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Konst, Nyheter 

och Moder. 

<gn SftönaHfhiff. 
—O -<SiO<2^-~0~ 

b 
Cfj gav fa fnorf eu måne om, 

@om bef mnner nu fennjt tom 

cJITeb utpff förfcpfns måfle. 

(Sa man nu brager qtniniio?hårf 

(5n qiuinna i fräimnonb’ brdgf bon går, 

©9a>ab bef månbe Eoffa. 

B<>cl hius. 

ANDRA ÅRGÅNGEN. 

Stockholm, Tryckt hos Carl Delcen. 







Pl.l. 

Andra. Arg-d 'g&ngezi 



N:o I. 
iEagaötn 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Januari Månad 1825. 

J den förmodan, at Allmänheten af våra Läsare är nöjd 
med Redactionens plan och behandlingssätt af de olika 
ämnen som utgöra föremålet for denna Månttds-Skrift, 
kommer den at oförändrad fortfara i likhet med de förra 
årens , och med bibehållande af samma måttliga pris och 
lika goda pappers-slag som hittils. 

Med tacksamhet emottages til införande, ritningar och 
mindre afhandlingar, när de äro enlige med Månads-Skrif- 
tens tendens och benäget adresseras til 

Redactionen 

af Magasin för Konst, 

Nyheter och Moder, 

Pl. x. 

Nils von Rosenstein, 

J^en som älskar sitt Fädernesland och dess språk, skall 
alltid med vördnad nämna namnet Nils von Rosenstein, 
och sätta värde på at äga bilden af denne aktningsvärde 
Nestor i vår Litteratur. 

Innan Allmänheten erhåller del af de Tal, som af hans 
efterträdare i Svenska och flera andra Akademier komina 
at hållas öfver honom, torde vi mediertid, vid meddelandet 
af hans träffade bild, få lernna en kort Nekrolog, ehuru 
ofullständig äfven den är. 

Nils von Rosenstein var son af Archiatern och Ridd. 
af Nordstjerne-Orden , Nils Rosén, adlad von Rosenstein 
under N:o 2055 * och dess Husfru Anna Christina Herman- 
soq , dotter af Professor Johan Hermanson. Han föddes 
1752 d. 13 Dec. Studerade i Upsala. Blef 1769 Hofjun- 
kare. 1771 Extra-ordiuarie Cancellist i Kongl. Cancelliet 
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och Colleg. Expedition. 1773 Copist* 1774 CanceTIist och 
•1775 Rogistrator. Tid efter annan utnämndes h*o ti! Csn- 
celli-Råd och Ridd. af Nordstjerne-Orde-n samt til Infor¬ 
mator hos H. K. H. KronprinseD Gustaf Adolf. 1786 fi<t 
Svenska Akademiens instiftelse utnämndes han bland dess 
första Ledamöter och blef dess ständige Secreterare. 1795 
utnämndes han til Landshöfding öfver Nyköpings Län, hvil- 
ket Embete han likväl aldrig kom at tilträda , sedan han 
tilforordnades at vara Stats-Secreterare för Ecclesiastik- 
ärendena, hvilket Embete han bibehöll til 1822, då han på 
underdånig ansökning höll tjenstledighet och samma år 
begärde afsked från denna beställning. Utnämndes år 1802& 
til GommendÖr af K. N. O., var Juris Utriusque Doctor, 
cc.i dog den 7 Aug. 1824» ogift. 

Man äger ötver Rosenstein en ganska vacker medaljon 
modellerad af Sergel och en bust modellerad aiHrProfess. 
och Ridd. E. G. Göthe, hvilken bust, såsom alla Professor 
Göthes, utmärker sig genom en talande likhet och utfö- 
ring vid behandlingen, som icke lemnar någon önskan qvar 
för konstnären och konstälskaren. — Bland medaljer slagne 
Öfver honom torde vi få anföra den, som Finska Församlin¬ 
gen i Stockholm lät prägla , ’ til bevis på dess erkänsla 
Öfves hans inflytande o^h medverkan , til Församlingens 
bästa» i egenskap af Stats-Seeret. för Fcclesiastik-ärendena. 
På ena sidan ses Rosensteins bröstbild (ii ke myeket träffad); 
med omskrift r N. v. ROSENSTEIN MAANHERRA K. P. 
T. O. Ofversättning: Alls v. Rosenstein Landshöfding r 

Cornmendör af Kgl. JSordstjerne-Orden. På andra sidan 
ses et skepp, som med afbruten nwtst far fram mellan 
tvenne klippiga stränder. Omskriften SÄRJETTYNELDÄ 
SÄYLYTET YLDÄ. Ofversättning: af den skadade men 
räddade. I exerguen: SUOM. SEURAK. STOCKH. 18*4* 
Ofversättning: af Finska Församlingen 1 Stockholm i8*4* 

Här må äfven nämnas den af Kongl. Vet. Akademien 
slagne, som på framsidan föreställer Rosensteins bröstbild, 
och på den andra, Nordstjärnan med tilhörande constellatio- 
ner, samt omskriften: CENTRA LE ET NOBILE SIDUS &c. 

Ilvad nä-rlagde båda teckningar angå , så torde den i 
profil otvifvelagtigt vara den mest och behagligast liknande; 
men båda bära stämpel af en skicklig tecknares hand uti 
et raskt och öfvadt maner, hvilkens förtjenst af Allmänhe¬ 
ten i flera arbeten (i teckningarne ti! Svenska Museum, de 
Svenske Uniformer m. niblifyit erkänd , och åt hvilken’ 
den enskilta vänskapen hsr ned hembär sin tacksamhets 
gärd , för de flera bidrag, som alltid utgjort en prydnad i 
denna, tidskrift. 







Bildskrift, 
et urgammalt skrifsätt. 

J^orskningar öfver de äldsta oss bekanta språkens natur 
hafva lärt oss, at mensklighetens urspråk upkommit af åtbör¬ 
der och ställningar samt härmningar af den lefvande , lju¬ 
dande naturen , såsom dess första grundämnen Samma 
undersökningar säga oss likaledes, at med skrifkoostens 
upkomst tilgick på lika satt : det första försöket at med¬ 
dela sig, som svarade mot vårt skrifva, skulle natuiligtvis 
vara at teckna det synbara af känslans yttringar, af er¬ 
hållna intryck och gjorda föreställningar, och skulle således 
de första försöken til skrifteligt antecknande blifva helt 
enkla grunddrag til skuggbilder eller afmålningar af men- 
niskans uttrycksfulla ställningar och andra bildbara föremål 
i naturen. Dessa första teckningsförsok, på en gång de 
första elementer för målning och skrift, sträckte sig dock 
väl ej vidare, än til at genom de enklaste grunddragen af 
yttre föremålen antyda några de enklaste föreställningar. 
Men med utbildningen af menskliga begreppens krets 
blefvo språken först rikare och vunno hufvudsakligen i 
menskliga umgängeslifvet sin mångfald och utveckling, då 
för hvarje ny beqvärnlighet i lifvet, för hvarje upfinning 
och annan åsigt af föremålen ^ — hvilket i den ännu ej 
mycket erfarna mensklighetens barndom ofta måste inträf¬ 
fa , — för hvarje reflexion och hvarje, ehuru obetydligt, 
framskridande i cultur, behÖfdes nya ord och tecken at 
utmärka tingen tillika med deras på känslan och föreställ- 
ningarne olika verkande, af olika personer olika betrakta¬ 
de och upfattade, egenskaper eller verkningar 

Man kan dock ej föreställa sig, at för hvarje föremål , 
som framställde sig för sinnena, för alla ting, som behofvet 
krafde , fö*- alla handlingar, verkningar , föreställningar och 
tankar, menniskau med det samma kunde dana sig sina 
särskilta och egna, bestämda uttryck. — Sådant måste först 
efter hand genom erfarenheten och tanke-framställningarne, 
under mensklighetens sträfvande ti! fullkomlighet, allt mer 
och mer utbildas och förfinas. — Man betjente sig i stället 
til en början — och ännu länge, sedan et mera fullkornnadt 
språk och et slags teckningsskrift redan ägde rum — af 
jemnförelser mellan föremål, til följd af någon likhet eller 
föi vandtskap mellan et mindre bekant och et förut mera 

*) Så utmärktes t. ex. grymhet med er grymt djurs , en lipers, 
föitårande , rofiystn*den med vargens, glupskhetea med kun- 
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kändt och redan namngifvit, likasom ännu äfven i de 
mest ordrika språk tilgår med uttrycken för färgernas, 
smakens och luktens olikheter: de hemtas af likheten uied 
en eller annan mera bekant. 

