823. 

J\edactionen har redan i sin Anmälan tilkännagifvit, at 
denna Månadsskrift, ehuru begynnande en ny årgång och 
nummerföljd , icke är annat än en fortsättning af Konst:- 
och Nyhets-Magasinet (hvaraf oafbrutit Fem Argångar ut- 
gifvits), och at planen samt innehållet blifva til alla delar 
lika med det sednare, ehuru formatet blifvit ändradt, för 
at lättare kunna försända Exemplaren , Irkt andra Tidnin¬ 
gar, med ordinära Posten , hvarigenom prenumeranterne i 
Landsorterne i synnerhet vunnit, emedan Nyheterne och 
Möderne derigenom komma dem tilhanda i en femnare 
ordning och under det de ännu hafva nyhetens förtienst 
och behag. I allmänhet blifva teckningarne nästan lika 
stora hädanefter, ehuru de tiläfventyrs förlora något af et 
visst yttre utseende derigenom, at margen på papperet 
blir mindre än på de förro; mpn jemnförd med förmånen 
at med Posten kunna erhålla denna Månadsskrift, hvilket 
fdrut med qvartformatet icke var görligt, torde upoffringen 
af den bredare margen icke komma i beräkning, och Re- 
dactionen förmodar at Prenumeranterne skola til alla delar 
blifva tilfredsstallde så val genom ämnenas val, som genom 
sielfva teckningarnas utföring, då den med trygghet torde 
kunna påstå, at, med några få undantag, de sednare årens 
i Konst- och Nyhets-Magasinet upfyllt billiga fordringar. 

Bidrag af teckningar med en afpassad beskrifning der- 
ofver emottagas med beredvillighet til införande, då de 
adresseras til 

Stockholm i Juli 1823. Redactionen 

af Magasin för Konst} 

Nyheter och Moder. 

Första dr gången. A 
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Pl. x. 
Gustaf Wase pä Rikssalen ijtio. 

Fclr Scandinaviens Folk är den 4’-^e Juli, H. K. H. Kron- 
Prinsen Oscars födelsedag, en högtid, och med de skönaste 
förhoppningar önskar det at ännu i många år lå fira den , 
under lika gynnande auspicier; men denna dag liar ännu 
en märkvärdighet, som för Sverige, och i synnerhet Huf- 
vudstaden, redan med outplånliga drag är tecknad i Histo¬ 
riens häfder och den vi viiia återkalla i våra Läsares min¬ 
nen. Trehundrade år äro förflutna , eller ifrån den 4 Juli 
*5^3 (d. 2.3 Juni, gamla stylen), då K. Gustaf Wase första 
gången, som Sveriges utkorade K®nung, på Herredagen i 
Stränguäs, den 6 Juni samma år höll sitt högtidliga intåg i 
Stockholm. Det var egentligen från denna dagen, som 
Sveriges sjelfbestånd och dess anseende bland Europas Na¬ 
tioner stadgades, och-ehuru den store Konungen flerfaldiga 
gånger måste göra den erfarenhet, at bland hans undersåter 
funnos otacksamme och oroliga sinnen, stundom missnöjde; 
såg han dock vid slutet af sin bana folkets enhälliga tårar 
öfver hans förestående 
deras välsignelser. 

Genom denna ingress hafva vi närmat oss til förkla¬ 
ringen af närlagde teckning , föreställande den åldrige 
Gustaf Wase, när han på Rikssalen i$6o tog afsked utai 
Ständerne och lemnade dem sitt Testamente. Rummet til¬ 
låter oss icke at här anföra hela Konungens märkvärdiga 
Tal, deri han bland annat sade: Jag vet, at jag i mångens 
tanka har varit en hård Konung; men de tider skota dock 
komma , dd Sveriges barn skulle gerna rifva mig up ur 
stoftet, om det i deras magt stode. Ja , då de skola er¬ 
känna hvad de nu icke vilja finna; ty jag vet visst, at 
mitt minne icke blir så kort so/n min lifstid, och at mina 
gerningar af en tacksam efterverld skola skärskådas; mea 
vi hänvisa för öfrigt våra Läsare til K. Gustaf l:s Historie 
af O. Celsius 2 Delen sid. 552—55^>* 

Närlagde teckning är en Copia af en tafia i oljefärg 
4 fot 6 tum hog och 5 (pariser) lot 6 tum bred , hvitken 
år 1819 utgjorde största prydnaden af Målare-Akademiens 
Exposition i Paris, målad af Monsieur Hersent fur Herti¬ 
gens af Orleans räkning, och Yi vilja ordagrant införa Lan- 
uons yttrande derom. 

»Gustaf, stödande sig på sina tvenne söner, nedgår 
»majestätligt ifrån thronen, under det han med uplyft hand 

bortgång , och löljdes i grafven af 
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»ger sin välsignelse åt Ständerne; de emottaga den kna- 
»böjande med otvifvelagtiga bevis af erkänsla, vördnad och 
»tilgifvenhet. Denna förening af olika stånds ledamöter, 
„som utmärkes genom physionomiernas karakter och co- 
»stymerne, utbreder på tadan et behagligt ombyte, så myc- 
»ket nödvändigare, som grupperna äro talrike och hop- 
»trängde. Denna delen af tadan är märkvärdig genom sia 
»pittoreska effect, coloriten, det fulländade och djerfva i 
»utförandet; men dessa egenskaper, ehuru de blott böra 
»betraktas såsom secundära i et ämne af detta slag, up- 
»höjas ännu mer af en vida större förtjenst: sanningen i 
»karaktererne och värdigheten i uttrycken. Det är häri- 
»genom som denna tada tilvifnnit sig allas upmärksamhet, 
»icke blott af folk med god ton, utan af Konstnärer, hos 
»hvilka sednare man just icke torde förutsätta et Öfverdrif- 
»vit begär at göra rättvisa åt en medtädares talent. Herr 
»Hersents tada är, utan motsägelse, af alla exponerade 
»den, hvarvid critiken har minst at anmärka, och de grund- 
»digaste anmärkningar dervid inskränka sig inom några små- 
»saker. Gustaf Wases figur och alla de som äro med ho- 
»nom på samma plan , hafva synts något för små, jemnfö- 
»relsevis med dem i förgrunden eller med afståndet ifrån 
»desse sednare til trappstegen af thronen. Då Artisten 
»samlar största ljuset på hufvöd-gruppen, leder och återför 
»han åskådarens upmärksamhet ditåt; men han hade kun- 
»nat låta de andra gruppernå dela något deraf, om han 
»med urskiljning satt några redexer eller ljusa penseldrag, 
»som förstorat effecten utan at störa det helas harmoni. 
»Bland hufvuden, hvilka alla äro fulla af en sann expres- 
»sion, utmärker sig Gustaf Wases och de tvenne unga 
»mäns bakom thronen; man förmodar at de äro monarkens 
»son-söner.« 

Herr Landon misstager sig i sin förmodan; ty Gustaf 
hade då inga son-söner , men väl voro hans 4 söner med 
honorn uppe i Riks-salen. 

Oss vetterligt är detta vackra ämne ur Fäderneslandets 
Historie ännu icke behandladt af en svensk Artist. 
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Pl. 2. 

Flor ians Gr af» 

Ici repose le corps de Florian, är hela inskriften på detta 
enkla monument på Kyrkogården i Sauve, uprest åt min¬ 
net af den behagliga författaren af hans vän Mercier, och 
denna enkelhet upfyller i allmänhet mera sitt ändamål, än 
prägtiga oeh dyrbara Mausoleer, i dem man för idel pragt 
och grannlåt snart sagdt glömmer föremålet och fäster sig 
vid det konstmässiga af Architekturen och vid decoratio- 
nernas styl. Huru mycket lifligare väckas vi icke til ljufva 
minnen af en förlorad vän , af en bortgången skald , den 
vi älska i sina skrifter, när vi oförmodadt återfinna hans 
namn enkelt och anspråkslöst bland mängden af andras, 
och hvilken Svensk har icke, til ex. på Solna kyrkogård, 
med rörelse och tacksamhet läsit blotta namnet CHORAEUS 
hugget i en gråsten , när han kanske mångfaldiga gånger 
med liknöjdhet gått förbi prägtiga graf-chor under hvälfda 
Domer. I anledning af hvad vi kommit at nämna om 
Chorseus, kunna vi icke motstå frestelsen at ur företalet 
til hans samlade skaldestycken anföra slutet deraf: 

v>Flere Skalder hedrade hans stoft med blommor, som 
»ej försvinna; och på hans graf i Solna kyrkogård läto 
»hans vänner lägga en ohuggen gråsten med endast denna 
»påskrift CHORAEUS. Man har funnit denna minnesvård 
»förmäten. Utan tvifvel skulle den passa äfven för et snille 
»af första rangen, eller för en stor man : den vore då su- 
»blim. Nu är den blygsam, liksom dess föremål , och 
»begär ej upmärksamhet at andra, än dem, hvilkas hjertan 
»Choraeus i sin lifstid , antingen som vän, eller predikant, 
»eller skald intagit, och soui önska et svar på hans 
»egen fråga : 

Hvar är min graf, hvar är det mörka tjället, 

Der jag skall ensam bo ? —« 

Men låtom oss återkomma til Florian , denne genom 
sina skrifter, fulla af behag och snille, allmänt bekante för¬ 
fattare, som föddes den 6 Mars ipå slottet Florian, 
nära Seaux, der han dog d. 13 Sept. 1794* Han hade at 
tacka sin mor, som var född i Castilien, för den Iifliga 
böjelse han beständigt hyste för Spanska Litteraturen. 
Denna själsrigtning och en dermed förenad tilgifvenhet för 
gamla Chevaleriet, som röjes i Spaniorernas Romantiska 



Fl. 2 

For sta, Ar "gängen 





poesier, igenkännes tydligt i hans arbeten. Genom up- 
jtomna slägtskapsförbindelser med Voitaire utvecklades 
hans talanger. Han vann ilera pris i Franska Akademien 
och blef dess ledamot. Vid revolutionens utbrott drog han 
sig ifrån verldens buller til Seaux. Men här blef han p;l 
allmänna Säkerhets-utskottets befallning arresterad , och 
hans lif sväivade länge i iara ; Robespierres störtande räd¬ 
dade honom från schavotten, men ty värr! var det redan 
för sent: det lidande och den skymt, som han utstått, och 
i synnerhet den pinsamma ovissheten , under hvilken han 
alltid fruktade det värsta, hade nedtryckt hans sinne, och 
han dog några dagar efter sin befrielse ur fängelset. 

Pl. 3. 

Dufvo-vingarn e, 

Les ailcs de pigeon. 

J Paris har nyligen utkommit en Gravyr med underskrift: 
les ailes de pigeon , hvars syftning icke är svår at gissa, 
och hvaraf fötklaringen torde igenfinnas i Lady Morgans 
resa i Frankrike , hvarföre vi vid meddelandet af denna 
copia deraf, ur ofvannämnde resa vilja ord ifrån ord in¬ 
föra de ställen som tyckas hafva gemenskap dermed: »Bland 
»de ålderstigna rojalister, som äro Konungens person til— 
»gifne , och tro at de bidragit til hans återupsättande på 
»thronen , råder et slags själ-löst lif, icke olikt det, som 
»ännu äger rum i djurkroppar efter djurets död , eller hos 
»den höna, som ännu hoppar, sedan hufvudet blifvit af- 
»hugget. Det har ofta förekommit mig rätt lustigt at be- 
»trakta dessa grupper af lojala vielleries. En morgon var 
»jag vittne til tveune voitigsurers möte *) på Tuileriernas 
»terrass. De voro från Ludvik XVI:s tid. Den ene var 

*) En benämning, som på spe gifves gamla militärer, hvilka 
blifvit åter insatte i den rang och de rättigheter , de inne¬ 
hade före revolutionen. 
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■»klädd i sin hofdrägt, ty det var lever-dag, och hade sin 
»chapeau de bras i den ena handen och sin snusdosa i 
»den andra. Han erbjöd en figur, vid hvilken la Pompa- 
»dours glänsande ögon må hända ofta dröjt; den andra var 
»klädd i uniform, och hade kanske varit en vacker Fändrik 
»i slaget vid Fontenay. Båda voro betäckte med kors och 
»band samt gingo nu under de träd , som beskuggat deras 
»ungdoms glada stunder. Sedan de med sina synglas fått 
»sigte på hvarandra, gingo de mot hvarandra chapeau basy 
»och efter en mängd bugningar, hvarvid de skakade pudret 
»ur sina ailes de pigeon, togo de plats på samma bänk, 
»der jag satt, samt började afhandla dagens angelägenheter.^ 
På et annat ställe, då hon talar om det intresse et sorge¬ 
spels första representation på theatern väcker i Paris, säger 
lion: »Ehuru jag den vigtiga aftonen redan klockan hal£ 
»sex tog min loge i besittning, fann jag likväl huset redan 
»öfverfullt. Til och med orchestern var full, och mumlet 
»samt oron stego småningom ända til karakteren af tumult, 
»och liknade en plötslig jordbäfning i förening med storm. 

^ »Rörelsen hos dessa i vågor gående hufvuden, kraften och 
»otåligheten i dessa skarpt tecknade ansigten gålvo mig en 
»nästan förfärlig bild af en til det yttersta bragt Fransk 
»folkmängd. Långt förr, än stycket började, var det lätt 
»at urskilja de politiska partierna — pudrade hår, coejfure 
»aile de pigeon, (hår friserade som dufvo-vingar,) stjernor 
»och kors voro ej de enda kännetecken af det ena partiet, 
»eller yfviga, svarta, klippta hår och svarta silkeshalsdukar 
»af det andra; ty all yttre skillnad var nu snarare undvi- 
»ken , och jag hade blott den cavaljer, som beledsagat mig 
»til theatern och kände noga alla partier, at tacka för den 
»bekantskap , jag fick göra med dem , som samlade sig på 
»parterren eller vilade sig i logerna.« 
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Pl. 4* 

Mode-Nyheter från Paris. 

Af nya Fruntimmers hattar man fått se, utmärka sig de 
som äro af hvit gros de ISaples , på hvars skärm en guir- 
lande af murgron finnes broderad med silke; sjelfva kullen 
prydes med lilas snören samt krusiga strutsfjädrar, hvita 
och lilas. Reseda och hasselnöt-brunt (noisette) äro 
de brukligaste färger för Damernas klädningar, antingen 
de äro af gros de Naples, eller af el annat slags sommartyg 
som kallas gros d'éte. Damernas skor äro allmännas^ bruna 
(brun solitairej, aurikel-färgade eller svarta; de begge förra 
slagen af skinn, det sednare af turkiskt atlas. —Lif-gördlar 
af tagel i olika färger nyttjas äfven af Damerna. 

I Paris säljas ringar kallade bagues d’adieux. De äro 
af bronseradt stål och föreställa en fjellig orm som biter 
sig i stjerten. Man vet at detta är evighetens sinnebild. 

Utom rutiga pantalonger (se figuren nedanföre), nyttja 
Herrarne äfven bredrandiga , antingen de äro af et slags 
tre-skäftad väf, af casimir, af piqué, &c. Herrarne nyttja 
äfven rutiga vestar med en liten blomma eller en noppa i 
hvarje ruta. — En ung Herre på modet (un Elegant) bör 
liålla högra tummen instucken imellan de begge nedersta 
knapparne af vesten, eller ock sticka tummen i utskärnin¬ 
gen af vestens högra armhål och hålla de andra fyra fingrar 
□ ågot tilbaka dragne. Om ryggen af en ung Elegant ty ekes 
vara sammansatt af ett stycke , så tror man deremot hans 
liufvud röra sig på gångjern , gömde under halsduken. Se 
på den der Eleganten på Balconen i stora Operasalen med 
fin lorgnelle achromatique (som icke färgar objeeterne) i 
handen ; han tror sig se på första raden at en liten fru 
rigtar sina blickar på honom ; i ögonblicket begynner huf- 
vudet på gångjernen sina bugningar, hvilka förnyas två til 
tre gånger, allt efter börden, namnet och den persons 
värdighet som sett på honom. 

Uti flera stora hus har man förliden vinter återtagit 
bruket med visiterne om natten , det vill säga , at de icke 
»öras förr än efter spectaklet och sluta icke förr än kl. 2, 
am morgonen. 

Et nytt slags chaise (Cabriolet) kallas Egoiste , och 
»varar mot en vagn eller såkallad désobligeant, emedan den 
jlott är för en person ; hvad hos oss kallas en Arboga- 
diaise. 
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N:o II. 

jHagastit 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Augusti Månad i8^3. 

Pl. 5- 

Militär-festen den 4 Juli. 

Sedan nästan alla våra Dagblad lemnat Allmänheten del 
af den fest som Officerarne af de på Ladugårdsgärdet för¬ 
samlade Trupper tilställt å Kongl. Djurgården til firande af 
H. K. H. Kron-Prinsens födelsedag, och particulariteterne 
af sjelfva festen således redan äro af alla kände, torde 
för oss ännu blott återstå at meddela något af dess pitto¬ 
reska effect, och vi fullgöra det åtminstone til en del, hvad 
sjelfva teckningen af Pavillonen angår; ty det skulle fordra 
et större utrymme och en skickligare hand at i en tafla 
upfatta det lysande af Hofvet, det stora antal af elegant 
klädda fruntimmer, och den talrika militär-personal, som 
deltog i festen , äfvensom de rundt omkring församlade 
truppar af alla vapen , hvilka utan gevär och utan ålagdt 
tvång fingo uttrycka deras tilgifvenhet och glädje under 
skålars drickande for Konungen, Dess Gemål och det unga 
Fursteparet, hvilka långt in på aftonen med deras närvaro 
benådade de tacksamma krigarne, under det en otalig folk¬ 
mängd af alla klasser blandade sig med dem och delade 
deras känslor. 

Det smakfulla af denna Pavillon har allmänt blifvit 
erkändt, och vi behöfva endast anföra at den är af Herr 
Ofverste-Lieutenanten F. Bloms upfinning och af honom 
verkställd. Den höll 60 alnar i längden och yar til sina 
Öfriga dimensioner väl proportionerad och i en ganska god 
Öfverensstämmelse med det hela; högst behagligt decorerad 
så til det yttre som inre. Festoner bundne af ekelof up- 
buros af lansar, sköldar och antika hjelmar; grundmuren 
Var beklädd med granris , och balustraden liksom trappan 

Första årgången. B 
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öfverkladd med blått kläde beströdt med kronor. De Re- 
gementers namn, hvilkas Officerare föranstaltat festen, 
voro antecknade på de upsatte romerska fanorna å facaden 
och gaflarne i följande ordning: til höger om trappan Första 
Lif-Gardet, til venster Lif-Gardet til häst, och så vidare 
alternatift til höger och venster: Flor?ska. Häst-jägarne, 
Andra Lifgardet , Lif-Regementets Ilussarer, Lif-Rege¬ 
mentets Grenadierer , Första Lif-Grenadier-Regementet, 
Andra Lif-Grenadier-Regementet, Lif-Beväringen , Svea 
Artilleri, Uplands Regemente, Södermanlands Riegemente, 
Dal-Regementet och Helsinge Regementet. 

Läget var förträffligen valdt i sluttningen af granit-berg, 
hvilkas toppar voro beklädde med Regementernas Jägare, 
och det hela gaf en anblick, den vår teckning blott ofull¬ 
komligt kan återgifva ; vi nödgas derföre bedja våra läsare 
rådfråga någon af de 50,000 som deraf förtjusats. Yår 
goda afsigt at meddela det nya som kan hafva intresse 5 
hoppas Yi likväl icke misskännes. 
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P1 6. 

Elevation af et flytande Badhus. 
Innan kort kommer at för Stockholms invånares beqväm- 
ligbet öppnas et liytande Badhus efter en ganska stor scala, 
bestående af 12 rum med lika så många afskrankningar 
innanföre för badkar, samt dessutom andra rum och en 
inrättning för varma bad; allt ganska beqvämt inrättadt 
och af et prydligt utseende. Vi vilja i anledning häraf med¬ 
dela våra läsare ritning på et flytande Badhus med mindre 
pretension och til et mera inskränkt ändamål, således mera 
lämpligt för enskilte och verkställbart med mindre kostnad. 

Närlagda ritning är oss benäget meddelad af Herr Of- 
verste-Lieutenant F. Blom, efter tvenne sådane, hvaraf 
det ena redan 1821 blifvit utfördt och som förenar nyttan 
af en enkel construction med et prydligt yttre. Ritningen 
torde icke behöfva någon vidare förklaring, utan upfattas 
lätt af hvern som skulle vilja begagna den. 

► o - 

Konstdomrarne. 

En förment Konstdomare öfver målningar berättade en 
gång i et sällskap , at han i Galleriet i Dresden sett en 
tafla , hvilken efter hans tanka hade et oberäkneligt värde 
och med säkerhet kunde anses som det största mäster¬ 
stycke bland historie-taflor, men hvars mästares namn und¬ 
fallit honom. På tilfrågan , om han påminte sig ämnet af 
denna förträffliga taflan, svarade han : den föreställde, 
Hannibal qui crache (Hannibal som spottar). Man be¬ 
grep nu at den store kännaren hade hört något om Hanni¬ 
bal Carrache , och pratade upåt väggarne öfver saker dem 
han icke förstod. 

Grefve * * * besåg en gång en tafvel-samling, åtföljd 
af en Konstnär som , visande honom de utmärktaste taflor 
deruti, under förbigåendet af en föreställande Adam och 
Eva, sade: den der taflan förtjenar icke at beskådas. — 
Förlåt niig, inföll Grefven , jag tycker nog om den; dess¬ 
utom har hon et särskilt intresse för mig, emedan jag kän¬ 
ner anekdoten som gifvit anledniDg dertil. 
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Pl. 7. 

Några trcidgårds-canapéer och stolar. 

a. En canapé eller träd-soffa af en behaglig men enkel 
sammansättning. 

h. En dylik for tvenne personer svarande emot en Cau- 
seuse i et rum. Den är så inrättad , at man , utan at 
behöfva vända om den, kan sitta derpå i motsatt rigt- 
ning medelst ryggstödets vändande ; hvilket profilen 

e. förtydligar. På båda gaflarne är armstödet rörligt, och 
hela ryggstödet vrides omkring sin axel vid f på dess 
pivot g /, och kan med lätthet omflyttas åt hvilken 
sida man behagar och ditåt man ömsom vill vända rygg 
eller ansigte. 

d och e. Tvenne trädgårds-stolar i så kallad göthisk styl 
hvaraf 

h. visar ryggstödet och fotternas böjning. 

2)ie ^lufcerljofen/ et slags Pantalonger. 
Omkring medlet af sextonde århundradet rådde i Tyskland 
och tilgränsande länder en i sitt slag egen luxe. Man 
skulle knappast kunna tro til hvilken ytterlighet man for¬ 
dom gått i detta surrogat för Paradisets fikonalöf, om icke 
saken på det mest tilförlitHga sätt intygades af den tidens 
Historieskrifvare, police- och klädlorordningar , samt pre- 
sterskapets heliga ifver at til och med på predikstolen för- 
dÖmma detta oskick. Den som i synnerhet, hvad det sed- 
nare angår, gått längst i sin ifver emot bruket af byxor 
som kallades Pluderhosen, var Professor Andreas Muscu- 
lus, Gen. Superintendent i Mittelmark , hvilken utgaf i$63 

en bok under titel: ipofenteufel. 23on guluberferjf ^uchf 
tmb ef;rent) oflen en, pluhericf)fen jpofenfeufel, uermnnuiig nnb 

tuarnung. (^ebrudft gti <ycnnFfurf om D^apn, btircf) ©eorg 

staben tinb Töepgonb ,]pone (Srben, Anno MDLXIII. — 
Uti denna bok, hvars titel vi icke vågat försöka Öfversätta, 
förkunnar han först Tyskarne i allmänhet , och invånarne 
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i Markiska kretsen i synnerhet, »»Guds vrede och all moj- 
»lig olycka, hvari de också redan lågo begrafne öfver öro- 
»nen. Det borde icke mera förundra någon, om Solen 
»icke mera sken , jorden icke mera bure sig oéh Gud til 
»ocli med drog til med yttersta domen, i anseende til 
»denna gräsliga och omenskliga klädbonad, och undrade 
»han, at icke jorden längesedan upslukat sådana menni- 
»skor. Men Gud skulle tilräkna dem detta på den yttersta 
»dagen och anteckna det på deras karf-stock &c.«. 

Sjelfva bruket af dessa fördömliga byxor kom ifrån 
Nederländerne, hvarifrån större delen af Europa den tiden 
tog sina tyger och kläden. Denna nya drägt bestod i et 

par byxor (|)Itibcrf;oj’cn) , hvilka gingo ifrån veka lifvet 
ned til skon och voro orimligt vida ; dertil voro de så på 
bredden som längden upskurne , och i dessa inskärningar 
fodrade med et tunnare slags tyg, hvilket åter låg i sa 
mångfaldiga veck, at til ett enda par sådana respectabla 
byxor stundom åtgingo 130 alnar tyg. Som denna nymo¬ 
diga drägt oftast öfversteg inkomsterne af et helt gods , 
ruinerade någre förnäme Herr.ar sig helt och hållit för et 
par byxors skull. 

Huru mycket har icke uplysningen stigit sedan i5^3 ? 
när oaktadt alla rikhaltiga veck på Herrarnes nu brukliga 
rutiga eller randiga Pantalonger, man kan få minst 30 Par 
i stället för ett enda par Pluderhosen! Men hvad skulle väl 
den hederlige Professor Andreas Musculus hafva sagt, om 
han fått se en Journal des Dames et des ModesP och at 
moderna ombyta hvarje vecka , och knappast bibehålla sig 
så länge? Sådant är förhållandet med de rutiga pantalonger 
i föregående N:r PI. 4» de nyttjas icke mer, utan böra 
nu vara endast på längden randade. De liflige, qvicke 
Fransmännen hafva redan gjort et ord-spel (calembour) 
öfver denna hastiga mode-förändringen. Fru C*** sade 
til en Herre som nyttjade rutiga pantalonger : »quoi, vous 
donnez dans le travers le- (Alltid är Ni pä tv er enl') 
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Rullgardiner. De första Rullgardiner bestodo blott i fliita- 
de säf-niattor; modet och luxen hafva förstått at mångfal¬ 
diga dem , i samma mån som den sednare gjort sig oum¬ 
bärlig för det förra. De nu brukliga Rullgardiner, i syn¬ 
nerhet i vackra landlius och framför fönstren af en balcon, 
äro af fint, tätt hvitt lärft eller cambric, på hvilka Land¬ 
skap, göthiska Tempel, arkader eller fria utsigter under en 
klar himmel, äro tryckte antingen i svart eller i flera fär¬ 
ger. Det hela är et slags transparent, som icke förfelar en 
ganska vacker anblick både i och utanför huset, allt efter 
som målaren förstått gifva den en god efifect, utan at ur¬ 
aktlåta perspectiven och bespara qyicka dagrar af sjelfva 
duken *). 

Nya thebord af glas. Midtuti och rundtomkring en 
glas-skifva , utan spegel-folium, ser man Caméer , antingen 
blott hufvuden eller hela figurer i antik styl. Dessa caméer 
målas på et någorlunda tjockt sidentyg, utklippas och 
fästas på baksidan af glaset, hvars genomskinlighet ger 
dem utseendet af at vara målade derpå , och de hafva så 
mycket behagat, at redan ganska många dylika blifvit för¬ 
färdigade. Foten til et sådant thebord består af smala jern- 
stänger öfverklädda med träd , hvarigenom den väl lår et 
lätt, snart sagdt, et bräckligt utseende, men ickedessmin- 
dre.är stark och stadig. Dessa bord kallas: tablcs ä thé 
en mosaique. 

Modet at af klipp a öronen på Hästar ne leder sitt ur- 
sprung ifrån vid pass fyratio år tilbaka , och har at tacka 
de storas efterapnings-förmåga för sin upkomst och fort¬ 
gång. Händelsen är följande: Prinsen af Wales, numera 
regerande Konungen af England , hade en utmärkt vacker 
häst, hvilken genom en vådlig händelse misste det ena örat, 
i följd hvarat man afklippte äfven det andra. Hof-folket 
gjorde strax deras hästar öronlösa; de förnäma sprättarne 
(Dandys) härmade den högre Adeln , de ofrälse härmade 
sprättarne, och Fransmännen härmade Engelsmännen. 

nyhet, omtalt i en sednare Fransk Jurnal, är det 
i val icke hos oss, der inan flera år hall målade eller tryckta 
KuligardineT, men just icke allmänt. 



Hvalfisk-ben nyttjades i många år endast til snörlif 
och parapluier; förled it år begagnades det äfven til kor¬ 
gar och i synnerhet til styrka för små flätade korgar af 
pil eller rötter. Denna vår har man gjort blommor af små 
fiskbens-remsor, och nu bekläda Tapetserarne divaner och 
soffor med Hskbens-skaf. 

—-oocoooooooo-- 

Mode-Nyheter från Paris. 

De nymodigaste Fruntimmers-hattar äro garnerade med 
fyra slags färger, såsom blått, gult, lilas och grönt, samt 
prydde med plymer i fyra färger. På andra hattar åter 
äro blott tvenne slags färger på strutsfjädrar begagnade, 
såsom hälften hvita och rosa, eller ponceau och blått. — 
Et nyare slag af Fruntimmers-hattar kallas chapeaux ä la 
glaneuse (ax-plockerska), förfärdigade til hälften af flor och 
halm, på hvilka mogna ax äro anbragte, icke allenast rundt 
omkring kullen, utan äfven ofvanpå och inunder skärmen. 
Den modernaste blomman på hattarne är blås-ärten (Ba- 
guenaudier, Colutea). Til morgon-coifyrer nyttjas af åtskil¬ 
liga eleganta Damer et slags toque basque af nankin, bro¬ 
derad med brokiga snören ; deras morgonklädning är van¬ 
ligen af rutigt eller skottskt tyg, när tilfälligheterne icke 
kräfva en elegant negligé af broderad nettelduk. Några 
Damer nyttja nu åter små hals-kläden (sautoirs) af slätt 
krusflor eller tryckt gaze, hvilka lindas omkring halsen i 
likhet med karlarnas halsdukar. Fruntimmerna snöra icke 
mera sina små stöfletter (guétres) vid sidorna, utan midt 
på vristen. 

Herrarne nyttja oftast pil-gröna frackar, eller också 
et slags brunt stötande i violett; på dessa nyttjas häktor 
i stället för knappar; på deras nya vestar är en liten in¬ 
skärning och upslag i likhet med dem på fracken ; detta 
gäller egentligen blott för utan-vesten , ty under-vesten 
har til krage blott en jemn ornvikning eller är: ä schall. 
De nyaste pantalonger med mångfaldiga veck, pantalon 
cosaque, äro af merinos, gridelina med svarta rändpr. 
Herrarne nyttja äfven gula hattar eller italienska halmhat¬ 
tar med breda brätten , (se figuren i denna N:r). I förnä¬ 
ma .sällskap och elegantare kretsar , visa de uqga Herrarne 
sig i svart frack utan värja ; men för at utmärka det icke 
all ctiquett är åsidosatt, bära de dertil en trekantig hatt 
med svarta eller hvita plymer. 
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Pl. 8- 

Mode-Costymer, 

För Damer. Hatt af bomullstyg liknande halmhattar. 
Blouse af nettelduk med en garnering af remsor, lagda i 
veck och mot-veck, (ä remplis contraries.) Lång-Schal 
af barége-tyg med sidensars-ränder. Hvita handskar, blå 
stöfletter och svarta skor. 

För Herrar. Håret klippt och klädt efter Herr Fouchés 
upfinning. Italiensk halmhatt; under-vest af hvitt piqué 
med en utan-vest af gult perkaline. Rock af kläde, hvars 
färg kallas Zephyr. Pantalonger af sidentyg, skor af castor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Delben, 1325. 
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N:o III. 

#taga*tn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

September Månad 1023. 

Om flyttbara Boningshus. 

Irlerr Ofverste-Lieutenanten F. Blom är uplinnare af dessa 
flyttbara Boningshus och den förste som meddelat Allmän¬ 
heten en underrättelse deroin i Kongl. Svenska Landt- 
bruks-Akademiens Annaler för år 1819, Sjunde årgången, 
sednare häftet; och sedan denna tid hafva nu 32 flyttbara 
större och mindre Byggnader blifvit utförde, några afa 
våningar, och den största af 54 alnars längd til 18 alnars 
bredd. Genom tilfälligheter hafva redan några af dessa 
byggnader varit förflyttade och bebodde på 2 til 3 ställen. 
Närlagda teckning visar en perspectivisk utsigt af et sådant 
flyttbart hus , hvilket H. K. H. Prinsessan Sophia Albertina 
låtit upsätta i en ytterst vacker local utmed sjö-stranden 
vid Kongl. Lustslottet Tullgarn, och vittnar om den höga 
Ägarinnans utvalda smak och fina känslighet af det sant 
pittoreska. 

Våra Läsare torde gerna emottaga et utdrag af ofvan- 
nämnde Landtbruks Akademiens Annaler angående dessa 
flyttbara Boningshus. •»-Näst beqvämligheten, för- 
tjenar kostnaden närmast afseende, i hvars beräkning ingår 
valet af tjenliga materialier. Om det å ena sidan är en 
sanning, at dessa tvenne omständigheter fordra det hufvud- 
sakligaste afseende, bör det å den andra medgifvas, at archi- 
tekturens fordringar såsom konst, der de utan ökad kost¬ 
nad kunna upfyllas, ej bör anses mera främmande för 
Landtmannen, an någon af samhällets öfriga medborgare- 
klasser.it 

■»Ändamålet med närvarande försök är likväl ej egent¬ 
ligen, at visa några exempel af konstens tillämpning i den¬ 
na väg, utan förnämligast, at til Kongl. Akademiens hogt- 

Första årgången. C 



uplysta bedommande Öfverlemna et förslag til mindre landt- 
hus, som, igenom at vara flyttbara, helt och hållet skilja 
sig ifrån vanliga byggnader. Om jag medger, at et sådant 
byggnadssätt må anses såsom et steg tilbaka til byggnads- 
historiens äldsta tider, hvarifrån vi ännu i våra dagar se 
et fortfarande minne i Lappens flyttbara koje , skall, som 
jag hoppas kunna visa, detsamma böra tilerkännas många 
fördelar, hvilka det vanliga byggnadssättet alldeles saknar. 
-Det största antal rum, hvartil methoden bäst läm¬ 
par sig, är S a 9, ehuru det äfven kan sträckas derutöf- 
ver.-Det ifrågavarande byggnadssättet erbjuder 
Landtmän och alla vänner af landet den fördel, at, såsom 
det sker med de flesta andra arbeten , kunna rent af hos 
sjelfva mästaren beställas , efter hos honom befintliga mo¬ 
deller och ritningar, samt emot förut Öfverenskommen be¬ 
talning. Hus, efter denna method , kosta mindre, men 
äro lika varagtiga som fasta boningshus. Flera delar af 
trädarbetet kunna med machineri verkställas, hvartil en 
egen mekanik kan apteras vid vanliga Sågverk. För skog¬ 
lösa Provinser bereda de en lättare utväg til byggnaders 
upförande, emedan de äro mindre skogsödande, än våra 
vanliga trädhus; men i synnerhet äro de användbara vid 
mindre landtställen , eller så kallade sommarnöjen.- 
Boningshus af i fråga varande byggnadssätt böra blifva 
dragfriare än vanliga timmerhus *) , och kunna förvendlas 
til oflyttbara. I sjelfva constructionen ligga fördelarne af 
en större variation i formerna , emedan flyttbarheten just 
derigenom faciliteras.u 

Til dessa byggnader höra flyttbara trappor och por¬ 
slins kakelugnar, hvaraf flera blifvit verkställda, och det 
största hus som lär vara förfärdigadt, är förmodeligen det, 
med hvars upförande Herr Öfverste-Lieutenant Blom nu 
ar sysselsatt på Rosendal , åt H. Maj:t Konungen. 

*) Väggarne bestå af hopspikade plankor, å den ena sidan 
lodräta och å den andra horisontela , med förhydningspapper 
emellan. 

TJtgifvar en. 
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PI. IO. 

En Mjölk-hammare. 
Ilufvud-egenskaperne af en Mjölk-kammare äro at den ar 
sval, ytterst snygg, äger fullkomlig vädervexling och at 
solen icke tillätes intränga när hon står högst på horison¬ 
ten, för at göra mjölken för varm; dernäst at icke träd äro 
för nära at göra rummet fugtigt, eller sådana blommor, 
hvilkas ångor insupas af mjölken och gräddan. Dubbla 
tak, med en fri vädervexling genom dem, äro högst nöd¬ 
vändiga at förekomma en for het eller qvalmig luft äfven, 
som et fugtigt eller vått golf. 

Närlagda teckning åsyftar dock egentligen mer et yttre 
utseende af en Mjölk-kammare, eller något annat mindre 
ekonomiskt hus. Man äger icke alltid valet vid de min¬ 
dre byggnaderne hvad stylen i architekturen angår; man 
har et gammalt antikt, göthiskt stenhus til Corps de logis, 
som bjuder vördnad genom sin ålder och forfädrens min¬ 
nen ; man vill bevara det; men de angränsande ekonomi¬ 
ske byggnader skola ombyggas, de måste således vara i 
samma styl , i correspondance med den gamla byggnaden. 
Om en mjölk-kammare behöfs, måste hon til sitt yttre 
vara göthisk, och teckningen visar en sådan. 

I sammanhang med detta yttrande och hvad vi ofta 
nämnt om förskönandet af Trädgårdar och parker , vilja 
vi meddela en kort afhandling om Trädgårdskonsten i 
esthe tiskt hänseende, af Fre dr. Schiller. 

»Det är alldeles icke ovanligt, at man begynner en sak, 
och slutar med den frågan : om den är verkställbar. Detta 
tyckes äfven vara fallet med de så allmänt omtyckta esthe- 
tiska trädgårdar. Dessa den nordliga smakens foster äro 
af en så tvetydig härkomst, och hafva hittils visat en så 
osäker karakter, at det bör förlåtas den sanna konstvän¬ 
nen , om han knappast bevärdigat dem en flygtig upmärk- 
samhet, och Öfverlemnat dem åt dilettantismen. Oviss til 
hvilken klass af de sköna konsterna Trädgårdskonsten 
egentligen skulle hålla sig, slöt hon sig länge til byggnads¬ 
konsten , och böjde den lefvande vegetationen under de 
mathernatiska formernas stela ok, hvarigenom Architektu¬ 
ren beherrskar liflösa tunga massor. Trädet tvangs at dölja 
sin högre organiska natur, på det at konsten skulle kunna 
visa sin magt på dess ringa kroppsliga natur. Det måste 
upoffra sitt sköna sjelfständiga lif för en själlös regelbun¬ 
denhet, och sin lätta sväfvande växt för et sken af fasthet, 
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som ögat fordrar af stenmurar. Från denna sällsamma villo¬ 
väg återkom val Trädgårdskonsten i nyare tider, men en¬ 
dast för at förvilla sig på den motsatta. Undan architek- 
turens stränga luktan flyktade hon inom poetens frihet, 
förbytte hastigt den hårdaste träldom med det tygellösaste 
sjelfsvåld , och ville nu endast lyda inbildningskraftens 
lagar. Så villkorlig, äfventyrlig och brokig, som alltid 
den sig sjelf öfverlemnade fantasien vexlar sina bilder, 
måste nu ögat blicka ifrån en oväntad decoration på en 
annan , och naturen inom en större eller mindre omkrets, 
liksom på en prof-karta, framställa hela mångfalden af dess 
skapelser. I den mån hon i de fransyska trädgårdarne 
beröfvad sin frihet, likväl genom en viss architektonisk 
öfverensstämmelse och storhet derför hölls skadeslös; så 
har hon nu, i våra såkallade engelska trädgårdar, sjunkit 
ner til en barnslig småagtighet, och genom et öfverdrifvit 
sträfvande efter otvungenhet och mångfald aflägsnat sig 
ifrån all skön enfald , och undandragit sig alla reglor. I 
detta tilstånd befinner den sig ännu til större delen *), ej 
litet gynnad af tidens vekliga karakter, som flyr alla for¬ 
mernas bestämdhet , och finner det oändeligen beqvämare, 
at efter sina infall modellera föremålen, än at rätta sig 
efter dem.u 

■»Då det är så svårt, at anvisa den esthetiska Träd¬ 
gårdskonsten dess plats ibland de sköna konsterna , så 
kunde man lätt falla på den förmodan, at den alldeles icke 
kan föras dertil. Men man skulle ha orätt at låta de miss¬ 
lyckade försöken i allmänhet vittna emot dess möjlighet. 
Begge de motsatta formerna , under hvilka de hittils up- 
trädt hos oss, innefatta något sant, och uprunno begge ur 
et grundadt behof. Hvad först den architektoniska smaken 
beträffar, så är det onekligt , at Trädgårdskonsten står 
under samma kategori med byggnadskonsten , ehuru man 
haft orätt at vilja använda den sednares förhållanden på 
den förres. Begge konsterna motsvara i deras första ur¬ 
sprung et physiskt behof, hvilket närmare bestämmer de¬ 
ras former, til dess den utvecklade skönhetskänslan yrkade 
på dessa formers frihet och smaken tillika med förståndet 
gjorde sina fordringar gällande. Under denna synpunkt 
betraktade, äro begge konsterna icke fullkomligt fria, och 
deras formers skönhet skall alltid genom det oaflåtliga 
physiska ändamålet blifva villkorlig och inskränkt. Begge 
halva älven med hvarandra gemensamt, at de härma na-, 

*) Detta skrefs 1795. 
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turen genom naturen , ej genom et konstladt medium, eller 
också alldeles icke härma, utan alstra nya objecter. Der- 
ifrån torde det härleda sig, at man ej höll sig mycket 
strängt vid formerna som erbjödos i verkligheten, ja, 
brydde sig foga derom at behandla naturen som medel, 
utan våldförde sig på dess egenheter, när blott förståndet 
tilfredsställdes genom ordning och öfverenstamtnelse, och 
ögat genom majestät eller behag. Man kunde så mycket 
förr tro sig berättigad dertil, då uppenbart i Trädgårds¬ 
konsten som i Byggnadskonsten , just genom denna natur- 
frihetens upoffring, det physiska ändamålet ganska ofta 
befordrades. Det bör således til en del förlåtas upfinnarne 
af den architektoniska smaken i Trädgårdskonsten, om de, 
af den frändskap, som i flera stycken råder emellan dessa 
begge konster, läto förföra sig at förvexla deras helt olika 
karakter, och i valet emellan ordning och frihet, gynnade 
cien förra på den andras bekostnad.«. 