Alldeles samma förhållande iakttogs äfven vid danan¬ 
det af tecken , som för ögat skulle utvisa hvad articulatio- 
ner och ljud för örat antydde. Bilderne, hvarmed man 
förut brukat uttrycka sina föreställningar, fingo också här, 
genom längre och oftare bruk och utbildning, flera och sina 
olika betydelser. 

At på sådant sätt begagna en sinnlig framställning eller 
et afbildadt ting, en bild, hvarigenom et derifrån alldeles 
oafhängigt och frånskiljdt, sinnligt eller andeligt, föremål 
föreställes och betecknas , eller med ett ord : sättet at ut¬ 
trycka sig med Sinnebilder (Symboliken), är lika gammalt , 
som reflexionen öfver förvandte eller hvarandra liknande 
ting, som upmärksamheten på motsvarigheterna inom 
physiska och moraliska verldens olika sferer. 

Alla underrättelser om denna längesedan framfarna 
mensklighetens barndom voro — som dess vanliga sätt at 
af naturen uphemta och åt andra meddela eller återgifva 
dessa intryck — blotta symboler, d. ä. , meddelade genom 
bilder och tecken: allmänneligen tänkte man uti sådana, 
meddelade sig genom sådana munteligen och skriftligen, — 
och de äldste vise klädde deras hemliga lärdomar om den 
Öfversinnliga verlden , om menniskans förhållande til Gud, 
sig sjelf och uästan , om moralité och seder, i bilder och 
tecken * *). Hvarje sanning blef derigenom förd närmare 
til menniskans fattnings-förmåga, såsom genom det naturli¬ 
gaste vehikel för de finaste högsta begrepps utveckling och 
framställande, för bevisningar och påståenden, hvarföre 
ock teckna samt visa äfven betyder det samma som lära. 
Det ar derigenom at det förmedelst denna objectiva åskåd- 
lighet går närmast til naturen, som det ligger i menniskans 

de ris, vigheten med kattens, o. s v. Siutligsn togos blott 
utmärkande delar nf dessa verksamma varelser; t. ex. rof- 
djurens klor ; snabbheten utmärktes med fåglens Hygt , med 
dess vingar ; o. s v. Vi h»fva ännu i språken bibehållna 
ordformer, som åsyfta sådana åsigtt r : t. ex. dufvolynne , d. 
ä miidt. fredälskwide, blidt ; hurehjerla, d. ä. rädsla, feghet, 
o j v* 

*) D *ssa voro alla i samma stil och anda : expmppMs vill man 
blott anföra en »f de gamles dylika satser eller så kallade 
ordspråk : En Agn är en Apa , noi hon än prydes mrd de 

utsöktaste smycken ; fleia dylika finner inan ofia anförda un¬ 
der namn af ordspråk, och äro forntiaens vise» sedesspiåk, 
eller maximer. 



natur, at Önskningar, tankar och känslor kläda sig sjelfva i 
en bild, och såmedelst göra sig sjelfva rigtigt åskådliga. — 
Ju närmar» människan stod naturen, ju förtroligare hon 
lefde med densamma , desto mer fann hon i naturen mot¬ 
svarande gestalt, och bild för hvarje (sinnlig eller mora¬ 
lisk) åskådning, hvilken såmedelst blef verkligen objectif 
och kunde meddelas andra. — Vid ebstract tänkande och 
yttrande vande menniskan sig först nar hon aflägsnat sig 
ifrån naturen, inneslutit sig i betraktelser, och när hon 
sedan lärt åtskilja det inre från det yttre, tanke från bild, 
samt ord ilrån hvarandra. 

Emedlertid upkom et slags skrift , en bildskrift, som 
i början var blott målande eller framställande afteckningar 
af föremål i natur eller konst, hvilka antydde sjelfva före¬ 
målet, som de åsyftade; men då denna snart befanns 
otillräcklig at uttrycka bestämda tankar, var man omtänkt 
på at genom tecknade sinnliga föremål uttrycka äfven det, 
som ej hade någon bild: man sökte at genom bilder, för¬ 
medelst likhet eiler förvandtskap, uttiycka något högre, 
som ej kunde bildas, och detta lyckades i den mån de 
sammanställde bilderna i sig innehöllo hvad vid noga be¬ 
traktande genom sin ställning antyder och för den åskå¬ 
dandes phantasi fullkomligen tydligt utvecklar den högre 
egentliga meningen , hvarvid sjelfva bilderna — såsom 
blotta medel och vehikel — förlora sin vanliga bemärkelse 
för de än märkligare deruti föreställda tankarne. De flera 
til et sådant uttryckssätt behöfliga Tropiska , Symboliska , 
Allegoriska, och Enigmatiska bild-daningar, hvilka vi 
känua såsom beståndsdelar i det af fornrerldens iolkslag, 
Skandinaver, Egypter , Cbineser och Amerikaner begagnade 
Hieroglyphiska skrifsätt, får man lemna til nästa gång, då 
dermed bifogas en Sinnebihdhg teckning af Skandinavien 
under 1824, då vid detta til fä lie blott lår anmärkas, det äf¬ 
ven i de gamla Hieroglypherna förekom nia P/ioni tiska bil¬ 
der eller Ord-hiei oglyfther, der bilden har uti sig det ljud, 
hvarmed et annat åsyltadt ord, uttryck eller begiepp utta¬ 
las. T. ex. en fa/k, (örn), hvars namn var Baivih, be¬ 
gagnades at uttrycka lifskrajt, själsstyrka, emedan detta 
hans namn jemt motsvarade orden Bai sjal, och elb. hjeita, 
som betecknade begreppet hfskraft. I detta skriisätt ut¬ 
vecklar sig således tankeframställningen parallelt med de ut¬ 
talade bilderna, hvilka på en gång und< r utvecklingen sys- 
St Isätta både öga, öra och tankekraft. Med noga iakttagande 
af de i för^j* ående Häfte (af den förra årgång» n) gifna reg- 
lor föi »t sånant betecknande, har man i denna anda upsatt 
et här Lilogadt Bref til Fruntimren. 
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Pl. 3- 

Vörings-foss en, 
i övre Teflemarken i Norige. 

Vi hafva i förra årgången lemnat tvenne norska utsigter 
(Pl. 35 & 49) utur Herr Ofverste-Lieutenanten och Ridd. 
W. C^rpelaDS Voyage pittoresque aux alpes norvégiennes, 
och vid det tilfället yttrat vår ledsnad, at detta vackra verk 
måst uphöra med 3:dje häftet, i brist af upmuntran och 
hopp om kostnadernas ersättning; det är således med et 
cubbelt intresse som vi i denna Planche meddela en norsk 
utsigt, som, förut icke utgifven, ännu blott finnes i förfat¬ 
tarens porte*feuille bland dem som voro ämnade at utgifvas 
i ett af de återstående 5 häften af hela verket. Som denna 
Planche blilvit oss af Författaren benäget meddelad til in¬ 
förande, sker det under förklarande at den endast är et 
flygtigt utkast, et i ganska liten scala gjort försök eller 
esquisse til den större tilärnade Planchen i hans Voyage 
■pittoresque &c.; men äfven såsom sådan betraktad, skall 
den säkert icke förfela at intressera eller snarare förvåna 
läsaren genom den stora och imposanta natur-scenen. Vi 
låna'en beskrifuing derölver ur Hermoden, en norsk vecko¬ 
skrift för den 25 Maj 1822. 

».Vi komino ur småskogen plötsligen ut på bräd¬ 
den af en lodrät klyfta i fjället, som syntes så smal, at jag 
trodde med et stenkast kunna nå den motsatta ännu högre 
fjällväggen. Två alldeles lodräta fjällväggar inneslöto et 
slags tiång dal, så djup, at alla föremål på dess botten 
had<» et blåagtigt utseende. För at gilva inbillningskratten 
et slags måttstock, för denna höjds bedömmande, eller en 
stege at höja sig pä, vill jag blott göra följande jomnförelse. 
Hvar och en, som i Köpenhamn sett Vår*hu-kyrkans gamla 
1807 ödelagda torn spets, vet, at när nian gick tätt utmed 
kyrkau, syntes den öfversta gyldene kronan liksom sväf- 
vande i skyarne. Denna kronas höjd öfver marken upgafs 
vara 38o fot; nian tanke sig nu denna krona uplyft til en 
tredubbel höjd (ty dalens djuplek fann jag vara öfver 1200 
fot och sjeltva vattenfallets nära goo) , och sig sjelf från 
den.'a ståndpunkt skådande ned under sig, eller ännu tyd- 
ligart : man ställe sig vid foten af fjället och tänke sig 
en elt (i storlek soni Aggers-eifven) störtande lodrätt ned 
håu deu förra höjden, och man skall, i dit närmaste, få 
et ungefärligt begrepp om dimensionerne af denna natur¬ 
syn,—« Kanske är följande jemnförelse för \åra lässre 
änuu mera fattlig. Tornet på Riddarholms kyrkan är 2(j2 
fot högt; man föreställe sig sn vattenmassa, i i sitt flöde 
kan jeuinföras tued norr-ström hvilken störtar sig lodiätt utlör 
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en k?'ppa, som är mer än tre gånger högre än tornet på 
Riddarholnts kyrkan. — »Delta tall hvars namn ar Vörings- 
fossen, upkommer af tvenne elfvar Bjorei och Lev o, hvilkft 
strax ofvanföre det stora fallet förena sig til en enda elf, 
som bibehåller namnet Bjorei. Denna dubbla elf vrider 
sig, några få steg ifrån fallet, på en gång i en rät vinkel, 
och störtar sig derpå plötsligen ned i den ofvauomtaltai 
klyftan, som kallas Maabbe-dalen. I botteu på denne, 
under fallet, är en stor bottenlös håla, der vattnet, som 
sf luftens starka pressning och fallets häftighet, återstmlsar 
och i skum häfver sig som et regn-stoft, nästan i lika 
höjd med fallets. Om vintern bildar sig af ångorna, lik¬ 
som vid Riukan-fossen, et is-ror, som skyler vattenfallet. 
Då kan man hugga hål på isen, och med en stång stöta 
ned i hålan, men finner ingen botten. Dalen som egent¬ 
ligen blott är en refva eller klyfta i fjället, vrider sig i 
mångfaldiga bugter och vinklar, så at man nere i den¬ 
samma är innesluten på alla sidor. I närheten af fallet 
fylles den trånga dalen med vatten; på begge dess sidor 
ar en smal rabatt, hvarpå man, från dalens motsatta ända, 
kan tränga fram nästan tätt under taller. Litet gräs väx -r 
här på bräddarne och lockar årligen några bönder hit. — & 

De tre blinda. 
Tre Minda sfyra menskans öden: 
Först lyckan, karlek se’n , så döden; 
Adring beror af deras nyck. 
Fröjd, motgång, valde och förtryck. 
Först öppnas lifvets bal af lyckan, lugnt och roligt, 
Så kommer kärleken från nöjets sköna land 
Och anför dansen så förtroligt; 
Oeh balen slutas sist af dödens kalla hand. 

----»• -t- O-C- -- 

Varieteter. 
J)et synes vara enligt med vår plan och den skyldighet vi 
ålagt oss, at meddela det nya ikonst eller handaslöjd, som 
står i M. bindelse med koosten, nar det går til fullkomlig- 
het; ibland dessa sednare måste vi nämna en ny Lackdr- 
fabriky som i Stockholm- blifvit anlagd af H- rr A. Mankell, 
hvars särskilta lackerade arbeten utmärka sig framlör alla 
dem som förut i Sverige blifvit tilverkade. Formerne, mål¬ 
ningen och framför allt lack-fernissan, hafva en linhet och 
politur, hvaroru vi endast haft begrepp genom de bästa 
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utländska arbeten i detta slag, och då priset i alla afse- 
endeu är jemnförligt med utlandningens, kunna vi fritt 
påstå, at hädanefter ingen Svensk, skall behöfva eller vilja 
begagna några utländska lacker-arb-ten, hvilka lika goda, 
om icke bättre , .förfärdigas i Herr Maukells fabrik , huset 
N:o i, qvarteret iiöda Bodarne. 

-»0003(30000000*--— 

Mode-nyheter från Paris. 

IVJodekrämerskorna, vid förfärdigande af fruntimmers-hattar, 
blanda oftast sidensars med sammet antingen skuret eller 
oskuret; de göra til ex. skärmen på hatten af sidensets 
gros bleu och kullen af oskurit grått sammet, eller grönt 
eller svart; stundom , skärmen at violett eller butelj*gront 
sidensars, och kullen af svart skurit sammet; på dessa hattar 
nyttjas inga blommor, plymer eller blonder , men tre til fyra 
stora bandrosor af sidentyg. Många sidentygs och sanimets- 
hattar kantas med pluche; de unga Damernes äro helt och 
hållet af pluche, men fodret och bandrosorna utmäika sig 
genom nuanceringen. Turbaner och Toquer af sammet eller 
siat gaze äro alltid af tvenne färger, såsoai: blått och rosa, 
bl ått och orange-gult, blått och svart, blått och amaranth. 
Mode-färgen på klädningar och hattar är: grått, violett, 
mörkgrönt och blått. iNågra sammetsklädningar hafva nederst 
til garnering trenne remsor al Chinchilla eller mård, hvilka 
åter skiljas åt genom trenne remsor af sidensars. — Pele- 
jlne ä la neige kallas de af sammet med uttaggade långa 
uddar eller tungor. Spéncer å la hussarde kallas sådane, 
som äro af svart sammet med slätt ryggstycke och inslag 
i alla sörnmarnp, med snören Irammanfcire och femsparrar 
på armarne; desse och epauletterne äro af sncirmakare- 
arbete. 

. PI. 4. 
Mode-Costymer för Damer. 

T^ig. i. Bart hår prydt med tofsar eller vippor af coulörta 
fjädrar och fluss. Klädning af gaze garnerad med silk.es- 
biomler och broderier. Hvita handskar och skor. 

Fig. a. Turban af krusflor. Klädning af krusflor gar¬ 
nerad med sidensars-bandrosor. Skärp af band i lika färg 
med klädniogen. Hvita handskar och skor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Caul. Dllcen, i835» 
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-Andra, Årgången 
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N:o II. 

iHagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Februari Månad 1825. 

Pl. 5- 
Peder Anker. 

!i,n man som i Hera afseenden i det allmänna gjort sig så 
fördelagtigt känd , som äfven ibland Svenskarne och i 
synnerhet af alla hvilke varit så lycklige at personligen 
hafva känt honom, gjort sig älskad, för detta Norske Stats¬ 
ministern m. m. Herr Peder Anker , borde icke förglömmas 
af oss i en Jurnal, hvars ändamål, ibland annat, är at 
lemna porträtter af märkvärdiga personer. Det är genom 
en lycklig tilfällighet, som Redactionen är iståndsatt at 
bäruti kunna tilfredsställa Allmänheten, emedan salig Hans 
Exellence, kort före sin afresa ifrån Stockholm, sedan han 
lemnat det offentliga lifvet samt återgick til lugnet och 
det blott medborgerliga , behagade anmoda Herr Professor 
Westin , at måla hans bröstbild i naturlig storlek. Efter 
denna, endast påbegynta tafla , hafva vi fått taga en 
teckning, och ehuru den icke svarar emot hvad den oför- 
töfvadt blir under utförandet af en så skicklig hand, kunna vi 
dock försäkra, at denna lätt utkastade teckning icke förfelar 
ändamålet, at återge hufvuddragen af den vördade Mannen, 
i det närmaste lika, åtminstone strax igenkänneliga. 

Vi inskränka oss för öfrigt, hvad hans verkliga för- 
tjenst angår, at i öfversättning meddela den artikeln som 
blifvit om honom införd i Den Norske Rigstidende N:o 
ioi för den 16 Dec. 1824» »Efter et verksamt Ii t afsom- 
nade Hans Exellence Statsministern Herr Peder Anker den. 
10 i denna månad , på sin gård Bogstad i Aggers socken. 
Den saligen döde var född i Christiania den 8 Dec. 1749* 
Hans föräldrar voro Justitie-Rådet Christian Anker och 
Fru Karin Elison. Han blef år 1778 uptagen i Adeligt 
stånd , utnämndes 1788 til General Krigs-Commissarie och 
medlem af det då uprättade Fält-Commissariatet; 1789 til 
General Vag Intendent; 1801 blef han Kammarherre; J809 
Commendör och 1812 Storkors af Dannebrogs Orden; i8*4 
Norsk Statsminister, i8i5 Riddare af K. 