(Fortsättning härnäst.) 

PI ii. 

HamUechiing af Pehr A ordquist. 

Alla NordquisFs Handteckningar utmärka sig genom en 
originalitet, hvarigenom de lätt skiljas ifrån andras, och 
den närlagda är omisskänneligt af honom, helst en samlad, 
gapande folk-hop var ett at hans favorit-ämnen, det han 
ofta varierade, och hvaraf Redactionen haft tlifälle at se 
flera handteckningar af hans egen hand. Ehuru han van¬ 
ligen , äfven som på denna , satte de ord : Hvad är det 
de gapa på ? och tiläfventyrs med denna icke velat före¬ 
ställa annat än en hvardags-händelse på torg och gator i 
hulvudstaden , der den minsta obetydlighet sammandrar 
en folk-hop, skulle vi nästan förmoda at Silfverstolpes 
Kärng-saga sväfvat för Nordquist’s inbillning, då han teck¬ 
nade den ena kärngen som tyckes vilja göra sig rum y 
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åtminstone tro vi följande rader vara ganska användbara 
på henne: 

Hon svär, och ropar ut, så hvar och en det hor: 

»Förbanna mig jag vet hvad folket ränner för! 

Et lik — är det en syn , som roa kan så mången ? 

Det är nu redan elfte gången 

Jag här desamma kärngar ser: 

Hör kära mor, ge rum: min gumma, maka er.« 

Förgäfves ! Hvilken kärng et steg ur vägen rör-sig, 

Som en gång har terrainen för-sig ? 

»Men kärngar, hör ni ej? A ni förbannade? 

Det er nu också ingen skam*til: 

Ska ni stå ensamma der fram-til 

Och helesta lekamen se, 

Då jag ser näsan blott? — Nej det skall aldrig ske!« 

For Öfrigt lemna vi åt Läsaren sjelf at göra analysen 
af denna teckning, som icke är mindre karakteristik än 
de vi tid efter annan meddelat af samma hand i åtskilliga 
årgångar af Konst- och Nyhets-Magasinet. 

► o -c— 

Madrigal, 

1 rots forskningar på lärdoms-banan, 

Så hinna aldrig vi den vanan 

Af verld och ton som könet har. 

Vårt snille står i andra klassen , 

Och man har räknat på Parnassen 

Bland nie qvinnor blott en karl. 

Panard. 
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Pl. 12. 
*>• ■ t 

Mode-Costym för Damer. 

Dubois! .... Lapierre ! .... Skynda er fort in til Fröken! 
Hör ni ej at hon ringt en hel qvart ?-Besitta ! de 
slynglarne svara mig icke en gång! Ack! de drängarne äro 
et fördömdt slägte ; lata , supiga och sturska ! . . .. Men 
hon ringer ännu häftigare ! Säkert mår min stackars syster¬ 
dotter illa , och ingen menniska kommer til hennes hjelp : 
jag beger mig sjelf dit. Oaktadt sin podager, skyn¬ 
dar sig den goda morbrodren med en ynglings liflighet in 
til sin systerdotter, med en flaska luktvatten: han öppnar 
dörren til hennes rum .... och finner henne i en ele gant 
costym strålande af skönhet; i den ena handen håller hon 
et bref och drar med den andra häftigt på klocksträngen. 
Hennes anletsdrag uttrycka en känslofull oro blandad med 
nöje. — Herre Gud, min kära Evelina, hvad har då händt? 
Jag fruktade verkligen någon olyckshändelse ; men , (fort¬ 
for den skälmagtige gubben, som, förvissad om sin syster¬ 
dotters helsa, ville litet hämnas för den oro hon förorsakat 
honom) jag ser at här blott är frågan om expedierandet af 
en depéche, utan tvifvel ganska vigtig, at dömina af din 
otålighet at få den bortskickad. — Det är sant, min mor¬ 
bror, jag har ej et ögonblick at förlora; ty detta bref.... 
Innehåller til det minsta en stats hemlighet; kanske up- 
täckten af en complott emot regeringen. Det är af ytter¬ 
sta vigt at den snart uptäckes, och du har skäl at vara 
otålig.Ack nej, min goda morbror; detta bref .... 
Ack! jag gissar, brefvet är til Doctor D.... någon af dina 
vänner är kanske dödligt sjuk och anropar denna skicklige 
AEskulaps hjelp? Fort hit med brefvet, jag åtar mig at i 
ögonblicket fortskaffa det.... Men , min Gud , min bästa 
morbror, här är ej fråga om något sådant; jag skrifver 
hvarken til en Minister eller en Doctor: detta bref.... 
nå väl, detta bref? .... detta bref är .... til Ernest. — 
Ti! Ernest som du såg i förmiddags ? hvad för magtpålig- 
gande angelägenheter ha på en så kort mellantid kunnat 
ge anledning til en så nödvändig brefvexling? .... Min 
goda morbror skrattar åt mig, det vet jag, men jag kan 
icke dölja något för er. Ni vet at Ernest icke går på den 
»tora féten som Markisinnan B .. ger i afton. ■— Jag vet 
Jet: och se’n? — Nå väl, när jag hade klädt mig, så fann 
ag at .... det klädde dig så väl, inföll den goda morbro- 
iern ; jag nödgas tilstå det, du är förtjusande i diu nya 



costym. Men vidare? — Tröstlös at Ernest icke skulle 
få se mig i dag, skref jag honom til at jag skulle smyga 
mig bort ifrån Markisinnan .... at jag på et ögonblick 
skulle fara på Operan i Fru Edems loge, och at han nöd¬ 
vändigt skulle mota mig der, emedan jag hade någonting 
högst angeläget at meddela honom .... Och detta högst 
angelägna inskränker sig til at öfvertyga honom, at du i 
afton är vacker som en Engel. Min min söta Evelina, fruk¬ 
tar du icke at med detsamma öfvertyga honom at du är 
lika så lättsinnig och behagsjuk , som du är vacker? .... 
Ack, min goda morbror, för det närvarande tror Ernest 
mig ej äga några fel ; vänta med det til dess han blir min 
man; så länge han ännu blott är min fästman , förefalla 
honom alla mina nycker endast som nya prof af ynnest 
.... Låtorn oss afbida tiden, sade den goda morbrodren i 
det han tog det angelägna brefvet, hvars skyndsamma fort- 
skaffande han sjelf åtog sig, låtorn oss afbida tiden då 
åren dämpa detta unga ~ hufvudets fåfänga , och då denna 
behagliga karakters obetänksamhet gifvit rum åt de stilU 
dygder, hvilkas frö ligger i niin^pyelinas hjerta. 

Det unga fruntimrets klädset! var i sanning af en ut¬ 
sökt smak; klädningen var af et utvaldt vackert barrége- 
cachemirs tyg lamerad med silfver; itre rader musslor af 
hvit gaze lamerad med silfver utgjorde garneringen, hvaraf 
den öfra raden gick i festoner; ärmarne voro garnerade 
med samma slags musslor, och Iifvet var skurit i korg¬ 
fason (en corbeille). Hennes turban var af hvit gaze skif¬ 
tande i rosa rodt, äfven lamerad med silfver. Agraffen, 
hvarifrån en bandeau gick til hälften öfver turbanen äfven 
som örhängen , hals- och armbanden samt skärpet voro af 
smaragder infattade i guld ; handskar och skor voro hvita. 

Med denna klädsel kunde ingenting jemnföras i ele¬ 
gans , friskhet och et lätt utseende, såsora medföljande 
Costym utvisar. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleen, i825* 
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N:o IV. 

^lagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder, 

Ociober Månad 1823. 

Pl. 13. 

Stockholms-Hösten. 

D»n vackra årstiden är furbi , föremålet för Allmänhetens 
sysselsättning är at förse sina hushåll med tilräckliga förråd 
för vintern; köpare och säljare mötas i detta ändamål, och 
Stockholms invånare vandra från marknaden vid skepps¬ 
bron, til munkbron eller torgen at handla. 

Närlagde teckning är blott en detaljerad scéne ur det 
hela af denna stora rörliga tafla: »ett lyckligt ägta par, som 
förnöjer sin lilla son först med leksaker i marknaden och 
sedan med frukt,a emellan hvilka barnets begär känner föga 
skillnad , blott det tilfredsställes när dess Öga af båda dag¬ 
ligen frestas. Epikuréen har en annan åsigt af denna tafla, 
och det må tillåtas oss at här införa et skämt, lika så 
oskyldigt til sitt syfte, som anspråkslöst på poetisk förtjenst, 
ehuru det tyckes vara förmätet at vilja härma Fru Lenngren, 
hvars Stockholms-Vår visserligen gifvit anledning dertil , 
ehuru Författaren iche kunnat dölja för sig, at hans imita¬ 
tion står långt bakefter det förträffliga mönstret. 

Den Höst är långt ifrån min håg, 
Som Skalden så fantastiskt målar; 
Så ock det vin , vid Baccbi tåg, 
Af Nymfer bjöds i gyldne skålar. 
Min llöst är mig oändligt kär 
Förutan ofvannämnde liga , 
Mitt vin, det hemtas hos Mazer, 
Min Nymf är någon värdshus-piga. 

Den Flora ej min dyrkan får, 
Hvars blommor ännu smycka parken; 
dag skänker ingen veklig tår 
At lammena på betesmarken. 

Först a sl rgången. D 



Jag för en Flora tjuge har 
I gröna gången , och jag lifvas 
Vid åsyn huru alla dar 
Til slagtarhusen Oxar drifvas. 

Jag ej besjunger Ceres’ skörd , 
Herdinnors dans och lustbarheter, 
Ej Herdens sång, på ängen hörd 
Af allt hvad få och boskap heter. 
Den Höst, hvars skörd mitt nöje gör, 
Har utmed skeppsbron sina Gudar; 
Jag handlar Borgolärft och smör, 
Talg, kabeljo och råa hudar. 

Pomonas guld-frukt ej en gång 
Förleder mig, om än så läcker; 
Och ingen Atalantas språng 
Hos mig begär til täflan väcker. 
Den Frukt-gudinna jag tilber, 
Vid munkbron träffas alla dagar, 
Der i hvarenda kärng jag ser 
Den Alalanta som behagar. 

Ej älskarns stjernbeströdda qväll 
Mig ler om Hösten , när i skogen 
Han går och drömmer sig bli säll 
I Flickans famn, beständigt trogen. 
Min afton-himmel är väl skum 
(Ty Stockholm svagt är ecläreradt;) 
Men jag är säll i mina rum, 
Blott mitt Qvartal är liqvideradt. 

Skon är du, Höst! på Stockholms torg. 
På gator smutsiga och trånga; 
Från dina klubbar ffyr all sorg, 
Och aftnarne bli aldrig långa» 
Uti ditt moderliga sköt 
Allt rikt och yppigt åter hamnar, 
Poeter, Lärde eller nöt, 
Allt der sig broderligt omfamnar. 
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P1 14. 

In q va rt er in gen, 

rf ie år äro redan förflutna, sedan Svenske Soldaten tågade 
utmed de olikt fruktbara trakter omkring Elbeströmmen 
och in i det sköna Sachsen, för at deltaga i segern vid 
Leipzig, en seger den man stundom velat påstå kunnat 
vinnas utan et så talrikt biträde, men om hvilken det 
alltid skall sannas , at ingen at dem, som rifier eller mindre 
(Jeltogo deri, borde saknas på stallet. Månge af våra Lä¬ 
sare skola säkerligen med nöje påminna sig detta fälttåg, 
och vi kunna icke misstaga oss at, äfven blott en hvar- 
dagsscéne ur detsamma , tecknad efter naturen , ju skulle 
behaga dem. Den föreställer: tre svenska soldater, efter 
en tröttsam marche, i deras qvarter, hvilka med begärlig- 
het förtära den framsatta varma maten, medab värden i 
sin nattrock och i tofflor, dels förundrad Öfver den goda 
matlusten , dels bekymrad Öfver den dagliga åtgången , rif- 
ver sig i hufvudet, och tyckes blott calkulera ögonblickets 
utgifter, enär han i de nya gäster och deras behof af mat, 
icke ännu spörjer några väsendtliga förmåner befrielse¬ 
kriget. Värdens pudelhund tyckes se saken ifrån en an¬ 
nan sida, och marker ingen skillnad mellan de olika Natio*. 
ner, hvilka tid efter annan som vän eller ovän inkvarterats 
hos hans husbonde; ingen af dem alla är som icke meddelat 
något åt hpnom, och då alla inkommit de faeto, är han 
obekymrad om det skett de fure} blott några smulor äf- 
yeu vankas för hans egen del. 

För öfrigt behöfva vi icke göra flera commentarier Öfver 
sjelfva teckningen; den är så sanningsfull til alla delar, at 
man genast igenkänner en högre grad af skicklighet hos 
tecknaren at upfatta det naturliga, just sådant som det t ii— 
drager sig, med bibehållande af charakteren hos Indmden 
och intrycket som för ögonblicket verkar på honom. En 
väscndtlig del, som på teckningen icke borde uraktlåtas, 
ar Tyskens costume och tobaks pipan; ty den är han icke 
gerna förutan , äfven bland de bättre folk klasser. Det är 
icke sällsynt at i höfsade, til och med fruntimmers sällskap 
och på promenader se Herrarne med tobakspipan i munnen. 
I de flesta mindre tyska städer sitter Borgaren eller Handt- 
verkaren om afton efter slutadt arbete utanföre sitt hus på 
en bänk och röker sin pipa tobak. 

► ®-i— - 



Trädgårdskonsten i est hatiskt hänseende. 

(Fortsättning från N:o III.) 

Pä andra sidan beror äfven den poetiska trädgårds-smaken 
al et fullkomligt rigtigt factuut hos känslan. En upmärk- 
sam betraktare af sig sjelf kunde det ej undgå, at det nbje, 
hvarmed åsynen af landtliga scener upfyller oss , är oskilj- 
agtigt från den föreställningen, at de äro den fria Naturens 
Verk, ej konstnärens. Så snart alltså trädgårds-smaken 
hade detta slag af njutning för ändamål, så måste den vara 
betänkt på, at ur sina anläggningar aflägsna alla spår til et 
konstladt ursprung. Den gjorde sig således friheten, liksom 
dess architektomska företrädare regelmässiglieten , til hög¬ 
sta lag; hos honom måste Naturen , hos denne mennisko- 
handen segra. Men målet hvarefter han sträfvade, var allt¬ 
för stort för de medel, til hvilka hans konst inskränkte 
honom; och han misslyckades , emedan den trädde utom 
sina gränser , och flyttade trädgårdskonsten öfver til måle¬ 
riet. Den glömde , at den mindre scala, som kommer det 
sednare til pass , ej kunde väl användas på en konst, som 
representerar Naturen genom sig sjelf, och allenast så vida 
kan röra , som man absolut förvexlär den med Naturen. 
Intet under således, om under sträfvandet til mångfald hon 
förföll i det barnsliga, och medan henne felade det rum 
och de krafter til de öfvergångar Naturen förbereder och 
rättfärdigar dess förändringar — i det villkorliga. Det 
Ideal , hvarefter hon sträfvade, innehåller i sig sjelft ingen 
motsägelse; men det var ändamålsvidrigt och nyckfullt, 
emedan äfven den lyckligaste utgång ej belönade de ofant¬ 
liga upoffringarne. 

Skall således trädgårdskonsten slutligen återkomma 
ifrån dess utsväfningar, och likasom dess andra systrar 
hvila inom bestämda och verkliga gränser, så måste man 
IramfÖr allt hafva gjort sig et redigt begrep om hvad man 
vill; en fråga, hvilken nian i Tyskland ej tyckes ännu 
hatva nog begrundat. Då skall sannolikt en lycklig medel¬ 
väg emellan den Fransyska trädgårdssmakens stelhet och 
den tygellösa friheten hos den såkallade Engelska, uptäc- 
kas det skall visa sig, at denna konst väl icke bör stiga 
til så höga spiiérer, hvartil de vilja öfvertala oss , som 
vid deras planer icke förgäta något annat, än medlen til 
verkställigheten, och at det väl är löjligt och oförnuftigt, 
at vilja innesluta verlden inom en trädgårdsmur, men gan¬ 
ska utförbart ocl\ förnuftigt, at göra en trädgård, som sva¬ 
rar emot alla en god Landthusbållares fordringar, til et 
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eharakteristiskt • helt, så väl för ögat som för bjertat och 
förståndet.»* 

I åttonde Sangen af Skördarne har Oxenstjerna varnat 
för ofvannämnde den Engelska trädgårds-smakens missbruk, 
genom följande verser: 

J samma krets likväl sök ej at innestänga 
En mängd af föremål, som der hvarandra tränga, 
Gif åt ett enda förr dess ställnings fria dag, 
An teckna flera svagt i tvungna sammandrag. 
Der de, at vecklas ut, ej finna rum och läger. 
Begär ej samla hop all fägring landet äger, 
Och af d t helas pragt var nöjd om någon del 
Af dig fullkomnas kan och bildas utan fel. 
Men i din efterföljd fastän Naturen härmas, 
Försök ej likna det som ej kan värdigt närmas. 
I mindre tyckens art vår bildnings föremål 
Dess stora taflors drag ej konstens härmning tål. 
Lät ej en ny Ruin kring bäcken af en källa 
Bland Tröjas lemningar Skamandern föreställa; 
Oeh byt ej kullens topp och klippans låga dverg 
Til ättestupors brant och eftergjorda berg. 
Låt Dikten vara fri, men sannolik och möjlig. 
Jag älskar nier en å , som , oinstängd och böjlig, 
Ur minsta insjös famn i frihet stjäl sig fram , 
An gräfda strömmars fall, som hopspars i en dam; 
Och hyddans sanning ser med mer förnöjda sinnen, 
An härmade försök af storheter och minnen , 
Der tankan alltid väckt, och känslan aldrig nöjd. 
Ser konstens vanmagt blott emot Naturen röjci. 

.©oeooooooco 
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Chanson sur la diéte *). 

Air: Bouton de rose. 

Sur la diéte 
Il faut bien faire une chanson, 
Et, suis-je un trop maigre poete? 
Ce pau-vre diable est, —- dira-t-on, 

A la diéte. 

A la diéte 
On entend force grands discours; 
Si 1’éloquence n’est pas parfaite, 
Du moins 1’esprit est-il toujours 

A la diéte. 

A Ia diéte 
On ne voit qu’opposition; 
A son gré chacun interpréte* 
L’un vous dit: ouil 1’autre dit: non1. 

C’est la diéte. 

Pour la diéte 
Il faut en poche maint dacat, 
Car, c’est alors tous les jours fete, 
Surtout .... quand on pense ä 1’Etat 

A la diéte. 

Oui! la diéte 
Des remédes est le plus sain, 
A guérir l’Etat on se préte, 
L’argent devient le médecin 

De la diéte. 

r 

On fait diéte 
fQuand on a trop bu, trop mangé' 
(Chez nous, en grand, c'est la recette, 
jL’Etat se sent-il dérangé? . . 

Il fait diéte. 

) Redactionen har trott sig hora meddela denna Riksdagsvisi 
på det språk den är författad ; alla försök af en svensk öfter- 

sättning skulle nödvändigt minskat dess värde, helst som g«* 
nom den dubbla betydelsen af ordet diéte upkommer et ord’ 

•pel, som alldeles hade gått förlorat i öfversättniDgen. 
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Quand la diéte 
Dure longtemps, il laut maigrir; 
Mais, chez nous, on n’est pas si bete, 
Maint Député vient s’arrondir . . . 

A la diéte. 

Si la diéte 
Fait engraisser nos Députés , 
Ceux qui ne sont pas a la féte , 
Payent toujours les pots cassés.. . 

A la diéte. 

Pour la diéte 
Tous ne sont pas récompensés; 
Entendez 1’Amour ä la quéte 
D i re: trop ri est pas assezy 

Point de diéte i 

D’une diéte 
Voyez les r<pas apprétés, 
Trois ordres en habits de féte, 
Des rustres en peau culottés 

.... Faisant la diéte. 

De la diéte 
En trois mots, les travaux constans 
C est: qu’on boit, on mange, on répéte 
Ge qu’on a fait depuis cinq ans .. . 

C’est la diéte. 

Si la diéte 
Fait mourir plus d’un bon vivant, 
Ge n’est pas ce qui m’inquiéte , 
Gar, moi, je vis en cet instant 

Par la diéte. 
Par un Surnuméraire. 

Mode-Nyheter från Paris. 
F runtimmers-hattar af hvitt, blått eller jonquille-gult krus- 
flor brukas mycket. En stor klase af blandade blommor ut¬ 
gör deras garnering. Denna klase fästes tvers öfver hån 
höger til renster, sålunda, at dess ena ända til höger vid¬ 
rör öfra delen af hattkullen och den andra andan går ned 
til venster intil hatt-skärmens kant. Hvarje af dessa ändar 
fästas med en rosett af sidensars. — De talrikaste hattar 
äro af hvitt gaze och aga til prydnad omkring kullen ett 
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N:o V. 

iH a g a s t n 
för Konst, Nyheter och Moder. 

November Månad 1828. 

Pl. 17. 

Projecteradt "Monument öfver Konungen i 
England, Georg JIL 

Artisten har föreställt Konung Georg III uprätt stående i 
en triumf-char, dragen af fyra nerffulla hästar af utsökt skö¬ 
na former; Konungen håller Riks-äplet och spiran i sina 
händer. Hästfötterne trampa på sinnebilden af Tvedrägten 
och Lasten. Charen omgifves af Rygtet, Segern, Tapper^ 
heten Szc. Basen af Monumentet lemnar utrymme til olika 
basreliefer, hvartil ämnet föranleder. 

Hela gruppen är vacker och interessant, hvarigenom 
den på det högsta charakteriserar Monumentets föremål. 
Hufvudfiguren, sedd ifrån sin uphöjning, fordrade Artistens 
första omtanke, och han har gifvit åt den mycken värdig¬ 
het och et imponerande utseende. Hästarne voro dernäst 
föremål af vigt, och de äro modellerade efter antiken tagne 
efter de bästa mönster; de äro tecknade med all den ana¬ 
tomiska fullkomlighet som utmärker de venetianske bronze- 
hästarne, och deras proportioner och grupering i förening 
med det hela gifver en kraftfull och behaglig effect. 

Teckningen är af M:r Wyatt, hvilken redan gjort sig 
fördelagtigt känd genom teckningen til Nelsons Monument 
i Liverpool och den sköna modellen til Prinsessan Char¬ 
lottas Cenotaph. Man har i England öpnat en subscrip- 
tion til insamlande af medel, at på enskilt kostnad kunna 
upresa detta Monument, och det är troligt at beundrarne 
af den sista Regeringen skola påskynda verkets utförande, 
som skall föreviga den Monarcks ära, hvars minne är out- 
plånligen fästadt i alla Britters hjertan. 

Första Årgången, E 
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Pl. i8- 

Abelard och Helozsas graf, 
uti le j ar din des petit- Augustins i Paris. 

Sedan National-Församlingen i Paris 1790 decreteraj: at 
Kyrkans gods tilhorde det AJlmänna , updrog den åt en 
föryttrings-Comite ((d alienation^ at vaka öfver bevarandet 
af Konstens minnesmärken, som funnos inom dess områden. 
Man valde en passande local, et gammalt hus eller kloster, 
les petit-Augustins 1 för at der i en chronologisk ordning 
upställa alla sculptur-aibeten ifrån den äldre til närvarande 
tid, hvilka hade gemenskap med Frankrikes Historie , och 
bilda deraf et National-Museum för at göra (som Lenoir 
säger:) une véritable Histoire monumentale de la mo- 
narcliie francaise. Alla dessa dyrbarheter , samlade iirån 
olika håll i hela Frankrike, upställdes i olika rum eller 
hvalf efter tidehvarfven, och i den angränsande trädgården 
uprestes särskilt några monumenter, för at gifva dem et mera 
pittoreskt utseende. Abelards och Heloisas graf är bland 
dessa sednare, och närlagda Planche deraf är tecknad på 
stället efter Naturen , och etsad at en svensk Konstälskare, 
i en tid då denna samling ännu fans i Paris ; men nu mera 
skingrad af en nyare tidsanda , hviiken funnit christ-enli- 
gare eller tjenligare, at Kyrkorna återfingo hvad de lemnat, 
hvarigenom Vhistoire véritable de la monarchie Jrangaise 

äfven fått några märkvärdiga blad i dess häfder. 
Alexander Lenoir, Administratör af detta Museum, 

utgaf igio et verk under namn af: Musee imperial des 

monumens franqais, och vi meddela derutur följande til 
Planchens uplysning: -»Monumentet, hvars beskrilning vi 
»nu företaga , är bland dem som äga det största interesse. 
»At nämna Abelard och Heloisa, är at genast lästa alla 
»ömma hjertans upmärksamhet; at för fornälskaren göra 
»åsynliga lemningarne som til deras minne uprestes , är at 
»fästa allas blickar. Det är dock icke dessa olyckliga äl- 
»skandes historia vi vilja beskrifva* Clio har redan ristat 1 

»marmor och kopparn deras talanger och olyckor. Finnes 
»i hela världen en känslof ull själ, som icke gjutit tårar ^vid 
»Popes och Colardeaus berättelse derom? Vi hänvisa såle- 
»des våra Läsare til dessa namnkunniga skalder, och inbju- 
»da dem i vår Elise at sjunga deras förträffliga verser vid 
»foten af den grafvård vi låtit upresa åt Abelard och Heloisa, 

»Detta lilla Tempel, som vi låtit upbygga af lemnin- 
»garne efter et litet Kapell i Paraclet, utvisar tolfte sekletä 
»styl i Architekturen: colonnerne upbära hvältda korsbågai 
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»genombnitna i form af klofverblad. De höga glasfönsterne, 
»som tilsluta Kapellets trenne sidor , tilhöra samma tide- 
»hvarf. I midteln ser man Abelards grafvård, som Pierre 
■»le Vénérable hade låtit upresa åt sin vän. Abelard före- 
»ställes der, efter tidens sed, liggande med hufvudet något 
»lutande och hopknäppta händer. Bredvid honom hafve vi 
»lagt en statue af hans intagande älskarinna. Basreliefen 
»af denna sarkophag föreställer Kyrkofäderne. Efter sju 
»förflutna århundraden hafva vi här nedlagt askan af dessa 
»det tollte århundradets märkvärdiga älskande. På plinten 
»af Monumentet hafva vi låtit gravera namnen Abelard och 
»Heloisa, hvilka vexelvis åter repeteras. Följande inskrift 

»skiljer dem åt: AE SITMflEnAErMENOI: Ännu 
»i grafven de tilbedja beständigt hvarandra, dessa älskande 
»makar; oaktadt stenen som betäcker dem, tror man sig 
»ännu höra kärleksfulla och Ömma suckar; luften genljuder 
»af deras ömma toner, och det klagande Echo återuprepar 
»från alla håll: Heloisa! Abelard! Abelard! Heloisa! 

»Historiska uplysningar ölver denna grafvård — Abelard 
»dog och jordades i Prioratet Saint-Marcel de Chdlon-sur- 
»Saöne den 21 April 1142. Samma år i November, lät 
+Pierre de Cluny, kallad le Vénérable, hemligpn bortföra 
»hans kropp, och skickade den til Heloisa i Paraclet (et 
»böne-kloster der hon var Abedissa.) Hon nedsatte lik— 
»kistan i et kapell, som Abelard sjelf låtit inreda och som 
»kallades: le Petit Mouscier. En del af denna grafvård 
»gick in i kapellets skepp, och den andra i Nunnornas 
»chor. Heloisa dog vid 63 års ålder, Söndagen den 22 
»Maj 1163. Kroppen blef på hennes begäran förenad med 
»hennes älskares. Ar i497 bortfördes denna gemensamma 
»grafvård ifrån le Petit Moustier in i klostrets stora kyrka; 
»men de aflidnas ben skiljdes åt, och man gjorde deraf 
»tvenne grafvårdar, en vid hvardera sidan af choret. Är 
»1630 lät Marie de la Rochefoucault ställa begge grafvår- 
»darne i et kapell kalladt: la Chapelle de la Trinilé. 
»Ändtligen, år 1776, fattade Madame Pioye de la Boche- 
»foucault det beslut, at upresa et nytt Monument til de 
»begge älskandes minne, hvilket likväl icke blef färdigt 
»förr än efter hennes död år 177g.« 

— ■ i* •:* o •> ■■ ■ - — 

Om vår tids håg för läsning. 
(Insändt.) 

Tii styrka för den sats jag försvarade vid vår 9ista sam- 
manvaro , at man i alla tider klagat öfver bristande håg 
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för böckers läsning, och at Bokhandeln för 50 år sedan 
icke var lifligare än nu, tar jag mig den friheten öfver- 
sända afskrift af et bref hvilket redan för et och trettio 
år sedan (d. 12. Nov. 1792) är tryckt uti Ectra Posten, 
och väl torde förtjena at åter tryckas i Tit. Magasin, på 
det det gamla ordspråket måtte sannas: ingen ting nytt 
under Solen , och til bevis för mitt påstående at verlden 
är och blir som den alltid varit. 

»Utdrag af et bref från Landet. 

»Med miljoner tacksägelser ifrån Hans och Hennes 
»Nåd, återsändes nu med Skepparen N. N. sjövägen til 
»Stockholm den lådan med artiga Böcker, som Tit. enligt 
»sitt goda löfte under vistandet här i somras, då Herrskapet 
»var så nödstäldt på Lecrure, hade den godheten at skicka 
»dem til låns här på Landet. Herrskapet befaller mig säga, 
»at det är Tit. på det högsta derföre obligeradt, emedan 
»ingenting är så fasligt för både Hans och Hennes Nåd , 
»som at vara utan interessant Lecture , hvilket gemenligen 
»annars händer här på Landet, hvarest man ej kan ha til- 
»gång derpå, som i Stockholm. Herrskapet ber at Tit. ville 
»vara så gunstig och med första skicka dem några andra 
»likaså nöjsamma Böcker, til så stort antal soni möjligt är, 
»för de långa höstqvällarnas skull.—Hvad det andra sqvall- 
»ret anbelangar, hvarom Tit. apart skrifver mig til, som 
»skulle en del al Böckerna hafva farit illa genom bruket, 
»ja äfven gått i starkt lån ibland grannarna , så får jag, 
»efter Tit. ber mig just vara uprigtig, derpå svara, at sådant 
»är den största osanning i verlden, förmodligen upfunnen 
»al någon Herrskapets ovän; hvilket jag så mjcket mera 
»kan försäkra, som lådan med Böckerna (oss emellan sagdt) 
»stått, allt sedan den anlände, i min karnmare under sän- 
»gen , och nästan aldrig varit framtagen, ja knappt en Bok 
»deraf öppnad, utom en Torne af Bobertson , hvilken legat 
»på Hans Nåds bord med et märke uti, som visst aldrig 
»bhfvit flyttadt fram eller tilbaka. Det endaste som jag 
»måste vidgå, elter jag ej vill neka til det som sant vara 
»kan, är det, at Hans Nåd sjelf, strax vid lådans ankomst, 
»tog bort af hvarenda Bok alla de äldre och nyare Fransy- 
»ska Gazetter hvan de befnnnos invefklade, hviika, sedan 
»de blilvit af mig efter tidens ordning lagde, samt af Kloc- 
»karen i Socknen inbundne, Herrskapet sedan med allra- 
»största nöje genomläste samt äfven leuinat til lån ibland 
»Socknens grannskaper. Men af sjelfva Böckerna har, så 
»sant jag är ärlig, intet blad blifvit vidrördt, mindre skadadt. 
»Sådant hade ju också varit ganska illa gjordt, då Böcker- 
»na, som jag hör, skola vara högst interessanta , och äro 
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»dessutom rätt vackert inbundna. Tit. kan sjelf tänka 
»huru välkomne de omtalta Franska Gazriiter varit, flå 
»Hennes Nåds köttsliga Cusin , som sedan kriget vistats 
»utrikes, och just korn hem den första aftonen då Lecturen 
»deraf skedde, icke bbjf emottagen , emedan Herrskapet, 
»för at ej störas dervid , sade sig bortresta ; utan måste 
»han komma igen den andra dagen. Ja sjelfva Inspectorn 
»fick iivarken den aftonen eller morgonen derpå tala vid 
»Hans Nåd i gårdens angelägenheter, hvaröfver han myc- 
»ket knot ide. Hans Nåd ber mig säga, at han för tidernas 
»knapphet besinnat sig angående det öfverenskomna Bok- 
»köpet af den Ekonomiska Dictionnairen och andra före- 
»slagna mindre nödvändiga Böcker; han anhåller i det stäl- 
»Iet blott at N. N. täcktes draga omsorg om förskaffandet 
»af alla slags utländska Gazetter, som handla om Fransyska 
»Händelserna , hvartil penningar skola öfverskickas. Hvad 
»den lilla nya Boken om Svenska Jordbrukets Historia be- 
oträffar, som Hans Nåd fick skickandes för vid pass åtta 
»dagar sedan, så tackas derföre oändligen. Hans Nåd säger 
»den vara ganska väl och moget skrifven, och har redan 
»läst, jag tror intil fjerde sidan deraf, samt finner ämnet 
»oändligen interessant; önskandes at våra Författare icke 
»ville spara deras möda , för at med dylika vigtiga saker 
»uplysa vår lärgiriga Allmänhet. Förblifver &c.'« 

—-—oaoooooooooo—— 

Fl. IQ. 

Den husliga stillheten. 
sJ 

Parodi. 

i hafva i Femte Argången af Konst- och Nyhets-Maga¬ 
sinet lemnat en utförlig ägtenskaps historia , och slutade 
den med en gammal ungkarls dagbok. Närlagde Planche 
kan anses som et bidrag dertil, eller rättare sagdt, är resul¬ 
tatet af gamla ungkarlars öde, hvilka för sent inse den 
brydsa-mma belägenhet hvaruti de befinna sig på gamla da¬ 
gar, när deras legda följeslagerska, med förlusten af ungdom, 
fägring och de retande behagen, förvandlats til en elak, 
envis och trätgirig käring med anspråk at bli fru i huset, 
och utan moral, upfostran eller aktning för convenans, vill 
genomdrifva sin plan at på sistone blifva en — ärlig hustru. 
Vi äro vänner af giftermål, och om de på långt när icke 
alla ku nna kallas lyckliga, om de, beskådade bakom säng¬ 
gardinen, äro klander underkastade, äga de dock et afgjfndt 
företräde framför dessa ungkarls-lif, dem yi aldrig sett slu- 
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tas utan ledsnad och ånger. Må vara at man i valet af 
den ägta mak.au äfven gör stora misstag, at Fru de Genlis 
har rätt då hon säger: »Man enthusiasmerar sig för hjältar 
»och stora män, så länge man icke lefvat i deras inre; man 
»trodde dem i menskligt hänseende i ailt öfverlägsna , ty 
»t?nthusiasmen gör sådana slutsatser; men betraktade på 
«nära håll kommer man ur sin vilfarelse, och vår beundran 
»kallnar. Sådant är förhållandet äfven med kärleken : före- 
»målet som man älskar, är utan fel , det är en fullkomlig 
»varelse, et väsende ensamt i sitt slag; man är i denna 
»tanka tils man tilbringat sex månader, kanske mcijligen, 
»ett eller två år tilsamman, sett det hvarje stund, hvar time 
»utan hinder eller tvång. Också (äfven för den mest sen- 
»timenlalt bedragne) gifves det ingen verklig passion än 
»den olyckliga som blott til hälften genomskådat föremålet. 
»Poeterne hafva haft orätt at gifva kärleksguden en bindel 
»för ögonen: han är icke blind, men han ser blott til half- 
»ten; han vill blott se för at beundra, och hvem kan med 
»hänryckning beundra allt, när inan tydligen ser allt? 
»Kärleken är en förtjusande dröm, endast skapad af inbili— 
»ningen; den kan icke umbära en synvilla, den omfattar 
»icke med hänryckning annat än chiinerer ; ju mera oför- 
»ståndig den är i sin väntan, ju mera häftig och sublim är 
»den, och derigenom at den är oändelig i sina förhoppnin- 
»gar, är den et intet i verkligheten.« Vi för vår del hata 
detta ungkarls-lif, som icke frikallar ifrån allt det oange¬ 
näma af et olyckligt ägtenskap, men deremot aldrig äger 
det verkliga, rena behag, eller tilfredsställelsen af et lyckligt. 

Det är denna åsigt af giftermålet som föranledt när- 
lagda Planche, den tecknaren kallar en Parodi på den 
husliga sällheten och en motsats af följande rader utur 
tvenne kända Skaldestycken öfver detta ämne : 

Se der denna Maka, som svor at til döden 
Förena med hans sina jordiska öden ; 
En tröstande engel, hon räcker sin hand , 
At blomsterströ banan han dömdes at vandra ; 
Och se hur förtroligt de stöda hvarandra 
På sluttningen ner til förgängelsens strand ! 

Stor är hennes trollkonst , at muntra och skona, 
At äfven de mörkaste stunder försona, 
ti vad vällust för tvenne likstämmiga bröst, 
At bära hvar glädje, hvar smärta gemensam! 
Den känner ej du, som, förgäten och ensain, 
Skall berga din skörd från din Ödsliga höst. &c. 

af Kulxbtiv g. 
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Frid ät et jordiskt tjäll, der Himlen redan börjas! 
Frid åt de sälla två, som i dess hägnad bo, 
Och styra der sin verld och söka der sin ro ! 
Af dem en flyktad tid med ånger ej skall sörjas r 
Af dem en osedd tid med oro ej skall spörjas : 
De på en mild Försyn — och på hvarandra tro. 
Kring den», kring deras fjat, de goda englar vaka, 
För dem , til höjden gå de godas böner opp ; 
Med lugn, med tröstligt lugn, en hvar af dem tilbaka 
Skall skåda, tacksamt rörd, på et fullbordadt lopp, 
Och trycka vännens hand, och se til Gud med hopp, 
Och saga : hvar går jag — går jag ulan min maka? 

Wallin. 

Parallel emellan Fransyska och Spanska 
Fa tion en. 

Fransmannen äter soppan til första ratten: Spanioren 
steken; Fransmannen slår vatten i vinet: Spanioren vin i 
vattnet; Fransmannen talar gerna medan han sitter vid 
bordet: Spanioren säger vid det tilfället aldrig et ord; 
Fransmannen promenerar efter måltiden : Spanioren sätter 
sig åtminstone .om han icke sofver; Fransmanuen färdas 
fort på gatorna antingen gående eller ridande : Spanioren 
går alltid allvarsamt och stadigt ; Fransmannen, för at göra 
tecken åt någon ^t komma til honom, höjer handen och 
återför henne mot ansigtet: Spanioren, för samma ändamål, 
sänker sin hand och fäller henne ned mot fotterna; Frans¬ 
mannen sätter icke värde på sin älskarinnas favörer om 
de icke äro kände, åtminstone af hans vänner: Spanioren 
finner ingenting ljufligare i kärlek an det hemlighetsfulla 
deraf; Fransmannen talar endast om det närvarande; Spa¬ 
nioren om det förflutna; Fransmannen begär almosor un¬ 
der tusen förödmjukelser så väl i åtbörder som ord: Spa¬ 
nioren, med gravitet, åtminstone utan låghet då han icke 
öfvergår til Öfvermod (arrogance); Fransmannen, i stort be- 
hof, säljer allt utom sin skjorta: Spanioren gör sig allra- 
först af med den, men behåller hais-kragen, värjan och 
käppen intil yttersta stunden. 

L uxe- a rti kla r. 

Platina blir allt mer och mer på modet. Snusdosor, rÖ- 
kelse-kar, gafilar och skedar, knifskaft, punchebålar , äio 
nu af Flatina. 
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Herrarnas käppar äro nuförtiden försedde med knap¬ 
par, som tillika tjena til snusdosor; en sådan käppkuapp 
är antingen af guld, agat eller bernsten. 

Til elegancen af et väl monteradt hus hor, at förstugan 
och trappan äro decorerade : förstugan bor kunna stängas 
med glasdörrar af matt sli.padt fönsterglas; bänkarne böra 
vara öfverdragne med sammet; i hörnen böra stå Statyer 
och omkring väggarne pomeransträd eller andra rara plan¬ 
tor i magahoni-lådor; midtpå golfvet bör vara inlagd en 
rosett af mosaik , och i taket en fågel målad al fresco , 
hvars näbb håller tre förgyllda kedjor hvari en bronze lampa 
hänger. Ofra delen af trappans ledstänger bör vara af po- 
leradt jern med ornamenter af förgyld koppar, och nedra 
delen af citronträd; midtpå sjelfva trappan bör den vara 
klädd med sex qvarters bred golfmatta och vid sidan af 
hvaje trappsteg bör finnas vaser af marmor eller bronze, 
fulle med blommor, samt slutligen tvenne bronze-lampor, 
likhet med förstugans , hänga i taket. 

Pl- 20. 
Fyra Mode-Costymer för Damer. 

Fig. i. Krusflorshatt med sidensars band och blommor 
formerade som aigretter. Klädning af gros de Naples gar¬ 
nerad med rullar, puffar och blad af sidensars. Schalett 
af spetsar. Hvita handskar och skor. 

Fig. 2. Fransysk Costym för Brudar. Bart hår med 
en spets-slöja och en guirlande af pomerans-blommor (de 
svara i Frankrike emot myrthen hos oss) ; klädning gjord 
som blouse af broderad tyll, garnerad med tvenne remsor 
af spetsar öfverst kantade med sidensars-musslor. Hvita 
handskar och skor. 

Fig. 3. Sidensars hatt. Klädning af Barége-tyg med en 
yfvig garnering af samma tyg i tvenne rader, sådan som den ses 
på ärmen. Långschal af barége-tyg. Hvita handskar och skor. 

Fig. 4* Hatt af glansigt krusflor med strutsfjädrar. Kläd¬ 
ning aF barége-tyg garnerad med fem rader veck och gula 
silkes-snören emellan, i samma färg med lifgördeln och hat¬ 
ten. Svart tyll eller spets-schal. Hvita handskar gula skor. 

Rättelse. 

I föregående N:o IV. sid. 3i raden 20. stär: Faisant la diete ; läs: Faisant diete• 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Caue Deleen, i825. 
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N:o VI. 

iEagastn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

December Månad 1823. 

Pl. 21. 
Den såkallade Stafsten i Skytts härad och 

Maglarps socken. 
Insändt. *)* 

Tii uplysning och förklaring af anledningen til denna min- 
nes-sten, torde vi til en början få anföra et utdrag ur Nor¬ 
bergs Carl XII:s historie, 2 Del. sid. 535» och följ. 

«Sedan belägringen af Stralsund vid början af Dec* 
1715 hade fått en ofördelagtig vändning för de belägrade, 
rådde man Konungen at icke envist vilja försvara den 
längre, och han samtyckte slutligen at fara Öfver til Sverige 
medan årstiden det ännu gjorde möjligt. Den 11 Dec. kk 
2 om morgon gick Konungen i en slup, åtföljd af General- 
Adjutanterne von Rosen och Diiring samt Kammarpagen 
Manderstjerna. Inom en time sutto de fast i isen, H. M. 
steg på en jagt en half mil, men sedan gick han åter i 
slupen. Tils 12 middagen skot fienden ouphörligt , mea 
skadade ingen, blott på jagten 10 man, &c. — Mot mid¬ 
dagen kom Konungen til Jellen, 2 mil ifrån Stralsund, 
och gick om bord på Last-Galioten eller Pråmen Hvaltisken. 
Denna råkade på grund, men kom åter lös, hvarefter den 

*) Redactionon hembär sin uprigtiga tacksägelse til Insändares 
af denna teckning. Hon har ofta gifvit sin önskan tiikäuna 
et kunaa få dylika bidrag, för at göra dess Månads skrift sä 
inhemsk som möjlig; och derigenom öka intresset för Läsare 
I särskiha landsorter; men den har sällan fått fägna sig af ea 
beredvillighet af detta slag, som så väsendtligen skulle öka 
Månadsskriftens begårlighet; bidrag, hvilka vid utg:fvandet 
voro påräknade och hvarom Redactionen förnyar sin anhållas 
hos Allmänheten. 

Första Årgången. F 
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ankrade pa Konungens ordres, på det folket, som var wW 
mattadt, måtte få hvila. Kl. 12 om natten lyftes ankar och 
Hvalfisken gick med någorlunda sydost vind , och ställde 
sin kosa gerad på Ystad. Följande morgon vid dagningen, 
var han allenast 4 mil från landet, men vädret begynte 
kasta sig af och an, tils det med et snö-slagg lade sig all¬ 
deles inemot middagen, då den dubbla slupen Snappopp , 
kom honom med en nordost kul til mötes. H. M. lät sig 
behaga at stiga derpå, men vinden var contrair, och sprang 
compassen rundt om, til kl. 12 om Datlen , då et östan¬ 
väder gaf vederbörande anledning at ställa cursen til Skån¬ 
ska vallen och Trelleborg, hvarest man på en half mil när, 
kastade ankar kl. 4 oni morgon den 13 Dec. Kl. 6 lät H. 
M. satta sig i land, och gick til fot med sin lilla Suite sjelf 
femte genom staden , utan at gifva sig kunnig hvem han 
var. Strax utanföre fingo de hvar sin skjuts-vagn, hvarmed 
de åkte til närmaste gästgifvaregården vid Ystad. Der satte 
H. M. sig til häst, och kom eftermiddagen kl. 3 väl och 
lyckligen til Ystad och samma qvarter, som hän Anno 1700 
in Octobns innehaft och häfdat.o. 

Til åminnelse af denna Konungens återkomst til Fäder- 
landet, efter så särskilta märkvärdiga och nästan vidunder¬ 
liga händelser för en Svensk Konung, lät LandshÖfdingen 
Baron Carl Adlerfelt *) 1768 upresa denna såkallade Staf- 
sten med den derå befintliga inskriften, hvarvid likväl et: 
skrif-fel lär hafva insmygt sig i anseende til den 23 Dec.; 
ty efter nya stylen var det den 25 Dec. d. ä. den 13 gamla 
stylen; kanske äfven at denna miss-skrilning är blott teck¬ 
narns, emedan inskriften af ålder och länge saknad förbätt¬ 
ring är afvittrad och mosslupen, äfven som på piedestalen 
flera stenar äro utfallne om hvilkas restaurerande den nu 
varande LandshÖfdingen i Malmöhus Län redan lär hafva gått 
i författning. Stafstenen är belägen vid sjösidan å Maglarps 
bys ägor, sjelfva stenen 3 alnar hög och 11 tura tjock af 
telgstens art. 

Tjugo alnar öster från förenämnde sten finnes äfven 
uprest en annan ohuggen och synnerlig vacker Granit-sten, 
dock utan någon inscription ; men troligen lär vara ditsatt 
Strax efter Carl XII:s landstigning der vid redden. 

*) Denna Friherrliga Ätt, introducerad 1720, utgick med Ge¬ 
neral Majoren och LandshÖfdingen i Malmöhus Län Baron Carl 
Adlerfelt, aom dog i Malmö 1769 d. ao Januari, utan Söner. 
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Pl. 22. 

Tokroliga Spel-kort. 

A.llt sedan upfinningen af den första kort-lek, i ändamål 
at dermed roa en svagsint, Konung Carl VI. i Frankrike, 
har man ofta gjort försök at ändra dessa tecken och figu¬ 
rer, eller införa andra, hvilket, med undantag af Spanska 
spel-korten, sällan skett med framgång, och det tyckes 
vara en förkärlek för de primitiva formerna, at man helst 
bibehållit dessa terken, som, ifrån at dermed roa en svag- 
sint , hafva gjort sä mången förnuftig til en tok. Af all* 
variationer i detta slag hafva likväl de spel-kort, som ut¬ 
kommit i Tubingen efter Osianders teckningar, (a#f dem vi 
lemnat åtskillige i Konst- och Nyhets-Magasinets Årgångar^ 
och hans efterhärmares, utmärkt sig förmånligast genom et 
eget genie , en i sanning förunderlig fintlighet at införlifva 
de enformiga tecknen med tankan på en bild, hvartii de 
synas såsom nödvändige, eller hvarmed de utgöra et helt. 
Ifrån en annan synpunkt betraktade, hafva i Paris utkom¬ 
mit spel-kort under namn af: Cartes bouffonnes, hvaraf 
vi här meddela fyra stycken. De hafva för afsigt, at med. 
bibehållande af de gamla kortens tecken, endast roa genom 
deras groteska figurer, utan sammanhang med sjelfva koT«* 
tet och deras ändamål; de skulle kunna umbäras, men är<* 
nu anbragte derpå, för at kunna begagnas til vanliga spel¬ 
kort. Såsom någon ting nytt, hor det inom vårt område,, 
och Redactionen har trott det kunna roa Läsarn at med¬ 
dela några deraf, fast icke i en illuminerad Planche i lik¬ 
het med originalet; men for öfrigt ganska troget copierade. 

De ämnen uplinnaren valt til dessa spel-kort, tilhÖrfc 
Frankrike, och äro nästan blott charakteristika hos Frans¬ 
männen, hvarföre de torde behofva någon förklaring for 
et Svenskt publicum. La mére la joie, som vi torde få 
Öfversätta med Mor Glader, är en ståndmånglerska , une 
dame de la Halle; dessa fingo under franska revolutionen 
cd viss rygtbarhet genom deras tåg til Versailles och do 
excesser de utöfvade under anförandet af les enrages, hvilkil 
til en del voro karlar förklädde til månglerskor. De äro 
talrika i Paris, sitta och sälja sina varor eller vegetabilier 
på torg och i gathörn , alltid med et fyrfat eller lerkäril 
med kol under sig , höst och vinter, och äro i allmänhet 
glada och spraksamma ; men deras hela sätt at vara svarar 
mot månglerskornas i alla länder , icke en gång våra rod- 
darekäringars undantagit. Mor Glader, hvars yrke är At 



sälja strumpor, tycks roa sig åt en förbigående gammal 
Ultras i samtal med en Hebraicus. 

Klöfver tria La marmotte, murmeldjuret, et slags djur 
som visas för penningar af Savojard-gossar eller Flickor, 
hvarfore älven på skämt i Frankrike en liten flicka kallas: 
2me marmotte, som svarar emot det hos oss brukliga ut¬ 
tryck: en flickstump. Hela sällsamheten af detta spektakel 
inskränker sig dock i framvisandet af djuret under det Sa- 
Yojarden hoppar och sjunger, stundom låter det klättra 
npföre en käpp, såsom här på Planchen, hvarefter han eller 
hon återstoppar det i lådan för at genast på et annat ställe 
för några styfver visa det under uprepande af samma visor. 
Mediertid hafva dessa Savojard-barn stundom någonting 
interessant och barnsligt behagligt, som gör at de med 
Välvilja bemötas och hafva sin föda genom sin marmotte : 
ty fattigdom är första motivet til deras utvandring och 
(denna födkrok. 

Utan at veta om M:r Crouton på spader nia är en 
Verklig person ur något lustspel, någon farce, ell^r blott 
et öknamn på en dålig målare såsom hos oss: Suddberg 
eller Kluddström, hafva vi trott följande verser ur Bref- 
Intrigen (Komedi af Fabre d’Eglantine) vara användbara , 
och vi anföra så mycket hellre en strof derur, som den 
återkallar i minnet så väl Hr Remmers lyckliga Öfversätt- 
ning, som Hr Hjortsbergs oöfverträffliga talang vid före¬ 
ställandet af Fougéres roll: 

Fru Fougére. 

Hvad liknöjdhet! .... Fougére! Nu ser man hur fatalt 
£)u fortfar med det slag af målning som du valt.J 
Jag säger: önskar du forkofra dig, må bätter, 
Så använd din talang i nyttigare slag, 
Och gör dig så gemen at måla blott porträtter. 
Mitt råd blir aldrig hördt. »Hvad! en artist som jag! 
Nersatta sin talang!« se så är alltid svaret. 
Sätt ner den, och blif rik. Se den der kluddarn då, 
Som gör porträtterna du hjelper händer på , 
Med armar til, din narr, för en riksdaler paret, 
Hur blomstrande han är; han lefver i en sväng, 
Han har sitt equipage , sin våning .... 

Fougére. 

Den vill jag inte ha til dräng en gång. 

Fru Fougére. 

Kan du tiga ? 

Til dräng ! 
Du i)ar ju knappast råd at hålla oss en piga & c 
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M?r Flic Flac på ruter sjua, är namnet på hufvudper- 

sonen i Balletten Dansvurmen, la Dansomaniey och teck¬ 
narn tyckes hafva lyckats ; det är en ägta dansmästare til 
utseende och ställning. Hans instructioner tyckas likväl 
vara af et högre slag, ha en sublimare lyftning. Hans eléve 
gör dessa coupéer, som i balletten göra en så förträfflig 
effect, och fast de just icke äro graciösa för Damer, åtmin¬ 
stone visa en ledighet i deras kropp som förvånar, men är 
et intet hos en trädocka, hvarfore den också väcker obe¬ 
hag; mediertid då de utgöra basen af en solo, en pas seult 
vilja vi förena oss med Allmänheten, som applauderar dem 
med enthousiasm. 

Slutligen kunna vi icke underlåta nämna, at en kort¬ 
lek af detta slag är under arbete och lärer utkomma til 
Julmarknaden, med illuminerade plancher i et vackert fo¬ 
deral til et ganska måttligt pris, hos Bokhandlaren Probst. 

-♦2kO^ ^ 

Irus, 

En Lucianisk berättelse, af G. TV. Rabener, från Tyskan. 

IruSy den Öfvergifne Irus, hvars föda bestod i vatten och 

bröd, klädnad i en trasig kappa, och bädd i en kärfve 
halm, blef på en gång den lyckligaste mepniska under 

solen. 
Försynen ryckte honom ur stoftet, och satte honom 

Vid Furstens sula. Han såg sig i besittning af ofantliga 
skatter. Hans öga blef orörligt vid ovanan af guldets glans. 
Hans palats var vida prägtigare utsmyckadt än Gudarnas 
tempel. Purpur och guld voro hans sämsta klädnad, och 
hans bord kunde man med skäl kalla en sammansättning 
af allt hvad människornas vallus*ga sorgfällighet hade ut¬ 
studerat til smakens förnöjande. En oräknelig mängd smick¬ 
rande beundrare följde honom öfverallt. Bevärdigade han 
någon med en bevågen blick, så höll man redan den för 
lycksalig, och den som fick kyssa hans hand, syntes alla 
afundsvärd. Vid namnet Irus trodde han en beständig 
förebråelse vara fästad för hans fordna fattigdom; han 
kallade sig således Cerannius eller den blixtrande, och allt 
folket jublade öfver denna ädelsinnade förändring. En skald, 

hyilken förut af förakt endast hade kallat honom den fat- 



tige Irus, denne hungrige skald uptäckte en sanning, som 
intil dess hade varit alla obekant; men nu med et smick¬ 
rande bifall antogs af alla: Jupiter hade förälskat sig i Ce- 
rannii moder, och, förvandlad i en oxe, fått njuta hennes 
kärlek; numera byggde man honom altaren; man svor vid 
hans namn , och presterne voro sysselsatte at i offerdju¬ 
rens inelfvor finna det den store Gerannius, denne Jupiters 
dyrkansvärde son , var hela Itakas enda stod. Toxaris , 
hans fordna granne, hvilken lyckan, en outtröttlig flit och 
eu förnuttig sparsamhet hade gjort til en rik man , var 
första offret för hans otyglade begär. Han hade redan, då 
han ännu hette Irus, afundats honom , och nu var det tid 
at han lät honom känna hvad den förmår, hvars fader för 
åskviggen. Vittnen upträdde, som påstodo at Toxaris hade 
nekat Gudarnas tilvaro , plundrat Templen, skymfat Pre¬ 
sterne och genom orättfärdig egendom ökat sina skatter. 
Han blef kastad i fängelse och dömd til en neslig död. 
Hans förtviflada maka , hans oskyldiga barn kastade sig 
med tårar til den känslolösa tyrannens fotter; men för- 
gäfves. Toxaris måste dö, och alla hans anförvandter 
bragtes til tiggarestafven. Irus blef hans enda arfving. Än¬ 
nu felades något i hans lycksalighet. Han ville förmäla 
sig. Landets förnämste eftersträfvade at komma i hans 
slägtskap. Menippus ensam var så lycklig, at Irus kastade 
ögonen på hans dotter Euphorbia. Han hoppades at ge¬ 
nom en närmare förening med den rike och ansedde Me¬ 
nippus ännu mer stadga sin lycka; och Euphorbia var nog 
skön för at intaga hans hjerta. Hennes lockiga hår, hen¬ 
nes höga panna, hennes eldiga Ögon, hennes retande mun, 
hennes förtrollande barm, hennes majestätiska gång, kor- 
teligen, hela hennes gestalt hade fjättrat den högmodiga 
Irus, och alla skalder på Itaka svuro, at Venus mer än 
en gång hade varit svartsjuk på denna skönhet. Jupiters 
höga son skyndade at kyssa sin älskade. O! sade han, i 
det han ville omfamna henne, o, huru säll. 

Här vaknade Irus; hans lycksalighet hade endast varit 
en dröm. Han låg ännu på samma halm, hvarpå han i 
går hade lagt sig, under samma trasiga kappa, hvarmed 
han hade höljt sig. Ceran lius var försvunnen, och den 
oskyldige Toxaris lefde än au. 

OOOJOOOOO00 
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PL 23. 

Sy-mönster. 

Dessa Sy-monster äro ämnade at begagnas i hornen af 
näsdukar och innebära tillika inom mönstret, ägarens namn. 
At dessa namn således kunna ombytas med bibehållandet 
af mönstret, torde icke behofva nämnas; men vi hafva 
trott tendensen af .en Månads-skrift för Konst, Nyheter 
och Moder liksom fordra at utsätta dem, som för det när¬ 
varande äro de mest kära för Scandinaverne. 

PL 24. 

Mode-Nyheter från Paris. 

X Mode - Magasinen Hnnas fruntimmers-hattar gjorda til 
hälften af sidensars och oskuret sammet i tvenne olika fär¬ 
ger såsom reseda och blått, carmelite och hvitt; kullen 
deraf är låg, men skärmen bred. — Skärp af barége tyg i 
blått (turkos-blått) med hvita ränder, begagnas af coéförerne 
til turbaner i större sällskap; skärpets båda andar falla 
ned på Örat. Til dessa turbaner nyttjas stora hårbubblor 
vid tinningarne, stundom ligger håret helt slätt, såsom när 
det kallas: ä la vierge. För öfrigt nyttjas i allmänhet 
yfviga hårlockar, hvilka icke allenast gömma tinningarne, 
utan äfven hela pannan , stundom nästan skylande ögon¬ 
brynen. — Manteau de Socrate är en ny mode-färg stö¬ 
tande i grått, hvilken i synnerhet nyttjas til klädningar 
af gros de Naples; de Öfriga brukliga färger äro rosa-rÖdt, 
turkos-blått oeh auricula-gult. — Man har redan fått se 
peliser och kappor af åtskilliga slag sidentyg och coating, 
med Skottska garneringar och fodrade med samma slag. 
Afven omtalas et slag pelis-kappor, som Damerne tänka 
nyttja i vinter, blott ämnade at kastas öfver axeln i lik¬ 
het med husar-pelsarne, och hvilka skola få rakskurna hän¬ 
gande ärmar som de. 



Mode-Costymer för Damer och Barn, 

Fig. i. Rot-hatt. Blouse af cambrik garnerad med 
genombrutna trekanter eller tungor kallade dents de loup, 
•Skärp af breda band. Hvita handskar, blå skor. 

Fig. 2. Bonnet af pressad gaze. Cambriks klädning 
med små puffar i lorm af blad. Lif med små tungor och 
en pelerin krage. Gula handskar, svarta skor. 

Fig. 3. Klädsel för et barn af 4 til 5 år. 

Anmälan. 
Samtlige prenumeranter på halft år erinras, at sednare 
hälften af prenumerations afgiften bör erläggas innan Sjunde 
Häftet kan utbekommas. — Som missförstånd ägt rum af 
Reqvirenter i Landsorterne, i anseende til. de Exemplar 
som med posten fortställas, får Redactionen härigenom til- 
kännagifva, at Post-Contors Secreteraren vid Kongl. Gener. 
Post - Contoret i Stockholm, Herr H. G. Utterbeck, är 
Redactiomens Gommissionär, och at när Reqvisitioner stäl¬ 
las til honom, icke något missförstånd eller dröjsmål ägt 
eller äger rum. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Delben, 1825» 
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N:o VII. 

iRagasttt 
för Konst, Nyheter och Morlei. 

Januari Månad 1824. 

Pl. 25. 

Minnesvård öfver Carl von Linné. 

T\edactionpn upfyller härigenom et löfte, som den gifvit i 
N:o 42 af Konst och Nyhets Magasinets Femte Argång, at 
lemna en teckning af y t Monument öfyer den stora Linné, 
hvilket Ståthållaren, Ofversten och Riddaren von Gerdten 
låtit upsätta på Aholmen, lydande under Ekeby herregård, 
hvars ägare han är. Vi hafva således trott det vara mest 
passande at nu lemna denna teckning, utsökt väl graverad, 
sedan Herr Professor Adam Afzelius jayligen utgifvit sitt 
interessanta arbete: Egenhändiga Anteckningar af Carl 
Linnceus om sig sjelf, med anmärkningar och tillägga för 
at sätta ägarne af detta verk. i tilfälle at rikta det med 
ännu en Planche, utförd af samma skickliga hand som 
graverat utsigterne af Råshult och Hammarby *). 

Vi återkomma til sjelfva Monumentet, beläget nära in- 
til stora landsvägen vid den såkallade Mellansunds färja. 

Under en lummig gammal Alm står denna enkla an¬ 
språkslösa minnessten på en kulle, omgifven af en mängd 
inhemska och utländska träd och växter (hvilkas upräk- 
nande här skulle blifva för vidlöftigt), hvarpå äfven den 
vackra inscriptionen alluderar: 

CarolO a Linnée. 

Sr QUAERAS 

Monumentum 
ClRCUMSPICE. 

*) Redactionen har trott sig, för denna gången, böra göra et 
undantag och äfven lemna Allmänheten särskilta aftryck af 
denna Planche, hvilka , på velin-papper in 4:o eller samma 
format som Hr Professor Afzelii arbete, erhållas hos Redac¬ 
tionen för 24 skill. 6:co stycket. 

Första årgången. G 
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Hvilken vi torde kunna öfversätta sålunda: At Carl von 
Linné. — Söker Du et Monument? Skåda omkring Dig; 
hvarigenom ägaren ganska sinnrikt instämt med inskriften 
på Linnés minnesvård i Upsala Domkyrka: Botanicorum 
Principi (Botanikens Furste). — Det är förtjenstfullt af 
en enskilt man , at, lifvad af sin patriotism , mindre råd¬ 
fråga sina tilgångar än tilfredsställelsen at, äfvcn i sin mån, 
hedra den sanna förtjensten. 

PL 26 och 27. 

Gustaf IL Adolph i slaget vid Slum, 

den 17 Juni 162g. 

J)et Franska så väl som andra Cabinetter, upskrämde af 
Österrikes så fruktansvärdt tiltagande magt, arbetade på 
freden mellan Sverige och Polen. Båda Rikenas sändebud 
möttes också, och det flera gånger; men småagtiga tvister 
och ofta blott ceremonielet afbröto åter uriderhandlingarne. 
Sedan Kejsaren besegrat protestanterne och Konungen i 
Danmark, hoppades Sigismund på kraftigt understöd; var 
således liknöjd om en fred, mer önskad af polska senaten 
än af honom sjelf. Spanien hade nu förskjutit en ansenlig 
penningesumma, och om sommarn 162g stötte vid Neuburg, 
under Arnhims befäl, en ansenlig Österrikisk styrka til 
polska hären. 

Nästan vid samma tid återkom Gustaf Adolph til Preus¬ 
sen , med den fasta föresats at, ehuru underlägsen, afgora 
fälttågets öde medelst en hufvud-drabbning. Arnhim hade 
Wallensteins befallning at antaga den , likaså den polske 
fältherren. Snart infann sig tilfälle dertil vid Stum den 17 
Juni (d. 5 nya stilen.) Men Gustaf nödgades göra första 
anfallet under mindre gynnande omständigheter. Den unge 
Rhengrefven Otto Ludvigs ungdomshetta förledde honom 
at, emot Konungens uttryckliga befallning, hugga in i pol¬ 
ska rytteriet. Bistånd blef nödvändigt, och med egen lifs- 
fara frälste den hjeltemodige Konungen sina Svenskar från 
fÖrderfvet. Han sjelf råkade midt ibland fienderna. Redan 
hade en polsk Lancier fattat uti Konungens värj-gehäng, 
som han dock fick tilfälle at kränga öfver hufvudet, men 
måste lemna hatten i polackens händer. Denna hatt be¬ 
varades som et segertecken, och förärades den rygtbara 
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Hvilken vi torde kunna öfversätta sålunda: At Carl von 
Linné. — Söker Du et Monument? Skåda omkring Dig; 
hvarigenom ägaren ganska sinnrikt instämt nied inskriften 
på Linnés minnesvård i Upsala Domkyrka: Botanicorum 
Principi (Botanikens Furste). — Det är förtjenstfullt af 
en enskilt man, at, lifvad af sin patriotism, mindre råd¬ 
fråga sina tilgångar än tilfredsställelsen at, äfvcn i sin mån, 
hedra den sanna förtjensten. 

P1 26 och 27. 

Gustaf II. Adolph i slaget vid Slum, 

den 17 Juni 1629. 

Det Franska så väl som andra Cabinetter, upskrämde a£ 
Österrikes så fruktansvärdt tiltagande magt, arbetade på 
freden mellan Sverige och Polen. Båda Rikenas sändebud 
möttes också, och det flera gånger; men småagtiga tvister 
och ofta blott ceremonielet afbröto åter underhandlingarne. 
Sedan Kejsaren besegrat protestanterne och Konungen i 
Danmark, hoppades Sigismund på kraftigt understöd; var 
således liknöjd om en fred, mer Önskad af polska senaten 
än af honom sjelf. Spanien hade nu förskjutit en ansenlig 
penningesumma, och om sommarn 162g stötte vid Neuburg, 
under Arnhims befäl, en ansenlig Österrikisk styrka til 
polska hären. 

Nästan vid samma tid återkom Gustaf Adolph til Preus¬ 
sen , med den fasta föresats at, ehuru underlägsen, afgöra 
fälttågets öde medelst en hufvud-drabbning. Arnhim hade 
Wallensteins befallning at antaga den , likaså den polske 
fältherren. Snart infann sig til fäll e dertil vid Stum den 17 
Juni (d. 5 nya stilen.) Men Gustaf nödgades göra lörsta 
anfallet under mindre gynnande omständigheter. Den unge 
Rhengrefven Otto Ludvigs ungdomshetta förledde honom 
at, emot Konungens uttryckliga befallning, hugga in i pol¬ 
ska rytteriet. Bistånd blef nödvändigt , och med egen lifs- 
fara frälste den hjeltemodige Konungen sina Svenskar från 
förderfvet. Han sjelf råkade midt ibland fienderna. Redan 
hade en polsk Lancier fattat uti Konungens varj-gehäng, 
som han dock fick tilfälle at kränga öfver hufvudet, men 
måste lemna hatten i polackens händer. Denna hatt be¬ 
varades som et segertecken, och förärades den rygtbara 
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Wallenstein. Polackarne trängde sig, med en ovanlig för¬ 
bittring .endast til Konungfn , så at flere än en emottog® 
döden afj dess ogen hand. Nästan i samma ögonblick, och 
annu uta^i hatt, lattade en annan fiendtlig ryttare Konun¬ 
gen i armen, och hade troligen släpat honom med sig, om 
icke den tappre Erik Soop *) varit så lycklig, at med et 
pistol-skott döda den förmätne polacken. 

Sådan är den historiska berättelsen om denna märk¬ 
värdiga händelse, hvilken af Herr Professor J. G. Sandberg 
blifvit vald til ämne för en oljefärgstafla i~ aln hog och 2 
alnar bred, hvilken nu finnes i Herr Brukspatron N. Hol- 
termans vackra samling på dess egendom Forsby, hvilken 
tafla Allmänheten haft det nöje at se under N:o 48 på 
Akademiens Exposition 1822, och hvaraf vi härhos lemna 
en contur-teckning, oss benäget meddelad af Konstnärens 
egen hand. 

Vi äro fullkomligen ense med författaren til: Försök til 
ledning vid Konstarbetens bedömande, &c. då han yttrar: 
teckningen så af menniskor som hästar, anordning af dagrar 
och skugga , expression samt colorit är förträffligt och til-' 
fredsställande utfördt; men vi kunna icke förena oss med 
honom , at Konstnären »hade bort välja at låta Konungen 
vara betäckt, som sannolikt Ökat det pittoreska i framställ¬ 
ningen, ehuru det varit en afvikelse från den historiska 
sanningen.« Efter vår åsigt är det en fortjenst at Hr Sand¬ 
berg så noga iakttagit det historiska. Af samma skäl har 
han icke gifvit någon kuirass eller harnesk åt Konungen, 
emedan han allt sedan 1627 icke lärer hafva nyttjat den, i 
anseende til de tvenne blessurer Konungen fick, först emel¬ 
lan den 22 och 23 Maj 1627, då en Skans skulle stormas 
vid Danzig, och andra gången den 8 Aug. samma år under 
en recognoscering vid Dirschau. Kanske deremot är den 
anmärkningen mera sann, at rigtningen af Soopens pistol¬ 
skott tyckes förfela målet; men taflan är i det hela högst 
behaglig och förtjenar allt det rättvisa beröm hon erhållit 
af kännare och konstälskare. 

Konungen är i kyller, Soopen i harnesk och kyller 
samt Polacken i röd klädning. Konungens häst är grå, 

*) Erik Hansson Soop, hvilken af Konungen på Rikssalen d. 24 
Dec. 1627 blifvit dubbad til Riddare, var då Öfverst^ för 
Vestgötha Cavaleri. Han var född 1592 och dog i638, fyratio- 
sex år gammal. Var gift med Anna Jöransdotter Posse; men 
lemnade inga barn efter sig och är begrafven i Skara Dom¬ 
kyrka, der i Choret et prägtigt Monument i marmor är uprest 
öfver honom. 
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Soopens skäckig och Polackens brun. Luften är töcknig 

blandad med krut-rök. 
Svenska Akademien lät år 1800 slå en Skådepenning 

öfver Erik Soop, hvars beskriining vi här torde böra införa. 
Skådepenningens framsida föreställer Erik Soops vapen , 
och omskriften dess namn och titel: Jlricus Soop Chili- 
archa. På frånsidan ses trenne stridande til häst, Konun¬ 
gen, Erik Soop och en Polsk ryttare, som var nära at 
göra Konungen fången. Öfverskriften är ERIPUIT REGEM, 
MEDIOQUE EX HOSTE RECEPIT, som betyder at han 
räddade Konungen och återförde honom midtifran fienden. 

I afskärningen läses: D. XVII JUNII MDCXXIX. 

- aM» i- 

Något om Wadstena Acleliga Jungfrustift. 
F)et var Drottning Ulrika Eleonora , som först skänkte 
Wadstena Slott til inrättandet af et Adeligt Jungfrustift, 
och samma år 1738 beslöt Ridderskapet och Adeln at et 
sådant skulle inrättas i Wadstena ; men flera år förgingo , 
innan någon tond hunnit samlas , hvartil Kon. Fredrik I. 
d. 5 Jan. 1747 såsom bidrag lemnade et Lotteri-privilegium 
på 3:ne år, af en afdelning hvarje år. — Andteligen , den 
18 Febr. 17471 sammanträdde för första gången en Direc- 
tion, under namn af Wadstena Adeliga Jungtrustifts-Direc- 
tion, bestående af följande Ledamöter: R. Rådet Palm- 
stjerna , Presidenten Grefve Piper och Raron Cederhjelm , 
hvari beslöts en Kungörelse til samteliga Hr Landshöfdin- 
gar: angående tilgörande föreställningar hos the i Lands- 
orterne vistande Ridderskap och Adeln om dehltagande uti 
then nu nyligen började Stifte-Inrättning i Wadstena me¬ 
delst frivilliga gåfvor samt Stilts-Lotteriets completterande. 

Samma år den 2 Maj skedde första Lottningen, och til 
Altfröknar antogos: Charlotta Hamilton , Ebba M. Falken¬ 
berg, och åtta andra Fröknar skulle hafva 600 Daler kopp. 
hvardéra, hvaraf blott de fyra äldsta lingo denna pension 
ifrån 17 48» 

H. K. H. KronPrinsessan Lovisa Ulrika hade åtagit sig 
Stiftets omvårdnad, och d. 6 Maj 1747 lingo Fröknarne 
Ordensbandet och Stifts-tecknet af hennes egen hand , 

hvarvid stadfästades, at när Fröknarna visade sig vid Hofvet, 
borde de yara klädde i Robe de cour en bleu Tnrquin, 



Staten til detta Adeliga Jungfrustift, som 1747 utkom, 
var upgjord efter en så stor scala , at den aldrig kunde 
sättas i verkställighet, men förtjenar at här meddelas. 

Project 

til Dehlning och Stat vid Clöstre. 

kläder Lön K osf S uii) ma 
! 

Daler Da ler Daler Kopp:mynr 

1 Abbedissa. -- 2000 goo 2Q00 
2 st. Pigor . . . . . — IOO 320 420 
2 st. Drängar . . . . ISO 120 460 760 

9 Altfröknarä 1200 Daler — lOSOO 2700 13500 

9 st. Pigor. — 450 1080 l53o! 
60 Fröknar ä 1000 Daler — GOOOO 18000 78000 
60 Dito ä 800 Daler — 48ooo 18000 66000 
60 — Dito ä 600 Daler — 36000 18000 54000 

60 , st. Pigo F • • • • • — 3000 7200 10200 
10 st. Drängar, hvaraf 4 

1 äro Skrifvare, och 6 
Musicanter, emellan 
måltidstimmarna, tå 
the gjöra uppassning 

\ 

9°° 600 

i t 

23oo 

! ; 

38oo 
2 _ Sömmerskor , , . . — 600 600 1200 

4 — Fransyskor ) 
2 Tyskor / • • • — 3200 b5 4-

x O
 

O
 

5600 
2 Sjungerskor / < . 

10 st. Pigor — 5oo lÖOO 2100 

1 — Förvalta . 0 • • • « — 1800 — 1800 
1 Advocat eller Justitia- 

rius . — 900 300 1200 

1 — Bokhållare .... — 9°° 500 1200 
1 — Skaffare • • • • • — 4oo 300 700 

3 — Kockar • •• • • • — 45o 690 1140 

5 st. Köks-Pigor . . . — 250 800 1050 

5 st. Hus-Drängar . . — 3oo U50 1450 

5i 

st. Kjöks-Poikar . . — 250 800 1050 

i 

1 Betjenings-Siaten 
1 Doctor iJNjuta Lön af — 600 300 goo 
1 — Apothe-j ' Provincial- 

ka re , Staten, och 
thetta så¬ 
som veder¬ 
gällning. 

209(108 Transport' i.o8o| 171220]' 78200 250500 
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kläder Lön Kost 1 Summa 

Daler i Daler Daler Kopp:mynt 

209 108 Transport 

O
 

C
O

 
O

 171220 782OO 250500 

3 —■ st. Präster och Scholas- 
mästare. — 2400 900 3300 

1 1 .- Ritmästare 1 . . 
1 — Gapellinästare pje°r — 1200 900 2100 

1 — Dantzmastare ) 
1 — Trägårdsmästare . . — 500 300 800 

4 Drängar. •— 240 920 1 160 

Til Spetzerie . . . ■— 20000 — 20000 

Til Extra utgifter . . — 40000 — 40000 

Försvars karlar såsom 

• Adelen utan lon. 

2i6|112 Summa 1080j23556o[81520 3l8l6o 

3281 — personer 
Erfordras alltså 

Uti Contant 236640 Dal. K. gjör Capital a 4h Pr°C. 5258666 

Uti Pertzed. 81820 . . • a 4 proC. w
 0 03
 

C
O

 
0

 
0

 c
 

Summa 318160. Summa 7296666 

En så betydlig summa af öfver sju millioner Daler 
kopparmynt kunde icke hastigt sammanbringas genom fri¬ 
villiga gåfvor, men man hoppades det bästa, och år 1749 
utgick en Kungörelse angående: then vid Wadstena belägne 
och så kallade Drottning- eller Kungsbyggningens repara¬ 
tion til några Stiftsfröknars inflyttande i höst. Et betyd¬ 
ligt bidrag lick likväl Stifts-Cassan genom General-Adju¬ 
tanten Baron Carl Gustaf Faltzburgs Testamente af d. 18 
Jan. 1750? hvarigenom erhölls et Capital af 197S0 Daler 4 
rst. kopp. som utföll först 1754* Kongl. Maj:t hade äfven 
försäkrat Stiftet om en nådegåfva af 12000 Daler kopparm. 
men redan 1750 d. 8 Dec. beslöts, at i anseende til Wad» 
stena Slotts stora och dyrbara reparation , skulle Jungfru¬ 
stiftet flyttas til Stockholm och Slottet hembjudas Kronan 
til inlösen, i anledning hvaraf 1751 föreslogs at Wadstena 
Stifts Slott skulle förbytas til Spannmålsmagasin m. m. Til 
den första Abedissan utnämndes Grefvinnan Lagerberg. 
Efter detta beslut otn Stiftets flyttning til Stockholm, fick 
Drottning Lovisa Ulrika d. 6 Alars 1752 nyttjande rätten 
af Fredrikshof af Presidenten Baron Broman, och skulle 
inrättningen til Pingst taga sin början. Samma dag utnämn¬ 
des til Probstinna, Grefvinnan Anna Alaria Lejonhufvud, 
Enka efter Majoren Baron Yxkull. 

Fortsättning härnäst. 



Herr Chameleons Apologie *). 

Chameleon er undran gör, 

Emedan han förkastar redan, 

Hvad han för några veckor sedan 

Var färdig at ge lifvet £ör. 

Ni måste på hans plats er ställa : 

Man bör (Fru Stael har mycket rätt) , 

Om tal och skrift och handlingssätt, 

Blott domslut efter datum fälla. 

— st — 

——oooooooooooo—-— 

Varieteter. 

för några år sedan gjorde man fruktlösa försök at af ge¬ 
tingboen göra papper. Nu har man upfunnit konsten at 
af den svarta substansen som finnes i hvarje hylsa af ka¬ 
korna i getingboen, när den uplöses i vatten , göra en färg 
som liknar Sepia, men har mera klarhet och variationer i 
färgtonen. 

För en tid sedan firades et bröllop i Paris bland per¬ 
soner af den högre folk-klassen. Man har allmänt beundrat 
brudens utstyrsel, och den är värderad til 200,000 Francs 
(100,000 R:dr Sv. B:co). Deribland fanns för So,000 R:dr 
Juveler, perlor och ädelstenar; för 12,000 R:dr Cachemirer 
så väl i shawlar som klädningar; orngotts-var för i5o R:dr 
stycket, och hvarje näsduk til 25 R:dr &c. 

Man berättar at en Svärdfejare i Paris har låtit sätta 
på sin skylt följande inskrift: Gevär för Fruntimmer, och 
at hans granne, en sömmerska, satt på sin: Snörlif för 
Karlar. O tider! O seder! 

*) Då man i allmänhet, äfven hos oss är böjd at tro sig finna a 
hvarje Epigram,, en allusion på någon viss person, och detta 
skulle kunna tyckas användbart på en viss författare af en 
Populär Tidskrift; så tror Redactionen sig vara skyldig för¬ 
klara , at Herr Chameleons Apologia är en öfversättning från 
Tyskan utur: 3?euc6 SD?ufeum , ter Saune un& ter 
©atyre. jperauSjjcfleben yon $3, ^etri, aifer 23ant 2:fe$ 
£eft, Berlin 1823, 
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I N;o VIII. 

^lagastn 
för Konst, Nyheter och Modei» 

Februari Månad 1824. 

Pl. 29. 

St rom sborg. 