Andra Argången. 
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177— ingick han i ägtenskap med Fröken Anna Elisabeth 
Cold , som redan i8°5 genom döden beröfvades honom 
och deras enda barn, Karin A. C Anker, nu gift med 
Stats-Rådet Hr Grefve Herman Wedel-Jarlsberg, och som 
med man och fyra barn begråta förlusten af den bästa Far. 
— At Peder Anker med utmärkt framgång verkat som 
privat man, hindrade honom icke at, när det påfordrades, 
tillika gagna i utöfningen af offentliga sysslor. Sålunda 
anlade och förbättrade han som embetsman våra landsvä¬ 
gar, under det han på samma tid var en förträfflig jord¬ 
brukare och med verksamhet dref jern- och sågverk. Et 
väsende som ingaf förtroende och vördnad , och et hjerta 
som icke kände svek, lyste i hans anlete, och det var 
icke möjligt at umgås med honom utan at älska honom. 
En vis Monark kallade honom derföre — efter dpn för¬ 
ening som var Öfverenskommen och som skulle grundfastas 
genom ömsesidig lilgifvenhet — til INorsk Statsminister. 
Hvad han i denna befattning och til detta ändamåls vin¬ 
nande i åtta år uträttat, erkännes med tacksamhet af både 
Svensk och Norman. För at icke öfverraskas af ålderdo¬ 
men, önskade han at draga sig tilbaka, då krafterne aftogo, 
och erhöll afsked med förklarande af sin Konungs tilfreds- 
ställelse. Ledig från embetsmanna-förrättningar, tilbragte 
han sina sista lefnadsår i en älskad familjekrets, under 
hårda kroppslidanden , men vederqvickt a £ en ömsint ocb 
outtröttlig Dotters omsorg.a 

Pl. 6. 
Det nya Spektakelhuset i Berlin. 

På samma ställe der det år 1800 upbyegda Spektakelhuset 
sedermera genom vådeld nedbrann 1817, bar et nytt bhf- 
vit upfördt, som utmärker sig genom magnilicence och 
styl. Allt är i en stor skala och ger åt samtida och efter¬ 
kommande et begrepp om en inägtig och stor Monarchi , 
som påkostat en sådan byggnad värdig at kallas National- 
Theater; ty sjelfva Operahuset är dessutom äfven en gan¬ 
ska stor och utmärkt architektonisk byggnad. Detta nya 
bpektakelhus ligger på Gens - d’Armes - Torget emellan 
begge Gens-d’Armes-Kyrkorna, och presenterar sig för¬ 
träffligt genom sin stora och rika construction af Rygg¬ 
mästaren Herr Schinkel, hvarom vi dock i Planchen blott 
kunnat lemna et ofullkomligt begrepp i anseende til den 
lilla skalan. Apollo på sin Char, högst up på taket, lika¬ 
tom en colossal Pegas på motsvarande iroatoaea och de 
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ofrige Statyerne äro af bronze. Äfven til bpqvämlighften 
för åkande och gående, har Byggmästaren sträckt sin om- 
tanka, ty under stora trappan är en genomfart (or alla 
vagnar, så at Damerne icke äro blottställda för blåst, regn 
och oväder. 

-- -i-o -- 

Förklaring öfver Pl. 2 i föregående Häftet: 

Bref til Fruntimren. 
Dyrkade dSfkansvärda Damer! 

Ifrån gcf blödande hjerta strömmar ömf;efa iDéeDT: 
ömt / buredl ofs ofta (många gånger) på armeO^; 
natt och dag 3 IköteJJt ofe i lindan; 3 bildade mara 
hjertan i barndomedt ba äifinii fjäleJi- liknar(r) vax 
ek/edt en uppfiagen ofkrifven bok: På dess Rena blad 
fkrefuefTt / i£)e förfta 23<?höfveh'©<? 23^greppe3R“ — 
Genomo fkolans /öranftalltandeUZ' utvecklades fenare 
högre SttfigteDt — men (män) fe!(c) de tufenfköna drag 
/ intryckt elJX flå för evigt röttet (rödt tK) i hjerta 
ocfy böjelfe(d), ber tänder (jg för dr i hjertat en 2fbe£ 
låga — 3 räcken handedT, J skänked? hjertat, 3 knyten. 
en hälgad(<7) for bindelfe (e) od) J ledeDt hand i hand 
ftädfe (é) tneb rofenband vandraren på vägen genom 
lifvet(/). Uti dc u>i hylla således/o/ vandte meb änglar. 
2töla flicka! Häckla inte Avad man så famman flikkat(zr) 
i kärfva bilder — de ofkära inte häldtedomekft', om 
"£)e muntrat(^) dc, tor-(TAor)de defs fläckar öfver 
fkylas(^): Ren Öfvertyg el fe (d) utan (utom) krus före 
ftafvar defsa rader. £)rn jag inte är satt i stånd aff ut 
föra fdlf idoI för ringar bcf inte fyftemålet (ett) — tacka 
od) önfka lycka för framtiden. Stor faE, blott (blått) 
man får å-fikteDt ljus od) å^fkansvärd, få stänger 
fåstänger) nxif inte en Lappris fa! dcf hjerta för dc 
muntre glada 

Tillbedjare 
Sten Axel Carlhjelm. 

Innan (innanföre) 2D3i lykta, måsSe man anmärk- 
(mark)a att n>i fkola ge claven (gi/va claven) 
utvecklingen Cfamilje • vapnet von LingenJ i näste 
(fågelnästej häften. 



Tvenne Taflor af Adrian van Ostade. 

Et verk, hvaraf tid efter annan utkommit $:ne Häften : 
Kongl. Svenska Museum ; Samling af contur. teckningar f 
med en analytisk och critisk beskrifning öfver hvarje 

ämne, har, oaktadt de fördelagtiga recensioner och dess 
måttliga pris, icke funnit den afsättning som utgifvarne 
billigt bort vänta, hvarföre de också varit nödsakade up- 
skjuta fortsättningens utgifv^nde til en framtid , som til 
äfventyrs utmärker sig genom mera konstsinne, Emedlertid 
torde åtminstone någre af våra läsare gerna höra at en 
fortsättning är påtänkt, och vara roade at få del af en 
Planche-ur det tilärnade 4*.de Häftet, nemligen närlagde 
tvenne taflor af Adrian van Ostade. För at icke uprepa 
detsamma, hänvisa vi til ofvannämnde erbetes II. i'äft. Pl. 
XXXV, hvad der är sagdt om denna Mästare vid förklarin¬ 
gen af N:o 706, och tillägga blott, at i närlagde tvenne 
sannas fullkomligen yttrandet: »en annan hade målat denna 
gumma och gubbe behagligare, mera artistiskt; uien ingen 
har kunnat måla dem mera sanna.» 

Adrian van Ostade föddes i Lubeck 1610 och dog i 
Amsterdam i685, vid 75 års ålder. Han var lärjunge af 
Rembrandt, men är ganska olik sin lärmästares oefterhärm¬ 
liga maner, ehuru han genom sitt mera utförliga fast 
mindre effektfulla än läromästarens , förvärfvat sig mycken 
rygtbarhet, så at hans taflor starkt eftersökas och högt 
betalas. Mellin säger om honom , i anledning af hans 
familie-tafla: ingen ting deruti är tilstäldt för at åstadkom¬ 
ma effekt, och likafullt saknar den icke effekt, emedan 
man i den igenkänner Naturen, iOch allt som är Natur gör 
alltid effekt.. 

Dessa tvenne Taflor igertfinnas i Konungens nedra 
Galleri. 

Et Parisiskt ägt enskaps förhållande. 

r^érimont hade inträdt i sammanlefnaden med alla der 
erforderliga egenskaper. En vårdad upfostran förhöjde de 
frikostiga skänker som naturen hade förunnat honom. Med 
eu vacker figur och snille förenade han talanger. Han 
älskade konster och vetenskaper , och var tilräckligt hem¬ 
ma uti dem, för at kunna inlåta sig i samtal n»ed deras 
idkare. Eu naturlig takt och den irflytelse som han snart 
Vann i verlden , gjorde at man eftersträivade hans bitaH. 
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När han hade inhemtat den upfostran, som en ung karl 
njuter af sina lärare och den som fruntimmerna skynda 
sig at meddela , fann han sig invecklad uti en mängd 
lysande äfventyr. Han lörstod at först vara nog öm för 
ot väcka deltagande, och sedan at icke vara nog beständig. 
Han upfattade med den finaste urskillning det ord eller 
det ögonkast som kallade honom til segern, och lät aldrig 
förnya en til återtåg gifven vink. Se der, enligt min tanke, 
höjden af belefvenhet. Under en mängd af år blef han 
rikligen belönt: hans lif var endast en kedja af nöjen, 
åtminstone af triumfer. Han genomgick de tre den fina 
verldens hjeltar förbehållne grader; först ägde han infly¬ 
tande g^nom et ömt hjertas förförande kraft: sedan genom 
en älskvärd mans behag, och slutligen genom sin reputa- 
tion , hvilket inflytande ofta är temiigen långvarigt, til 
ock med Öfver fruntimmerna. 