Det täcka Strömsborg , på et litet skär i Mälaren emellan 
Rosenbad ocli Kiddarholmen, som, sedd ifrån olika håll, 
alltid bibehåller et pittoreskt utseende och alltid utgör en 
väsendtlig punkt i utsigterne af Stockholms Stad åt den 
sidan , torde va! förtjena at intaga et rum i vårt Magasin, 
Redactionen har varit så lycklig at lå sig meddelad en 
ganska vacker ritning deraf, utiörd af en skicklig Amatörs 
hand i et behagligt lavis-manér pä brunt papper, och hon 
har icke haft någon möda ospard at , sä mycket möjligt 
varit, bibehålla originalets skönheter, och återgifva dem 
så troget, som man med billiga anspråk af henne kan for¬ 
dra , hvarvid ökar! kostnad af papperet och tryckningssät- 
tet som denna Planche medfört, komma i beräkning. Ut- 
sigten är tagen från et fönster i Grefliga Bondeska huset, 
en lugn och vacker sommarafton, då Solen ännu kastar 
några starka ljusstrålar på somliga föremål, medan andra 
redan ligga i en half skymning. 

Några Historiska uplysningar om stället torde behaga 
våra Läsare. 

I äldre tider, eller ifrån d. 10 April 1647, har sjelfva 
holmen , på hvilken Strömsborg nu är belägen , tilhört 
Grefve Gustaf Gustafsson, Grefve til Wasaborg, Friherre 
til VibyhoJm , Herre til Saris &c. , som fick den tillika 
med en tomt på Helige Andsholmen, af Drottning Christina 
i gåfva ; men den blef först hundra år derefter, 1747, be¬ 
byggd af Grosshandlaren Birger Olsson Ström, som ägde det 
gamla Rosenhanska huset på Riddarholmen. Stället blef 
honom til fri och egen grund uplätit och kallades, antingen 
efter honom eller af dess belägenhet i strömmen, eller af 
begge dessa anledningar tillika, Strömsborg. 

Första årgången. H 
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Ef litet vackert stenhus blef derefter, enligt gillad rit¬ 
ning , der upfördt, och för at med mera skäl bära namn 
af Borg, fick. det en stenmur rundt omkring, med sina 
små styck-gluggar, och gjorde verkligen en prydnad för 
Staden. Et ännu mindre, helt nära beläget, skär, intogs i 
denna byggnad och sammanfogades dermed, genom en liten 
bro, hvarmedelst en passageo blef genom denna lilla borg, 
©ch en så kallad sjögård. — Ar 1772 inrättades der et all¬ 
mänt badhus. Anstalterne vid de kalla baden, och med 
douche, voro både snygge och beqvämlige. Canalen var 
tjenlig til sinmings-bad, och i den lilla sjögården lemnades 
tilfälle til plongerings-bad efter Engelska sättet; men denna 
inrättning uphörde snart. Tractören Bcnedictius blef om¬ 
sider genom inrop på allmän Auction, för 682 R:dr, ägare 
af detta skär, med dess åbyggnad ; men som anledning sig 

« företedde, om et mindre noga upfyllande af de villkor, 
Grosshandlaren Ström vid uplåtandet ingått, och at bygg¬ 
naden til Stadens vanprydnad skulle användas , förfaras 
eller förändras; så väcktes fråga 1780? om egendomens 
inlösande af Staden , i förmåga af K. Brefvet d. 8 Juni 
1630. Sedan Benedictius förbundit sig til et noga iaktta¬ 
gande af de villkor, som i Fastebrefvet skulle intagas; an¬ 
gående byggnadens underhållande efter fastställd ritning, 
samt at utom sitt alnemått, icke påstå någon rätt til vatt¬ 
net deromkring , hvarken medelst katsors anläggande, eller 
annan fiskredskap, til hinder för strömfallet, och såsom 
stridande emot Notfiskarnes rättighet; så blef han vid den 
ingångne handeln bibehållen. Ar 1797 blef muren omkring 
Strömsborg reparerad , och träd innanföre planterade , se¬ 
dan Stallmästaren m. m. Bergencreutz dertil blifvit ägare. 
Derefter ägdes Strömsborg af en Friherre Uggla, och sedan 
af Herr Folker, men innehafs för det närvarande af Färga¬ 
ren Petterson, som der anlagt et Färgeri. 
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Jag drömde; jag vaknade *). 

Jag drömde at jag henne såg, 
Skön som i skyn en vacker stjerna ; 
I hvarje blick den godhet låg, 
Som jag sett ofta, ser så gerna. 
Jag vaknade, min dröm var sann; 
Jag godhet i dess blickar fann. 

Jag drömde at hon satt en gång, 
Invid min sida för at höra 
Min Cirtras toner och min sång, 
Som tycktes hennes hjerta röra , 
Jag vaknade: hon satt hos mig 
Och sade ömt: jag tackar dig. 

Jag drömde at uti en Lund 
Förtroligen vi begge gingo ; 
At med hvart steg, i hvarje stund, 
Vi liksom nya känslor lingo. 
Jag vaknade: jag visshet fick , 
Ty jag vid hennes sida gick. 

Jag drömde at hon kysste mig; 
At til mitt bröst jag henne tryckte, 
Så vänskapsfullt, så innerlig; 
Men at hon sig ifrån mig ryckte. 
Jag vaknade, min dröm var sann: 
Hon hade flytt och hon försvann. 

*) Redactionen har varit villrådig , om hon borde införa detta 
lilla stycke, i synnerhet som det i egenskap af en äldre til- 
varo icke kan äga anspråk på nyhetens behag; men då det 
åtskilliga gånger och af flera blifvit begärdt, och tilförne icke 
varit tryckt, samt nyligen genom et snillrikt Fruntimmers för¬ 
träffliga sång-method väckt et särdeles behag i den bildade 
sällskapskretsen, har Redactionen icke bort vägra dess in¬ 
förande , under erkännande af allt annat anspråk på förtjenst 
än den det måste låna af sångarens skicklighet och känsla. 
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Något om Waästena Adellga Jungfrustift. 
(Fortsättn. från N:o VII.) 

Den 14 derpå följande Mars (1752) beslöt Directionen en 
Kungörelse til d. 1.6 April om hushållningen på Entreprenad 
vid Stiftet, oeh angående Betjäningen upgjordes följande 
Stat: 1 Förvaltare med 5°° daler silfvermynt lön och fritt 
husrum. 1 Portvaktare med 200 dal. silfverm. och Kongl. 
Livré. 1 Husdräng utan kost och kläder med 24 dal. silf¬ 
verm. 2 Lakejer med 24 dal. silfverm. lön med kost och 
kläder. Kammarpigor lemnades Fröknarne at hafva hvar 
sin , och komma a t dem sjelfva at lönas , men njuta kost 
af Stiftet: skulle 2 Fröknar vilja hålla allenast en Kammar- 
piga til sammans, blir thet t hem efterlåtit. 2 Pigor til tvätt 
och städning med 50 dal. kopparm. lön hvardera med kost. 
1 Stiftsprest med 100 dal. silfverm. lön samt kost och rum. 
Til en Doctor som åtager sig Fröknarnas hclsas skjötsel , 
enär påfordras , utsattes 100 dal. silfverm. 1 Fransöska 200 
dal. silfverm. lön samt kost och kammare. För 1 Dantz- 
mästare utsattes i det nogaste 4o° dal. silfverm. 

Men ännu i samma månad, d. 27 Mars 1752, fann Di¬ 
rectionen, genom en noga calcul och uträkning, at til en 
nätt och sparsam hushållsinrättning, för de nu antagna 
Stiftsfröknar en årlig revenu af 33,016 dal. koppm. i det 
nogaste årligen upgår, så at det Capital Stiftet nu äger af 
ungefär 220,000 dal. koppm. åtminstone med 550 00° daler 
bör förökas, til en fond, som ännu årligen bör af sig kasta 

proC., om Inrättningen skall hafva bestånd. Directionen 
föreslog derföre Kongl. Lustslottet Carlberg, emedan ej 
mera til Stiltsioriittningen vid Cärlberg årligen skulle upgå 
än ungefär 13,166 dal. koppm. och så.ledes emot 15,000 dal. 
mindre än vid Fredrikshof. I den händelsen åter Stiftet 
skulle anläggas i något annat hus här i Staden emot årlig- 
hyra, bestege sig hela årliga kostnaden til 28,766 daler 
koppui. Emedlertid trodde Directionen , at man borde i 
alla händelser reglera Staten och hvad til sjelfva hushåll¬ 
ningen hörer, och fastställde z-t en viss kostordning vid 
Stiftet för Fröknarne förordnades, hvarefter Tractören eller 
den som hushållningen kommer at entreprennera vid mat¬ 
ordningen har sig at rätta , men at fyra rätter mat gifvas 
til middagen och tre til aftonen , på sätt som följer. 

Kosi ordn ing. 
O 4 

böndagen: til middagen, 1:0 Kål eller Soppa, 2:0 Fisk, 
3-0 Stek, 4:0 Bakelse. 

til alto»; E11 Mjölkrätt, Ragout och Stenkakor. 



Måndagen: til middagen, Kdttsoppa, Coteletter, Fisk, en 
Mjölkmat. 

til afton, Eggmjölk, Callops, stufvade eller stekta 
Äplen. 

Tisdagen: til middagen, Arter med Kött och Fläsk, Stek, 
Fisk och en Kaka. 

til afton , Hafresoppa med russin , Fricasé och 
Våfflor. 

Onsdagen: til middagen, Laxvälling, Kalfhufvud, stekt Fisk, 
Njurbröd. 

til afton, Vattgröt, Sylta och torra Kjersbär. 
Torsdagen: til middagen, Kål, Oxstek, Lamfötter, Sallat. 

til afton,. Helgrynsoppa , Lungmos och torra 
gröna Arter eller Bönor. 

Fredagen: til middagen, Köttsoppa, Pepparrotskött, C -.biljo 
eller Stocklisk, Portlaka eller annat grönt, 

til afton , Kersbärs-soppa , färsk Fisk , Appel- 
munkar. 

Lördagen : til middagen, Ölsoppa, salt Kött, färsk Fisk och 
Stek. 

til afton , Gröt, Lutfisk och EggrÖra med eller 
utan Kräftor. 

Utom denna Spisordning bestås särskilt af Cassan en 
butelj Franskt Vin om dagen, samt til Frukost om niorg- 
narne Kringlor, och stekta Äpplen om sommaren. 

Några utdrag af Stifrs-Reglorne eller som det kallades 
Ordonnanco.n, hvilken vid samma tilfälle föreslogs, torde 
vi här böra anföra: »När Fröknarna hunnit til a: årsålder, 
böra th<* äga entré i Capitb-t at öfverlägga om Stiftets an¬ 
gelägenheter . . . JBönstunderne i Stiftet blifva kl. 11 f. m. 
och kl. 4 e. m. . . . Mattimmarne blifva kl. 12 middagen 
och kl. 8 om aftonen. . . . Med Exercitiemästare komma 
tirnmarne särskilt at regleras. . . . Kl. 9 om vintern och kl. 
10 om sommaren bör. porten hvarje afton tilslutas och 
nyckeln til Abbedissan uplefver^ras. . . . Brott och förseel¬ 
ser i Stiftet bör Priorinnan noga efterse och genast gifva 
Abbedissan tilkänna som efter beskaffenheten och omstän- 
digheterne sådant H. K. Maj:t Drottningen i underdånig¬ 
het föredrager. Mindre förseelser, miss-sämja, försummelse 
©ch mindre andakt vid Gudstjensten , rättas af Abbedissan 
igenom tjenligt tiltal i öppet Capitel. . . . Om Fröknarnas- 
kbidbonad komm**r framdeles något visst i Stiftsordningen. 
at införas. . . . Om qvällarne på någon viss timma komma 
Fröknarne i ett rum tilsammans med sina arbeten , då en 
af tnem efter touren läser högt i någon nyttig bok. . . . Uti 
Stiftsordningen bör införas, det H-nnes Kongl. Maj:t äger 
til Fröknarne det nådiga förtroende at de med höflighefc 



62 

bemöta Iivarandra. . . . Visiter emottagas allenast Onsdags 
och Lördagars eftermiddagar. . . . At emottaga Cavaliers 
visiter, måste Fröknarne hafva Abbedissans eller Priorin- 
nans tilstånd . . . &c.« 

Den projecterade inflyttningen til Pingst kunde, i an¬ 
seende til bristande Capital-sumrna, icke äga rum, hvarföre 
Directianen föreslog at göra Stiftets Capital fruktbart och 
fondens förökande, om en Lombard för Stiftets räkning 
blefve inrättad , uti hvilken hvar och en blefve efterldtit, 
at för et på längre eller kortare tid proportionerat in¬ 
tresse genom penningelåhn emot pantsättiande af alle¬ 
handa slags meubler och lösören, samt alla sådanne saker 
uppå hvilka i Banquen inga utlåningar ske. Projectet 
innehöll hufvudsakligen : 

Dagtals 4 Öre på plåten .... 96 proCent. 
Vecktals 1 Öre i veckan .... 26 d:o 
Mantals 1 proCent.12 d:o 
3 år 4 proCent.8 d:o 

Mediertid hade ännu den 29 Maj 1753 ingf>n inflyttniBg 
ägt rum, ehuru Drottniugen var fast i sitt beslut om Inrätt¬ 
ningen på Fredrikshof, hvilket inhemtas af et Råds-Proto- 
coll af den dagen, der det heter bland annat: -»Hennes 
Maj:t har med nådigt välbehag uptagit, det Hennes Maj:t 
blifvit lemnad del af Ridderskapet och Adelns underdåniga 
Bref af den 30 Jan. (angående fattade beslut om medel 
och utvägar som förslagsvis upgifves, hvarigenom det Ade- 
liga Jungfrustiftet måtte hinna til en önskad stadga); men 
som Hennes Maj:t ser, at med den föreslagna inrättningen 
af detta Adeliga Jungfrustift torde långt på tiden utgå, 
hvarigenom det dermed påsyftade ändamålet sent skulle 
erhållas; så har Hennes Maj:t för Egen räkning gjort en 
dylik Stifts-Inrättning , samt til den ändan låtit hyra den 
Hr Presidenten Baron Broman tilhörige egendomen Fred¬ 
rikshof; dock vill Hennes Maj:t i nåder icke underlåta, at 
enär förbemälte Inrättning kan komma til verkställighet, 
då äfven låta sig omvårdnaden derom vara angelägen 6cc.it 

(Slutet härnäst.) 

- ^ m- 

P1 3i *)• 

Ebb Virk-mönster. 

At sy på hårduk och derigenom härma Gobelins-arbete , 
är en sysselsättning, som nu för tiden blifvit mera allmän 

*) Af misstag bar sjelfva Plancben blifvit otigtigt uumererad , och Lör vara PJ. 3c 
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och omtyckt bland Damerne; men kan ingalunda kallas 
en nyar'* uptinning; ty förmodligen linnes bland våra Läsa¬ 
rinnor få, son» icke äga något litet sådant arbete qvar 
etter sina Mormödrar, emedan det i deras Mödrars tid var 
mera kommit ur bruket eller åtminstone blef utträngdt af 
tambur och andra slags sömnader med band och sniljor. 
Mediertid hafva de sednare försöken at med virk-söm så 
mycket som möjligt närma sig in til Gobelins arbeten, varit 
ganska lyckliga, och man får nu stundom se virkmönster 
hvilka, sedda på et visst alstånd, gränsa in til målning. Af 
sådan beskaffenhet är det närlagda i denna Planehe , och 
med iakttagande af de utsatta tecken til färgernas anvi¬ 
sande, bildar det en ganska behaglig liten Vignette, an¬ 
vändbar på små Ridiculer edler Penningepungar; m. m. Vid 
färgläggningen eller syningen bör iakttagas, at den ena 
rutan vid venstra ögon vrån och den öfver venstra näsbor¬ 
ren, som icke äro utmärkte nmd något tecken, böra blifva 
hvita eller mycket ljus-gula, emedan den starkaste dager 
faller här på ansigtet. ^ 

Mode-Nyheter från Paris. 

All hårklädsel b ör nu vara ä la Neige; detta slags frisur 
liknar alldeles de naturliga lockarne af et Siberiskt lam- 
skin ; namnet har upkommit af et theater-stycke kalladt: 
la Neige. I beskritningen af närlagda Planehe 32 Fig. 1 
lemnas några närmare uplysningar 1 ämnet. På bart hår 
nyttjas stundom så kallade spanska bandrosor af tvåfärgad 
atlas ; stundom synas juvel-ax som framtitta ur hvar band¬ 
ros; stundom äro det törnrosor som titta fram ur stora 
släta bårbubblor; ömsom åter coeferas bart hår med nät- 
formigt flätade blommor, ömsom med qvistar af murgröna 
med guld-frukter ihopflatade med ponceau-rödt eller blått 
barégetyg. Fyra slag af hufvudbonader för Damer äro de 
modernaste: Toque, Turban, en liten Spansk hatt och 
bonnet paré. Af dessa har man fått se Toquer, i synner¬ 
het rIoques Basquesy (ifrån Provinsen Biscaja i Spanien) 
helt och håll “t af hvitt och rosa atlas, eller af hel-skurit 
sammet; stundom prydde med Påfågels!jädrar monterade 
som en Paradis fågel och fästade med guld-ax. Turbaner 
af ponceau barég< tyg lameradt med guld och prydde med 
«n Guirfande af juvel-ax, eller af sill ver-brokad som lin¬ 
da <.J t i spiral pryddes med en Paradis-fågel och hade vid 
ena sidan två stora hvita panacher som föllo ned på axeln; 
eller en så kallad mohabitisk Turban al guld och siiiver- 
•brokad med ha-kband , prydde med Maraboutfjädrar som 
voro fästade med en juyels-bukett; eller Turbaner af slätt 



krusflor, med veck, hvilka ligga så regelbundna, at maa 
skulle tro dem vara pressade , och öfver dessa veck , här 
och der, en guldflätad orm hvars hufvud hade til stöd en 
toffs eller et ållon. En liten Spansk hatt: af kersbärs-rödt 
sammet, prydd med hvit panache, men så lång at den 
efter at hafva omgifvit kullen , föll i en spiral ned på axeln. 
Bonnets pares: til hälften af atlas och rosa-rödt eller blått 
oskurit sammet; dessa hade en iskärning midt i pannan 
och voro fastade med band garnerade med blonder. Deras 
hufvudsakligaste prydnad bestod i sammets-blomjnor, hvilka 
suto fastade i form af en Diadéme. 

På bal-costymer göres någon skillnad för gifta och 
•ogifta Fruntimmer. De gifta nyttja Tyll med paljetter; de 
ogifta G ze med ivirkadt guld eller silfver, eller också slätt 
krusflor. Härvid iakttages, at hårklädseln harmonierar med 
klädningen , så at när de förra nyttja guirlander af paljet¬ 
ter, hafva de sednare guld eller silfver-ax. 

Herrarne hafva nu anlagt Chinchilla pelsverk til krage 
och upslag på sina kappor. 

coooGcecoooo 

lyslui och Engelska Mode-Costymer. 
I'ig i. Tysk Costym. Hår-coefure ifrån Sevilla upfunnen 
af Herr P. Ewald, Hårfrisör för Damer, i Frankfurt am 
Main. Denna coefur, äfven så enkel som prydlig, består 
af 4 hårflätor och 5 bandrosor. Bakhåret sandas något 
lågt ned åt nack-gropen, för at löpa i samma rigtning med 
håret framföre. Herr Ewald erbjuder sig tillika at lemna 
några uplysningar öfver lockarne å la Neige; de kunna 
icke formeras med mindre än at håret på et eget sätt der- 
til klippes, och smickrar sig Hr Ewald så mycket mera om 
et allmännare bifall, som de kläda ansigtet ganska mycket. 

Fig. a. Engelsk Mode- Costym. Turban af slätt krus¬ 
flor ivirkadt med guld och prydd med en panache. Kläd- 
ning af Chinesisk nettelduk med guld-muscher. Lif och 
ärmar rikt garnerade med guld-spetsar. Nedra delen af 
klädningen är garnerad i likhet med lifvet, så at den be¬ 
står af små olika höga ränder eller colonner, hvaraf de 
största hafva öfverst trenne små blad, men allt af guld¬ 
spetsar. Hvita handskar och skor. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleen, iS24* 
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N:o IX. 

JHagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Mars Månad 1824. 

Pl- 53- 
Ludvig XVIII vid Stensö i Kalmar Län. 

1 ti första Häftet Pl. 1. har Redactionen lemnat en Teck¬ 
ning, föreställande Gustaf I. när han på Riks-salen 1560 
tog alsked af Ständerne, efter en i Paris af Hr Hersent må- 
lau Tafla, nu tilhörig Hertigen af Orleans. Det torde icke 
vara mindre intressant at meddela en teckning af den kust, 
der samme Konung fyratio år förut, 1520, landsteg, när 
han, ur Danska fångenskapen, ifrån Liibeck återkom til 
sitt Fädernesland för at frälsa det; men hvad som gör den¬ 
na i och för sig sjelf vanliga utsigt märkvärdig och ger den 
enkla gråstenen et ganska stort intresse, är, at en Fransk 
Konung, den nu regerande Ludvig XVIII, här förvarat 
minnet af en händelse, som för evigt blir märkvärdig för 
hvarje Svensk. Det nästan fabellika af händelsen torde be- 
höfva, ehuru blott tjugo år gammalt, en närmare förklaring. 

När Rysslands förändrade politik år 1804 fordrade, at 
Ludvig XVIII måste lemna Mitau, der han och hans Hof 
funnit dittils en fristad , tog han vägen genom Sverige, for 
at begifva sig til England. Det var under Konungens vis¬ 
tande i Kalmar i Oct. månad 1804, som han fördes af 
dåvarande Landshöfdingen , numera Hr Grefven och Com- 
mendören m. m. Michael Ankarsvärd til Stensö . en utskju¬ 
tande udde i hafvet, en half mil söder ifrån Kalmar, der 
Gustaf I landsteg d. 3i Maj år 1520 när han återkom ifrån 
Liibeck, full af förhoppning och af et brinnande nit at 
lossa sitt fäderneslands bojor. Den, en fristad sökande, 
Franske Konungen såg med rörelse på detta ställe, kanske 
med förundran at ingen minnesvård här berättade för efter¬ 
kommande slägter dess märkvärdighet, tog up sin plånbok 
och med blyertspenna skref nedanstående latinska inskrift 
på et papper, med begäran at den måtte huggas i en stor 

For st a si rgången, I 
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sten (omkring 3 alnar i kubik) som ligger vid stranden, 
hvartil Konungen lemnade på stället ioo R:dr Banko. Detta 
har sedermera blifvit verkstäldt sålunda , at stenen på den 
ena sidan blifvit jemnad och har både Konungens latinska 
och en svensk inskrift, i spalt, midtemot hvarandra , nem- 
ligen: 

Här 
Landsteg Konung GUSTAF den Furste 

DEN 3l MAJ ÅR 1520 

DÅ HAN TILL FÄDERNESLANDET ÅTERKOM. 

STÄLLET BESÖKTES DEN I OCTOBER lgo4 

UNDER 

Konung Gustaf IV Adolphs 

lyckliga Regering 

af 

LuDvro XVIII. 
Han 

lemnade vid afresan 

MOTSTÅENDE SIN LATINSKA HANDSKRIFT *) 

ATT I STENEN RISTAS. 

*) Gustavo IV Adolpho Feliciier Regnanib 

APPULSUS 

Gustavi I Liberatoris Regisqije Sveciae 

DIE XXXI MAJI ANNO MDXX locum 

Ludovicus XVIII 
Rex Franciae et Navarrae 

a Regno avito pclscs 

in Sveciae vero non Exsulens 

sed 

Gratissimo Hospitio fruens 

irvisit 

Kal. OcroERis MDCCCIV. 

Hvilka betraktelser kunna icke göras vid deras genom¬ 
läsande! — Hvilka omskiften på dessa förflutna 20 år, eller 
blott på 10 år efter Konungens besök på detta ställe! — 
Hvem hade 1804 hoppats hvad som var upfyldt i8'4,? Och 
om Ludvig XVIII sjelf ännu vid Stensö hoppades at en 
dag åter bestiga sina fäders Thron , var det troligt för ho¬ 
nom sjelf, och hade man icke ansetts för en dåre at vilja 
ens påstå möjligheten deraf år 1812, när Frankrikes Kej¬ 
sare i spetsen för en talrik fransysk här och alla tyska 
Furstars Arméer gick öfver Niemen , ställande sin marche 
directe til de gamla Moskoviters hufvudstad? 

O, hur flygtig är lyckan! 
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o4- Pl. 3- 
Transparent framför Börs-facaden, 

anledning af den af Stochho/nis Borgerskap 
ställda Fest den 2g Jan. 1824. 

liU 

l)e af våra läsare , som icke varit i t il fä 1 le at få se den 
vackra af Herr Prolessor Westin målade Transparent, vid 
den af Stockholms Borgerskap , den 28 Jan. gifna fest, til 
firande af deras Kongl. Högheters biläger , torde icke oger- 
na se at vi lemna en contur-teckning deraf, sedan nästan 
alla Dagblad täflat omi at beskrifva så väl sjelfva Festen som 
denna Transparent; hvilken dock tyckes vara bäst beskrif- 
ven genom den tryckta hänvisning, som om aftonen ut- 
deltes ibland gästerne , och är af följande innehåll: »Trans¬ 
parenten föreställer: en stor Ek, vid hvars stam en sköld 
med deras Kongl. Majcrs namnchiffer är lästad. Vid sidan 
af denna skyddande Ek blommar et ungt träd , hvilket 
afven bär en sköld med deras Kongl. Högheters Kron-Prin¬ 
sens och Kron-Prinsessans namnchiffer. I skydd af dessa 
träd står Skandinaviens Gudinna. Hon håller en fackla hvar¬ 
med hon påtändt elden på fäderneslandets altare. På fram¬ 
sidan af altaret läses följande inskrift: ren som lagan, stark 

som eken är folkets kärlek för sin Kunga-ätt. Med den 
andra handen bjuder hon Historien anteckna tvenne for 
Skandien evigt minnesvärda tidpunkter : Hennes Maj:t 
Drottningens och Hennes Kongl Höghet Kron-Prinsessans 
ankomst, samt Deras Kongl. Högheters biläger. Ofver det 
hela lyser Carlavagnen.u 

Ehuru denna nogsamt tilfredsställer Konstälskaren och 
säger honom allt hvad han behöfver och vill veta , för at 
göra Hr Professor Westin fullkomligen rättvisa, såväl hrad 
hans djupa kunskap i Ikonologien , som hans egen uptin- 
ningsgåfva , i förening med en behaglig execution , angår; 
så hafva dock de olika omdömen , eller rättare sagdt de 
besynnerliga gissningar om hvad det eller det skulle betyda, 
eller hvarföre det eller det icke varit så eller så, föranledt 
Redactionen at meddela följande uplysningar. 

Eken var helgad åt Jupiter; Konstnäcerne och Ikono- 
logisterne begagnade den såsom styrkans sinnebild , hvar¬ 
före fabeln äfven påstod at Herkulis klubba var gjord af 
ek. Et blomstrande träd nyttjades alltid til allegorier för 
ungdom , och symboliserade de frukter man hoppades af 
båda. Antiken har derföre ofta föreställt Hoppit hållande 
en blommande qvist i handen , utan afseende på trädslaget, 
för at icke alludera på någon viss person , emedan flera 
träd voro helgade åt särskilta gudomhgheter, såsom Lagren 
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åt Apolio , Askträdet åt Mars, o. s. v. Det är först en 
sednare tid som gifvit Hoppet et ankare, med hvilket attri¬ 
but det föreställes eller användes synnerligen i allegorier 
som hafva en Religiös tendenz. At et fruntimmer prydt 
med en krona på hufvudet och klädt i en purpurmantel 
beströdd med guldkronor, (helst 5 och 3 tilsamman) icke 
kan vara annat än det landets Genius eller Gudomlighet 
der Transparenten visäs , är begripligt för hvar och en; men 
för öfrigt icke väsendtligt, om man tar denna Gudomlighet 
för Sveriges eller Skandinaviens; men äfven et sådant miss¬ 
tag hade Hr Professor Westin förekommit derigenom , at 
han i förgrunden til hennes fotter lagt tvenne Lejon , hvar- 
af det ena håller den Norrska stridsyxan mellan sina ramar. 

Allmänheten hade det nöje at se denna Transparent 
för andra gången eclärerad , den i Febr. på Maximilianas 
dag. Dess höjd höll io alnar och bredden 63 aln. 

Herr Professor Westins skicklighet som utmärkt god 
tecknare är tilräckligt erkänd , för at vi skulle fördrista oss 
säga något derom; vårt beröm kan icke smickra honom, 
lika så litet som något tadel bör kunna såra honom, den 
utbildade Konstnären. 

Pl. 35- 
Nedgången af Gousta-berget 

i öfre Tellem arken i IS or i ge. 

.Hland de få pragt-verk som hos oss utkommit, (vi menar 
dem som på enskiltas bekostnad utgifvits; ty Dahlberg 

Svecia och Les Campagnes de Charles Gustavebekosta¬ 
des af Staten eller Konungarne), har onekligt Hr Ofv. Lieut. 
och Ridd. Carpelans Pittoresk Ilesa til Norrska Fjellen, en 
stor förtjenst; det är derfore dubbelt beklagligt at detta ar¬ 
bete måst uphöra med 3:dje häftet, i brist på upmuntran , 
understöd eller ett allmänt konstsinne , som bort hålla ut- 
gifvaren åtminstone skadeslös för sina betydliga kostnader 
och använda möda. Då detta arbete äfven utgifvits med 
fransysk text, var en större afsättning at förmoda hos ut- 
ländningen; men den inskränkta oommunication eller specu- 
lation mellan våra och utländske Bokhandlare, kanske ännu 
mera de oerhördt dyra kostnader som for transporten och 
arfoden beräknas utgifvaren i en slik handel, hafva äfven 
i detta afseende afskrämt Författaren at hoppas en ersätt¬ 
ning i framtiden af främmande Länders vettgirige och konst¬ 
älskare. På det mediertid den mindre bemedlade icke måtte 
sakna tilfälle at äga et verk för hvilket den bemedlade 







icke tilräckligt haft sinnne, har Herr Öfv. Lieut. Carpelan 
beslutat at i en mindre scala , i octaf format, utgifva sam¬ 
ma arbete med mindre typografisk fägring, och således til- 
gänglig för en större allmänhet än på hvilken hans arbete 
efter första planen var beräknadt. Om vuerne i gravyren 
blilva utförde med en motsvarande skicklighet til original- 
lavyrerne i sepia, dem Piedactionen haft tilfälle at få se, 
och hvarom den icke bör tvifla, då de komma at anförtros 
åt en utmärkt skicklig grafstickel, så är det med en verk¬ 
lig ti Ifred ss tö 11 else som Redactionen i förväg derom under¬ 
rättar Allmänheten. Mediertid och i afvaktande af detta, 
meddela vi en liten vignett utur tredje Häftet af det ut¬ 
komna stora verket, som, ehuru i ganska liten scala, ger 
et begrepp om den i sitt slag egna transporten öfver Norr¬ 
ska Fjellen. nGousta berget i öfre Tellernarken höjer sin 
spets öfver hafvet, omkring 5S6o fot. Långa bälten af snö 
sträcka sig ifrån dess topp ända ned til de öfversta Sätrer- 
ne (boningsställen), hvaribland Langfond-sätern har en po- 
sitif höjd af 35^0 fot. Det nedrinnande vattnet har utsku¬ 
rit djupa rister i berget; hvari snön kan blifva liggande 
hela året. Dess öfversta spets utgöres af en taggig rygg, 
som på sina ställen är så smal, at den ej längre kan besti¬ 
gas. Mägtiga stenpelare stå der i långa rader, och hota 
hvarje ögonblick at falla. Alånga af deras föregångare ligga 
som ruiner strödda på bergets sidor. Dess höjd har der- 
iöre troligen fordon» varit större , men minskas beständigt 
af det förstörande element hvarafdet nu omgifves. Et litet 
stenkummel eller Varde , är uprest på högsta toppen , och 
vittnar om huru långt människor kunnat framtränga. För 
kommande tider skall det blifva intressant at utröna , när 
den förstöring, som tyckes öfvergå detta fjell, älven hin¬ 
ner sträcka sig dit.a .... 

^Efter en timmes hvila, anträddes vandringen ned til 
dalen. Til Dale Kyrka , hvilken man ilrån ena hörnet af 
den gröna planen kunde se nästan lodrätt under fotterna, 
räknades i' mil. Sedan vi igenom en bergskrefva stigit 
utföre den första tverbranten , bibehåller vägen länge sam¬ 
ma höjd, men vänder sig sedan utföre; hvarefter den ofta 
lår en sådan stupning, at foten har svårt at finna fäste. 
Hästar som skola utlöre, gå derföre något på sned , för st 

ej med hela tyngden af sin kropp hvila på de svaga Iram- 
fötterna. Slutligen träffade vi på en så brant klef, at man 
varit nödsakad anlägga stegar af stockar för at göra den 
vägbar (se Planchen 55 ) Hvad son» förundrade mig mest 
vid betraktande af dess byggnad, var at finna et så betyd¬ 
ligt afstånd emellan hvarje tverstock. Vid upstigandet måste 
hästen göra hopp, då naturligt vis all last måste vara al- 
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lyftad , hvilken bonden sedan måste bära upföre. Vid lär¬ 
den utföre ar svårigheten ännu större , då hästens kropps¬ 
byggnad härvid är honom mera besvärlig. Obegripligt före¬ 
föll det mig, huru kor och får här kunna färdas; men här¬ 
igenom går likväl den enda passagen ifrån Dale up til de mån¬ 
ga Sätrer, som omgifva Gousta. När hästen skall stiga ut¬ 
före, fattar bonden i dess svans och , tryggad genom detta 
stöd, släpar den sig med begge framfötterna utföre tils för¬ 
sta motstånd eller tverstock möter, då bonden af alla kraf¬ 
ter drager honom i svansen : efter litet betänkande, flyttar 
hästen för st den ena bakfoten samt sedan den andra, hvil- 
ka släpa ner til framfötterna. På en plats af en knapp qva- 
dratfot hvilar nu hela dess kropp, dit bonden äfven förfo¬ 
gar sig. Sedan fortfares på samma sätt, tils hela kletven är 
passerad. Denna vandring går naturligtvis icke fort, helst 
hvila ofta är af nöden. Sällan vågar bonden at med last lå¬ 
ta sin häst gå utföre så branta stigar; stora sårnader skulle 
dessutom snart göra kreaturet obrukbart. Vi<1 några mycket 
brantare klefvar, såsom emellan Valle och Bykle i Säterda- 
len, samt flera andra ställen, går en karl dessutom förut och 
stöder med handen hästen vid hufvudet, hvilket är mycket 
farligt; ty om hästen råkar glida eller förlora jemnvigten , 
tager den merendels den förutgående med sig i fallet; men 
vanan gör faran mindre mäikbar.«. 

»För hvart steg vi gingo utföre tiltog värmen, och matt¬ 
heten i våra knän. Den förra var för oss, som nyligen fru¬ 
sit, i början rätt behaglig ; men blef likväl snart högst be¬ 
svärlig. Det hastiga temperatur-ombytet verkade på våra kraf¬ 
ter , och med längtan emotsågo vi slutet af detta beständi¬ 
ga halkande utföre. An passerades et litet grönt fält , der 
en Säterkoja stod lutande i 30 grader emot marken, än långs¬ 
med bergbranter emellan buskar och stenar. Andteligen up- 
nåddes botten af dalen, lik en elyseisk park i jemnförelse 
med de trakter yi lemnat. Vårt första möte var den skum¬ 
mande Maanelfven; på andra sidan sågs kyrkor, gårdar och 
åkerfält emellan lundar af frodiga lÖfträn. Ofver hufvudet 
på de höga bergväggarne gungade resliga furur och granar, 
nickande åt oss et vänligt afsked. Vi måste en stund följa 
elfven utföre, för at finna Dalebron , den enda passage Öf- 
ver densamma inom en norsk mils afstånd. Glade, uttröt¬ 
tade och med upsvällda fötter, togo vi qvarter i prestestu- 
gan vid kyrkan, helt nyligen upbyggd och försedd med 
en trappa mycket brantare än de klevar vi passerat utföre.u 

Se: Pittoresk Resa til Norska Fjellen, 5:dje Häftet sid. 
8 och 9. 
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Fågeln Phénix. 

Öfversättning från Florian. 

Jfrån Arabiens vilda länder 
Kom Fågeln Phenix ett, tu, tre, 
En vacker dag til Seinens stränder. — 
Bland Fåglarne blef strax et fasligt väsende; 
Näst at den skona Fågeln se, 
Man rätt nyHken var afc på hans stämma hora. 
Och man beslöt en corps upvaktning göra: 
Vid åsyn af hans fjädrars pragt, 
Vid ljudet af den sköna sangen 
Hvar Fågel blef i tjusning bragt, 
Och sjelfva afunden blef stum för första gången. 
Nej! ropte Näktergaln , jag hörde aldrig än 
Bland alla luftens millioner 
Så rörande och Ijufva toner! 
Och jag , utropade Påfågeln , jag igen 
Såg aldrig fjädrar än så lysande, så rika! 
De andra Fåglarne instämde nu tillika 
Uti den sköna gästens pris , 
Och man besjöng hvar på sitt vis 
Hur lycklig denna gunstlingen 
Af ödet ensamt fått förmåga 
At åldrad , störta sig i Ceder-bålets låga 
Och utur askan stå förnyad up igen. 

Blott Turturdufvan satt bland hopen 
Helt tyst och suckade vid dessa bifallsropen. 
Dess make som af hennes tystnad dömt 
At något hennes oro väckte, 
Mot henne sagta vingen sträckte , 
Och frågade: min Vän, hvad fattas dig? så ömt, 
Kanske du önskar dig den skona Fågelns lott? —- 
Ack nej! min Vän, jag Ömkar honom blott, 
Han är ju ensam af sitt slägte. 

Charlotte. 
-- •*!.-©->. «i- 

Mode-Nyheter från Paris. 
C,oiffyrer af bart hår med bandrosor kallas i allmänhet: 
coffure espagnole; med blommor: coiffure ä Vitalienne; 
med plymer: coffure anglaise; med perlor: coiffure 
nnenta/e. När bart hår prydes med perlor, plymer, blom¬ 
mor och band på en gång är det l ordre composite? och 



man kunde kalla den: coijjure Frannaise. Som allt nu skall 
vara Spanskt, nyttja Datnerne i större sällskap äfven coif- 
fyrer af en såkallad Resilja, eller nät flätad t af guldtråd ä la 
Figaro, med et rynkadt stycke eller en puflf a[ sammet , 
blått eller ponceau, som tjenar at deri Fram före fästa en 
Paradisfågel. I ändan afResiljan hänger et ållon, som faller 
ned på axeln. I förra N:rn hafva vi nämnt coijfure ä la neige, 
nu nyttjas äfven bonnecs ä la neige, på hvilka man får se 
aurikel-blommor af nettelduk eller sammet. — Marabout- 
fjädrar och guld-ax; marabout och mulbär af guld; marabout 
och berberisbär af guld, sådane äro nu guirlanderne, Diade¬ 
mer och Kransar på balerne. Dansande Damer nyttja kläd- 
ningar af rosa eller hvitt krusflor med agrementer af annan 
färg, desse bestå af puffar, rynkade remsor eller rosetter, 
hvilka användas på !if, ärmar och nederst på kjorteln; de 
böra alltid vara i öfverensstäminelse med coiffyren och 
blommorna i buketten. Unga Damer nyttja hvita pluehe- 
hattar, hvilkas skärm fram och baktil är mycket bred. Dessa 
hattar prydas med en stor bandros med fyra ändar. Sedan 
Damerna nyttjat 2, til 3 olika armband på en gång på hvar 
arm, hafva de nu funnit at man kunde göra detsamma 
med halsband, således bära de trenne : det första är enkelt 
och sitter åt halsen, det andra är något bredare och rikare 
besatt, det tredje som är betydligt längre än de begge 
förra , tjenar at deri fästa Lorgnetten och Berlocker. 

-—— ©ooooooooooo——-- 

P1 36. 
t ig. r. iWode-Costym för Damer. Hatt af sammet. Kläd- 
ning af sammet efter spanska sättet, garnerad med sidensars- 
rullor och bandroser, de förra lindade med stål-snören, de 
sednares ändar försedde med stål-stift. Färgen beror af 
tycket; men den modernaste är couleur feu Irocadcro; 
et slags klar tegel-färg. 

Fig. 2. Blå frack med metall-knappar. Långa pantalon¬ 
ger al svart Casimir. Vest af sammet med sidensars-ränder 
ofvanpå en undervest af hvitt piqué , hvilken är längre än 
öfver-vesten och synlig nedanföre fracken. Svart kappa 
fodrad med sidentyg, samt krage och upveck af Chinchilla 
pelsverk. Genombrutna svarta strumpor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl, Deleen, 1824* 
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för Konst, Nyheter ocli Moder. 

April Månad 1824. 

Rättelser: I föregående Häfte Pl. 53, sid. CG, har svenska inskriften 
på stenen vid Sfensö blifvit origtigt införd och en rad kom¬ 
mit at uteglömmas, sålunda at emellan af och Ludvig XVIII 
skall stå på en särskilt rad: Frankrikes öfvergifne Konung. 

På Planchen är årtalet, som Historien antecknar, origtigt, 
och bör i stället för MDCCCXIII rättas til: MDCCCXXIII. 

Ho merus. 

Uti en tid, då allmänna upmärksamheten är på det hög¬ 
sta spänd på Ny-Grekerne, och med innerlig tilgifvenhet 
deltager i deras strid för frihet och sjelfbestånd , tyckes 
det vara i enlighet med vårt Magasins syftemål, både så¬ 
som nyheten och skön konst tilhörande , at någon gång 
nämna Grekland och återkalla i minnet huru långt konsten 
och smaken hunnit i det förra Hellas , under de ljufvaste 
förhoppningar at det en dag åter må blifva hvad det for¬ 
dom varit. Vid namnet Grekland fäster sig ovillkorligt den 
stora skaldens, Homerus, och vi lemna derföre teckningen 
af en antik basrelief, som har honom til föremål , eller är 
et slags Apotheose öfver Homerus. Vi låna den ur Tischbeins 
arbete Figures d’Homére: den är til composition och teck¬ 
ning högst behaglig och bär stämpel af en konstens forn¬ 
tid, som ännu tjenar til efterdome och svårligen skall kun¬ 
na utträngas af en sednare tids vandalism. 

©er affcin bejtljf bie Sttfufen, 
2Der fte frdgt im tvarmen Söufen» 

JDem SJanbalen fin b fte (értdn. 
©celler. 

Homerus föreställes här med et beslöjadt hufvud ; han 
håller i venstra handen en pappersrulle (volumen) och sit- 

Första årgången. K 



ter på en örn med utbredda vingar. Iliaden, under bilden 
af et krigiskt fruntimmer med Cask på hufvudet, ar be¬ 
väpnad med skuld och lans. Odyssén symboliseras genom 
en figur med en sjömans-mössa på hufvudet, sådan med 
hvilken alltid Odyssevs föreställdes, hållande et antikt ro¬ 
der i handen. Denna figur är likasom den förra beväpnad , 
och tyckes begrunda de faror som åtfölja långvariga sjöfär¬ 
der. Öfverst ses et ornament sammanbundit af löfverk och 
upburit af tvenne svanor, som allu lera på skaldens behag¬ 
liga sång , och tvenne masker återkalla i minnet de tragi¬ 
ska och komiska upträden i Iliaden och Odyssén. 

Den odödlige sångarens födelseort var obekant, men 
sju städer tilegnade sig hedern at hafva sett honom födas 
inom dess murar, i anledning hvaraf flera mynt öfver ho¬ 
nom blifvit slagne, hvaraf vi har meddela tvenne. På det 
ena ifrån staden Amastris, ses Hornen bröstbild med et 
slags diadem och omskrilten: OMPIPOC (Moments;) på hån-, 
sidan ses floden Meles liggande och stödande den ena ar¬ 
men på en urna, ur hvilken dess vatten rinner, och hål¬ 
lande et ymnighets-horn vid armen, at symboliserade rika 
fält dem han befruktar; i den andra håller han en lyra, 
til et bevis af den namnkunnighet som staden Smyrna, fått 
genom skaldens sånger, när han diktade sina sköna sånger 
i flodens grotta nära staden, til omskrift AMACTi lANflM 
(Amastnernas mynt) och i afskärningen: I\ EAflC (Meles.) 

Den andra ifrån Scios, föreställer Pfomerus sittande på en 
stol hållande en pappersrulle i handen, på hvilken läses 
IAIA2 (Iliaden), til omskrift: OMHPOC. På frånsidan ses 
en vingad Sphinx, soni håller den ena foten på et vinkäril 
med tvenne handtag , (diota;) til omskrift XII1N (Invänar- 
nes af Scio mynt.') 

Pl. 58- 
Liberalismen. 

At de liberala idéerne allt mer och mer taga öfverhanden, 
at folket vill befatta sig med at tänka på egen- hand , utan 
at ledas par exellenee, är beklagligen mer än sant, och 
man har redan drifvit det derhän , at när folket sagt: »se 
der , vi gifva dig magt och myndighet at styra oss efter 
de grundlagar vi sjelfve gjort;* så vill mah kalla detta 
et Statsfördrag, en magt utgången ifrån folket, då det lik¬ 
väl är sol-klart, at den öfverlåtna magten upkoaunit full- 
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vuxen ur jorden (såsom Minerva ur Jupiters hufvud), är 
en jordens tilhörighet, som således var förr än folket; hvar- 
af åter följer, at den af folket icke kunde disponeras, ty — 
måste folket disponeras. Men som detta ämne är något 
främmande för oss och likafullt i egenskap af sin nyhet 
icke borde undgå vårt behandlande, så vilja vi åtminstone 
lemna en liten nomenclatur på de ord som hora til ämnet, 
och dem man måste känna, för at begripa det djuptänkta i 
en så enkel sak: 

JJltraism. Obscurantism. TJltraliberalism. Padicalism. 

Stabilitet. Legitimitet. Historisk Continuitet. Translatift. 

Delegera. Patrimoniel. Et punctlif i tid. Et punctlif i 

rum. Moraliska lönnmord. Misstroendets oåndeliga vakt¬ 

poster. Tidens historiskt förstådda tendens. Sträng för- 

nufts-enlighet. éfc. 

I det hela är det lätt begripligt, at constitutionela Sta¬ 
ter icke borde Finnas, och at allt hvad man tänker, talar 
och skrifver i en constitutionel Stat til dess uprätthållan- 
de , är en falsk liberalism; men detta kommer sig ifrån vår 
tids upfostran som är skadlig och förvänd. Fordomdags fick 
man icke yttra sig förr än man var kommen til mogna år, 
det vill säga hade en anständig och stelt kammad peruk; 
men nu går man på i eget hår, klippt ä la Titus , med 
Coup de vent och crete de coq, at vilja bevisa gammalt 
folk, at tiden är annorlunda än den var i deras ungdom, 
och at de gamla formerne icke mera hålla tilsammans , när 
en ädlare metall skall stöpas deri. Salig Fru Lenngren sade 
väl redan för 2.0 år sedan: 

Gamla fröken med Egiden , 
Höll et kort och lämpligt tal 
Öfver Pojkar nu för tiden 
Utan aga och moral; 

men det var ännu drägligt den tiden, emot hvad som nu 
händer och man, thy värr, dagligen hörer. Ett af de märk¬ 
värdigaste exempel derpå tro vi oss böra anföra , i anled¬ 
ning af en verklig händelse, som tildragit sig för eri tid 
sedan i Provinsen *), och som på et förvånande sätt be¬ 
styrker, at de liberala idéerne nu för tiden redan danas 
i moderlifvet hos barnen, hvaraf följderne äro oberäkne¬ 
liga. Se här händelsen: sedan man nu af idel liberalism 
kommit så långt, at icke mera inlinda det späda barnets 
armar i lindan , och dymedelst försummar at ifrån ungdo¬ 
men väna det at hafva händerna , (det är viljan) bunden , 

*) Redactionen ansvarar för det historiskt sanna af händelsen. 
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tildrog sig a t et nyfödtbarn, medan det hölls i armarne af 
ortens Pastor, fick tilfälle at taga fatt i Prestens ena poli— 
son och med sin lilla nafve höll sig fast, icke utan smärta 
för Pastor, som likväl måste hålla god mine, men til fasa 
och förskräckelse för de kringstående *), hvilka sent om¬ 
sider måste befria honom ifrån den lilla ogudaktiga libera¬ 
lens luggning. 

Hvad vill det bära af i framtiden, när sådant sker af 
et spädt barn? Och hvar är målet for Liberalismen? Pris¬ 
om den heliga Alliancen , och sednast fransyska hären , 
som med berömliga upoffririgar, åtminstone ännu i Europa, 
söker förekomma dess skadliga inflytande, medan de Ame¬ 
rikanska folkslagen beklagligen ännu äro förblindade af 
sina liberala idéer och tänkesätt. 

----■«*' Q-I- - 

Lärkan och Tur tur dufvan. 

Of v ersättning från Flor ian. 

På ängens rika blomstertufva 
En lärka sjöng från morgonen 
Tils ända sent på aftonen. 
Dess granne var en Turturdufva 
Blott sysselsatt med kärlekerr. 
Hör! sade hon til Lärkan slutligen, 
Du synes mig just at beklaga , 
Som sjunger bort din ungdomsvår, 
Det fins et nöje blott: at älska och behaga 
Och ha tilbedjare som följa våra spår. 
Säg , tror du väl en visa skänker 
Det nöje, som en kyss kan ge? 

*) Confremuere omnes : sfudiisque ardentibus ausum 
Talia deposcunt. Sic cum manus impia saevit 
Sanguine Cassareo Romanum extinguere nomen; 
Attonilum tanto subit® terrore ruin® 
Humanum genus est, totusque peihorruit orbis. 

Ovidius. 

Alla betyga sin skräck med gny: den sådant Ivar vågat. 
Fordra de ut til straff Så, när den gudförgitna 
Handen med Cesars blod sökt släcka Romerska namnet. 
Hela menniskoslägtet, vid hot af en plötslig förstöring 
Stod af föiskräcktdse stumt: all verlden skällde af fasa. 

AdlerbelUs öjver&äctnwg. 
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Jag, sade sångerskan, ej tänker 
At våga en jemnförelse, 
Och ej begär, min vän, at du, som jag, skall tycka; 
At sjunga är och blir min lycka. — 
Et lb}e blott var turturdufvans svar. 

Först efter hela tio åren 
De råkades en dag om våren; 
Fast än man något åldrad var 
Man kände strax hvarann och nalkades förtroligt. 
Ack! se, god dag, min vän! hur mår du? har du roligt, 
Och många älskare igen? 
O! nämn dem ej, min bästa vän. 
Jag har förlorat allt! allt hvad jag fordom ägde, 
Tilbedjare , behag, och ungdom, allt har flytt! 
Jag trodde kärleken all sällhet Öfvervägde, 
Men ack! den är i qval förbytt. 
O! grymma saknad, grymma minnen! 
Jag älskar än , men är ej alskad mer! 
Se der, den sorg som plågar mina sinnen. 
För mig likväl ej allt försvunnit, 
Gaf Lärkan nu til svar: jag åldras som du ser, 
Och har ej mera röst, mpn älskar ändå sång, 
Och ofta mig rätt lycklig funnit 
Då skogens näktergal vill sjunga någon gång* 

Ej fägringen gor säll allena, 
.Om man ej vet den med talang förena; 
När skönheten förgår, talangen står igen 
Och äfven hos en ann’ den ger oss nöje än. 

€ fj ♦ . i 4 ♦ ♦ t. 

——■—©QQOQCOOCCO©——- 

PL 39- 

En modern Qirandole. 
Jlenna Girandole är af en nyareform och en elegant sam¬ 
mansättning. Figurerne och medaljonerne äro incrusterade 
af »n hvit composition som liknar och skiner som silfver, 
stundom äfven af andra färger och få utseende af emalj 
eller mosaik. Det hela är af slipadt glas och bronze. 
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Pl. 4°* 

Bcil-Cosbymer för Damer. 
1? ig. i. Bart hår prydt med törnrosor. Krusflors klädning 
ined flera rader garneringar och nederst en mera yfvig eller 
puffad. Hvita skor. 

Fig. 2. Bart hår hvaraf flätorna äro fastade med en 
pil, for öfrigt prydt med kokard af gaze. Kiädning af 
slätt krusflor (crépe lisse), garnerad med sidensars-rullar 
och en blomster-bukett så väl vid bröstet som vid nedra 
garneringen. Lifvet är både frammanföre och baktil för- 
sedt med sidensars.rullar. Hvita handskar och skor. 

I allmänhet äro Gaze, Krusflor och Tyll de mest bruk¬ 
liga slag til balklädningar; gifta Damer nyttja med guld 
och silfver lamerad Tyll, de ogifta: med guld och silfver 
lamerad Gaze. 

. »STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleen, 1824. 
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fxX a gast tt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Maj Månad 1824» 

Pl. 4l. 

Allegorisk teckning öfver de bildade konster. 

pedactionen hade Önskat at i detta Häfte kunna lemna 
en teckning af någon tafla af dem, som för det närvarande 
finnas ibland de exponerade å Kongl. Akademien för Fria 
Konsterna; men som flera hinder dervid inträffat, torde 
denna brist icke på et mera passande sätt kunna ersattas, 
än genom en allegorisk teckning öfver de bildande kon¬ 
sterna sjelfva , hvilken til composition är ganska behaglig 
och äger en af dess väsendtligaste egenskaper, at vara lätt 
förstådd. Det må likväl tillåtas oss at närmare förklara den. 

Målarekonscen, under bilden af en ung qvinna och 
full af inspiration, är sysselsatt at måla en tafla; vid hen¬ 
nes sida , i förgrunden, sitter en Genius och tecknar, på¬ 
minnande at teckning är grundvalen för all målning. Archi- 
lekturen föreställes genom en qvinnofigur, som med en. 
cirkel i handen tyckes mäta proportioner och håller en 
vinkelhake i den andra handen; och Bildhuggarekonsten 
är sysselsatt at hugga på den namnkunnige Torsen. Olver 
hela grupen och utgörande en del der&f, sväfva tvenne 
Genier: Sanningen med en spegel i handen, och Snillet 
med en uplylt fackla. De böra vara oskiljagtige ledare 
för konsten. Blott svagt eller liksom på afstånd sedd, 
sväfvar en qvinnofigur som uplyfter sin slöja och blottar 
sin barm. Efter vår tanke en lycklig allusion, at konsten 
har sköna former til föremål dem blott hennes idkare, gunst¬ 
lingar och vänner få skåda, hvilka former beständigt böra 
sväfva för deras inbillning, men blifva förborgade för de 
oinvigda , för hopen. 

Vid anblicken af dylika allegoriska compositioner på¬ 
minnas vi ovillkorligen om en iornverld, der snille och smak 
voro rådande, om et land der de voro inhemska, om en 
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fabelverid som icke blott var Artistens men Folkets egen¬ 
domlighet. Franzén har så träffande som sant sagt derom: 
»Hvem kan undgå at beundra den poetiska skönheten af 
en verld , der hvarje naturkraft var en gudomlighet, hvarje 
phenomen en Iefvande handling, der man i näktergalens 
sång hörde Philomelas klagan , i droppfallet från klippan 
såg Niobes tårar, der man ej plockade en blomma, eller 
satte sig i skuggan af et träd , utan at liksom höra dem 
berätta sin tragiska historie, der med et ord nästan hvarje 
föremål var en person, hade som menniska iefvat, känt y 
verkat och lidit? Hvem frestas ej för et ögonblick at med 
Skalden (Schiller) utropa ? 

Skona verld, hvar är du? Kom, Aurora r 

Spänn för Helios’ gyllne vagn igen. 
StrÖ i dalen dina blommor, Flora, 
Häll , Najad , din urna öfver den. 
Gyllne dar! ack ! återse vi eder 
Aldrig mer? Naturens blomningsdar, 
Då från Himlen Gudar stego neder,. 
Himlen sjelf på jorden vari 

Ja , de flydde och i flykten togo- 
Bort med sig, hvad skönt och uphöjdt var. 
Alla lifvets ljud och färger dogo : 
Blott det andelösa ord blef qvar. 
Fabelns verld , i tidens flod förgången , 
Se vi, frälst, på Tidens höjd-er stå. 
Hvad odödligt lefva skall i sången, 
Måste ner ur lifvet gå.« 

Som ofvannämnde teckning blifvit Temnad i anledning: 
af Svenska Målare-Akademiens Exposition , torde det icke 
vara utan intresse för våra Läsare, at få en kort öfversigt af 
Målare-Akademiens sista Exposition i Paris om våren 1822. 
Den bestod af 17*5 artiklar, nemligen : 

J372 Taflor af olika storlek, Porträter, Landskap &c. 
i58 Statuer, Byster och Basreliefs. 
171 Kopparstick och lithographiska arbeten. 

*4 Architektoniska Planer och Modeller. 
Bland det betydliga antal Artister som inlemnat dessa ar¬ 
beten , voro likväl inga af Girodet, Guérin eller Gérardr 
•ch blott en af Horaze Vernet. 

För at emedlertid bedömma huru mycket Konstnärerne 
npmuntras eller understödas for det närvarande i Frank- 
iik.e j, förtjenar at nämnas huru många af dessa arbeten 
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som voro beställda eller betingade. Af Ministern for det 
Kongl. huset: 5° Taflor, 12 Statuer, Byster och Basreliefs 
samt 2 Medailler. Dessutom köptes flera under påstående 
Exposition. —Af Hertigen af Orleans: 2 Taflor utom flera 
af Horaze Vernet, hvilka i anseende til föremålen eller 
ämnena icke blifvit tillåtne at exponeras. Af Ministern 
för inre ärendena: §8 Taflor, 19 Statuer och Byster, 2 
Medailler. Af Prefecten af Seine-Departementet for Staden 
Paris: 12 Taflor och 6 Statuer. 

Pl. 42* 

En bro med et öppet 

lånar sig stundom dertil at en bro synes i per- 
spektif framför Våningshuset, man vill embellera denna 
utsigt {point de vue) som beständigt ses utur fönstren och 
på gården — den lågt liggande bron gör ingen effekt — 
et öppet Tempel b^gdt derpå, lyfter bron, imponerar, för¬ 
skönar utsigten, och blir i Öfverensstämmelse med det hela 
af en ny anläggning, som gör anspråk på smak och styl. 
Vid sådana förhållanden är det som vi föreslå närlagda 
teckning til efterföljd; den upfyller ofvannämnde fordringar 
och skall, som vi hoppas , behaga både konstälskaren och 
i allmänhet hvar och en som hyllar den goda smaken. 

En Filosof i fordna dar, 
Som kände ganska väl de hoga, 
Uti sin vishet anmärkt har, 

At ibland stora män ej ännu någon var 
Rätt stor i Kammartjenarns Öga. 
At denna hedersman har rätt, 
Kan man väl ej för afgjordt taga, 

Och at bestrida det, blir heller ej så lätt. 
Emedlertid vill jag berätta Er en Saga , 
Kanske at läsarn kan af den en slutsats draga. 

*) Som man i allmänhet med ordet Saga menar digtade berät¬ 
telser, har denna bort få benämningen af Sann, emedan en 
verklig händelse ligger til grund för densamma. 



En vidtberomd och känd Baron , 
Major och Riddare , med mera , 

Som uti fredstid fått en stor reputation 
Af Militär med distinction 
Och mästare at exercera, 

Uti en småstad låg en gång i Garnison. 
Som han var tjock och bred och reslig til figuren, 

Förfärliga moustacher bar, 
Såg bister ut som en Tartar, 
Med thordöns röst gaf korta svar, 
Och til dueller alltid snar, 

Han nämndes Öfverallt: en satans dugtig karl, 
Til General just klippt och skuren. 
Fick man då skåda Herr Baron 
I spetsen för sin Bataljon , 
Der han förfärligt svor och larma’ 
Och delte prygel ut, så Gud må sig förbarma! 

Då stego hos en hvar til djup admiration 
De höga tankarne man fått om hans person. 

En morgon hände sig, at Herr Barons Lakej 
(Hur det gick til, det vet jag ej) 

Slog sönder i en hast dess stora Sjöskumspipa. 
At Herr Baron blef ond kan hvar och en begripa. 
»Din åsna! sade han, hur törs du göra så? 
»Et sådant nöt til dräng fins ej på hela orten, 

»Jag borde köra dig på porten 
»Och gör det innan kort , det kan du lita på. 
»Du går som i en dröm förutan vett och tanka , 

»Min Sjöskumspipa du förstört, 
»Majors-expedition du som en slyngel fort, 

»Och gör ej mina stöflar blanka! 

C f) ♦. I ♦ ♦ ♦ c. 
-OOOOOCCOCOCC—■—— 

P1 43- 
En Invalnhstol. 

I brist al et nytt åkdon af särskilt eller ovanlig form mot 
de nu brukliga , som Redactionen önskat kunna lemna til 
den första Maj, då den eleganta verlden visar sig på Djur¬ 
gården i granna vagnar , torde det vara passande at medr 
dela teckningen på en stol, hvarmed man lätt kan flytta 
sig ifrån ett ställe til et annat, när sjukdom eller tillälliga 
benskador förbjuda promenader til fots, hvarföre den också 
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fått benämning af Invalid-stol. UpEnningen ar Engelsk. 
Den utgör en beqväm län-stol med en derunder rörlig fot- 
pall, som efter behag kan flyttas; och om Patienten ar så 
frisk, at han kan betjena sig af sina armar och händer, 
flyttas den fram och åter i et rum eller på jemn väg genom 
vidrörandet af de mindre hjulen som sitta utanpå de större 
eller jernskodde , hvarigenom flyttningen åstadkommes. 
Denna stol äger dessutom den förmån, at kunna förvandla* 
til en ligg-soffa. Man kan åt ryggstödet gifva den lutning 
som erfordras, genom tvenne jernbågar af go graders vin¬ 
kel, så at det kan sänkas horizontelt eller au niveau med 
sitsen; omedelbart derunder och i förening dermed är en 
såkallad släde, som löper ut, så at det hela får längden 
af en sang. 

Något: om J:Vadstena Adeliga Jungfrustift. 
(Slut från N:o X.) 

O aktadt Stifts-Kassan dagligen öktes genom frivilliga gåf- 
vor och talrika inskrifningar, kunde den primitiva planen 
af Stiftets inrättning i Wadstena aldrig komma til verkstäl¬ 
lighet; men RiksRådet Grefve Carl Fredr. Scheffer inrättade 
et eget efter en mindre scala år 1784» hvartil han inköpte 
et hus i Norrköping och skänkte genom Testamente dertil 
ao,ooo R:dr Banco. Det hufvudsakligaste af denna inrättning 
var: at en Abbedissa och 6 Fröknar, hvilka alltid borde 
vara Stiftsfröknar, skulle få bo husfritt och njuta underhåll, 
men dessutom skulle 6 Fröknar der få njuta samma förmå¬ 
ner emot en viss årlig, lindrig afgift. Calculen var följande: 

Föda för 7 personer ä 1 R:dr 8 sk. i veckan 
iör hvarje. 

a:ne Pigor städja och lön. 
Deras föda. 
Ännu en Piga. 
En Läkare, årligt arfode. 
20 famn. Björkved med upläggning och körarelön 
20 famnar Tall d:o ä 1 R:dr 16 sk. 
Olja, Ljus, Såpa, Stärkelse med mera, som ej så 

noga kan erinras. 
En Gårdsdräng 
Til extra utgifter för Abbedissan. 
Til d:o för 6 Fröknar ä 13 R:dr 16 sk. för hvarje 
En Kammarjungfrus föda och lön . , 

Summa R:dr Sp. ] goi|32| 
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Denna Stat blef sedermera 1787 i vissa delar tiTcikt, så 
at den gick til 1033 R:dr 16 sk. Vid påsktiden 1784 t«g 
denna inrättning i Norrköping sin början, så at en Abbe¬ 
dissa, Friherrinnan Ulfsparre, född Grefvinnä Creutz, in¬ 
flyttade med 6 Stiftsfröknar; men förändrade omständigheter, 
försämradt myntvärde och en betydlig reparation som huset 
fordrade, voro orsaker som föranledde inrättningens up- 
häfvande år 1800, på det sätt, at Abbedissan erhöll 3°° och 
FrÖknarne 125 R:dr B:co årligen, med tilstånd at sjelfve 
välja sig bostad, hvarefter huset försåldes. För det när¬ 
varande kallas den: Grefliga Schefferska Stiftningen för 
Adeliga Jungfrur. Schefferska Pensionen innehafves nu af 
en Fröken som är qvar af den gamla inrättningen och har 
166: 3^, samt 12 som hafva 100 R:dr hvardera årligen. 

Bland de betydliga skänker til Stifts-Kassan torde ännu 
kunna anföras: 1777 af Fröken Charlotta Nummers 6000 
R:dr; 1779 Landshöfdingen Baron Adelsvärd 555 R:dr 26 sk. 
S rst; 1787 Capitenen och Ridd. Bar. G. Isaac Knorring 
2000 R:dr; 1793 Ryttmästaren Hildebrand och dess Fru S. 
Schönström 3000 R:dr; samma år af HofrättsRådet C. F. 
HeykenskÖld och dess Fru E. Dankwart Lilljeström 900 R:dr; 
1798 af ÖfverJägmästaren O. F. Rudbeck 1333 R:dr 16 sk. 
B:co ; 1804 Envoyén Celsing 500; 1810 Kammarherren 
Grefve Charles Emil Lewenhaupt 2000; 1813 Fröken Sara 
Magd. Ahlströmer 1000; 18*4 Landshöfdingen v. Stenha¬ 
gen 2000 , allt Banco. Dessutom kan Stiftet möjligen 
ännu i framtiden erhålla en Summa af 366G R:dr 32 skill. 
B:co, genom Mamsell Greta Lisa Abergs testamente, som 
är 1808 skänkte denna Summa til Amaranter Orden, med 
förbehåll at: om Orden af en eller annan orsak kommer 
at alldeles uphöra, skall ofvannämnde summa tilfalla det 
Adeliga Jungfrustiftet. 

Emot dessa betydliga gåfvor har Stiftet, utom redan 
förut upräknade förluster, tid efter annan måst vidkännas 
flera, hvilka sent omsider blifvit afskrifne, såsom t. ex. 1778 
en fordran hos Presidenten Baron von Nolcken; 1784 h°$ 
Presidenten , Baron Broman; 1786 hos Konung Adolph 
Fredrik och Drottning Lovisa Ulrica på 18000 Dal. kpmt; 
men oaktadt desse förluster var Stiftets Capital 1798 i säkra 
fordringar 80,621 R:dr B:co, och är för det närvarande 
136,700 R:dr B:co, hvaraf 216 Fröknar njuta en årlig pen¬ 
sion af 33 R:dr 16 sk. hvardera. 

Vi sluta härmed denna korta och ofullständiga öfver- 
sigt af Wadstena Adeliga Jungfrustifts öden, hvilken til— 
äfventyrs redan blifvit nog vidloftig, för at intressera den 
större delen af våra Läsare. 
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Mode-Nyheter från Paris. 
Bland hufvudprydnader för Damer nyttjas Mohabitiske 
Turbaner med hak-band, hvilka sednare äro sålunda gjor¬ 
de, at de likna en gaffel hvarigenom Örat vid hvardera 
sidan är synligt. Et slags Turbaner äro Öppne eller utan 
botten, ä fond ouvert, så at håret eller en prägtig med 
juveler besatt kam blir synlig; et annat slag åter kallas 
Spanska eller Ryska Turbaner. Stundom får man se hattar 
af tvenne contrasterande (tranchans) färger, såsom choco- 
lad-brunt oeh grönt; lilas och svart. I den sednare Mode- 
Jurnalen ifrån Paris omtalas en coiffyr å la mexicainc 
eller péruvienne, bestående af struts- eller marabout-fjäd¬ 
rar, hvilka, fastade i et slags bandeau, gå rundt omkring 
hufvudet, rätt upstående, samt äro högre i pannan och gå 
sedan i aftagande ned åt nacken. (För Stockholmsboerne 
är detta likväl ingen nyhet; ty H. K. H. KronPrinsessan 
har både på den stora bal paré å Rikssalen förf. år i Juli 
månad, som i Amaranter-Orden vid Dess reception i vintras 
visat sig med en hufvudbonad ä la Péruvienne). 

När en större sällskaps-krets icke fordrar at Damerne 
skola vara klädde i sammet eller gros de Naples, äro nästan 
alla klädningar antingen af Cliinesiskt krusflor, al Gaze, af 
slätt eller krusigt krusflor, eller af Barege-tyg med siden- 
sars-underklädning. Merinos-klädningar åter äro af grått 
stötande i lilas , af gult kalladt eau du Nil; af vide- eller 
vass-grönt: vert saule, vert roseau. Många variationer 
aga rum i sättet at garnera hf på klädningar: ibland 
bestå desse garneringar af draperier som ligga i kors Öfver 
bröstet, ibland ligga de horisontelt öfver barmen, stundom 
ligga de i skapnad af et V, som går från axlarne ned til 
Jifgördeln. Det öfriga af lifvet är slätt, och i allmänhet 
äro de långa och starkt åtdragne. 

Pl. 44. 
Sorg-Costym för Damer. 

Ehuru Kongl. Förordningen af år 1818 utstakar, hvilka 
Kongl. Personer skola sörjas af Allmänheten och huru län¬ 
ge, samt des utom Kungörelsen om sorgen alltid tydligen 
säger: vid Kongl. Maj:ts Hof an lägges sorg, hafva dock 
Fruntimren i Hufvudstaden genom en tyst öfverenskom- 
melse velat visa deras undersåtliga vördnad och deltagande 
i det Kongl. Husets sorg öfver Hertigens af Leuchtenberg 
död,såat äfven de som icke frequentera Hofvet, ja, af alla 
Klasser och Stånd, anlagt sorg, mer och mindre djup efter 



88 

hvar och ens begrepp eller egen känsla. Redactionen skyn¬ 
dar derföre at lemna en vacker Sorg-Lostyn», ehuru dea 
nästan sent kunnat meddelas. 

Fig. Toque basque (ifrån Biscaja) af lielskurit sam¬ 
met. Krusflors kladning med garneringar af band och svart 
gagat *). Gasimirs shawl. Hvita handskar och svarta skor. 

*) Et slags minera! hårdare än stenkol och ganska glänsande 
när den poleras, och som användes til grannlåter. 

Anmälan. 
Denna Månadsskrift kommer at fortsättas efter samma plan 
och under samma villkor som hitintils, så at prenummera- 
tion älven emottages på 6 Nummer, eller på halft år sär¬ 
skilt, antingen i Januari eller Juli, efter behag. 

Den tilfallighet, som 1818 föranledde första Nummerns 
utgifvande den 1 Juli, hvarigenom Magasinets 12 Hällen, 
eller en hel årgång alltid beräknats ifrån Juli det ena året 
til Juli det derpå följande, har haft ganska många olägen¬ 
heter och misshagat de flesta Prenumeranter, hvilka önskat 
at årgången måtte begynnas med hvarje Ny-år , det vill 
säga, ifrån den 1 Jan. och sluta med året. I anledning 
häraf och på åtskilligas begäran, har Redactionen fogat sig 
efter denna önskan , och ämnar icke sluta närvarande 
årgång med N:o XII, som utkommer i Juni månad, utan 
fortsätter den med N:o XIII i Juli månad och så vidare til 
N:o XVIII som utkommer i December, hvarefter den An- 
dra årgången således kan taga sin början med N:o I iftån 
den Första Januari 1825. 

For dem som låta binda in hvar Årgång, upstår väl 
härigenom det oprydliga i en boksamling, at första bandet 
af ett och samma arbete blir betydligen tjockaie, emedan 
det utgöres af XVIII Nummer, än de efterföljande banden, 
hvilkas årgångar blott komma at utgöras af XII Nummer; 
men Redactionen har trott det vara mera passande, än at 
särskilt lemna blott 6 Häften, nemligen ifrån Juli detia år 
til årets slut, hvarigenom åter et eget smalare band upkom- 
mit, och en af dessa olägenheter kunde icke undvikas för 
at vinna det begärta ändamälet: at hädanefter begynna 
hvarje årgång med den 1 Jan. hvarje dry hvilket således 
framdeles kommer at äga rum. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 1S24. 
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N:o XII. 

01 a g a 81 it 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Juni Månad 1824. 

Pl. 45- 

Ludvig Mö mer af T un a. 

f ramlidne Biskopen öfver WexiÖ Stift, vice Talemannen 
lör Prest-Ståndet, Commendören af Kongl. Nordstjerne- 
Orden, Theologie-Doctorn, Friherre Ludvig Mörner af 
Tana, föddes i Björkö socken på Rödjenäs i Småland den 
6 Dec. 1764 , Hans Fader var Hof-Jägmästaren Friherre C. 
G. Mörner af Tuna , och hans Moder Margaretha Fredrika 
Duse. 

Tidigt eller 1774 blef han Kadett vid Artilleri-Regemen¬ 
tet och 1778 Styckjunkare derstädes samt samma år Fänd- 
rik vid Södermanlands Regemente. 1786 Student i Upsala; 
1791 Philosophie Magister; 1793 Docens i Romerska Anti- 
qviteterne; 1794 Prestvigd; samma år Ordinarie Kongl. Hof- 
Predikant och Kyrkoherde i Ljungby församling af Kalmar 
Stift; jgoo Theologie Doctor och samma år utnämnd til 
Biskop öfver Wexiö Stift efter Biskopen Doctor O. Wall- 
quist. Gift 1796 med Hedvig Gustava von Baumgarten. 
Död i Stockholm d. ig October 1823 och begrafven på S:t 
Catharinas Kyrkogård, enligt sin egen begäran. Hans äldste 
Son, Carl Gustaf, öfverlefver honom; en yngre dog igoi. 

Med skäl beklaga vi , at utrymmet nekar oss at här 
helt och hållit meddela den Tacksägelse öfver honom, som 
af Herr Doctorn och Biskopen Wallin d. 26 October 1823 
uplästes i Storkyrkan; men vi kunna icke underlåta at 
åtminstone til en del göra våra läsare bekante med den¬ 
samma, helst den icke varit tilganglig i Boklådorne, och 
endast utdelats bland den saliges vänner och bekanta, hvil- 
ken för Öfrigt undänbedt sig något lik-tal. •».Af 
börd och yttre omständigheter kallades han tidigt til vap¬ 
nens yrke. Med heder skötte han det; men den mägtigare 
inre kallelsen förde honom , vid mannaåldrens början , in 

Första Årgången. M 
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på en bana, som bättre motsvarade hans allvarliga lynne, han» 
milda, lugna menniskoälskande sinnelag. I detta sitt heliga 
kall, dit han följdes af ordningens vana och pligtkänslans 
oeftergifliga noggrannhet, biet han nu en Jesu Christi 
stridsman, til at besegra villorna och härden , återvinna 
förlorade själar åt Gud, och försvara Sanningen i döden. 
Tron blef hans sköld, bönen hans vapen, och korset hans 
baner. Verlden hor ej, låfsjunger ej sådana segrar, men i 
den himmel, der det varder glädje Öfver en enda för¬ 
bättrad syndare, der förgätas de icke , och de på jorden 
upbyggda, förädlade, hugsvalade hjertän veta hvem de i 
tysthet välsigna. I denna en rättsinnig lärares tilfredsstäl- 
lelse och förhoppning, njöt vår bortgångne förstlingen af 
sitt utsäde för Guds rike, der han i en landtlig stilla trakt, 
okänd för verlden, men kär far de sina, arbetade i Ordet 
och lärdomen, ock födde Christi Hjord, som en oförtru- 
ten , anspråkslös och samvetsgrann Sjäia-Iierde. Annat 
ville han icke vara. Han blef ock ej annat, han blef det 
endast i en vidsträcktare omfattning, då medbröders all¬ 
männa förtroende kallade honom til den högsta andeliga 
värdighet inom födelsebygden. Ej utan ömma rörelser 
rycktes han ur sitt lugn ; men van at i allt vörda Guds 
vilja och förtrösta på Guds hjelp, under trofast utöfning af 
hvarje pligt, gick han, följd af välönskningar, mött af för¬ 
hoppningar, at intaga det rum, en fräjdad föregångare 
lemnat. Hvem kunde värdigare intaga det? Snart bytte» 
välönskningarne t välsignelser, lörhoppningarne i fullbordade 
frukter. Saknade ock den lärda och vittra verlden , efter 
honom , digra foster af djupsinnig forskning och inargkun- 
nig beläsenhet, så saknade ej vetenskaperne en uplyst 
både kännare och befordrare, ej kyrkostyrelsen en rättvis, 
välvillig och alltid tilgänglig förman , ej ungdomen en up- 
märksam och upmuntrande vårdare , ej nöden en hjelprik 
deltagare, ej svagheten et tilförlitligt stöd , ej sedligheten 
en oskrymtad vän. Nu sakua de honom. Men rättmäti¬ 
gast är eder saknad, J bröder, som i hans älskade hembygd 
varit närmaste vittnen til denna patriarkaliska dygd och 
detta Apostoliska nit * och vi dela edra känslor, vi, sotn 
här lärt värdera honom både i visdomens rådplägningar 
och i vänskapens umgänge. Si, säge vi sörjande til hvar¬ 
andra, si en rättskaffens Israelit, i hvilken intet svek. var. 
Sanningens lag var uti hans mun, och det var intet onde 
i hans läppar. Godhet och trohet bodde i hans hjerta, och 
sitt hjerta bar han på sin tunga. Hvarken mångordig eller 
storordig, utsade han enkelt och saktmodigt sin mogna 
•Ivertygelse, utan harm at finna den motsagd och utan 
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fåfänga at förfagta den , han visste, at der segren ej redan 
låg i sakens egen natur, aldrig låg den blott i sista ordet. 
Han öfverdref hvarken sitt låford eller ogillande; det förra 
blef hos honom aldrig smicker, det sednare aldrig bitter¬ 
het: beggedera voro frukter af det sansade omdöme, som, 
der pligten kräfde yttrandet, värdigt yttrade sig, utan 
ledning at det slags frugtan och hopp, son» så ofta vill 
fortdrifva den enskilta lyckans hjelp , under det allmänna 
bästas förevändning. Nöjd med det af erfarenheten beprÖf- 
vade och godkända, ville han ej lättsinnigt bortbyta det 
för et bländande, men obepröfvadt nytt; han trodde at 
det goda, småningom och utan våldsamma språng, bäst 
utdanar sig sjelft, utan at genom konstens i otid använda 
åtgärder behöfva fortskyndas til en brådmogenhet, hvars 
skenbart yppiga Iifskraft blir i sjelfva verket en kraftens 
förslappning och en lifvets uplösning. Han såg i samhället 
en lefvande kropp, som, för några smärre brister, dem 
naturen, sig sjelf lemnad, småningom botar, ej bör ut¬ 
sträckas på en sjukbädd, der hufvudet nedsjunker jemnlågt 
med de öfriga lemmarne, under det unga tvistande Läkare, 
med fortsatta försök, rikta sin vetenskap på varelsens be¬ 
kostnad; nej, en lefvande kropp, som genom sunda nä¬ 
ringsmedel, måttliga rörelser och ordningsbundna kraft¬ 
yttringar, sjelf ersätter det afnötta, afsöndrar det odugliga, 
helar det kranka, under oförryckt ledning af den inne¬ 
boende mägtige anden, som håller hjertat varmt, hufvudet 
uprätt, lemmarna i jemnvigt, och som renast uttrycker sig 
i de heliga orden: Frukter Gud, är er Konungen , älsker 
bröderna! 

Pl. 46. 

Modern. 

\i tro ingen förklaring vara lämpligare öfver dessa trenne 
poetiska teckningar af en mor som lekande undervisar sitt 
barn , än at här ordagrant införa et stycke ur Qvinnan, 
Skaldestycke af J. D. Valerius , hvilket, ehuru visserligen 
kändt af de flesta af våra Läsarinnor, likväl alltid med 
nöje och tilfredsställelse återläses. 

En Mor! — Sublima namn, naturens segerskri! 
Det skönaste af allt hvad qvinnor kunna bli! 
Hvem har dig fullt förstått och dig tilborligt skattat? 
Ej menskan måla kan hvad ensamt Gud har fattat. 
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Han såg den första mor — och nästan möjligt fann 
Et väsen , lika godt och älskande sorn Han. 
Hvad himmelskt ideal! — Så kände intet hjerta 
Tilgilvenhet och fröjd , medlidande och smärta ; 
!Nej, ingen genius än så trogen ledsven var: 
Hur liten, står, mot dig, också den bästa far! 
Den rysligt stränga köld, hvaraf sig Brutus hedrat. 
Ej, onaturligt, än en moders bröst förnedrat; 
Och stark var Abra’ms tro, och hans upoffring stor. 
Men aldrig skulle Gud befallt den åt en Mor. 