Men allt, ända til äran och nöjet, har sina ledsamma 
stund* r. Momanger al tomhet infunno sig, då Dérimont 
kände, om « j trötthet, åtminstone mätthet. Uti ett af dessa 
nästan Ränslolösa ögonblick , hade han en afton begifvit 
sig hem förr än vanligt; han var ensam; hvad säger jag, 
ensam! Följande loppet af hans triumfer, hade jag glömt, 
så väl som han, at han var gift. Det är tid på at erinra 
mig det, ty under det at Dérimont kastade en sysslolös 
blick omkring sig, påminte han sig det sjelf. A propos , 
utbrast han , liksom en m^pniska väckt af en oförutsedd 
hugko-mst, och strax befallte han en tilkallad lakej, at 
fråga Fru Dérimont om hon ville ta emot honom. Den 
förvånade lakejen spänner up öronen; rädd at af missför¬ 
stånd begå en dumhet, afvaktar han befallningens förnyande, 
och beger sig derefter likafullt darrande åstad, för at 
verkställa den. 

Fru Dérimont var älskvärd och til och med vacker. 
Då hon i ägtenskapets band endast hade funnit en större 
frihet, hade hon sett sig nödsakad at välja mellan begag¬ 
nandet af denna frihet, eller at lefva Öfvergilven. iEt ungt 
fruntimmer tvekar ej om valet. Med i verlden, om också 
blott för at undvika den ledsnaden at vara allena , träffade 
boD stundom sin man ; men aldrig sökte de hvarandra. 
Den ena tänkte ej en g«|ng nog mycket på den andra för 
at undvikas. Til lycka för Fru Uérimonts lugn , hade 
hennes hjärta aldrig talt för honom ; fö re giftermålet hade 
<le föga sett hvarandra, och efteråt ännu mindre. Man 
inser härutaf, at Fru Dérimont åtminstone hade varit om¬ 
tänksam at behaga uti den krets hvari hon lefde ; och be- 
gålvad med snille och behag, hade hon funnit angenäma 
stunder, om ej för sitt b.jerta , åtminstone för sin egen- 



kärlek. Den dagen som Dérimont lät anmäla sig* befann 
hon sig kanske i samma författning som han. Högst för¬ 
vånad öfver en beskickning, som hon icke ens uttydde til 
sin fördel, lät hon svara at hon med nöje skulle se honom. 
Dérimont infann sig ; och , sedan han frågat orn han inte 
besvärade, satte han sig. Efter vanliga höflighets - bety¬ 
delser , föll talet på väderleken och dagens händelser. 
Conversation, ehuru obestämd och iikgilltig, förlängdes, 
emedan båda hade nog snille för at underhålla den. Han 
märkte at det var sent; men FrU Dérimont hade låtit 
stänga sin dörr ; han frågade om hon tilläte honom at su¬ 
pera med henne. Du kommer at göra en dålig supé, sva¬ 
rade Fru Dérimont; men om du vill nöja dig derrned , så 
alltför gerna. Man serverade : supén var munter, utan at 
vara bullrande; detta lugna nöje hade någon ting nytt och 
pikant för dem båda: de voro begge artiga: den ena var en ny 
bekantskap for den andra: timmarne gingo temligen fort, och 
Dérimont aflagsnade sig ganska belåten , för at lägga sig. 

Följande dagen hade han lofvat sig bort på en concert 
som inställdes, och hvarom han ganska sent blef under¬ 
rättad, Huru skulle han tilbringa sin afton ? tvifvels utan 
hade han flera utvägar, men torhända tänkte han alldeles 
inte på dem. Han påminte sig Fru Dérimont, som den 
dagen var litet opasslig; han skickade til henne, eller 
rättare sagdt, skref för at fiåga om hon ville tillåta ho¬ 
nom at utgöra hennes sällskap til supén. Proposition an¬ 
togs på det mest förbindliga sätt; han begaf sig til henne, 
var ännu artigare än första gången ; och var det nu Fru 
Dérimont som bad honom stanna qvar då tiden til supén 
var inne. Dérimont var annorstädes uptagen, men han 
blef qvar: conversation var til det minsta lika angenäm 
©ch mera fri. Under supéa sade Fru Dérimont leende: 
•»vet du, at der du väntades, skall man åtminstone inte 
kunna gissa för hvars skull du inte håller ditt löfte ?« 
Dérimont smålog; och et ögonblick derefter sade han: 

vän, jag måste göra dig et förtroende , hvaruti du 
torhända skall finna mer uprigtighet an artighet. Det är 
otroligt huru tnycket du vunnit sedan ditt giftermål. — 
^jtt giftermål , svarade Fru Dérimont med et behagligt 
Joje ! jag tror at det ungefär tilgått som ditt. — Du har 
rätt; men du föreställpr dig ej den lyckliga förändring som 
sedan den tiden föregått hos dig; du såg alltid så besvärad 
ut, (förlåt) du hade en viss kyrkmine .... Du är inte 
at känna igen. Du var inte så qvick : du har til och med 
blifvit vackrare. — Nå väl, svarade Fru Dérimont , utan 
at på samma sätt vilja besvara din artighet, så tänkte jag 
om dig hvad du sagt om mig. Men i sanning, tilläde hon, 



»kulle man ktmna finna värt samtal besynnerligt, om nägon 
hor<Je det: det der är nu nästan sötsaker, til det minsta. 
Jag försäkrar dig, at du inte mer är densamma; och jag 
skall säga det.... I vittnens närvaro, inföll hon. — Nå! det 
skulle vara anstötligt.tc Man pratade ännu läDge, utan at 
märka at det var sent; men slutligen yttrade Fru Dérimont 
i det hon såg på klockan , at det var tid at skiljas åt. 
»Tiden är olämplig, tilläde hon med det behagligaste små¬ 
leende:« och Dérimont stod up för at gå. »Jag dricker 
mitt chocolade om morgnarne helt ensam och öfvergifven,^ 
sade han i det han vände sig om ; »tillåter du at jag i mor¬ 
gon frukosterar med digpc. — »Som du villsvarade Fru 
Dérimont; och de skiljdes åt. 

Följande dagen , glömde ingendera öfverenskommelsen. 
Men Dérimont börjar besinna at hans täta besök skola 
bemärkas , och han var på vägen at fordra et tysthetslöfte 
af sin kammartjenare. Frukosten var ej olik supén i annat 
afseende, än till långvarigheten , ty den var hka munter. 
Fru Dérimont skrattade mycket, skämtade älven ; och man 
medgaf at det var hundra gånger angenämare at frukostera 
på det sättet, än hvar och en för sig. Man gjorde på 
samma vis följande dagen och efterföljande dagar. »Men 
min vän, sade Dérimont en morgon, jag tycker at vi téte- 
ä-téte ha gjort tvenne angenäma supéer: jag skulle vara 
frestad at göra en tredje. — När du behagar, svarade Fru 
Dérimont. — I alton, svarade han ; och samma qväll 
gjorde de en tredje supé på tu man hand. Deras samtal 
var den dagen angenämt, men ännu mer iuteressant. De 
voro mindre skämtsamme, talade mindre, betraktade hvar¬ 
andra mera ; och hjertat gjorde snillet något litet förfång. 
Stunderna förflöto derigenom endast så mycket fortare. 
Fru Dérimont märkte väl at det var sent; men hon såg ej 
mer på klockan. Han klagade Öfver en lättja som kräfde 
ingenting mindre an bvila. Slutligen , var det ifrån den. 
dagen ej om afton men om morgonen som de åtskiljdes ; 
och de voro således närmare til frukosten. Förtjust öfver 
sin nya erofring, reste Dérimont följande dagen åt landet, 
hvarest de tilbragte några dagar gudomligt, utan biträde 
af högtidligheter, dans och musik. Man påstår til ock 
med at Dérimont icke stadnade dervid. Han dref dristig¬ 
heten ända til djerfhet; vid återkomsten från landet, visade 
han sig med Fru Dérimont uti dess loge på operan. Ni 
ser hvad man utsätter sig for genom ett enda ögonblick» 
distraction ; man fäster sig utan at tänka derpå; och man 
märker ej den väg man tilryggalagr, förr än det ej mer 
lid at vända om. 

——aoo OOÖ Q O O O1 



Mode-nyheter från Paris. 