Jag ser den heliga, som Glorian omkringljungar, 
Då hon sin späda son, sin lågas förstling gungar, 
Vid täta böljningar af en förtrolig barm , 
På vaggan af sitt knä, i lindan nf sin arm. 
An kring hans lätta sömn hon frid och svalka hviftar 
An åt den vakande hon vård och näring skiftar; 
Bestyrande den verld i hennes sköte fins, 
Hon glömmer makan sjelf och endast modern mins. 
Bort med det hyrda bröst, som lägger blygd til våda; 
Jag ej Madonnan vill förutan Barnet skåda ; 
Den telning, som sin kraft af ursprungstammen vann, 
Ömtålig tvingas skall, inympad på en ann. 
,Väl henne, dubbelt-»mor, som uttröttligt vakar, 
Som härdens retelser för pligtens fröjd försakar; 
Af trägen omsorg blek, hon är ej mindre skön, 
Hon skördar , för sin vård ,. tilgifvenhetens lön. 
Til henne barnet bär sitt lidande, sin klagan. 
Det tystas med en kyss, som mildrar sjelfva agan ; 
Hon sträcker , med en blick , förgäfves låtsadt kall, 
Sin hand emot dess gång, sitt sköte mot dess fall: 
Hon af dess minsta dygd förhoppningsfullt sig dårar, 
Och äger, för dess fel, ej annat straff än tårar. 
Då sonen växt ifrån den trognas mjölk och ans 
Och umbär hennes famn , — hon än behöfver hans ; 
Hon följ er, upmärksam , hans arbeten , hans lekar : 
Blott modersfåfängan är den hon ej förnekar. 
JNär han, försvinnande, mot hennes hjerta trycks, 
Och gråtand e , förblödd , ifrån sig sjelf hon rycks : 
Til hvilken okänd krets hans öde honom dömmer , 
Det ensamt är en mor , som honom aldrig glömmer. 
Hon söker honom än i önskningarnas ljud. 
För honom , i sin bön , en medlerska hos Gud ; 
Och när ho n, trött af år, mot grafven böjs och dignar, 
Ea son den första är, den sista hon välsignar. 

» 
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Til Mery, 

på hennes första lysnings-dag * *J. 

Min kära Mery ! Då i dag 
Du utaf vänner gratuleras, 
Så tillåt äfvenväl at jag 
Må med min önskan öka deras, 

At önska lycka , det är skäl; 
Men det är ock en pligt at lära 
En Qvinna, hur hon alltid väl, 
Som gift, skall lifvets skiften bära. 

For Hustrun gifs ett sätt, blott ett, 
Som gör at städse hon behagar: 
Med hjertats godhet har det skett, 
Och sker ännu i våra dagax. 

Var aktsam i motsägelser, 
Bjud til, min Vän, at dem undvika; 
Fast du har skäl, glöm händelser, 
Och akta Dig at straffpredika. 

Med mannens fel haf tålamod , 
Gif honom tid at sig besinna , 
När Du är vänlig, öm och god. 
Skall han nog sjelf sitt misstag Finna. 

I mannens goromål ej sök 
At blanda Dig, min kära Mery! 
Du har ditt hushåll — har ditt kok, 
Der bör i>u herrska , och blott deri. 

*) Genom en, snari sagdt, lycklig tilfällighet, är det Redactio- 
nen tillåtit at meddela dessa Stancer, hvilka tyckas stå i sam¬ 
manhang med det föregående ämnet oeh således icke kunde 
vid et mera passande tillälle underställas våra Läsarinnors 
granskning De hafva blifvit godkände af et i hög grad akt- 

*ningsvärdt Fruntimmer, hvars omdöme är lika så säkert som 
insigtsfulit och ensamt tilräckligt at öfvertyga Redactionen, at 
de förtjänat en större alimänlighet, än hvartii de ifrån början 
varit ämnade. SjeJfva namnet är Engelskt och stafvas; Mary, 
men uttalas som Märy eller Mery. 
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Var icke svartsjuk. Aldrig kan 
En hustru lifvets nöjen smaka , 
Om hon, af kärlek til sin man, 
Viil misstänksamt hans steg bevaka. 

I valet utaf Vänner var 
Förståndig, sparsam och försigtig. 
För lugnet utaf dina dar 
Är denna konst så stor och vigtig. 

Haf ordning i den minsta vrå 
På allt hvad som Du har om händer \ 
Den tid Du vinner deruppå , 
Ar vinning som til välstånd länder. 

Uti din klädsel, kära Du, 
Sök framför allt din man behaga ; 
Man ka» som Flicka, ej som Fru, 
Med fåfängt prål en karl bedraga. 

Min kära Mery, lycka til! 
Minns väl de råd som jag dicterat; 
Med dem, om Du dem följa vill, 
Har mången Fru sin man regerat. 

Från dina yngre år din Vän , 
Bör Du ej mina råd förtycka ; 
Men känna uti dem igen: 
En verklig Vän som vill din lycka. 

Vi begagna detta tilfälle, at recommendera våra Läsa¬ 
rinnor en nyligen i Paris utkommen bok, som blilvit gan¬ 
ska fördelagtigt recenserad , och som borde ägas af hvarje 
ungt Fruntimmer, nemligen: L'art de se faire aimer de son 

* Mari. A Vusage des Demoiselles ä marier y par Eugéne 
de Pradel (konsten at göra sig älskad af sin man» Til 
begagnande för unga Flickor som skola gifta sig). 
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Pl. 47* 

Promenaden til Versailles. 

Pe bårda, jemna vägarne i Frankrike och i allmänhet 
omkring Paris, göra det möjligt at sex, sju, til och med 
åtta personer åka efter en häst i et åkdon med tvenne 
hjul, i en såkallad C/iaise de Posta. I hela Frankrike, men 
i synnerhet emellan Paris och Versailies, träffar man stun- 
deligen en mängd sådane som teckningpn på denna Planche 
ntvisar. Med den i förgrunden tildrager sig den olycks¬ 
händelsen, at selen går sönder, hvarigenom Ghaisen får 
öfvervigt bakåt, så at skalmarne stå i vädret. Kusken 
tyckes hafva lått en stöt i hufyudet, den han efterkänner 
med handen, och af Herrskapet i Chaisen har blott en 
ännu hunnit resa up hufvudet. En stor oreda råder bland 
det medhafda bagaget som legat i Imperialen, (så kallas 
en öppen låda eller vache på taket hvari de resandes 
saker förvaras). Et randigt knyte, en mossa och et halster 
ligga redan på vägen, och en törnrosbuske med sin kruka 
hålla på at lossna och falla. En förskrämd hund tar til 
ilykten, och et annat resande Herrskap, utan at uppehål¬ 
las i dess fart, beskådar äfventyret. 

Efter fredsslutet i8>4» såg man ofta för dessa Chaisar 
förespände några stackars hästar, som af Kossackerne blifvit 
efterlemnade eller sålde, och hvifkas öde var beklagligt 
nog. Oaktad den allmänna freden, fans det ingen fred 
för detta fattiga djur; Kusken utgöt sin harm på dess förra 
fiende och skrek vid hvart.piskrapp : Ah! vilain Cossarjue! 
&c. (Aj! din gemena Kossack!) 

Pl. 48- 

Mode-C os ty mer för Damer. 

Pig. i. Bonnet ä pélerine prydd med blommor och bro- 
cherade band. Rock af gros de Naples, hvars garnering 
blir bredare nedat, men endast går fram på klämningen och 
icke rundt omkring. Härtil nyttjas hvita handskar och 
svarta skor. 

Fig. a. En grå mans-hatt med flors-bufva. Ridklädning, 
kallad Amazone, af JUade. Lifyct forsedt med $må skör* 



och prydt med olivformiga knappar och tofsar. Släpet af 
en sådan kladning bör räcka en half aln nedom fötterne, 
emedan den är blott ämnad at nyttjas när man rider på 
det nu brukliga sätt för Damer. (Se Planche 43 af Konst- 
och Nyhets-Magasinets 5‘te årgång.) 

Anmälan. 
Denna Månads-skrift kommer at fortsättas efter samma 
plan och under samma villkor soin hitintils, så at prenu¬ 
meration äfven emottages på 6 Nummer, eller på halft år 
särskilt, antingen i Januari eller Juli, efter behag. 

Den tilfällighet, som igtS föranledde första Nummerns 
utgifvande den i Juli, hvarigenom Magasinets 12 Häften, 
eller en hel årgång alltid beräknats ifrån Juli det ena året 
til Juli det derpå följande, har haft ganska många olägen¬ 
heter och misshagat de flesta Prenumeranter, hvilka önskat 
at årgången måtte begynnas med hvarje Ny-år , det vill 
säga , ifrån den 1 Jan. och sluta med året. I anledning 
häraf, och på åtskilligas begäran, har Redactionen fogat sig 
efter denna önskan, och ämnar icke sluta närvarande 
årgång med N:o NII, som utkommer i Juni månad, utan 
fortsätter den med N:o NIII i Juli månad och så vidare til 
N:o XVIII som utkommer i December, hvarefter den An¬ 
dra årgången således kan taga sin början med N:o I ifrån 
den Första Januari 1825. 

För dem som låta binda in hvar Argång, upstår väl 
härigenom det oprydliga i en boksamling, at första bandet 
af ett och samma arbete blir betydligen tjockare, emedan 
det utgöres af XVIII Nummer, än de efterföljande banden, 
hvilkas årgångar blott komma at utgöras af XII Nummer ; 
men Redactionen har trott det vara mera passande , än at 
särskilt lemna blott 6 Häften, nemligen ifrån Juli detta år 
til årets slut, hvarigenom åter et eget smalare band upkom- 
mit , och en af dessa olägenheter kunde icke undvikas för 
at vinna det begärta ändamålet: at hädanefter begynna 
hvarje årgång med den 1 Jan. hvarje år, hvilket således 
framdeles kommer at äga rum. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos C a hl Deleen, 1824. 







N:o XIII. 

iflagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Juli Månad 1824. 

Pl. 49. 

Glymsterfoss-bron i öfre Tellemarken iNorige. 

iied actionen är i tilfälle at lemna (fast i en mindre scala) 
en Planche ur Herr Öfverste-Lieutenanten och Ridd. W. 
Carpelans Pittoresk resa til norska f jetlen ^ hvilken utsigt 
af Glymsterfoss-bron utgör en del af hvad hon, i IX:de Häf¬ 
tet Pl. 55 haft det nöjet at meddela om öfvergången af 
Gousta-berget i Öfre Tellemarken i Norige, och vi tro oss 
bäst vid detta tilfälle, liksom förra gången, upfylla ända¬ 
målet, då vi införa författarens egen beskrifning: ». . . .En 
half mil ifrån Gransherreds kyrka lemnade vi stora vägen. 
Bergsbranterne Öfvertygade oss snart, at vi äfven lemnat 
hufvud-dalen. Vi snarare klättrade än gingo upföre til 
Vindaas gårdar , och våra hästar kunde med möda finna fot¬ 
fäste i bergskrefvorna. Liksom hängande i luften och buren 
af skyar visade sig snart Glymsterfoss-bron högt Öfver våra 
hufvuden, och en bonde, som med sin häst i detsamma 
passerade derofver, väckte på en gång förvåning och be¬ 
undran. De ofantliga stenar, som lågo strödde i dalen, och 
mellan hvilka man såg djupa håligheter och grottor af be¬ 
synnerliga skepnader, gåfvo det hela et mycket pittoreskt 
utseende. Trän och buskar fyllde alla ställen, der den 
tunna men fuktiga jorden gaf näring til deras fortkomst. 
Bergen som omgifva Kohldalen, syntes likväl högt Öfver 
träden och framställde en mycket imponerande anblick. 
Vindaas gårdar, de första i Kohldalen, ligga nära 1800 fot 
högt, och ungefär 800 fot lägre än de sista sätrer, belägne 
| mil derifrån och i| mil ifrån Kirkevold. Vägen blef allt 
mera besvärlig och stenig, samt närmare Kohlestöl, den 
sista sätern i dalen, mycket sumpig. Här slutades vår van¬ 
dring denna dag: —« 

Första Årgången* N 
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Sedan de resande til fots fortsatt resan och hunnit må¬ 
let af deras bemödande at komma up på Gousta-fjellpt, 
begyntes återresan eller, rättare ssgdt, nedstigandet utföre 
berget, hvars beskrifning, ehuru intressant, skulle blifva 
för vidlyftig at här införa; men vi kunna icke underlåta at 
nämna något om den så kallade Maristigen och anlednin¬ 
gen til dess benämning. ». . . . Allt omkring tyckes otil- 
gängligt, utom den väg som blifvit tilrygga lagd. Til ven- 
ster är den lodräta bergväggen åtminstone 5oo fot hög,. och 
bergsluttningen til höger utgör, ifrån djupet, en enda rak 
linie i,5oo fot. På denna sluttning går nu Maristigen vidare 
fram til fallet. Med Maristigen föreställe man sig vid den¬ 
na afgrund på en slät bergvägg, som emot horisonten gör 
en vinkel af £o grader, en tverhandsbred rämna, hvarpå 
här och der litet gräs kunnat fasta sig. Öfver hufvudet en 
betydlig höjd och under fötterne ses det svindlande djup, 
hvari elfven vältrar en fradgande bölja, och son» ögat oger- 
na lemnar utur sigte. Först beträdes med några steg lem- 
ningarne af et jordras, men sedan återstår blott det kala 
berget. At' vid vandringen på denna väg, med handen stö¬ 
da sig emot berget, är svårt, då sluttningen är för stor, 
och en lutad kroppsställning farlig, emedan väggen dess¬ 
utom ofta är sned och lutar åt djupet. . . . De fleste som 
första gången beträda denna väg, framkrypa slutligen på 
händer och fötler. . . . Maristigen lånar sitt namn af en 
flicka vid namn Maria , om hvars sorgliga Öde en gammal 
sägen bevarat oss minnet. Hon var enda dottern til en rik 
bonde, som bodde i Fosshem, ej långt ifrån Riukand- 
fossen, och redan ifrån sin barndom bortlofvad åt en myc¬ 
ket rik bondes son ifrån Souland eller Sillejord. Den sed- 
nares vilda lynne, som efter bondfolkets åsigter var kän¬ 
netecken til tapperhet, men hufvudsakligen yttrade sig i 
bravader och slagskämperi, hvarvid den tiden icke sällan 
mord föreföll, dem lagen var för vanmägtig at bestraffa, 
hade redan förskaffat honom et elakt rygte innan han gjor¬ 
de Maria sitt besök , för at af henue vinna bekräftelse på 
föraldrarnes öfverenskommelse. Hon hade redan fästat sig 
vid en ung torpareson , hvars fader bodde i den stugan vi 
nyligen lemnat. Forgäfves knäföllo Maria cch hennes älska¬ 
re om bifall til deras förening. Hennes fader förblef obe¬ 
veklig för alla böuer. Han »nsåg guldet för den högsta 
lycka, och då Maria sedan allt framgent vägrade at antaga 
den föreslagne, som kort derpå infann sig, blef den för¬ 
hatlige rivalens död en afton i et dryc' eslag besluten. At 
frälsa sin älskades lif, vågade hon sig den farliga vägen; 
månen lyste svagt hennes gåog, och förrän mördarne hun- 



Pl. 50. 

Förs (a. u4r 'gängen. 





99 

no ankomma var han redan långt på vägen til Christiania, 
der han upsökte en Officer, hvilken han fordom tjent och 
åtföljt på flera resor, och dervid förvärrvat en för sitt stånd 
ovanlig bildning.n 

»Marias ståndagtighet emotstöd alla medel hvarmed man 
ouphörligt ville tvinga henne til samtycke, så at den t il- 
ämna cJ e iästmannen med slägt och vänner slutligen leds¬ 
nade och afreste under grufliga eder at återkomma och ej 
mera låta afvisa sig. Någon tid efteråt dog hennes fader 
och et bref afsändes , som underrättade hennes älskare om 
hennes förändrade tilstånd. På kärlekens vingar ilar han 
tilbaka. Förgäfves råder vänskapen honom at ej nu gå den 
farliga stigen; den kortaste vägen är för honörn den bästa. 
Vid en brant satt Maria med en tjenstflicka och väntade 
hans ankomst. Redan hade han tilryggalagt större delen af 
stigen: hans vän förmådde ej följa honom; men vid första 
åsyn af Maria , då han öppnar sina armar för at deri sluta 
et älskadt föremål , gcir han et felsteg och krossas i sitt 
fall. Den goda flickan svimmade , förlorade sitt förstånd 
och återfick det aldrig mer. Sådan var den bedröfliga histo¬ 
ria man berättade oss om den olyckliga Maria , som länge 
svärmade kring branterne, påkallande sin älskare, tils hon 
slutligen äfven fann sin graf vid hans sida.« 

P1 50. 

Upfostran. 

Mindre esthetiskt eller, om man så behagar, idylliskt, 
men kanske mera sant än Pl. 46 i föregående Häftet, lem- 
na vi här tvenne teckningar af en Mor med sitt barn. De 
äro trogna copior af det slags upfostran, som, icke säll¬ 
samt i hvardagslifvet, bereder åt föräldrar, genom en Öfver- 
drifven ömhet för deras barn, sorg och ledsamma dagar 
derigenom, at det älskade barnet ifrån sin späda ålder får 
den grad af sjelfsvåld som är oförenlig med dess moraliska 
utveckling, och grundlägger ofta olyckan för hela dess til- 
varelse och framtida väl. At här i synnerhet är fråga om 
en mor, som af ömhet är svag for sitt barn, faller genast 
i Ögonen: den älskade ungen får icke sin vilja fram , och 
genast skriker och väsnas bytingen samt sparkar i vredes¬ 
mod omkull bordet utan at agas, men tvert om smekes 
och klappas af söta mamma, sorn tröstar och lofyar at gifva 
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allt hvad Som begäres. Fadrens föreställningar blifva icke 
hörda, han beskylles för köld emot sitt eget barn , han 
har icke en moders känslori-Nedanföre ses modern 
fortsätta sin upfostran: barnet får hvad det envist begärt 
och med illska emottar under mammas ömma böner, at 
Lillan icke skall vara ond. Fadren har ledsnat at mera med¬ 
dela sina råd, han har förlorat hoppet at kunna uträtta 
något, drar på axlarne och är bedröfvad inom sig sjelf; 
men hoppas stillatigande at framdeles få mera välde öfver 
barnet, när det blir äldre och kan slitas ur modrens händer. 
Foljderne af en sådan upfostran äro oberäkneliga , och de 
utvecklas på olika sätt, hvarom Fru Lenngren , i vår tan¬ 
ka , har lemnat oss en ganska träffande målning i ålder¬ 
domströsten; et stycke som vi här torde få införa, utan 
frugtan at misshaga våra Läsare; ty Fru Lenngrens skalde¬ 
försök läser säkert ingen Svensk ogerna eller för ofta. 

Smickra pojken, blinda mor! 
At hans sjelfsvåld bifall blicka; 
Boj dig, spänn igen hans skor, 
Stoppa namnam i hans ficka; 
.Vänta , pilten blir väl stor. 

Se i hoppets perspectiv 
(Alla mödrar sett detsamma) 
Glädjen för din framtids lif; 
Hvad han pekar på för Mamma 
Strax den söta gossen gif. 

Mamma! detta ljufva ord 
Låt til yrsel dig berusa; 
Agan är ju snillets mord; 
Kela, eftergif och krusa: 
Följden innan kort blir spord. 

Pilten kammar up sin lugg, 
Bär som yngling frack och piska ? 
Ler åt söta mor i mjugg, 
Tröttnar vid at evigt sliska , 
Blir på sonlig vördnad njugg. 

Unga Herrn , förvänd och tvär, 
Styrd af infall och af nycker, 
Dagligt mera sturskhet lär; 
Och när denna sorg dig trycker, 
Gör han gäck af ma chére mére. 



zloro. 

nin Itir/ejrr och l<*<jfl tfatf lar Ull- racl_lujf/aHjfirr- a_ra-, ad* alla' 

- rf-p-ff »T-fj-9 s -rv —f- # y~g9 r .T f P 1»-,9-9-p— l i_L —j 

lar— -ffor, al- la> elayr; lfe Ivllltm /irayllull llomrler— ska,- ra, fros&w 

^3 . 0-n.  1 é- 9 s *-^ 
—— ■ J-.* - =p^—-'Jfjr—== p.—i-1 

'-T^' 1 1 

-4—. g- 0- f- 

F ' p * £ 1 i * 
1 r — 

/iur  jour, Ijl-janr snv; Arm, Aom/dm. ram/ vill lycAllq 

r—rr  J. 
—c  — -s-c,^ 
t- yV... ~ ~ 

9 .. . >. 0. y M—^ ^- 

o 

fta Arganfivn. 



k I 

3 



10* 

Spillda böner, fåfäng gråt — 
Fädernet til sista summan: 
Junkern vandrar lastens stråt, 
Skryter af at lura gumman, 
Gör din kassa jemt försåt. 

Stackars mor! hvad sorgligt slut! 
Men, på flathet skall så hända. — 
Skurken suckar hvar minut: 
Gud , låt kärngen ta en ända , 
At Jag mödernet får ut. 

Stundom slutar denna upfostran på et annat icke min¬ 
dre bedröfligt sätt för modern, hvarom vi i nästa Häfte 
torde få lemna et exempel. 

(Fortsättning härnäst.) 

Pl. 5i. 

Bl om st er-handlar en. 

Imitation efter Fransyskan. 

IIvem som vill vackra blommor bära 
Kom hit i min parterr och tag! 
Jag har tilräckligt at förära 
Af alla färger, alla slag. •— 
Se hvilken pragtfull blomsterskara! 
Se Rosens purpur, Liljans sno! 
Kom! kom! den som vill lycklig vara, 
Bör lifvets bana blomsterströ. 

. ' t, * 

• 

At hvar och en jag fintligt väljer 
Och gissar til Er smak helt visst: — 
At sprätten tusenskänor säljer, 
At kärleken en myrtenqvist. 
En vallmoqvast åt liknöjdheten , 
Och lagrens blad åt krigarns hopp — 
Gullvivan ger jag girigheten — 
At makar blott patientia-knopp. 

Den bleka narciss-krans jag knyter, 
Kan passa mången ynglings hår — 
En solros jag åt hofman’ bryter — 
En svartsjuk tistelblommor får. 

4 



102 

At tänkarn en pensee jag skänker, 
En pratsjuk klockor i parti — 
Och för Poeten, som jag tänker, 
Kan prustrot-örten nyttig bli. 

p 

At Rousseaus vän , ur blomsterparken, 
Jag vintergrönan bjuda vill; 
Hon, blygsamt slingrande vid marken, 
Hör blott de anspråkslösa til. 
Jag egnar äregirigheten 
En kejsarkrona hög och grann — 
At vänskapen och tacksamheten 
Jag eternellen värdig fann. 

Tulpan och sammetsros skall lindas 
I diadem åt rangens vän — 
För oskulden blott liljor bindas — 
Smörblomman ger jag Andans män. 
Jag rosens purpur åt de sköna , 
Som gärd och attribut har dömt — 
At den som vill min kärlek löna: 
En ros jag utan törnen gömt. 

C j) ♦ ♦ l ♦ ♦ ♦ c. 
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Lutan på Berget, 
af Berquin; öfv ersättning. 

På högsta spetsen af de berg som omgifva staden B . . . 
betragtade jag med förtjusning den vidsträckta utsigt som 
öppnades för min blick. Jag var ensam, ty jag hade lem- 
nat min trogna Anton i närmaste staden, med tilsägelse at 
ej vänta mig tilbaka förr än om tvenne dagar, hvilka jag 
bestämt at vandra omkring i den romantiska trakten. Vid 
bergets fot uptäckte jag en boning som försäkrade mig om 
nattqvarter, och fri från all omtanka , öfverlemnade jag mig 
blott åt känslan. Mina tankar sväfvade nästan utan något 
bestämdt föremål i det oän leliga , och min syn omfattade de 
vexlande taflorna af en hänryckande utsigt. Redan påminte 
mig fåglarnas tystnade sång, och den nedgående solens 
sista strålar, at det var sent, och jag gick med verklig 
saknad utföre berget, då ljudet af en intagande röst, accom- 
pagnerad af en Luta , hann mitt Öra. Jag trodde först at 
det var en villa af inbillningskraften , och tyckte mig såsom 
i en dröm flyttad uti en förtrollad verld; men denna vill- 



farelse skingrades genast af nya toner. En Luta! har ibland 
bergen! utropade jag och vände mig åt den sidan hvarifrån 
rösten korn. Emellan lummiga träd uptäckte jag de hvita 
väggarne af en nära belägen koja. Jag nalkades nyfiken , 
och såg med förundran en ung bonde som spelade Luta 
med största skicklighet. En qvinna, som satt vid hans sida, 
betragtade honom ömt, och omkring dem i gräset voro 
grupper af unga gossar och flickor, qvinnor och gubbar, 
alla försänkte i en stilla beundran. Några barn som kommo 
emot mig, frågade sig emellan: hvem kan den Herrn vara? 
Den unga Virtuosen vände sig om och afbröt ej sin sång, 
men jag kunde ej emotstå min rörelse och räckte honom 
banden; han gaf mig sin tilbaka, och jag tryckte den hjertligt. 
Alla upstodo nu och bildade en krets omkring oss. Jag sade 
dem med få ord hvad som fört mig til denna trakten så sent. 

Här finnes intet värdshus , svarade den unga bonden , 
och vår boning ligger aflägse , men om Ni ej fruktar at bo 
i en trång koja , skola vi söka at betjena Er på bästa vis. 
Om jag var intagen af hans förvånande färdighet på Luta , 
blef jag det ännu mer af hans höflighet, hans otvungna ma¬ 
ner och den lätthet hvarmed han uttryckte sig. Ni är ej 
född i en koja , sade jag med förundran. Förlåt mig, sade 
han leende, just i denna. Men Ni är trött; Georg sätt fram 
en stol åt vår gäst. 

(Fortsättning härnäst.) 

Mode-nyheter från Paris. 

Med undantag af Italienska halmhattarne, så hafva de mo¬ 
dernaste fruntimmers-hattar baktil ganska smala eller nästan 
inga skärmar (brätten) och til en del älven ganska smala 
vid sidorna, Skärmen är hvarken upstående bak eller ned¬ 
tryckt framföre, så at ansigtet blir fritt. De smala skärmar- 
ne hafva varit orsaken at man mest beflitat sig om at pry¬ 
da kullen så väl ofvanpå som rundtomkring, hvari variatio- 
nerne åter äro mångfaldiga. Sjelfva kullen af åtskilliga 
chapeciux parés, ar af et nät, eller så kallad spansk Re- 
siija. JSuarices inégales kalla mod-krämerskorna tvenne fär¬ 
ger som de nyttja tilsammans på krusflor och gaze-hattar, 
såsom rosa och amaranth, aurikel- och jonquille-gult, Ipsi- 
boé- och mörkgrönt. På promenaderne i Long-champ voro 
rosenröda och hvita hattar de brukligaste; de Italienska 
hattar såg man prydde med paille-gula band och qvistar af 
Lilac (et slags hyacint, Ilyacinihus comosus), eller klasar af 
Parmesan-violer. Stundom får man se dem med en qvist af 



Persikor med blad, blommor och frukter. På hvita rot-hattar 
rådde mest grcina band. — Favorit*färgerne äro nu Amerikan- 
grönt, (vert américain) påfågel-grönt (vert paon) och eau 
du Jourdain, hvilket sednare är et slags mörkgrönt. — Af 
klädningar har man en tid nyttjat mindre Cambric, men mera 
Merinos i klara nuancer, mycket barége-tyg och batist (kam¬ 
marduk) med ränder och stora rutor. Blouserne äro äunu 
allmännast, de broderas med brokigt ullgarn, vanligast så,, 
at qvistarne af mönstret äro bruna, bladen gröna och 
blommornablå med gula fröhus, Armarne hafva fått en nya¬ 
re fason: ifrån axeln til armbågen böra de vara mycket yfvi- 
ge och fyllige, men ifrån armbågen til handlofven mycket 
tätt åtsittande; seFig. 2. En liten Roman och Theater-pjes 
Ourika af Madame Duras, hvilka äro mycket omtyckte , 
hafva gifvit anledning til benämning af et slags halsband för 
unga flickor, som består af et stort antal perlor af Coraller, 
platt infattade; äfven Herrarne nyttja käppknappar ä téte 
d} Ourika. 

Et slags treskäftadt tyg (som Fransmännen kalla coutil 
och Tyskarne ^wifiitö) nyttjas mycket af Herrarne til panta¬ 
longer, i synnerhet et slags blek-gult med matta och glän¬ 
sande atlas-ränder. Svarta sammets-listor nyttjas ännu på 
Pantalonger, i synnerhet på ljusgrå eller et slags lilas-grått. 
Hatt åla Robinson kallas en med låg kulle nästan lika vid 
up och nedåt, med smala brätten. 

Pl. 52. 
Mode-Costymer för Damer. 

t ig. 1. Hatten är gjord af breda schatterade band i tven- 
ne färger. Klädningen är en Blouse af Organdy-tyg brode¬ 
rad med ullgarn i samma nuancer som hatten , brunt och 
grönt med röda frugter. Hals-kragen är en broderad Pele- 
rine. Hvita handskar, gröna (eller också bruna) skor. 

Fig. 2. Krusflors-hatt med blommor och et litet kläde, 
eller mindre voile, af silkes-blonder. Blouse af en art slält 
bast-tyg (en écorce) , nederst med en frans, som egentligen 
utgöres af sjelfva tygets ränning utan inslag. Under Blousen 
bäres en hvit underklädning med en fyllig garnering. Gör¬ 
del-spännet är af ädla stenar i skapnad af en bandros. 
Hvita handskar och skor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Delben, 1824» 
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N:o XIV. 
a g a s t n 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Augusti Månad 1824. 

Pl. 53- 

Casper Isaac Michael Ehrenborg. 

Svea Rikes Ständers framl. Justitiae-Ombudsman , Herr 
Casper Isaac Michael Ehrenborg, föddes den 17 Nov. 1788 
på Hjelmshult i Skåne , (dåvarande Premier-Majors-Boställe 
vid Norra Skånska (kavalleriet). Hans Fader var: Maioren 
och Riddaren Jons Ehrenborg, Qch hans Moder Fru Beata 
Maria Tham. 

Herr Ehrenborg studerade vid Lunds Akademi, inskrefs 
sedan i Kongl. Götha Hofrätt och derefter, på sitt 2o:de 
år , i Krigs-Expeditionen af Konungens Canzli. Sedan haa 
tjenstgjort vid Fält-Secreteriatet och Kongl. Kammar-Rätten, 
befullmägtigades han at vara Advocat-Fiscal, och d. 20 Dec. 
1S10 utnämndes han til Lands-Secreterare i Skaraborgs 
Län. I denna egenskap erhöll han den 5Junij8i3 fullmagt 
at vara Fdrste Expeditions-Secreterare i Konungens Canzli, 
och utnämndes den g Sept. 1819 til Riddare af Kongl. 
Nordstjerne-Orden. Den 16 Juli 1821 tilförordnades han til 
Landshöfding i Skaraborgs Län, odh den 4 Aug. 1823 val¬ 
des han af Rikets Ständer til deras Justitice-Ombudsman. 
Gift den 1 Sept. 1811 med Anna Fredrika Carlquist, dot¬ 
ter af Handelsmannen i Carlstad , Nils Carlquist och dess 
Fru Anna Christina Reimer. Ehrenborg dog den 16 Sept. 
1823 i Stockholm. Af åtta barn ofverlefde honom endast 
fem , af hvilka den äldste sonen äfven sedermera ar med 
döden afgången. 

% 

t» 

Talet, som Arke-Biskopen , Doctor Carl von Rosen- 
stein, hållit vid Ehrenborgs Begrafnings-Akt, den 22 Sept. 
1823, äfvensom Tacksägelsen af Hr Doctorn och Biskopen 

Första Ar gången. O 
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O. Wallin i Storkyrkan den ai Sept., äro tryckte och i 
Allmänhetens händer. Med så mycket mera skäl hänvisa 
vi våra Läsare til dem , då de utmärka sig genom et enkelt 
och sant framställande af de egenskaper och förtjenster 
som prydde den ädle mannen , och g)*ort hans namn fräj- 
dadt och älskadt, hvilket kan bäst vitsordas af den Provins 
der den aflidne saknas , och der åtskillige af dess invånare 
öfverenskommit at på egen bekostnad åt Herr Ehrenborg 
resa et minne, som skall öfverlefva deras känslor för ho¬ 
nom , och öfverflytta til efterkommande det lösta problemet: 
huru en högre Embetsman skall vinna allmänhetens aktning 
och förtroende; hvartil grunddeagen igentinnas iHrEhren- 
borgs handlings- och verkningssätt , som var: »at med den 
sorglälligaste upmärksamhet och egen handläggning följa 
ärendena, bibehålla ordning och kraft i deras gång, alltid 
tilgänglig , öppen utan framfusighet, deltagande utan vek¬ 
het, mild och förekommande utan fjäsk, stark utan hård¬ 
het, rättvis utan skryt, fast utan motbjudande anspråk.—« 
Vi kunna icke heller underlåta at ur Tacksägelsen anföra 
några verser, dem vi anse särdeles lyckade och i synnerhet 
ställde til den aflidnes Enka , detta aktningsvärda fruntim¬ 
mer, med hvilket Herr Ehrenborg förenats genom tycke, 
fritt val och tacksamhets-känsla; ty det var hon, som ge¬ 
nom en tilfällig skickelse , vistande i det hus der Ehren¬ 
borg sjuknade 1809 , var utsedd at genom en outtröttlig 
omsorg och et makalöst strälvamle vårda honom som främ¬ 
ling , och utan andra beräkningar än den inre tilfredsstäl- 
lelsen at hafva gjort allt för at frälsa en medmenniskas lif, 
som berodde af detta omsorgsfulla vårdande. För hennes 
hjerta som maka , var det et hårdt öde at icke vistas pa 
den ort der Hr Ehrenborg insjuknade för sista gången. Den 
ömma makan hastar vid underrättelsen om mannens sjuk¬ 
dom til Stockholm , men var nog olycklig at anlända lå 
timmar efter sedan döden hade beröfvat henne allt. Det 
är i anledning häraf som Herr Biskop Wallin så träffande 
yttrar: 

Men Maka! som med honom vann, 
Med honom misste — allt! 
Du kom — och detta hjerta fann 
För första gången kallt. . . . 
Hans blick var släckt. . . Den släckte sig 
I tanken på din bild — 
Men helgonblicken följer dig 
Välsignande och mild. 
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De faderlösa små, 
Hans ljusa minne skall för dem 
Igenom tiden gå 
Och, likt en stjerna blid och klar, 
Dem visa på hvad stig 
De skola hinna up sin Far, 
Se’n de hugsvalat dig. 

De bära en Rättfärdigs namn: 
Förgråtna! fatta mod, 
Och slut dem hoppfull i din famn, 
Och tro , at Gud är god — 
Och vännen, som var din så kort, 
Blir evigt din , til slut. . . . 
Haf tröst! Han gick ej från dig bort, 
Han gick blott hem förut. 

Pl 54- 

Upfostran. 
(Slut från Pl. £o.| 

Vi hafva på Pl. So i förra Häftet, lemnat tvenne tecknin¬ 
gar, som i perspectiv visat huru en mors illa beräknade öm¬ 
het lägger grunden til sitt barns moraliska forderf, hvars 
följder blifva en källa för hennes sena ånger på äldre da¬ 
gar; det återstår nu at i dessa tvenne teckningar äfven 
visa, huru denna moderliga ömhet, drifven til ytterlighet, 
förstör barnets helsa, och således i fysiskt afseende är lika 
så förderflig och fördömlig. 

På den öfra Planchen återfinna vi den Ömma modren 
med det älskade barnet, på en promenad en vacker och 
lugn sommardag. Ehuru icke ett enda moln visar sig på 
horisonten, frugtar hon dock at en väderil, en pust kan 
skada barnets förmenta fina kropps-constitution, och det 
insvepes , snart sagdt emballeras , i schawlar och pelsverk , 
medan fadren , som med bedröfvelse ser på denna klemiga 
upfostran , ännu håller paraply och ett par utanskor i be¬ 
redskap at begagnas. Frugten af et sådant förfeladt förfa¬ 
rande utvecklas på nedra Planchen. Alla forsigtighetsmått 

*) Fru Ehrenborg hade några månader derefter den sorgen at 
äfven mista sin äldsta Son. 



emot vädret och luften , och just denna i otid använda för- 
sigtighet at aldrig låta barnet få njuta den friska luften, eller 
härda det ifrån ungdomen , ådrager det en förkylning, och 
fåfänga äro alla medel, obelönt all möjlig omsorg at frälsa 
det ifrån döden. Arma, olyckliga mor, du får dyrt betala 
ditt misstag! Du gör en dyrköpt erfarenhet på din ömhets 
bekostnad. Vi beklaga dig, ty ditt upsåt var godt, ädelt, 
ja, til och med sublimt; men icke förståndigt, icke använd¬ 
bart, for at vinna det ändamål, dit du syftade och dit din 
missförstådda ömhet aldrig kunde hinna. 

Til motsats af en sådan förvekligad upfostran med små 
barn , hafva vi valt til detta Häfte en Engelsk Modc-Co- 
stym , som visar sattet huru i England barnen til /\ och 5 
års ålder gå med bara armar och ben, och sällan förr än i 
6:te året få nyttja strumpor i skoplaggen. 

Vi kunna icke sluta detta ämne på bättre sätt, än at 
hos våra läsare på det högsta recommendera en bok , som 
visserligen borde ägas af alla föräldrar, och är den säkra¬ 
ste ledare för deras förfarande vid barnens npfostran , vi 
mena: Anvisning til en förvänd borna-upfostran^ af Pro¬ 
fessor Chr. Gotth. Salzman; Upsala 1794* 

—---> o - 
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Lutan på Berget y 

af Berquin. 

(Forts, från N:o XIII.) 

Jag kastade mig som de andra i gräset, och han började 
vid accompagnement af Lutan at sjunga blott en folkvisa; 
men han sjöng med et så ömt och rörande uttryck, at 
redan vid första versen fylldes allas ögon af tårar. Jag af- 
undades den landtliga skalden, som lyckades så väl at väc¬ 
ka dessa lifliga rörelser hos okonstlade själar. Jag såg med 
glädje at det verkligen sköna och naturliga gör intryck hos 
alla. Ej ett enda ömt drag gick förloradt, och vid sista 
versen, som var den mest rörande, hördes rundtomkring 
mig suckar och snyftningar. Efter några minuters tystnad 
stego alla up, och man önskade hvarandra hjertligen en 
god natt. Grannaine gingo bort med sina barn; blott en 
gubbe, som jag förut ej bemärkt, den unga bonden , qvin- 
nan som satt bredvid honom , Georg och jag blefvo qvor. 
Jag steg up och omfamnade den unga sångaren; det är 
Jjuft, sade jag, at träffa menniskor som yid första ögpn- 
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blicket väcka beundran, och som man slutar med at älska 
inom en half timme! Han svarade blott med en handtryck¬ 
ning. Min gola Herre, sade gubben, ni tyckes road af 
▼art aftonnöje; det gläder mig at ni så snart fattat vänskap 
for min Valentin. Han Önskade oss en god natt, och Georg 
ledde honom in i hyddan. Då jag blef ensam med Valentin 
och hans hustru , föreslog jag dem en stunds samtal i mån¬ 
skenet. Ganska gerna , min Herre, svarade Louise, litet 
stolt öfver den upmärksamhet jag egnat hennes man. Ja! 
ganska gerna , uprepade Valentin , som såg sin hustrus Ön¬ 
skan. Jag satte mig emellan dem under en alm, hvars blad 
försilfrades af månens klara sken. 

Mina vänner! sade jag, och fattade Lovisas hand , hu¬ 
ru länge har ni lefvat så här lyckliga? 

Sex månader; det är redan nie, sedan Valentin åter¬ 
kom från sina resor. 

JNi har rest! sade jag med en rörelse af förundran. 
Ja , min Herre , jag har tilbragt några år at genomvan¬ 

dra en del at Europa. 
Allt hvad jag ser, allt hvad jag hör af Er, förvånar mig; 

om ni ej har oågon särdeles orsak at <1 öl ja edra öden , så 
neka ej, jag ber, at ge mig förtroende af dem. 

Ack! ja, min bästa van, sade Louise, gör det! du vet 
at också jag så gerna hor derpå. 

Valentin biföll vår önskan och gjorde följande berät¬ 
telse, i hvilken jag, så mycket mitt minne tillåtit, bibe¬ 
hållit hans egna uttryck. 

Jag föddes 1760 i denna hydda, och var blott årsgam-' 
mal då jag hade den olyckan at förlora min mor. Min tarvar 
en at de förmögnaste invånare här i bygden , men en pro¬ 
cess, som han fick emot en rik arrendator i grannskapet, 
försatte honorn slutligen i fattigdom , och han dog af sorg, 
då man sål le hans boning för at betala rättegångskostna- 
derne. Den gubbe ni nyss såg, far til min Louise, köpte 
detta ställe , och bosatte sig här. Han hade medlidande då 
han såg den späda fader- och moderlösa gossen , och gaf 
mig sin hjord at vakta; tian bemötte mig ganska ömt, och. 
hans barn ansågo mig som deras bror. Förlusten at min 
far, det öfvergitna tilstånd livari alla anhörige lemnade mig, 
tankan at vara en främling på det ställe jag var född , det 
ensliga lif jag förde på bergen , alla dessa känslor verkade 
häftigt på mitt hjerta , och min naturliga glädtighet förvand¬ 
lades småningom i en djup sorg. Jag tilhragte dagen at 
gråta vid min hjord. (Här drog Louise sakta til sig den 
handen jag höll, torkade bort et par tårar, och räckte 
mig den lika oskuldsfullt tilbaka). En afton satt jag högst 
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up på berget och sjöng sorgligt den Romance ni nyss hört, 
då en brunklädd man af et mjeltsjukt utseende och ganska 
blek, nalkades mig. Han hade hört slutet af min visa och 
frågade om han befann sig långt ifrån stora vägen? 

Ja, min Herre, den är halfannan mil härifrån. 
Skulle du vilja ledsaga mig dit? 
Jag ville det gerna , men vågar ej lemna min hjord. 
Kanske jag kan få herberge hos dina föräldrar i natt? 
Ack! mina stackars föräldrar! de äro borta ! 
Hvar då ? 
De lefde ärligt på jorden, nu äro de lycklige i himlen! 
Min röst hade redan intresserat denna nian, och 

mitt svar ännu mer. Han gjorde mig flera frågor, på 
hvilka jag hade den lyckan at ge honom tilfredsställan- 
de svar. Som natten inlöll, förde jag honom til vår bo¬ 
ning, der han blef väl emottagen. Om morgonen hade 
han et hemligt samtal med Louises far, och då jag ernade 
föra ut hjorden på betet, tog Georg emot den af mig och 
berättade at jag skulle följa den främmande. Jag kan ej 
skildra Er, hrad jag kände då jag lemnade denna älskade 
hydda och Louise, vid hvilken jag redan fästat mitt hjerta 
ehuru liten hon då var. Min belägenhet var ej lycklig, och 
likväl fällde jag bittra tårar vid min afresa. Jag kunde ej 
då förutse at detta ögonblick afgjorde hela min lefnads 
lycka. Ja, det är dig jag har at tacka derfore, du vördnads¬ 
värde , välgÖrando man, min barndoms ädelmodige beskyd¬ 
dare! Du vet nu deruppe, huru ofta jag bad den Evige för 
dig medan du lefde, och med hvilken erkänslans hänryck¬ 
ning jag ännu dagligen välsignar ditt stoft! Han hette La- 
font och var Organist i nästa stad. Efter denna låga plats 
skulle man illa bedömma hans talang. De resande gjorde 
en omväg för at höra honom, men han emottog kallt de¬ 
ras beundran och var lika blygsam som förut. Jag tviflar 
nästan at ni någonsin på edra resor träffat ett så eget slags 
snille. Af sin far, den skickligaste läkare i landet, hade 
han fått en upfostran, som satt honom i stånd at utmärka 
sig på samma bana; men han ville hellre öfverlemna sig 
helt och hållet åt sin häftiga passion för musik. Han hade 
gift sig med den förra Organistens dotter och ägde inga 
barn. Hans hustru som var död för flera år sedan lefde 
alltid i hans hjerta. Hennes bild och några böcker voro de 
enda tidsfördrif hans djupa mjeltsjuka tillät honom at nju¬ 
ta. Men om han undflydde menniskorna , hatade han dem 
likväl icke och gjorde i tysthet mycket godt. Han var 45 
år då jag kom i hans hus. Först lärde jag mig skrifva och 
räkna} sedan roade han sig at Öfya min röst och lära mig 
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spela Luta, som rar hans favorit-instrument. H»n inskränk¬ 
te ej sin undervisning endast til musiken , ty lian gaf mig 
at läsa valda stycken af våra bästa Poeter, och bildade på 
en gång både mitt hjerta , mitt förstånd och min smak. 
På detta sätt var han fem år min beständiga lärare , utan 
annan belöning for sin omsorg , än medvetandet af denna 
adla gerning. Under alla dessa sysselsättningar kunde jag 
aldrig förjaga hvarken minnet af Louise, min barndoms 
leksyster, eller af denna koja, och talade ofta med rörelse 
om dem båda, med min välgörare. En dag, det var den 
i Maj 1778 (evigt oförgätlig för mitt hjerta) steg han up 
tidigt och tilsade mig at följa sig på hans morgonpromenad. 
Under det vi samtalade om likgilltiga saker, förde han 
mig på spetsen af det berg der jag första gåogen såg ho¬ 
nom. Valentin! sade han, jag har upfyllt de pligter, som 
jag i Himlens åsyn åtog mig mot dig, då den Högste lem- 
nade dig i min vård. Jag vet huru mycket ditt hjerta suc¬ 
kar efter den älskade hyddan , och iag har ej haft annan 
afsigt med min upfostran , än at sätta dig i stånd at åter 
förvärfva henne. Der visar jag henne för dina ögon; be- 
tragta henne väl — men jag förbjuder dig at någonsin in¬ 
träda der, innan du kan bli dess ägare. Jag skänker dig 
min Luta: jag har lärt dig at spela den; du har röst. Res 
nu! Öfverallt hvar du låter höra dig utan andra anspråk 
än en kringvandrande musikant, skall du vara den lörste 
i din konst. Det nya , det ovanliga i denna sak, skall 
öfverallt lörskaffa dig penningar och åhörare; men var 
sparsam och förståndig; då du samlat tilräckligt, så åter¬ 
vänd til din födelsebygd och köp tilbaka din fars hydda. 
Mitt hjerta klappade vid detta tal , och upfylldes af glädje 
och hopp. Herr Lafont tog mig i famn och tryckte mig 
gråtande til sitt bröst; det var de första tårar jag sett ho¬ 
nom gjuta och de gjorde hos mig et ovanligt intryck. Vi 
vande genast åter, och under djup tystnad ankommo vi 
til hans boning. Andra morgonen i dagningen n åste jag 
skiljas från min välgörare, sedan han gifvit m>g de ömma¬ 
ste och nyttigaste råd , jemte 4 dukater at börja min resa. 

(Slutet härnäst.) 



112 

PI. 55- 

En Otaheitisk Eavillon. 

Då det vid anläggandet eller förskönandet af Trädgårdar, 
i synnerhet parker efter en större scala , nästan blifvit 
allmänt, at visa olika Lands föremål och inbyggares bo- 
ningsställen , hafva vi icke velat försumma at äfven med¬ 
dela en på Otaheiti bruklig Pavillon , hvärs construction är 
ganska enkel och nästan blott består af unga trädstammar 
i en viss symmetrisk ordning täckte med spån eller rör, 
och tillika är ganska fort och lätt verkställd. Om man 
emellan denna dubbla rad af smala Colonner fäster gröna 
guirlander, skulle den för tilfället få et mera pittoreskt 
och behagligt utseende. Vi bifoga til denna ritning, en 
annan på en trädgårds-bänk som är i Öfverensstämmelse 
ined Pavillonen; en nödvändig noggrannhet, den man icke 
bör försumma vid trädgårdsprydnader, och som stundom 
är väsendtlig föl at icke förstöra den illusion man åsyftat. 

Pl. 56. 

Mode-Costym från London, 

Jör Damer och barn. 

De Engelska Damerna dela med de Svenska hedern at i 
allmänhet vara husliga och exemplariska mödrar. Det har 
synts oss således ganska passande, at i detta Häfte lemna 
en Mode-Costym från London , föreställande en mor i en 
enkel morgonrock då hon breder en slöja öfver det i hennes 
knä somnade barnet, hvilket enligt Engelska bruket (såsom 
ofvan är anmärkt), går til 4:c*e och 5:te året bararmadt 
och barbent, och för öfrigt kladt i et slags kolt, eller, om 
man så behagar, en Timique. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Caul Deleen, 1824. 
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N:o XV. 
^lagasttt 

för Konst, Nyheter och Moder. 

September Manad 1824. 

Pl. 57- 
Monument åt Folket. 

Under namn af SöotFébenfmöt, har Konungen af Preussen 
låtit åt sitt trogna Folk, upresa et minne som i flera hän¬ 
seenden har synts oss förtjena här et rum, för at älven 
blifva kändt i vårt kära Fädernesland, och vi lemna deraf 
en trogen teckning i denna Planche. 

Grunden af Monumentet har skapnaden af et och 

är af gjutit jern i en fullkomligt forngammal Göthisk stil, 
vid pass 30 alnar högt, och står i Berlin utanför Halliska 
porten på det så kallade Korsberget (©er Sreujberg )• P» 
framsidan läses följan inskrift: 

VDit 
UmljriDtgn: Dcö 

SUatcrianos? 
3fin örn Hatjrm 

1813 — 1814 — *8i5 
eljrt öankbar 

&öm'g tmö tdatfrlanö *). 
Alla tolc sidor som bildas af Korsets figur, äro försedda 

med nicher, hvaruti stå idealiserade krigiska figurer och 
under hvardera et namn af de ställen der Preussiska Härarne 
vunnit afgörande segrar, såsom: Katzbach, Culm , Gross 
Beeren, Denewitz, Gross Görschen , Paris, Laon , War- 
tenburg, Bar-sur-Aube, La Rothiére, Leipzig och Belle- 
Alliance.. 

Grundstenen til detta Monument lades 1818 då Kejsar 
AI exander var i Berlin och gemensamt med Konungen 
i Preussen murade derpå. Vid samma tillfälle paraderade 

*) Fäderneslandets segrande försvarare åren 18i3—l8a4—I&aS 
hedras tacksamt af Konung och Fädernesland. 

ForsL a drgången. P 



äfven Trupperne och Kejsaren commenderade sjelf det 
Preussiska Regemente hvilket efter honom kallas ^tnifer 
Sllcyanbcr, samt defilerade dermed förbi den Preussiske Mo¬ 
narken under det han saluterade honom. 

Med idéen af detta Monument har man fcirenat en 
annan, som tyckes vara ganska passande och ändamåls¬ 
enlig, den nemligen, at lifva de upväcande unga Preussares 
enthousiasm derigenom, at de beständigt hafva detta minne 
af förfäders och samtidas tapperhet och upofifringar i åtan- 
ka; til den ändan har en teckning af delta Monument, i 
samma storlek som denna Pianche med derå befintlig in¬ 
fattning, blifvit tryckt, och tjenar til omslag eller perm 
på en liten bok som bvarje Preussisk Soldat äger. hvaruti, 
utom en liten kort instruction om hans väsendtiiga skyl¬ 
digheter, äfven införes hans liquid om munderingspersed- 
lar , aflöning rn. m. 

Pl. 58- 

En Kaffe-kokare af ny'vpfinning. 

Sedan man nu begagnat ånga til alla större mechaniska 
företag, återstod at äfven använda den til de mindre, och 
deribland är upfinningeri at koka Kaffe genom ånga äfven 
så interessant som förmånlig i ekonomiskt afseende; ty 
oberäknad, at kaffet blir mycket godt, medför denna up- 
linniog en verklig besparing, emedan man af ett lod malet 
kaffe får 3 koppar starkt och rensmakande kaffe?. De egna 
försök Redactionen varit i tilfälle at göra med en sådan 
kaffe-kokare, hafva öfvprtygat henne at denna uplinning för¬ 
enar de begge hufvud-förmånerne : godt kaffe och hushåll¬ 
ning dermed; hvårföre hon äfven skyndar at meddela en 
ritning af denna nya kaffe-kokare och sättet at begagna 
den, hvars hela apparat är af förtent jernbleck. Första up- 
finningen tilhor bröderne Muller i Berlin; men Blpckslagaren 
Hr G. Klemming på Drottning-gatan i Stockholm förfärdi¬ 
gar dem i olika storlek ifrån 4 til 5 R:dr B:co stycket. 
A är en Cylinder försedd med en kran eller öpning, som 

igensättes med en propp eller kork x; häruti slås det 
quantum vatten som skall bfifva begagnadt til kaffe, til 
ex. 3 vanliga kaffe-koppar. 

B är en sil som, hvilande på en fals, sättes in i Cylindern 
A, och hvarpå det malna kaffe lägges , til ex. 1 lod. 

C är et lock hvars botten älven är försedd med en sil och 
hvarmed Cylindern A igentäckes. 
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Nu ställer man denna med vatten och kaffe fyllda Cy¬ 
linder A på trefoten 

D, och der ofvanpå eller dfver hela Cylindern, sjelfva 
kaffe-kannan 

E i up och nedvänd ställning, hvarefter man antänder Lam¬ 
pan 

f och låter vattnet koka. (Om man fyllt Cylindern med 
varmt vatten , så påskyndas kokningen derigenom be- 
tydligt.) • 

Angan af det kokande vattnet i Cylindern A tränger 
sig nu genom silen 13, verkar med sm kraft ouphörligt 
på kaffet och arbetar sig genom silen C up-åt i det 
tomma rummet på kaffekannan i E, så at ångorna slut¬ 
ligen fara med häftighet ut genom pipen, hvilket är et 
tecken at kaffet ar tilräckligt kokt, hvarefter man tager 
hela apparaten eller kannan ifrån trefoten och vänder 
åter om henne så at hon kommer at stå i sin rätta ställ¬ 
ning sådan som lig. 

G utvisar. Lampan släckes. Nu uttager man proppen 
eller korken 

x, och det kokande vattnet i A rinner genom silen B, 
filtrerar kaffet och silas genom lacket med silen C , in i 
sjelfva kaffekannan samt är färdigt at drickas. 

Som det, oaktadt de fina hålen på silen C, skulle 
kunna hända, at kaffet icke blefve alldeles så klart som 
man önskar, kan man betjena sig af en netteldukslapp 
som lägges in i locket C, eller af ännu en lös sil, hvil— 
ken öfverklädd med en netteldukslapp, lägges in i locket. 

Lutan på Berget, 
af Berquin. 

(Slut från N:o XIV.) 

Fyra år vandrade jag til fots genom Frankrike, Tyskland 
och Italien, klädd som bönderne här i bergstrakten, och 
med håret utslagit i hängande lackar, såsom jag ännu bru¬ 
kar det. Jag anmärkte at det ovanliga i denna klädsel 
ökade mycket verkan af min musik , särdeles i de större 
städerne. Få förnäma Herrar hafva rest så behagligt, så 
angenämt som jag. Ofverallt blef jag väl emottagen , äfven 
i de mest lysande sällskap. I städerne gaf man Concer- 
ter för at höra mig, och på landet gjorde man, tror jag, 
bröllop ofverallt i byarne för at dansa vid ljudet af mitt 
instrument. På flera stallen gjorde man mig de förmån- 
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ligaste tilbud for at qvarhålla mig; jag förbländades et 
Ögonblick deraf, men då jag tänkte på min hydda, for- 
svunno genast alla tankar på rikedom och vinst, utan at 
lemna det minsta qvar deraf i mina planer. Jag påminner 
mig ännu hvilka känslor af glädje intogo niin själ, hvarje 
gång jag under min vandring såg et berg framför mig. Up- 
fylid af dessa rörelser försökte jag at uttrycka dem , och 
si här några verser som de ingåfvo mig: 

Du vittne til min barndoms fröjd , 
O ! mina fäders låga hydda ! 
Som sett dess glada dagar flydda : 
Til dig min tysta suck är höjd. 

« 

Til dig, då jag så ensam går 
En främling uti fjerran länder, 
Jag hjertats hela längtan sänder, 
Och saknadens och hoppets tår. 

Den lugna trakt som omger dig , 
Den vackra Poppeln, höga Linden, 
Och Berget, Gångstigen och Grinden, 
Allt för mitt minne visar sig. 

Jag utan afund och begär 
Sett Slottens salar marmorprydda; 
Du ensamt, stilla, glada hydda I 
Et mål för all min önskan är. 

Vid blotta ljudet af ditt namn 
Jag känner Ömsom fröjd och smärta ! 
Ack! säkert Himlen och mitt hjerta 
Bestämt min sällhet i din famn. 

Snart, snart är vandringen förbi! 
Hvad lugna dar jag går til möte! 
Snart med Louise i hyddans sköte 
Skall jag for alltid lycklig bli. 

Jig dina silfversträngar rör 
Med öm förtjusning, hulda Luta! 
Om jag mitt dubbla hopp får njuta, 
Blott dig jag derför tacka bör. 

Valentin sjöng dessa verser med så mycket behag och 
känsla, at alla de fabulösa begreppen om Apollo vaknade 
i nntt hufvnd; jag tyckte mig höra denna Gud, under sin 
föryisningstid på jorden, i Thessaliens dalar sucka efter 
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Olympen. Jag ville tala, berömma ; min tunga vär stum , 
men Valentin förstod min tystnad och fortfor sålunda : Nu 
måste Ni väl veta på hvad sätt jag återfick den så efter¬ 
längtade hyddan. Vid förra årets slut befann jag mig i 
Turin, sedan jag tvenne gånger gått igenom Italien, och 
der genomräknade jag allt hvad jag samlat. Jag trodde 
mig nog rik at våga återvända til hembygden , och gjorde 
det äfven. Efter tio långa dagsresor kom jag ändtligen til 
den här närmast belägna Staden. Jag inträdde der med 
hjertat fullt af glädje och frågade hvem jag mötte efter 
min välgörare. Ack ! jag skulle ej äga det nöjet at betyga 
honom min erkänsla och se honom gläda sig Öfver fram¬ 
gången af hans omsorg för mig. Han var död två månader 
förut! Jag gick til hans graf — der knälöll jag och bad. 
. . . . äfven gjorde jag der det löftet, at om Himlpn någon¬ 
sin skänker mig den glädjen at bli far, skall mitt första 
barn bära hans namn. Samma afton kom jag hit. Man talade 
ömt om mig, utan at igenkänna mig. Min Luta och minnet 
af vår fordna ömhet återvunno snart Louises hjerta , och 
fadren skänkte mig hennes hand. Jag köpte för 200 plåtar 
hyddan och de åkerfält min far ägt, hvilken summa den 
äldsta sonen erhöll för at bosätta sig der nere i dalen. Gub¬ 
ben samtyckte at stadna qvar hos oss med sin yngsta son 
Georg, och af honom lär jag åkerbruket. Nu då jag äger 
min färs hydda , är hela min ärelystnad at bli som han , 
en god nian, en god far och en bra bonde. Jag har ej 
öfvergifvit min Luta , detta dyrbara instrument för min 
lycka; den är uphängd bredvid min spade, och jag åter¬ 
tager den ibland för at hvila mig och roa min familj, samt 
mina goda grannar, som Ni sett i afton. 

Cf) — c* 

Pl. 59- 
Historierade Spel-kort. 

Allt sedan Bokhandlaren Cotta i Tubingen utgaf den för¬ 
sta Historierade Kortlek eller JtartetifllnuinaCÖ efter Osianders 
upfinning och teckningar, halva åtskilliga Nationers Arti¬ 
ster försökt at härma den, och med mer eller mindre fram¬ 
gång hafva de enformiga ruter, spader, klöfver och hjer- 
ter blifvit begagnade at deraf skapa små tailor eller sam¬ 
manhängande bilder, allt efter hvar och ens fallenhet at 
kunna liksom införlifva kortens tecken med det föremål 
lian ville föreställa. Man skulle kunna kalla detta sätt at 
omskapa kort til bilder, et slags bout-rimé i teckning; ty 



sä olikt hvar och en npfattar tanksn vid föreskrifna rim¬ 
slut , så olikt ser äfven hvar och en möjligheten at be¬ 
gagna (le tgifna korttecken til en talla. Som \i uti de 
förra Argångarne af Konst- och Nyhets-Magasinet lernnat 
åtskilliga sådana kort, skola vi göra jemnförelsen emellan 
dem och de närvarande. 

Hvilken olikhet i tankan , til exempel, vid ruter-ess ! 
I Konst- och Nyhets-Magasinets 4;de Argång N:o 33 > har 
Artisten vid ruter-ess tänkt sig tre bönder som spela kort; 
här på denna Planche är det. en häftig O rean som öfver- 
fallit några promenerande skönheter, hvaraf de tvenne i 
bakgrunden , förlorande hatten, bortföras af stormens våld¬ 
samhet, som nästan tyckes vilja ikullblåsa trädet. Med för¬ 
utsättande at våra läsare benä&et ursäkta det anstötliga i 
olyckshändelsen med hufvudpersonen i förgrunden , kan 
man icke underlåta göra tecknaren rättvisa, som med så 
mycken skicklighet vetat begagna en fyrkantig ruta at 
dermed föreställa behagliga runda former. Alla dessa fyra 
kort äro tagne ur en hel lek som utkommit i Paris under 
namn af Cartes ä rire , och äro försedda med fransyska 
underskrifter. Ruter-ess har til underskrift: le coup de 
vent (väderilen). 

Spader-två har i Konst- och Nyhets-Magasinets 3:clje 
årgång N:o 30, blifvit använd at föreställa en Prest i sin 
predikstol framför en talrik församling; på denna Planche 
är det en flicka från landet, som bärande sin mjölk-kruka 
på hufvudet, går in i en stadsport öfverst prydd med sta¬ 
dens vapen. Inscriptionen ar : Por te de ville (Stads-porten). 

Klölver-ess kallas: Lamérenoire (den svarta modern), 
och idéen är i sanning ganska lycklig, at genom et klöf- 
verblad kunna föreställa en lycklig mor, som smekes af 
tvenne sina barn dem hon håller i skötet. Den svarta fär¬ 
gen på klofvern gjorde det til en nödvändighet at förflytta 
scenen til Afrikas brända trakter; med en Europeisk 
familj hade tankan icke ägt rum. 

På hjerter-två har tecknaren fallit något in i carrica- 
turen och , följande med sitt Tidehvarf och dess händelser, 
kallat den gamla Herrn med toupé och ailes de pigeon: 
Uultras, och den andra med hatten, i omvändt förhållan¬ 
de : L’independant. Vid den förra figuren påminnes man 
ovillkorligen om Lady Morgans beskrifning på Frankrike 
och hennes uttryck om Herrar Ultras, hvarom vi i Planchen 
3 af denna årgång lemnat något i utdrag. Emedlertid är 
olikheten i tankan på hjerter-två i denna Planche jemnförd 
med den i Konst- och Nyhets-Magasinets Första årgång 
N:o 25 ganska talande; på den sistnämnde är det en jägare 
hvars hund apporterar yild-and. Ehuru skiljagtiga dessa 



åsigter af olika tecknare aro, hafva dock FÖreställningarné 
inga obehagliga tvungna figurer eller föremål, och man må 
i sanning beundra snillets fintlighet at icke hindras, oaktadt 
det stora tvång som binder det och öfverallt tyckes hin- 
derligt för utföringen. 

Mode-Nyheter frän Paris. 

I allmänhet är det på 3:ne sätt som Damerne nyttjat Ita¬ 
lienska halmhattarne, nemligen: en pélerine, nar hatten 
brukas hel och hållen så stor som han är; ä la franqaisey 
när skärmen behåller sin hela storlek framtil men blott 
har en tums bred skärm baktil, och ä l’ anglaise, när skär¬ 
men är lika bred rundtomkring. Hakbanden på en sådan 
ä la frangaise äro fastade under skärmen bakom öronen, 
men på en ä 1’anglaise äro de fastade utanpå skärmen, 
hvarigenom hatten faller platt intil kindbenen. — Några 
Modkräruerskor gifva åt Italienska halmhatten skapnaden 
af en Capote (et slags hattbonad som vanligen göres af 
Cambric) och fodra den med lilas eller Evelina-blått siden¬ 
tyg. Den nyaste prydnad på Italienska halmhattar består 
af tvenne hvita strussfjädrar, en vid hvardera sidan af kul¬ 
len, hvilka förena sig midt Öfver densamma och bilda en 
båge; ändarne af strussfjädrarne fästas med en bandkokard. 

På hvita rothattar eller af Gros de Naples får man se 
en guirlande i Diadéme-form af Tusenskön eller andra 
blandade blommor; detta Diademe sättes framför kullen 
och igenbindes baktil med en bandros. Stundom nyttja Da¬ 
merne på sina hattkullar fyra stora blommor, med lika stort 
mellanrum dem emellan, til ex. fyra neglikor eller fyra torn- 
rosor. La rose mazurier, hvilken äfven mycket begagnas, 
har fått tilnamnet den randiga eller spräckliga (panache'e)y 
emedan hon verkligen har tvenne nuancer rödt: ljust rosa- 
rÖdt och et mera lysande hög-rödt. 

På tonnets pare's har man fått se blommor med röda 
blad och svarta fröhus eller en svart prick midt uti, och 
dessa kallas ä VOunka , liksom alla blandningar af svart 
och rödt eller rosa och svart blifvit kallade ä 1’Ourika. 

Bart hår nyttjas ännu ä la neige, stundom med törn- 
rosor, tusenskön oeh reseda med tvenne stora hårbubblor 
på tinningarne; likväl endast vid sådana tilfällen der Da¬ 
merne visa sig med bart hår, såsom på Opera BufFa, i Ra- 
nelagh eller om lördagarne; men man får icke se dem der- 
med på promenaderne , då alltid större hårlockar nyttjas. 

Peleriner af skir nettelduk, af organdy-tyg, äfven hals- 
kragar med a ä 3 peleriner, äro utskurna i stora spetsar 
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eller tungor. De nyttjas til nästan alla slags klädningar, til 
hel- och half- eller yttre Blouser. 

Unga Damer nyttja rosa-rödt til Negligé, de äldre blått; 
monstret är smårutigt. — Blouserne med en dubbel Pele- 
rine och frammantil med knappar, äro så allmänna, at de 
afven nyttjas af barn. Också nyttjas dertil runda halskra¬ 
gar af broderad Gambric. Flera eleganta Damer nyttja 
Organdy-blouser broderade med bomullsgarn, i synnerhet 
ofvanpå en underklädning af lysande rosa-rödt, jonquille- 
gult, turkiskt blått, eller lilas. På Organdy-klädningar nyt¬ 
tjas lifgÖrdel ä la Leonide af tafts.band med nedhängande 
andar , och bindes vid ena sidan. 

Herrarne nyttja på landtliga baler, en frack af svart, 
blått eller brungront (brun de noix) Merinos, skörten fo¬ 
drade med samma slags taft som frackens färg, med fick- 
locken Öppna på höfterne och en svart sammetskrage eller 
af annan färg. Vesten är af svart virkadt siden med en 
hvit piqué-undervest. Långa hvita Pantalonger af treskäf- 
tadt linnetyg (coutil de Jil) med små atlas-ränder; hvita 
bomulls- eller trästrumpor med genombrutna kilar och svarta 
skor. Til blå frack nyttjas metall-knappar. Unga Herrar, 
hvilka finna det beqvämligare at bruka stöflar, men likväl 
vilja låtsa som hade de skor på sig, låta förfärdiga et slags 
stöflar hvaraf fötterne äro svarta och likna skor, men skaften 
aro grå; til grå pantalonger har det fullkomligen utseendet 
som man bure skor och strumpor. Flere unge Herrar bära 
svarta halsdukar af et slags lätt helskurit sammet eller af 
grenadine, dem de fästa med en platt knut. Det gifves 
halsdukar som kosta mer än et par pantalonger; deras mer 
eller mindre besynnerliga brokighet bestämmer oftast priset. 

P1 6o. 
« 

Mode-Costymer för Herrar och Damer. 

Fig. i. En rot-hatt prydd med band-kokarder. Rock al 
Cambric garnerad med nettelduk. Gula handskar, blå skor. 

Fig. 2. Hatt med hög kulle och smala brätten. (De 
nyttjas äfven med låg kulle). Surtout, (eller, om man så 
behagar: Bonjour-rock) af kläde, hvars färg kallas: Zéphyr 
orei/le~d’ours. Randiga Pantalonger af et slag tråd-atlas. 
(Satin de fil). 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl* Delben, 1824» 
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N:o XVI. 

M a g a s t tt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

October Månad 1824. 

pi. 61. 

Et Horizontorium. 

Bi and de många optiska och perspectiviske förlustelser 
under benämning at Panorama och Kosniorama , har nian 
nu äfven et nytt och ganska enkelt under namn af Hori- 
zontorium, hvarmed vi skynda atgöra våra Läsare bekanta 
i närlagda Planche. Det hela är blott et optiskt bedrägeri, 
(om vi så få kalla det,) eller en synvilla, som grundar sig 
på lagarne i perspectiven, hvilkas analys icke hör inom grän¬ 
sen af vårt arbete, men hvaraf resultatet åstadkommer cn 
Öfverraskande effect, hvarföre vi genast öfvergå til sjelfva 
användbarheten af denna, vid första påseendet, besynner¬ 
liga teckning. 

Man behagade af papp göra sig et sigte af nedanstående 
figur och storlek, 

ställer det lodrätt med kanten X på det utsatta stället A 
på Planchen, lägger ögat intil utskärningen på sigtet i B; 
så får man se alla föremål på Planchen rätt up och ned 
stående, och synvillan af en verklig naturlig utsigt är full¬ 
komlig. 

Första, årgången» Q 
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I den män en sådan ritning kan göras i stor scala , 
på helt eller liera sammanfogade ark, blir effecten san- 
ningsfull och naturlig; det inskränkta rummet af et octav- 
blad har icke medgitvit at lemna detta Ilorizontorium an¬ 
norlunda än i miniatur; men det ger åtminstone et begrepp 
om saken och såsom en nyhet, hafva vi icke velat under, 
låta at meddela det, ehuru genom sin litenhet något ofull¬ 
komligt och icke alldeles så träffande som det visar sig i 
stort. 

P1 62. 

Exempel på hög ålder. 

J sjunde Häftet, bland varieteter, hafva vi nämnt något 
om flera exempel af en hög ålder i Norra Amerikanska 
Staterne; vi äro i tilfälle at i detta Häfte lemna et dylikt 
som, hemtadt från närmare håll och utur högst pålitliga 
källor, torde derigenom hafva et större intresse fur våra 
Läsare. 

Bland de samlingar af effecter, porträtter och smärre 
målningar, hvilka hitintils förvarats på Kungsör, men nu¬ 
mera äro flyttade til StrÖmsholms Kungsgård , beRnnes et 
porträtt i naturlig storlek , måladt af Ehrenstrahl, förestäl¬ 
lande en gammal Sto-vaktare , Henrik Finne, som lefvat 
Öfver 136 år, hvarom sjelfva underskriften på taflan ger 
den bästa och tillika mest karakteristika uplysning: 

Så såån uth Stowacktaren Flindrich Finne 
Som lefde i dubbelt manna minne , 

Och tiänte i siu Kungars tijdh 
Uthan at han leddes dher widh. 

Ty han war frisek och mådde altijdh tvä//, 
VK ar altijdh nögd och altijdh säll. 

FKill du weeta hans ålders dhr 
Sij på siffran som bred’widh ståår. 

Til höger om denna vers står följande: 

Gammal 136 åhr, g må¬ 
nader, ig dagar. Född i Fin¬ 
land 134g d. 13 Januarij. 
Död widh KungsÖr itgf 
d. 16 S eptember. 

D. Klöeker £hren- 
strahl. fec. 
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En tradition som bibehållit sig om detta porträtt be¬ 
rättar, at Konung Carl XI flera gånger tilsagt Henrik Finne 
at han ville låta måla honom , men at denne alltid undan» 
bedt sig denna äran, emedan han vore öfvertygad at han 
derefter icke skulle Iefva längre. Ehuru Konungen väl an¬ 
såg det för en svaghet, et skråck hos den gamle, ville 
han dock skona Gubbens vantro, och beslöt at Ehrenstrahl 
en gång hemligen skulle måla detta porträtt, när Finne var 
uppe i Konungens rum at äta frukost, hvarmed han stun¬ 
dom undfägnades. Detta skedde, och en tid efteråt visades 
honom hans af Ehrenstrahl målade bild. Gubben säges 
hafva blifvit ledsen deröfver , sörjt och aflidit några veckor 
derefter. Vi lemna anekdoten i sitt värde och utan at tro på 
den gamles aningar, tyckes det som döden icke behöfde nå¬ 
gon särskilt orsak för at annamma sitt rof vid 136 års ålder. 

Sedan vi nu en gång kommit at nämna något om dessa 
gamla porträtt från Kungsör, kunna vi icke underlåta at 
anmärka et annat, äfven måladt af Ehrenstrahl, förestäl¬ 
lande en af Konung Carl XI:s betjening, hans Lifknekt, 
hvarå underskriften innehåller en anekdotsom är egen nog, 
ehuru vi icke kunna påminna oss at det varit et tecken 
af sorg i sjuttonde seklet at låta skägget växa, men väl et 
äldre bruk at rifva af sig håret och kläda sig i säck och 
asko. Underskriften är följande : 

Sä sagh KONGL. MAUuts Lijfknecht PEDER 
FROSTA RE uth , när han hade låtit wäxa sitt 
skjägg medh hvilket han sörde sin hustru. 

D. Kläcker Ehrenstrahl fec. A:o 168$. 

I sammanhang härmed torde vi slutligen ännu få om¬ 
nämna en liten tafla målad med vattenfärg på papper, 
som förvaras under glas i en guldram , och endast får in¬ 
tresse genom underskriften, ty sjelfva utföringen är visser¬ 
ligen icke konstmässig. 

Prospect af enn ©fogöfroFf pa £)ppe&p ägor, uffyijj 
©nferbp ©ocfn tvijfrf? itongsööffr, fyieareji §nn0 5tongt: 
TOaij:f rt>nr pit 3arff, A:o 1694 ben 5 Februarij , 
bå §uii6 &ontql: §ogbff jlööf enn fioor 23iörn. 
a. §nus DKnijrofef. b. §anö 5CongI: §og£eef. 

Inuti en kant eller målad rand omkring stycket står: 
Stuart Delin. ad. viv: (Ritadt efter naturen af Stuart.) 

v. 



Förr och Nu. 
Fri Öfversättning. 

ITvad det var tråkigt förr i verlden: 
All ting är gladt och roligt nu; 
Och håg för dansen, nöjet, flärden 
Ej .blott hos Flicka men hos Fru. 
Förr satt man hemma tyst och stilla. 
Som snäckan fastväxt i sitt hus; 
Hvad tiden dä var använd illa! 
JVa lefver man i nöjets villa 
Och et beständigt sus och dus. 

Et entrechat hos våra Fäder 
Yar nästan okändt, som man vet; 
Men nu med stora steg man träder 
Allt högre i fullkomlighet. 
Man ofta ifrån snillet rÖfvar 
Det låford man åt dansen ger, 
Hvars nyrta man allt mera pröfvar; 
Och om man ej'sitt snille Ötvar , 
Så öfvas benen desto mer. 

. * „ • *.. , , . ■• . * > K - * 

At Flickans unga hjerta bilda 
Sker nu med lek och dans och skämt; 
Förr höll man dem från verlden skilda , 
iVn för man den» på Baler jemt. 
Om de tycks något fria vara 
Uti maner och handlingssätt, 
Man undflyr dock så mången fara , 
Så många fristeg , om man bara 
Lärt känna équilibern ratt. 

♦ * ‘ • • i * . _ i « • ■) v , . • y ’ i *\ J 4 ■» * ' ’ 
s.t \ • 

Jag medger at j*g är, god vänner, 
Rätt illa upfödd på allt sätt; 
HoratiUs och Virgil jag känner, 
Me n kan ej göra pirouette. 
Också, thy värr! rätt ofta timmar, 
At när som bäst mitt snille glimmar , 
Så ler man åt min torftighet, 
Ty som en dansare jag rimmar, 
Och dansar just som en Poet. 

Cl) — f- 
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Pl. 63. 

Flyttbara Badhus på hjul. 
tTar Ni hufvudvärk? — Nyttja saltsjöbad. Har ni eljest 
plågor? — Nyttja saltsjöbad. Har Ni dålig mage, för het 
blod, svaga fibrer eller nerver? — Nyttja, nyttja saltsjöbad, 
detta universalmedel af den nya Medicinen. — Så yttrar 
sig nyligen en Fransk Journalist, och i sanning, när man 
hör omtalas alla nya saltsjöbads-inrättningar, hvilka på 
några år blifvit anlagda endast utmed Ostersjö-stränderne, 
frestas man at tro på det undergörande af denna kur. — 
Bland dessa mångfaldiga inrättningar til helsans återfående 
genom salta bad , torde dock Fredrik TVilhelms-badet i 
Putbus på ön Riigen , hafva et betydligt företräde framför 
gauska många andra , emedan så väl localen som Furst 
Putbus’ oaflåtliga upoffringar för inrättningens glans och 
fortgång ha räckt hvarandra handen at hinna fullkomlig¬ 
heten närmast. En kort beskrifning derom torde här vara 
på sitt ställe, emedan närlagda flyttbara badhus på hjul äro 
tecknade efter de i Putbus befintlige och bruklige. 

Ar 1816 skedde här första anläggningen , och inom en 
otrolig kort tid upväxte til venster om den stora , vackra 
alléen, en gata af de prydligaste och smakfullaste bygg- 
ningar, hvilken tid efter annan och än dagligen förlänges 
och tilbygges. Vid pass på midten af densamma är et 
rymligt torg å trenne sidor bebygdt och midt uti försedt 
med en gräsvall full med blommor och omgifven af unga 
popplar. Bland dessa byggnader utmärka sig synnerligen 
Enkefru Grefvinnan Putbus’ hus i en högst elegant stil; 
Spektakelhuset af et behagligt och architektoniskt vackert 
utseende ; Grefliga Hahnska Hotellet med 60 modernt 
prydda rum til resandes beqvämlighet, med flera. Med 
största beredvillighet och til badgästernas stora nöje, har 
Fursten uplåtit den vackra Parken til allmän promenad , 
och på egen bekostnad låtit upbygga en rymlig mat- och 
dans-sal samt en annan mycket elegant Pavillon til musik¬ 
rum , utom bodar för handlande. 

Sjelfva badinrättningen var i början vid den en half 
mil ifrån Putbus belägna byn Neuendorf; men flyttades 
38*9 närmare intil Slottet, utmed et skogbevuxet näs vid 
sjöstranden, der et rymligt och pragtfullt badhus a f 170 
fots längd är upfördt och både til sitt yttre och inre för- 
tjenar största upmärksamhet. I detsamma finnes io rum 
med badkar (hvaraf a:ne af hvit marmor gjorde i Florens, 
och 2:ne af fayance) försedde med eleganta möbler och 
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allt hvad til de badandes beqvämlighet erfordras, äfrensom 
dusch- och dropp-bad. I detta badhus betjenar man sig 
al kalla och varma bad;, för dem åter hvilka endast vilja 
begagna kalla saltsjöbad, finnas flyttbara badhus at tilgå 
utmed stranden. De bestå af et litet rum hvilande på fyra 
hjul, sådana som Planchen utvisar. På ena sidan är en 
dörr och på den andra et litet fönster; inuti et bord, en 
stol, en spegel och et par tofflor. Den badande kläder 
här utaf sig och stiger på en liten trappa ned i sjön. Vill 
man vara osedd och gömd for andras blickar, låter man 
släppa ned öfver sig en kur som har samma utseende och 
mechanik som en souflett på en Caléche *). Utom denna 
inrättning för endast kalla bad i sjön , finnas ännu åtskil¬ 
liga små hus eller skylletkurar, på et mera aflägset ställe 
och skilde från de föregående, hvarutur den badande går 
i sjön och dit han återvänder at påkläda sig; alla dessa 
äro försedde med samma beqvämligbeter som olvannämnde 
flyttbara badhus och kunna likasom de, igenläsas. 

Det ofullkomliga i denna beskrifning finner sin ursäkt 
i det inskränkta rum af vår Journal, som icke tillåter en 
större vidlöftighet ; men vi hänvisa Läsaren til en mera 
fullständig, tryckt i Berlin detta år, nemligen : &3efd)rcibting 
teå grietrid) SBilbelm SecbabcS bei ^Jutbuå. 

Luxe-artiklar. 

$undhets-skaft. Alla tobaksrökare tro vi göra en väsendt- 

lig tjenst då vi anmäla et nytt slags pipskaft, som af up- 
finnaren fått benämningen: @efuntl)citåfr6()r, Sundhets-ska ft^ 
och hvilket vid tobaksrökningen förenar tvenne hufvud- 
egenskaper : at befria sjellva munstycket ifrån tobaks-olja 
och låta röken komma kall ur detsamma. — De enklaste 
upfinningar hafva ofta behÖft längre tid at mogna än de 
sammansatte, och just för deras enkelhet har man åsidosatt 
deras fullkomnande; man går öfver ån efter valten! Så¬ 
dant är äfven förhållandet med dessa pip-skaft, ty ingen¬ 
ting är mera enkelt och mindre complikeradt än denna 
upfuining, hvars betydliga fördelar äro Ögonskenliga och 
icke kostsammare än vanliga pip-skaft. — Vid öfra ändan 
af pip-skaftet och nedanföre munstycket gör svarlvaren et 

*) Dylika bad-vagnar lära äfven finnas vid Rarrdösa eller Hel¬ 
singborg , med någon obetydlig iöiämiiing mot näilagde 
teckning. 
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ihåligt klot eller en ova! figur, hvaraf begge halfvorna 
kunna igenskf ufvas; i denna ihålighet lägger man en i 
kallt vatten utkramad svamp-bit. Tobaks-oljan stannnar 
naturligtvis i denna svamp och röken kommer genom den 
fuktiga svampen betydligen kallnad genom munstycket. 
I samma mån man ofta sköljer svampen (eller tvättar ur 
den med tvål och vattenj håller sig skaftet rent och i sam¬ 
ma mån förtjenar den upfinnarens benämning af sundhets- 
skaft. De finnas numera hos Konstsvarfvaren Herr Johan 
Clir. Wallén i Stockholm (Kindstugegatan JN:o g, Qvart. 
Cassiopea). som förfärdigar <lem i åtskilliga dimensioner 
ganska vackra och väl gjorda til et mycket billigt pris. 