Skärmen på fruntimmers-hattar af sidensars, gros de Naples 
och af oskuret sammet är helt slät; men bandrosor, bubblor 
eller uddar af små halskläden omgilva och betäcka ku!l> n. 
Alla dessa prydnader äro fodrade med et bredt culört 
band, nemligen: blått på la Valiere, (et slags ny-modigt 
brunt) ponceau på mörk-grönt, karmosin på mörkblått* 
Turbanerne utgöra ännu alltid de egentlige hulvudbonader 
för Damerne i större sällskap. Stundom äro de af krus- 
flor lagda i regelbundna veck, och prydde med en guir^ 
lande af murgrön med blad och frugter af silfver. Denna 
guirlande tyckes komma fram utur Turbanens veck. Armarnö 
på klädningarne för unga Damer äro ännu alltid mycket 
vida och fylliga, utan afseende af hvilket tyg klädningett 
är. De elegantare Damer nyttja korta, runda ärmar myc¬ 
ket fyllige och utsirade (mancheron trés-historie et bouf- 
fant) ofvanpå sjelfva klädnings-ärmen, hvilken ända til 
handlofven sitter tätt intil. 

Pl. 8- 

Mode - Costymer. 
Fig. i. Mode-Costym från IVien. Svart sammetshatt 
med marabout-fjädrar. Klädning i likhet med en Rock, af 
fasonerad brillantine med upstående jemn krage öch vida 
ärmar; det hela garneradt med maraboutfjädrar i tvehne 
färger. (Denna Rock nyttjas både såsom et slags pels och 
tillika i mindre sällskap). Hvita handskar och skor af 
samma färg med R.ocken. 

Fig. 2. Hatt af medelstorlek med smala brätten. Sur- 
tut, med dubbla kragar, kantad och garn«rad mad silkes¬ 
snören. Frack af blått kläde. Den kallas Gilet-habit, i 
anseende dertil at tramstyckena äro skurne i en snibb i 
likhet med vesten. Halsduk med planchetter uti (col de 
buse), hvarmed förmodligen förstås resorer eller fiskben at 
hålla sig mera elastiskt. Pantalonger af Gasimir. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Caiil Deleen, iS35* 
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♦ Pl. 9. 

C^ r. C- a. imtvv 



N:o III. 
Vagast it 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Mars Månad i8^5. 

Pl. 9. 

Carl Maria von J^eber. 

Det odelade bifall denne compositÖr vunnit Öfverallt der 
hans mästerstycke, Friskytten, blifvit upfördt, har varit 
för Redactionen tilräcklig anledning at meddela åt våra 
Läsare hans porträtt tillika med hans fac simile. 

De vänskapsfulla förhållanden, som äga rum emellan 
Herr Gravören Ruckman och Redactionen, hafva endast 
gjort det möjligt, at kunna lemna detta porträtt utfordt af 
en så skicklig grafstickel och i et sådant maner som när- 
lagde; ty (vi torde få åter uprepa det) ingen Läsare kan 
billigt begära eller förvänta sig mästerstycken af gravyr i 
en Jurnal som lemnas til så lågt pris, och som aldrig ännu 
kunnat calculera på 500 prenumeranter. Den upofifring 
Herr Ruckman behagat göra genom öfverlemnandet af detta 
sitt arbete, til befrämjande af vår Tidsskrifts synbart ökade 
värde, skall säkert erkännas af våra Läsare, så visst som 
Redactionen tror sig vara skyldig på detta sätt för honom 
förklara sin tacksamhet *). 

Vi bifoga til porträttet några underrättelser om Carl 
Maria von Weber, som föddes 1787 i Staden Eutin i Hol- 
stein. Han har det gemensamt med Mozart, jpt redan 
ganska ung hafva gjort upseende med sin musikaliska ta¬ 
lang , ty ännu icke ellofva år gamma var han icke allenast 
en så stor kla ver~spelare, at han i egenskap af virtuos 
kunde företaga en resa i sällskap med sin far, utan ock 
componerade sina fyrstämmiga ^ugeften, som utkomnio 1798* 
Hans första läromästare i musiken voro oJ. N. Kalcher i 
Miiuchen och Michael Haydn i Salzburg. Är 1800 besökte 
han Leipzig, 1802 Hamburg och 1803 Wien, lör at der i 

*) Några få exemplar af de första och skönaste aftryck finnas 
särskilt til salu i de flesta Boklådor til 32 skiil. B;co. 

Andra Årgången, G 



synnerhet fullkomna sig i närheten af J. Haydn, Salieri, 
Beethoven m. fl. i8*3 antogs han til Kapellmästare vid 
Nationaltheatern i Prag, men for det närvarande är han 
Kapellmästare vid Hof-theatern i Dresden, och vistas nu 
i London , hvarom våra Tidningar Iemnat utförligare 
berättelser. Hans första composition för Theatern var en 
liten operette, Skogsflickan , och den andra, Peter Smoll 
och hans gr ann t, hvilka inom sin krets vunno et visst 
beröm; men det är egentligen först genom musiken til 
Pretiosa som han blef mera känd, och framför allt genom 
Eriskytten, som han vunnit en ovanlig rygtbarhet och sin 
musikaliska triumf. I Tyskland, Sverige, Frankrike och 
England råder blott en och samma förtjusning öfver dess 
förträfflighet och originalitet. Webers sednare större thea- 
traliska composition är Operan Earyanthe, som den Sven¬ 
ska Publiken hoppas at snart få hora, och det berättas at 
han nu i London fått updrag at componera Musiken til 
en ny, efter Engelsk text. 

PJ. IO. 

Svea och Nore under år 
Sinnehildligt tecknade. 

Insändr. 

Af samma hand , som benäget meddelat de i XVIII. Häf¬ 
tet lemnade Ilebus och Brefvet til Fruntimren i I:sta Häftet 
af denna årgång, har Redactionen emottagit närlagda sin¬ 
nebildliga teckning af Svea och Nore eller Konungarikena 
Sverige och Norige under år 1824. Då Författaren icke 
tillåtit oss at genom hans namns utsättande göra honom 
bekan! hos våra Läsare annorlunda, än genom de interes- 
santa 'bidrag hvarmed han smyckat vår Månadskrift, har han 
likväl icke betagit oss rättigheten at, under bibehållandet 
af sin anonymitet, förklara honom härigenom offentligen 
vår enskilta erkänsla och bedja honom vilja emottaga den 
af flera våra Läsare, hvilka anmodat oss derom. Må han 
emottaga den med välvilja; ty den hvarken kan elier bör 
såra hans blygsamhet och anspråkslösa bemödanden. Vi 
skynda nu til förklaringen af ämnet, för at visa hvad man. 
icke allt kan säga i bildskrift. 

Thronen pä Skandinaviska halfÖn, hvilande pä 
fiuf<5floU;ef folfeta Färlef, grundad pä lag od; fritjef, 

Itrålar inom och utomlands; religion och upplysning 
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*9 
stå högst, fcrdettjl och jlkFIigFjef nalkas närmast til 

höger och venster Celler: omgifva den på sidorna), 

under det buglööfy«£ och intrigen blifvit fatte alfides. 
Främst inför Thronen träda fnnidng med orbning 
och fnmbrngf vid sidorna, under det miller tillika 

med oorbnina och fplit äro alldeles omkulistörtade, samt 

fmirfei’ och fl dr b en ftörtas hufvudftupa ned til fi't£ förberf. 
£>«gen för PoetenjlnpecJt är i låga, fornminnen uplysa 

och uplysas, och ifrån de gamla högarna upstiga i 

glans forntibene rnob cdf) begber. 
De lutande tnanuforUircrna resa sig ifrån ftff förberf 

ordentligen til slut, HandeS ccb ndringac blomstra ; 
nordiska flaggan svajar fredligt och stilla på alla 

rvattnen. 9Itilifniren med troget och mcö i sina vapen 
— fördelad på alla kanter utehåller de likaledes 

allestädes förclelta ftenberna. l'ugn odf> fäl!f;e£ äro 

jemnt ftigande inom hegge Rikens landamären, ba 
derutom på många ställen an-norr-ftä-des frig under 

tiden gjort (hjort) många och stora föröbelfec til 

vatten och lands. 

Pl. ir. 

Axel t af Esaias Tegnér. 

"Vi hafva ofta yttrat den önskan, at kunna göra vår Jur- 
nal så svensk som möjlig , och om vi ännu icke lyckats 
at helt och hållit upuå detta ändamål, skola vi likväl söka 
at komma det allt närmare och närmare; hvarorn detta 
Häfte torde gifva et otvifvelagtigt bevis. 

Med undantag af Nordqvist’s teckningar äfvensom en 
och annan til Fru Lenngrens Skaldestycken och Kellgrens 
Ljusets fiender, har Redactionen visserligen sällan haft 
svenska ämnen til föremål af sina teckningar ; men tiläfven- 
tyrs aldrig något behagligare, mera allmänt omtyckt än 
det närvarande, Axel, en Romans af E. Tegnér. Sedan 
detta Skaldestycke (hvars tredje uplaga äfven snart lär 
vara utgången) förtjust så mången Läsare, återstod ännu 
at det äftfen skulle inspirera någon tecknare til scenernas 
förflyttning från skrift til skadliga bilder, verkliga taflor 
hvartil ämnet så förträffligen lånar sig; och denna inspira¬ 
tion föll på en upväxande talang och utvecklade sig lyck¬ 
ligt hos en ung man, Herr Johan Holmbergssony som com- 
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ponerat 13 teckningar til Axel, hvilka utmärka en afgjord 
fallenhet för konsten och den del deraf som tilhör compo- 
sitionen. Det är således med et verkligt nöje Redactionen 
ser sig i til fä! 1 e at dera! kunna lemna några prof, lör at 
dels göra rättvisa åt skickligheten , dels upmuntra Herr 
lfolmbergsson at fortfara på den bana som tyckes lolva 
honom mycken framgång. Vi tro oss icke hafva felat i 
valet, at til en början meddela den första af hans teck¬ 
ningar *), hörande til inledningen af sjelfva poemet; och 
den bästa commentar deröfver är säkert skaldens egna ord: 

En af de gamla Garoliner 
jag kände i min barndoms dar. 
På jorden stod han ännu qvar, 
et segertecken i ruiner. 
Från hundraårig hjessa sken 
allt silfver som den gamle hade , 
och ärren på hans panna sade 
hvad runor på en Bautasten. 
Väl var han fattig, men förtrogen 
med nöden , lekte han med den ; 
som förr i fält han lefde än , 
och bodde i et torp i skogen. 
Dock ägde han klenoder två, 
mot dem han ansåg verlden ringa : 
sin Bibel och sin gamla klinga 
med Carl den Tolftes namn uppå. 
Den store Konungens bedrifter , 
som letas nu i hundra skrifter, 
(ty vida kring den örnen flög) 
de stodo i den gamles minne , 
som Kämpeurnorna stå inne 
uti en grönklädd ättehög. 
O ! när han talte om en fara 
för Kungen , för hans gossar blå , 
hur högt han bar sitt hufvud då , 
hur tindrade hans ögon klara , 
och kraftigt som et svärdshugg klang 
hvart ord som fr ån hans läppar sprang. 
Så satt han ofta , långt på natten , 
och talte om den fordna tid , 
och hvar gång Carl blef nämnd dervid , 
han lyfte på den slitna hatten. 
Förundrad stod jag vid hans knäu, 

*) Den är troget kalkerad på Original-teckningen. 
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(ty längre opp jag då ej räckte) 
och bilden af hans hjelteslägte 
den har jag från min barndom hän. 
Och månget dunkelt sagominne 
bor sedan dess uti mitt sinne , 
svärdsliljan likt, när i sitt frö 
hon sofver under vintrens snö. 

Efter vårt sätt at se och dömma, har Herr Holmbergs- 
son ganska lyckligt upfattat sitt ämne, helt och hållit in- 
förlilvat sig med poemets anda och återgifvit skaldens ord 
med den enkelhet och det okonstlade väsende som öfver 
allt råder i de förträffliga verserna. Vi torde i nästa Häfte 
återkomma til detta ämne. 

► -> o - 

Öfversättning från Fransyskan. 

.Sk rif til min man, jag ber dig derom, uprepade med lif- 
lighet Goraly åt mig; skrif honom til at jag är opasslig , 
illa mående; men at i trötts af allt hvad jag lider, aldrig 
var minnet af honom kärare för mitt hjerta , aldrig talade 
min ömhet lifligare för honom. Men min bästa vän, sva¬ 
rade jag, i det jag noga betraktade henne, hvad är det 
för ondt du klagar Öfver? Jag har aldrig sett dig se fri¬ 
skare ut eller vackrare ; och denna häftiga sinnesrörelse, 
som på en gång oroar ditt hjerta , hur har den hitintils 
tillåtit dig at så begärligt deltaga i alla nöjen hvilka erbju¬ 
dit sig? — »Tyst! tyst! inföll Coraly; skrif, och du skall 
begripa det.« Van at gifva efter för en ung qvinnas be¬ 
gäran, h vars grannlagenhet jag hitintils icke haft anledning 
at misstro, satte jag mig vid hennes skrifbord , och efter 
min goda väns dicteriog , skref jag et bref lika känslofullt 
som högtrafvande. Jag hade slutat brefvet, utan at ana 
bvilket kall jag åtagit mig, när Coraly bad mig tillägga 
såsom post-scriptum , at för hennes helsas iståndsättande , 
hade Läkarne tilstyrkt mycken förströelse; baler, spektak- 
ler 6cc.; i anledning hvaraf hon bes.vor sin man at skicka 
en $u nma penningar, nödvändig til de erforderliga utgif¬ 
ter at förekomma en hotande tvinsot. Här up- 
hörde jag at skrifva. »Men Coraly! at så bedra en man! 
oroa honom öfver din helsas tilstånd! -t— Ack! bry dig 
icke, min vän! jag känner Edvard; knappt har han fått 
ditt bref, så skyndar han genast hit at sjelf ge mig pen- 
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ningarne. Dessutom fortfor hon, »är detta det enda sätt 
at slita honom lös ifrån det välsignade landtlifvet ; och är 
det icke förlåtligt at betjena mig af en list, som förskaffar 
mig glädjen at så mycket förr återse en förträfflig man, 
och at köpa några vackra småsaker, och i synnerhet gifva 
honom de vackra julklappar jag ämnar honom? .... På 
sådana skäl var icke at svara, och jag förseglade mitt bref. 

Jag ämnade emedlertid göra henne några föreställnin¬ 
gar öfver sin lättsinnighet, då i detsamma et barns röst 
hördes. »Mamma, mamma! titta, titta på den vackra Po- 
lichinel som Pappa nyss har gifvit mig,« ropade lilla Ana- 
tole , i det han kom störtande in i rummet. 

Underrättelsen om hennes mans ankomst, anblicken 
af sitt barn, hans glädje öfver den nya leksaken, sällheten 
som Edvards ankomst förorsakade henne, utplånade alla 
andra tankar hos Goraly. Hon räckte armarne åt den söta 
gossen, hvilken å sin sida glömde sin Polichinel, och 
sprang i famnen på sin mor. (Se Planchen 12.) 

Kunde jag i detta ögonblick påminna mig at jag hade 
några förebråelser at göra min unga obetänksamma? Kunde 
jag ha hjerta at störa hennes sä Ilhet ? Jag såg henne vara 
både öm maka , samt god och känslofull mor . . . Hvilken 
obetänksamhet godtgöres icke genom så vackra dygder? 

Donatine P ... . 

-—■OQQOQQOOCOC)®—*" 

Löjligheten. 
öfvsrsättning. 

På nyfödd jord, at verket kröna 

Satt Skaparn menskor utan fel; 

De voro goda, utmärkt sköna, 

Och alla dygder deras del. 

Men alltid stilla , alltid tröga , 

Det stackars Folket kände föga 

Så skämt som munterhet, 

Och Skaparn , då han märkte detta 

Gaf hvar och en, at saken rätta, 

En liten löjlighet. 



I början fick man en, ej mera; 

Och strax såg verlden munter ut^ 

Men innan kort fick menskan flera, 

Och hela dussinet til slut. 

Det steg til Öfver hundra redan, 

Och som man jagat bort allt sedan 

Tvång och betänklighet, 

Man nu förgäfves räkna ville 

Med Sesemans talang och snille’, 
i 

Hvarandras löjlighet. 

Det är en outtömlig källa 

Til löje och til muntert skämt; 

Et sätt at låta snillet galla 

För sällskaps-lifvet just bestämdt. 

Man jollrar roligt, man förtalar 

Med samma mynt man gladt betalar, 

Och utan svårighet 

Man snart til punkt och pricka känner 

Hos sina grannar, slägt och vänner, 

Den minsta löjlighet. 

Och efter hvar och en har sin*, 

Har jag väl också några fått; 

Ni g^rna skall få le åt mina, 

An edra skrattar jag rätt godt; 

Men så beskedligt, så förtroligt, 

Ej elakt, bara gladt och roligt 

Och utan bitterhet. 