En hake eller krok på Sals-stolar, Darnerne , som 
aldrig kunna vara deras Ridicyler förutan, sedan i manna¬ 
minne inga pocher eller kjortelsäckar nyttjats , äro ofta 
ganska brydde hvar de skola göra utaf dem, i synnerhet 
under måltiderne ; niouet har kommit dem til hjelp och 
påfunnit at sätta på alla matsals-stolar en liten stålhake 
eller krok, utan på ryggstödet, hvarpå Ridicylen hänges 
under det Damerna sitta til bords och spisa. 

Språkrör inom rummen. En ringklocka, hvarigenom 
man framkallar en Domestik, har likväl den olägenheten, 
at man då först skall saga til densamma hvad man befaller; 
för at vinna tid och genast til den uppassande befalla hvad 
man vill hafva til sig, har man påfunnit at anbringa rör a£ 
i a a tums diameter, hvilka gömde i väggen gå ifrån ett 
rum i et annat, stundom genom flera våningar. Råda ändar 
af röret äro försedde med en tratt eller större öppning än 
sjelfva röret, i likhet med et vanligt språkrör. Den befal¬ 
lande säger med vanlig hård stamma in i tratten til ex. 
Johan, tag up en Carajin vatten! Ljudet går genom röret 
och kommer ur den nedra tratten til den lydande ganska 
hårdt och tydligen, uprepande samma ord Den lydande 
svarar i tratten at han hört befallningen, hvilket åter höres 
tydligen af den befallande. På detta sätt communicerar 
man sig med lätthet. Til fÖrekomm >nde at icke allt bvad 
man talar skall ömsesidigt höras tilslutas trattarne med et 
loek, åtminstone i den befallaudes rum, som tiläfventyrs 
icke behöfver låta betjeningen veta allt hvad som talas 
hos honom. 

Natt lampor. Man skulle kunna fylla flera ark. om 
man ville beskrifva de olika slag och skapnader af Natt¬ 
lampor som upfunnits, och hvilka alla mer och mindre 
upfylla deras ändamål; bland de enklastp och minst kost¬ 
samma äro ostridigt de under namn af: Veilleuse injaillibley 

Porte-méche en, plaquet d'argenc: liyilka finna* til *f»lu 
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hos Herr Berggren på Drottninggatan för 52 sk ill. B:co.— 
Journal de Paris omtalar en mera elegant natt-lampa af 
porslin, på hvilken en klase med vergiss mein nicht (des 
pensées) är målad med följande devis : la nuit et le jour. 
Hvilket artigt sätt at ligurligt säga : at man både natt och 
dag tänker på det älskade föremålet. 

Pl. 64. 

Mode-Costymer för Damer och unga Flickor. 

1H ig. 1. Elegant Costym i större sällskap. Toque af tyll 
och sidensars prydd med strutsfjädrar. Klädning af vattradt 
tyg med en fyllig garnering kantad med t) II, kallad a la 
neige, med sidensars bandroser emellan. Iivita handskar 
och skor. 

(De åtskillige benämningar af coiffure ä la neige och 
garneringar ä la neige, hafva fått deras benämning af 
en theater-piéce som kallas la neige (Snöfallet), musi¬ 
ken af Aubert, hvilken redan är öfversatt och i vinter 
afven kommer at gifvas på våra Theatrar). 

Fig. 2. Mode-Costym för unga Flickor mellan 7 och 
10 år. Italiensk halmhatt. Klädning och Pantalonger af 
cambric. Gula handskar, violetta kängor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 1824* 
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N:o XVII. 

iEagastn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

November Månad 1824. 

Pl. 65. 

Ludvik XVIII. 

Det tilhor efterverlden och bäfdatecknaren, at gifr* en 
sann och tilförlitlig skildring af Frankrikes nyligen fram¬ 
lidne Konung Ludvik XVIII, hvilken utom sina personliga 
egenskaper och dygder, alltid skall intaga et utmärkt rum 
i Historien, hvartil allenast behöfts det förvånande, at han, 
utan eget medverkande, tyenne gånger intog Frankrikes 
thron efter den märkvärdige Mannen, hvars stora snille och 
colossala genie skulle göra missräkningar i samma måa som 
han rar framom sitt Tidehvarf, och glömde at massan icke 
kunde lyftas up til honom, eller höjas öfver allmänliga och små 
åsigter. För oss gör det tilfyllest at kunna lemna Ludviks 
porträtt med den försäkran, at det liknade honom fullkom¬ 
ligt, åtminstone nar det utgafs i Paris i Maj månad j8*4 1 
med följande underskrift til uplysning: Dessiné d'apres 
nature ä Compiegne le 3° ^4vril 18 *-4» Par F, Gatteaux. 
(Tecknadt efter naturen i Compiegne den 3° April i8i4> 
af E. Gatteaux.) 

Ludvik XVIII var yngre bror til Ludvik XVI, föddes 
i Versailles den 17 Nov. 1755» då han erhöll titeln Grefve 
af Provence. Förmäldes 1781 den 14 Maj med Maria Jo¬ 
sefina af Savoyen. Sedan Ludvik XVII afiidit den 8 Juni 
1795, förklarade Hertigen af Provence sig för Konung af 
Frankrike under namn af Ludvik XVIII. Han besteg Frank¬ 

rikes thron i Maj 18^4 och 80g i Paris den 16 Sept. i8a4* 

Första Argången, R 
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PI. 66. 
Carl Theodor Körners grafvård. 

Oen hoppfulle unga tyska Skalden Carl Theodor Körner, 
som vid 22 års ålder stupade i Tysklands allmänna befri- 
elscvkrig år i8i3, b 1 ef begrafven nära det ställe der han 
fö11 for en fiendllig kula, under en Ek, icke långt ifrån 
vägvisaren på vägen emellan Lilbelow til Dreikrug vid 
byn IVubbelin, en half mil från Ludvigslust i Meklenburg- 
Schwerinska landet. Sjelfva platsen utmed och omkring 
eken skänktes åt Körners far af Hans Durchlaucht rege- 
rande Fursten af Meklenburg-Scbwerin; den är innestängd 
med en mur och sjelfva Monumentet är af gjutit jern : et 
altare med en lyra och et svärd hvarpå hänger en krans: 
en allusion på hans sista Skaldestycken, hvilk» utkommo 
efter hans död under namn af geier unb ©cbruevf. (Fyra och 
Svärd.) Denna enkla, men för alla Tysklands unga söner 
minnesvärda , grafvård har sedermera fått et ännu större 
och ömt deltagande intresse derigenom, at den aflidne Skal¬ 
dens syster Emma Sophie Louise Körner äfven här ligger 
begrafven. En stilla sorg och grämelse öfver förlusten af 
en högt älskad bror förtärde hennes lifskrafter och lemnade 
henne föga mera tid än at måla brödrens bild och teckna 
denna grafvård, der hon snart sjelf lades vid hans sida. 

Det lifliga deltagande som hela Tyskland och alla äl¬ 
skare af tyska litteraturen visat vid den unga Skaldens 
bortgång, såväl som de egna omständigheterna af hans pa¬ 
triotiska död, tyckas berättiga oss at meddela något om 
honom, ehuru det visserligen icke är någon nyhet, och 
flere utländske Jurnaler långt före detta (stundom kanske 
med för rnycket ordprål) omtalat den unga mannens lör— 
tjenster och tragiska slut i sina bästa år. 

Körner föddes den 23 Scpt. 1791 i Dresden. Hans far 
var Saxisk Appellationsråd och hans mor en dotter af Gra¬ 
vören Stock 1 Leipzig. I sina spädare år var den unge 
Körner af en ganska svag kropps-constitution, och hans 
själs förmögenheter utbildades småningom med kroppens, 
hvilka åter stärktes genom gymnastiska ölningar. Han visade 
likväl tidigt mycken fallenhet för musik och i synnerhet 
för skaldekonsten i det lättare slaget, hvars anlag fadern 
väl talte men icke upmuntrade. Vid 17 års ålder lemnade 
han föräldrarnes hus och kom til en skola i Dresden, och 
som han ämnade sig åt Bergsvetenskapen , gick han som- 
marn 180S til Bergs*Akademien i Freiburg, der han stude¬ 
rade i tvenne år. 18m vid påsktiden begaf han sig til 
Berlin, och om hösten samma år til Wien, der han i syn- 
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nerhet sysselsatte sig med Skaldekonsten, fur hvilken han 
alltid under allvarsammare studier bibehållit en förkärlek, 
och redan året förut utgifvit en mindre samling små poe¬ 
mer under namn af Jtrtofpen (Knoppar). I Wien arbetade 
han på planen och tilredelserne af en Tragedie, Conradin, 
hvilken likväl aldrig kom at fullföljas; men hans första 
theatraliska försök voro z:ne små stycken i en akt på 
alexandriner: Fästmön och den gröna Dominon. Begge 
upfördes i Jan. i g 121 med mycket bifall. En farce Natt¬ 
väktaren gjorde äfven mycken lycka. Ifrån denna tid öf- 
verlemnade Körner sig med passion åt tragiska ämnens 
bearbetande. Dramen Toni, Tragedien Sie @ål)ne (Förlik¬ 
ningen) och Zriny följde derpå, och snart utgaf han dra¬ 
men Hedvig samt tragedien Biosamnnde. Hans sista thea¬ 
traliska arbete i det allvarsamma slaget var Joseph Henrik. 
Emellan dessa arbeten hade han ännu tid öfrig at författa 
5:ne små comiska stycken: Cousin från Bremen, F^akt- 
mästarn (så kallas en grad af Under-Officerare vid Caval- 
leriet) och Guvernanten, äfven som 2:ne Operor Fiskare¬ 
flickan eller hat och kärlek, och den Fyraårige Skiltvakten, 
utom flera små skaldestycken och en tidigare påbegynt 
Opera Bergsmännen, som han slutade. En del af en annan 
Opera , ämnad til text åt Beethovens musik, Ulysses åter¬ 
komst, var äfven til en del färdig. Alla dessa snillefoster 
voro nästan endast frugten af 15 månaders ansträngning 
och arbete, och de emottogos med välvilja af publiken, 
i synnerhet Tragedien Zriny, vid hvars första represen¬ 
tation författaren blef af publiken framkallad ; en händelse 
som är högst sällsam i Wien. Följden af allt detta blef at 
Körner utnämndes til skald vid Hoftheatern med en ansen¬ 
lig årlig lön, och kärleken förbant sig med hans lycka ge¬ 
nom förlofningen med et älskvärdtoch vackert fruntimmer. 

Med så mycken känsla för allt skönt och stort, för¬ 
enade den unga Körner et lifligt deltagande och en brin¬ 
nande håg för sitt fäderneslands frihet och anseende. Det 
Preussiska upbådet i detta ändamål, om våren igtoi väckte 
hans håg och stadgade hans beslut at deltaga i den all¬ 
männa striden för Tysklands sjelfständighet; han begaf sig 
den 15 Mars samma år til Berlin och blef anställd bland 
Liitzowska Fri-Gorpsen, der han 5 veckor eftpråt, genom 
sina kamraters enhälliga val, utnämndes til Lieutnnant. 

Större delen af Liitzowska Corpsen var i Juni månad 
i Plauen, när den fick underrättelse om stilleståndet med 
Frinkrikes Kejsare, hvarföre truppen , utan at ana något 
fiendtligt, begaf sig på marche för at stöta til det Öfriga 
af Corpsen , när den på stora vägen nära Leipzig helt oför- 
nn>dadt omringades af en betydlig fiendtlig öfvermagt. Kör- 
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ner afsändes för at begära uplysning om anledningen härtil, 
men i stället för svar, anfölls han och från alla håll blefvo 
3:ne Lutzowske Squadroner i skymningen angripne innan 
de ännu hunnit draga sabeln. En del sårades , en del til— 
fångatogs , och en del spridde sig. Körner, som i egen¬ 
skap af Parlamentair nalkats fiendtlige Befälhafvaren utan 
dragit svärd, hade af honom fått et farligt hugg i hufvudet 
och et annat som sårade honom lindrigt; han sjönk, vid 
första hugget baklänges , men reste sig åter up och lycka¬ 
des undkomma til närmaste skog förmedelst sin goda häst. 
Här sysselsatt at, med en kamrats tilhjelp, låta förbinda 
sig, nalkades dem en fiendtlig tropp; men Körners snar¬ 
fyndighet (présence d’esprit) öfvergaf honom icke och han 
ropade genast in åt skogen med en commenderandes stäm¬ 
ma : Fjerde Squadron framåt marche! Fienden studsade 
och drog sig tilbaka. Emedlertid hade det blifvit mörkt; 
Körners krafter hade genom blodförlusten aftagit, så at han 
somnade och icke vaknade förr än andra morgonen, då han 
uptogs af tvenne bönder som förde honom til en by, der 
hans sår förbundos och hvarifrån han sedermera fördes 
vidare och slutligen til Carlsbad , der han inom kort tid 
fullkomligen återställdes til helsan. 

Efter stilleståndets slut den 16 Aug. tjenstgjorde Kör¬ 
ner åter vid Fri-Gorpsen och var vid den fördelningen, 
som under General Wallmoden stod vid högra Elbestran- 
den ofvanföre Hamburg. Den a8 Aug. följde Körner Major 
von Liitzow i egenskap af Adjutant på en expedition, som 
Kade til föremål at uphäfva en fiendtlig transport. På vä¬ 
gen mellan Gadebusch och Schwerin nära invid skogen, 
som ligger * mil vestligt från Piosenberg, kom det til en 
drabbning; fienden ilydde efter något motstånd och kastade 
sig in i småskogen. Kland dem som ifrigast förföljde ho¬ 
nom var Körner, och träffad af en tirailleur-kula (som gått 
genom halsen af hans häst och träffat honom i underlilvet, 
skadat lefvero och ryggraden), föli han genast utan sans- 
ning och förmåga at kunna tala. Oaktadt all använd om¬ 
sorg och hastig läkarehjelp, var bemödandet iåfangt at åter¬ 
kalla honom til lifvet. 

Und er sin korta militäriska bana , had« han författat 
åtskilliga skaldestycken vid olika tiffällen med hänseende 
til kriget, dem han samlat kort före sin död, och b vilka 
sedermera blifvit kände under namn af Lyran och Svärdet, 
h varat det sista stycket Svärd- sången, skrels en timme 
före hans död under en rast med truppen i skogen , hvilket 
han upläste för några vänner, när befallning gafs til anfall. 

► O 



Hvar och en har sitt sätt, 

(Efter Fransyskan.) 

Hvar menska önskar lycklig bli 

Oeh vill fullkomlig sällhet hinna, 

Fast man ej vet precist hvari 

Och på hvad sätt den står at vinna. — 

För Bacchi vän den finns i vin, 

I kärlek blott för en herdinna , 

För svarmarn uti fantasin — 

Flvar och en har sitt sätt at finna. 

Man Kärleken sin dyrkan ger, 

(Den är ju menskans högsta nöje,) 

Men uppå tusen sätt det sker: 

För Fransman’ under skämt och löje, 

För pengar hos en Engelsman, 

Hos Tysken under det han röker, 

Med våld och hot hos en Tyrann. 

Hvar och en på sitt sätt den söker. 

Då älskaren vill slumra lugnt 

Af Opium han en dosis sväljer — 

Och mannen, för at sofva tungt, 

Precist den ägta sängen väljer. 

Jag deremot är alltid van , 

För at i sömnens armar domna , 

At ta en bok , en ny Roman. 

Hvar och en har sitt sätt a t somna. 

Men bäst man nöjd och lycklig var, 

Så är man hastigt nog i grafven. 

Med skämt slöt Piron sina dar, 

Och Belisaire vid tiggarstafven. — 

Tartuffe får slag då han gör bön — 

Panard vid sången och sin luta — 

Turenne dör vid kanoners dön — 

livar och en har sitt sätt at sluta. 
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Vi njuta lifvet på vårt vis 

Och äro ännu glada, unga — 

Til Vinets och til Flickans pris 

Vi alla dagar muntert sjunga. 

Vi ingen brist på visor ha , 

Ty man gör vers hvar dag, hvar timma — 

Jag gör dem dumt, Ni gör dem bra: 

livar och en har sitt sätt at rimma. 

£f* — c. 

pi. 67. 

jEn Inventions-stol. 

"Vi hafva trott oss kunna kalla denna i och för sig sjelf 
ganska vackra stol, en inventions-stol, ehuru den Engel¬ 
ske upfinnaren kallat den : metamorphic lihrary cliair (för¬ 
vandlande biblioteks-stol). Hvilket namn man nu behagar 
gifva honom , så är upfinningen ganska sinnrik , ty endast 
genom blotta ryggstödets omkastande, förvandlas han ge¬ 
nast til en liten trappa , och är således i synnerhet an¬ 
vändbar i et bibliotek, hvilket torde tilräckligt uplysas vid 
betraktandet af sjelfva ritningen, som således icke behöf- 
ver någon vidare förklaring. 

Varieteter. 

Bi and nyheter i Hufvudstaden böra vi nämna Konsten, 
hvilken här praktiseras af en utläuning Hr 8—r, Tysk til 
nationen , nemligen , at af rotfrugter förfärdiga blommor, 
dem han på Fransyska kallar fleurs des fruns å racine , 
men i korthet sagdt äro gjorda af morötter, rödbetor och 
kålrötter. Det är nödvändigt at hafva sett en hel bukett 
af dylika blommor, for at göra sig et tydligt begrepp om 
deras fägring och den behagliga synvilla de åstadkomma. 
Efter Konstnärens egen upgitt är det en äldre fransysk 
upfinning, som genom honom blifvit åter uplifvad och 
fullkomnad. Man måste likväl beklaga dessa blommors 
vansklighet, ty som rotfrugterne snart vissna, förlora blom- 
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morna inom kort tid hela deras fägring; men deremot for¬ 
drar arbetet likväl icke mycken tid , ty medelst en penn- 
knif skär Herr S—r, på högst en timme, den smakfullaste 
bukett, rikhaltig så väl til antal som blommornas val. 
Det ar et verkligt nöje at se den skicklighet, lätthet och 
hastighet hvarmed Hr S—r skär af ofvannämnde rotfrug- 
ter dessa blommor, hvilken konst han erbjuder sig at, för 
et ringa pris , lära inom 3 timmar åt dem som behaga an¬ 
lita honom derom. Han torde framdeles i Dagbladen an- 
noncera sig. 

Mode-Nyheter från Paris. 

Efter Konung Lurlvik XVIII har vid Hofvet i Paris sju 
månaders sorg blifvit anlagd, hvilken blifvit fördelt i 3 
olika terminer; den första räcker 3 månader, och de andra 
båda 2 månader hvardera. För Da-nerne är den sålunda 
bestämd : den första månaden , af första termin , nyttjas 
svart flanells klädning med dylik garnering samt coiffyr 
och halskrage af svart krusflor; de begge andra månader 
af samma termin: flanells klädning med krusflors garnering 
samt coiffyr och halskrage af hvitt krusflor; svarta silkes¬ 
vantar och strumpor samt bijouteri - grannlåter af gagat. 
Andra termin nyttjas : svart sidenklädning , coiffyr och 
krage af hvitt krusflor samt perlor och juveler. Tredje 
termin: slät hvit klädning eller svart och hvit, samt perlor 
och juveler. Inga brokiga ädelstenar få nyttjas under hela 
tiden som sorgen varar. 

Herrarnes sorg-costym vid Hofvet under denna tid är 
följande: Första termin: svart klädesfrack utan knappar? 
ssmt lika vest och byxor; stora pleureuser, bröstkrus och 
manchetter af kammarduk utan veck (batistc plate.) 
Värjfäste och skospännen af bronzeradt stål, svarta red- 

,garnsstrumpor , slät hatt med långt krusflor. Den Andra 
termin : svart klädesfrack , vest och byxor samt svarta si!— 
kes-strumpor. Bröstkrus och manchetter af nettelduk up- 
rispade i kanten , avec ejfilé; det vill säga , hvad vi for- 
domdags kallade frans manchetter. Tredje termin är lika 
ined den andra, undantagandes at vest och byxor äro af 

svart siden. 
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Mode - Costymer. 

Fig. r. Hvit rothatt prydd med blonder, blommor och 
band. Klädning al jaconnet garnerad med remsor och 
veck. Skarp eller gördel som är knuten bakfore. Gula 
handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Dans-Costym. Innan vi ännu äro i tilfålle at 
meddela en nyare Dans-Costym för vintern, torde det 
vara passande at lemna en som begagnats denna sommar , 
i synnerhet i Ranelagh (et slags vauxhall i Paris.) Bart 
hår prydt med blommor. Krusflors-klädning garnprad med 
band och sidensars-rullar. Hvita handskar och skor samt 
genombrutna strumpor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 1824. 
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N:o XVIII. 

01 a g a si n 
för Konst, Nyheter och Moder. 

December Månad 1824. 

PI. 69. 
Kejsarinnan Catharina ILs Statue 

af hvit marmor. 

Bland de nyare arbeten, ti vilka i Herr Professor Göthes 
atelier innan kort äro fullbordade i marmor, såsom H, M. 
Drottningens byst och en sofvande Bacchante, är älven 
en sittande Statue af Kejsarinnan Catharina II, öfver hvil¬ 
ken vi, med et verkligt nöje, härlios lemna en väl utförd 
teckning efter den i gips gjutna modellen. 

Denna Statue är begärd af verkliga Geheimerådet och 
Kammarherren Mjätlejf i Petersburg, med Öfverlenmande 
åt Artistens eget vai af attitude och allegori. Herr Pro¬ 
fessor Göthe har, elter vår tanka, varit ganska lycklig 
häruti, då han föreställt Monarkinnan hållande i ena han¬ 
den en pappers-rulle med orden CODEX; en allusion på 
den stora lag-commissionen som Kejsarinnan sammankallade 
och til hvilket lagverk hon sjelf författade och med egen 
hand, dels på ryska dels på fransyska, skrifvit hufvud- 
grunderne til ledning för commissionen, hvilket Document *) 
ännu sorgfälligt förvaras uti Eremitagets Bibliotek i det 
rummet der hela Voltaires boksamling, den Kejsarinnan 
köpte, är upställd. Denna Statue, i något större än na¬ 
turlig storlek , är af en behaglig och värdig effect och huf- 
vudet af en ganska träffande likhet med de bästa porträtt 
och gips-aftryck man äger efter Catharina. 

Detta arbete kan icke annat än väcka Konstälskarns 
upmärksamhet lika så mycket som det hedrar Artisten , åt 
hvars skicklighet man icke gör all den rättvisa han för- 
tjenar; et öde som han likväl delar med flera lefvande 
Konstnärer, hvilkas förtjenst först af en annan tid med 
oveldighet bedömmes. 

*) Der har äfven utkommit af trycket och finnes på Kongl. 
Biblioteket. 

Första Ar gången. S 
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Pl. 70. 

Bildskrift, en Vitterlek. 

J alla tider var för hvarje ålder Nöje en af menniskans 
första Önskningar, lika visst som Nytta den förnämsta for¬ 
dran. — Följagtligen sökte man gerna i möjligaste måtto 
förena det nöjsamma med det nyttiga, ja äfven ofta at 
kläda det gagneliga i en lekande drägt. De Idrotter, hvilka 
i förtroliga Sällskapskretsar företagas under namn af Lekar, 
haf?a i detta afseende så väl som hvarje annan allvarsam 
handling en högre syftning an at vara et tomt nöje, endast 
et tidsfördrif for de församlade: isynnerhet äro våra Vitter¬ 
lekar af denna beskaffenhet, hvilka, jemte det de lifva 
och muntra Sällskapet, äfven innebära hvarjehanda för 
Snillet — något för fintligheten at påhitta, något för skarp¬ 
sinnigheten at inse, något lör eftertanken at utgrunda. 

Med förbigående af många andra pålund i denna väg, 
såsom Skrifkonster *), Ordspel **) och Gåtor ]-) och annat 

*) T. ex. Monogram, är en hopsättning «F flera bokstäfver til 
en enda figur, såsom man träffar i alla Namnchiffrer m. m. 
Dessa hafva bibehållit sig ilrån äldre tider, då äfven de För¬ 
nämare och Regenter tecknade sina namn med Monogram- 
mer eller hvad vi kalla Bomärken; ru. fl. d. 

**) T. ex. Anagrammet, s >m begagnar alla et ords eller en 
menings bokstäfver i en godtycklig ordning, til at deraf hop¬ 
sätta et annat ord eller mening, som jemnt uptager alla 
dessa bokstäfver: t. ex. af Ordet Svea kan bli Vase, Evas, 
Esav, Aves, Save m. m. Et särdeles lyckadt Anagram är 
Latinska svaret på Filati fråga: (hvad är sanning?) quid est 
veritas? nemligen: est rir qui adest (det är den Man , som är 
här tilstädes), hvilket är alldeles samma bokstäfver som do 
der finnas i frågan, men satte i en annan ordning, 

Acrostivhon år en strof eller vers, hvari alla bpgynnelse bok¬ 
stäfver i hvarje rad eller vers tilsammanstagne bilda et sär¬ 
skilt namn ellor ord. Exempel finnas i gamla Sv. Psalmboken 
N:o 286, 382, 38g. /jtt. 

Eteostichon, består också vanligen af en Vers, hvari alla de 
bokstäfver (neml. I, V / X, L, C, D, VI,) hvilka såsom Ro¬ 
merska siffior utmärka något nummertal, tibamtnanräknade 
utmärka årtalet, då den i versen omtaha händelsen tildra- 

g!t sig- 
Calembour är et ordspel, grundadt på fika uttal af olika ord. 

t) Gåtan är en invecklad, nästan alltid fignrlig, Allegorisk eller 
Metaph<»risk, omskrifning eller beskrifning af et föremål eller 
begrepp och dess egenskaper, hvars rätta benämning eller 
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dylikt, hvilka grunda sig på Bokstäfver, Ord eller stafvel- 
sers ovanligare begagnande, hafva vi föresatt oss at erinra 
ocli med exempel närmare utveckla et slags Vitterlek, 
hvilken med en ganska gammal häfd för sig, ända in i 
våra tider bibehållit sig såsom et nöje i goda Sällskap, och 
hvilken vanligen är mer eller mindre gåtlik, men alltid 
Symboliskt, Allegoriskt, Metaphoriskt eller på annat sätt 
fintligt framställd, för at deraf skall utgrundas och utletas 
den mening, som under den bildliga framställningen för¬ 
borgas; den såkallade: 

Bild- eller Teckenskriften, Fransmännens Rebus. 
Denna är, såsom namnet uttrycker, et slags skrift, 

hvari särskilta stafvelser eller ord uttryckas — ej med van¬ 
liga bokstäfver, utan — med tecken eller bilder af vissa 
föremål, hvilka, då de med sitt rätta namn angifvas, an¬ 
tyda (med sjelfva detta namnet) det ljud, som för ifråga¬ 
varande stafvelser eller ord behöfves; eller består i bilder, 
som företräda vissa stafvelsers ställen, vid hvilkas upläs- 
ning man angifver det afbildade tingets benämning, för at 
erhålla det ljud, som fordras för en fullkomlig mening: 
häraf är namnet Rebus, som betyder: genom ting, nemli- 
gen: antydes här tankar och meningar. 

Denna Vitterlek, uplifvad och mycket brukad i Frank¬ 
rike*), har på detta språk inträdt i våra Sällskap: Få eller 
inga försök hafv3 hittils blifvit gjorda på Svenska. Har 
man i anledning deraf tvekat om vårt modersmåls använd¬ 
barhet, eller deraf upgjort sig några mindre fördelagtiga 
slutsatser öfver detta språkets art och beskaffenhet, torde 
sådant äfven af små försök snart vara afgjordt. 

ord man til följd af denna beskrifning bör utleta. Det är 
deraf, som hvarje mörkt eller inveckladt tal kallas gåtor; 
och de fleste vitterlekar, sådane de i Sällskap förekomma, äro 
i mer eller mindre grad gåtor, d. ä. något at grunda och 
gissa på. 

Logogriphen är en sammansättning af Anagram och Gåta, eller 
en genom Anagrammet mångfaldigad gåta, helst det antagna 
ordets bokstäfver efter godtycke omsättas, bortkastas eller til- 
sättas, för at deraf få andra ord, hvilka, äfven såsbm gåtor 
beskrifne, böra utletas , för at derigenom slutligen trätfa det 
rätta ordet. (Häraf hafva vi ej många försök på Svenska). 

Charaden eller Stafvelsegåtan beskrifver de särskilta stafvel- 
serna i et fierstafvigt ord hvar för sig såsom en särskilt gåta, 
och slutligen det hela tilsammanstaget såsom et särskilt be¬ 
grepp, för at såsom gåta uplösas. 

*) Den påstås vara upfunnen i Piccardie; men man finner många 
spår af dess vida äldre bruk hos Romare och Nordboar. 



Pen, som vill begagna detta skrifsätt, bör noga iakt¬ 
taga följande reglor: 

1. Stafvelserna böra rigtigt afdelas: Man kan dock 
dervid i Svenskan lika så väl begagna indelningssättet 
efter grundstalvelser, som den vanliga afdelningsmetho- 
den *). 

2. Stafvelsen (eller Stafvelserna) måste helt och hållet 
til alla sina bokstäfver och ljud uttryckas med bilden, 
eller i annan händelse betecknas med vanliga bokstäfver: 
således få icke en eller flere consonanter utan vocal sättas 
före eller efter en bild eller tecken, så vitia de ej skola 
läsas med sitt vanliga bokstafs-ljud **). 

3. Bildens eller tecknets benämning bör bestcimdt 
uttrycka stajvelsens eller stafvelsernas ljud ***) och böra 
dessa bilder eller tecken vara allmänt godkända och 
igenkänneliga. Man kan härvid med fördel begagna Bok- 
stäfverna. efter deras vanliga bokstafs-ljud f), Musik-JSo- 
ter, så ock Heraldiska, Arithmetiska 'ff), och andra aII- 

*) Man kan således teckna: kropp 3? eller kropp (i teckning) 
och pen; äfvenså: bild a £)ef eller bil tfl £e; likaså 
SQe-träff-and e, eller 2?e-träf-fan-£(e &c. *llt efter behag, 
(men £z-Ii>a-£)e, och 23<?-rrö-fFan-Se duger icke); de försia 
exemplen äro efter grundstafvelsen och de sednare efter van¬ 
liga bruket. At afdela kärl-ek är sjelfsvåldigt och otilbörligt. 

**) Således kan man icke beteckna ordet: klämman, se N:o 3 
på Tab. med f lämm-man, helst det ensamma f då komme 
at läsas enligt sitt bokstaf-ijud, få» och hela ordet blefve: 
kålämman. Likaså ordet: kroppens, uttryckes med kropp 

(tecknad) och cné eller pen6 (eller om man ändtligcn vill 
teckna äfven denna stafvelse med Engelska myntet Pence); 
men kropp och duger icke; äfvenså f tå (tecknad) r du¬ 
ger ickc, ty då skulle man läsa: iiståär; ej heller iVy teck- 
nadt) och tt f utan det hela utsKrifves såsom på N:o 8. 

***) T. ex. 3? -j- (se N:o 1 på Tab.) d ä än-kors; äm-betsman, 
se N:o 4 &c. At uttrycka ordet: han med en ritad hand; 

ändeisen tan med tand, stafvelsen bru med teckningen af en 
brud: eller at beteckna haft med hatt (som det någon gång 
i vårdslöst uttal höres), skulle väi af et vårdslöst uttal och 
fransyska brukat vilja bafva sitt försvar; men är origtigt i 
Svenskan, der man för öfrigt har tilgång nog på ord, som 
låta teckna sig, n an at man behöfver taga sin tilllykt til så¬ 
dana småagtigheter. 

t) d. ä. såsom de ’juda, då de läsns enstaka i ABC; t. ex. 23 
såsom be; jemför i N:o 4 på Tab. 

ff) Sådane äro; o (vanligen noll) som betecknar intet, icke; 



mänt bekanta tecken tillika med bilder af föremål, som 
kunna tecknas. 

4. Hela meningen behöfver ej bestå af blotta bil¬ 
der— den kan gerna afvexla med b okstafs-skrift *); men 
skail <Jen svara mot de anspråk man billigt har på dessa 
små snilleprof, at neml. med nöje belöna den på uplösnin- 
gen använda omhugsan och pröfvade skarpsinnigheten, så 
måste den vara väl uttänkt och fintligt upsatt, at äfven 
efter uplösningen verket prisar sin mästarp både i afseende 
på hela meningens innehåll och dess bildliga framställning. 

At helt enkelt beteckna vissa stafvelser i en mening 
med sin bild **), skulle hvem som helst kunna göra, och 
sådant gifver föga nöje; men fintlighet och snille skola 
alltid på et så fritt fält påfinna hvarjehanda vändningar 
och framställningar, som genom deras nätthet och qvinkhet 
kunna vara intressanta. På denna verkan torde man minst 
missräkna sig, så snart man, genom sammanställda figurer 
(med eller utan skrift) i en grupp eller til et helt, kan 
bilda en sinnebild, något symboliskt eller allegoriskt, som 
genom sin sammanställning för ögat på et naift sätt sjelf 
uttalar sin mening. Exempelvis kan man åberopa uttryc¬ 
ken: ge litet på hand på et hjerta, se N:o 2 på Tab .'den 
ena menniskan framför den andra, N:o 5> samt hela 
FI:o io. 

Man hade kunnat här lemna mångfaldiga andra dylika 
til prof; men då man tillika med exemplen velat gifva nå¬ 
gon idé om saken och sättet at dem upsätta, har man 
funnit sig böra anföra följande: 

N:o 1. minnet nr äJfskors fröfl. 

2. 2it (§e Fästning-ring är nf ge litet på hand på 
et hjerta. 

(får icke begagna at uttrycka Ingen); 1, uttalas och betyder 
ett, o. s. v. zz betyder: lika med, m. fl, d. 

De Chemiika t. ex A luft; V jord (5 är Jordens Astronomi¬ 

ska tecken); A eld; V vatten; <£ silfver (i Astron. Måne); 

© guld (eller solen); $ koppar (Venus); £> bby (Saturnus); 2U 

tenn (lupiter), torde icke gerna kunna brukas, såsom i all¬ 
mänhet mindre bekanta. 

*) Jfi man har til ock med sett några nätt satte af blotta bok- 

stäfver; såsom denna: 23 X> X) fdtti © t 333, som ut¬ 
trycker: Be de Stora ge de fattige litet te (d. ä. til) ve (d. ä. 
ved). 

**) Såsom i N:o 1 och 4 på Planchen. 
r 



N:o 3. 2>rtSen lider få vidt (hvitt) §att fan komma ur 
flamman. 

4. (5u äDdtbetsman fan mara flor man tifan af 
mara e3£e£eJt@e. 

5 bef före-träSe fom skänk-ess den ena menniskan 
framför den andra, (eller den unga framför den 
gamle,) är icke fäfert 23en?iö på dess öfvervä- 
gande förtjenfi. 

6. många 23e£e (Ig iÖa mer af bumfjef äQf? nf 
e lackf)ef. 

7. många uro visare i £)lycka äOT i lycka. 
g. öfver hufvud händer intet nptf under Solen. 
9. för penningar får man icke en gob iS)é. 

10. Stort och skönt 23estår i stod af fnille odj fmaf. 

PL 71. 

Några Sy-mÖnster til åtskilliga behof. 

- • 1 

Pl. 72. 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig. 1. Hvit rothatt prydd med fjädrar. Klädningen kal¬ 
las Blouse-tunique, är af organdy tyg med en rad til gar¬ 
nering frammanföre i likhet med armarnes. Gördel af 
silkes-snören. Hvita handskar och skor af samma färg 
som banden på hatten och gördeln. 

t 

Fig. 2. En Sorg-Costym. Coiffyren är af svart krus¬ 
flor lika som hakbanden, hvilka äro minst en aln långa och 
i ändarne försedde med et ållon. Klädningen af svart Ca- 
simir och garneringen npderst omkring består endast al 
en större fyllig rulle af samma tyg. 

Fig. 5- Hvit bast*hatt med strussfjädrsr. Klädning af 
grenodine med en garnering i likhet med den som ses på 
ärmarne. Hvita handskar, svarta skor. 
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ANMÄLAN. 

Denna Månads-skrift kommer at fortsättas nästa år efter 
samma plan och under enahanda villkor. Hvarje n-ånad 
utkommer ett Häfte innehållande | ark text och 4 Plan- 
cher, hraraf den ena föreställer tvenne illuminerade Mode- 
Costymer, s»mt kostar på velin papp. 3a skill. och på 
regal median 24 skill. Banco , i Stockholm. De som re- 
qvirera Exemplar på Post-Contoret i Landsorten betala 
särskilt En R:dr B*co årligen til Postförvaltaren der Exem¬ 
plaren uttagas. På mindre än en half årgång, eller 6 
Häften, emottages icke någon prenumeration. 

Innehåll af Första Årgången, 

pi. 1 Gustaf Vasa på Rikssalen 1560 . . 
— 2 Florians Graf .... . 
*— 3. Dulvo-vingarue, les ailes de pigeon 
—- 4* Mode-Costymer lör Herrar och Damer 
— 5. Militär-festen den 4 Juli « . • 
— 6. Elevation af et flytande Badhus . . 

Konstdomarne ..... 
«— 7. Några trädgårds-canapéer och stolar 

qjluberbofen, et slags Pantalong 
Luxe artiklar . . . , . 

— 8 Mode-Costymer för Herrar och Damer 
—- 9 Om flyttbara Boningshus .... 

10. En mjölk-kammare. 
— Ii. Handteoknmg af Per Nordquist 

Madrigal ...... 
— la. Mode Costym för Damer . . . 
— 13 Stockholms-Hö.sten ..... 
— 14. Inqvurteringen ...... 

Trädgårdskonsten i esthetiskt hänseende 
— 15- Draperi til en Alkov .... 

Chanson sur la diéte . • . 
— 16. Mode-Costynier lör Damer . . . 
— 17. Projecteiadt Monument öfv. Konungen i Eng 
— 13. Abelard och Heioisas graf . . . 

Om vär tids håg lör läsning . . 
— 19. Den husliga sällhefen . . ' 

Pirallel emellan Fransyska och Spanska D 
— ao. Fyra Mode-Costymer för Damer . 
— ai. Den såkallade Stafsten 1 Skytts härad och M 
— 22 Tokroliga Spel-kort . . . . . 

Irus, en Luciansk berättelse af Rabener 
— 23. Sy-mönster . . .... 
— 24. Mode-Costymer för Damer och Barn . 
— 25 Minnesvård öfver Carl von Linné . . 
— 26 ÖC 27 Gustaf II Adolph i Slaget vid Stum »629 

Något om Wad*lena Adet'ga Jungfrustift 
Hr Cliamele«>ns Apologie o<h Varieteter 

— a8 Mode Costymer lör Herrar och Damer 
— 29. Strömsborg ...... 
— 30. Jag drömde; jag vaknade . . . 

Något om Vadstena Adeliga Jungfrustift 
— 3i. Ft Virk-mönster. 
— 3a* Tyska och Engelska Mode-Costymer . 
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Ludvig XVIII rid Stensö i Kalmar Län 
Transparent framför Börs-facadeu den a8 Ja 
Nedgången af Gousta-berget i Norige . 

Fågeln Phenix ..... 
Mode-Costym för Damer och Herrar . 
Homerus ...... 
Liberalismen. 

Lärkan och Turturdufvan . . 
En modern Girandole .... 

Något om Wadstena Adeliga Jungfrustif 
Mode-Costymer för Damer . . . 
Allegorisk teckning öfver de bildande konste 
En bro med et öppet Tempel . . 

Sann-Saga ..... 
En Invalid-stol ..... 

Något om Wadstena Adeliga Jungfrustil 
Sorg-Costym för Damer . . 
Ludvig Mörner af Tuna . • . 
Modern. 

Til Mery. 
Promenaden til Versailles . . . 
Mode-Costym för Damer • . • 
Glymsterfoss-bron i Norige • . . 
Up fostran. 
Blomsterhandlaren ..... 

Lutan på Berget .... 
Mode-f ostym för Damer . . . 
Casper Isaac Michael Ehrenborg . . 
Upiostran, Slut från Pl 5o . 

Lutan på Berget; Fortsättning 
En Otaheitisk Pavillon .... 
Mode-Costym från London för Damer och 
Monument åt Folket .... 
En Kaffé-Kokare af ny upfinning 

Lutan på Berget; Slut från sid. 108 
HistorieVade Spel-kort . 
Mode-Costym för Damer och Herrar 
Et Horizontorium ..... 
Exempel på hög ålder .... 
Flyttbara badhus på hjul 
Mode-Costym för Damer och unga Flickor 
Ludvig XVIII. ..... 
Theodor Körners grafvård . . . 
En Inventions-stol. 
Mode-Costymer för Damer . . 
Kejsarinnan Catharina II:s Statue . 
Bildskrift, en Vitterlek .... 
Några Syraönster til åtskilliga behof 
Mode-Costym för Damer . . . 
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