Ja! låt oss sjunga, skämta, klandra, 

Men alltid hålla af hvarandra 

Med ali vår löjlighet. 
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Mode-nyheter från Paris. 
Alla coiffyrer, antingen de fästas på håret af en hårfrisör 
(artiste en cheveuxj, eller lärdiggjorda af uiodekräuier- 
skorna, äro af en märkvärdig vidd eller fyllighet, men i 
synnerhet Turbanerne. Man kan nästan icke hafva håret 
för mycket lockigt och utstående vid tinningarne. Några 
Damer gå åter til ytterlighet i contrasten med detta mode. 
På en ny bal-costym ser man blott tvenne hårflätor, som 
ilrån midten al pannan falla i tvenne festoner åt hvardera 
sidan af tinningen, der de fästas med en enda liten lock, 
midt öfver örat. Härtil nyttjades Turban. De Turbaner, 
ined hvilka Daqaerne äro mest klädde, äro af svart sammet 
och guldtyg (drap d'or) iväfvit med svarta ränder. Sam- 
metet utgör blott hälften af den ena vridningen , och guld¬ 
tyget den andra tillika med kullen. Härtil nyttjas en slät 
svart plym och en i guld af snörmakare - arbete (plumet 
en. or-passementé). På bart hår nyttjas mycket guirlander 
med lofven af guld samt frukten och knopparne af et slags 
bronze i svart. Dans-Costymerne skilja sig i vinter obe¬ 
tydligt från förra årets. 

Pl. 12. 

Bonnet af silkes-blonder prydd med törnrosor och band. 
Rock och kjortel af gros de Naples med en fyllig garne¬ 
ring af samma tyg. Kängor af samma färg som rocken. 
Gossens Costym är en klädes jacka med snören liksom 
klädes Pantalonger. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, i8a5« 
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N:o IV. 
t tt 

för Konst, Nyheter och Moder. 

April Månad 1825. 

Pl. 13 & 14. 

Axel, af E. Tegnér. 

Redactiönen upfyller med tilfredsställelse sitt gifna löfte i 
föregående häfte, at återkomma på detta ämne, och ehuru 
den önskat kunna lemna hela ordningsföljden af Herr 
Holmbergsons teckningar öfver Axel, ser den sig dock 
nödsakad, i anseende til utrymmet och Original-tecknin- 
garnes format, at blott nämna något derom i allmänhet, 
innan den går til förklaringen af närlagda, som i hela 
samlingen utgör den n:te. 

. -.i 

Den 2:dra teckningen har til föremål följande verser: 

En afton han til Axel sade: 
här är et bref — et bref han lade 
uti hans händer-&c. 

Den 3;dje: 
På en gång knäpps den blanka ring 
ihop. »Du för et bref från Bender, 
stig af, gif det i mina händer, 
gif, eller dö lu — Et svärdshugg var 
hans tydliga , hans Svenska svar, 
och talarn, plötsligt Ödmjuk vorden, 
sig bugar i sitt blod til jorden. 

Den 4;de: 
Och blodet kring hans hjerta somnar, 
och handen, grodd vid fästet, domnar: 
det svarnar för hans Öga. Matt 
han sjunker i den långa natt. &c. 

Den : 
Hon satt bredvid hans hufvudgärd, 
af ömkan och af sorg betagen, 
och fäste på de bleka dragen 
en blick , et kungarike värd. &c. 

Andra Ar gången. D 



Den 6:te: 
»Farväl, du hälften af min själ, 
farväl til dess, et långt farväl!« 

Med dessa ord han bort sig vänder, 

Den 7:de : 
Och lemnade båd bref och helsning 
i Rådet, som Kung Carl befallt. 

Den 8=de : 
Mer farlig syns du , ungersven , 
för Nordens mor än för dess man. 
Hvart helst emot dem vi dig skicke 
i skägget gripa de dig icke. 

Den g:de : 
»Gud och Kung Carl vår lösen är.« 
»Gud och Kung Carl« kring fältet skallar: &c* 

Den io:de : 
Och svärdet rasar blindt, men tryggt, 
i nacken på den vilda flykt, 
och häpne skynda rofvarbanden 
med kappadt ankartåg från stranden. 

Med förutsättande at läsaren följt med poemet i dcnn» 
korta analys, gå vi nu at lerona detaljen ef den n:te, 
hvilkeu bäst förklaras genom följande rader: 

Et mättadt rofdjur Hk låg ren 
den slagtning still och sof på fältet; 
och månen göt från himlataltet 
ner på förödelsen sitt sken. ^ 
Längs utmed nattomhöljda viken 
går Axel suckande bland liken. 
De ligga parvis man vid man , 
hur hårdt omfamna de hvarann T 
Vill du et trofast famntag skåda, 
se ej på kärlekens , der båda 
omarma ömt hvarann och le : 
gå på et slagfält han och se 
hur hatet, under dödens smärta, 
sin ovän trycker til sitt hjerta. 
Ack ! kärlekens och glädjens rus 
de flykta som en vårvinds sus ; 
men hatet, sorgerna och nöden 
de äro trogna uti döden. 
Så suckar han , och plötsligt hör 
en stämma klagande i natten : 
jag törstar, Axel, gif mig vatten. 
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och tag mitt afsked förrn jag dör. 
Vid denna rost, den välbekanta, 
han störtar fram bland klippor branta 
och ser — en okänd yngling, stödd 
mot berget, sårad och förblödd. 
Men månen går ur moln , och lyser 
på bleka anletsdrag: då ryser, 
då skriker han med fasans ton: 
o! Herre Jesus, det är hon! 

öm afven vi vore mindre intagne af Herr Holmberg- 
sons compositioner, än vi verkligen äro, skall dock hvarj*e 
opartisk medgifva , at han i denna icke varit mindre lyck¬ 
lig än i de föregående. Han har djupt känt och tänkt sig 
situationen. Den religiösa känslan i den tidens krigare 
borde icke uttryckas theatralisk; deras hela tanka var: Gud 
och Kung Carl; denna var liksom grundämnet, och deras 
egna känslor voro blott episoder i det stora epos: Gud 
och Kung Carl. Tecknaren hade i vår tanke felat mycket, 
om han gifvit åt Axel hvilken annan ställning som helst, 
och hans composition visar sig här i en ganska fordelag- 
tig dager. Allt hvad vi mera ville säga derom, skulle var* 
bortslösade ord för den kafla granskaren , men behöfves 
icke för den känslofulle, för den som hänföres af situatio¬ 
nens ögonblick i sammanhang med tidehrarfvets lynne ock 
charakter. 

Vi tro oss göra våra läsare et noj’e, at i nästa häfte 
ännu meddela en teckning af Axel. 

Pl. 15. 

Historiera.de Spel-kort. 

Fi ere af våra läsare hafva begärt några historierade spél- 
kort i likhet med dem af de förra årgångarnes, och vi 
äro i tilfälle at efterkomma deras önskan, genom närlagde 
fyra kort, hvilka höra til les Cartes ä rirey hvaraf vi i förra 
årgångens XV:de häfte lemnat några. 

Den enkla figuren af hjerier-ess har här ganska fintligt 
blifvit använd, när man ihågkommer at dessa kort utgif- 
vits i Paris. Annu finnas många, hvilka icke med god 
vilja inrymma åt Emigranterne en uteslutande förtjenst, 
som blindt medgifva at det är hos dem Frankrike står i 
förbindelse för hvad det varit och är, Det finnes folk som 
rent af förklarar, at desse Emigranter, hvilka nu äro så 
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stolte och brösta sig i deras costum af 1789» icke haft 
hjertat på rätta stället när det gällde Frankrikes väl, ära 
och anseende, och det är åt desse som Satiren ännu gerna 
vill ge en påminnelse; derfore kallas dessa gamla herrar på 
spe voltigörer; också har det fransyska original-kortet til 
öfverskrift: les voltigeurs. Huru hjertat mediertid kan vara 
placeradt på olika ställen hos menniskan, derom hafva vi 
lemnat et bevis i planchen 17 af Konst- oeh Nyhets Maga¬ 
sinets andra årgång, der hjerter-ess utgör magen på en af 
de fordna Riksstädernes soldatesque, som tyckes anse ma¬ 
gen för sin största fiende at besegra. 

Klöfver-fyra med öfverskrift tombeau turc är ganska 
behagligt sammansatt och ganska olik med tecknarens åsig- 
ter af klofver-fyra i pl. 33 af Konst- och Nyhets Magasinets 
fjerde årgång, der han dervid tänkt sig en orchester i en 
liten bond-kyrka. 

Ruter-tia har til Öfverskrift les Cosaques, och de 
tyckas vara copiar af verkliga originaler, helst som epoken, 
då dessa gäster voro heirar i Paris ännu icke utplånats ur 
den stora Nationens minne. 

Compositionen af Spader-nia, som kallas les Artistesy 
är i sanning högst löjlig. Kapellmästaren i midten med 
glasögonen på näsan, ses helt och hållit sysselsatt at dirigera 
hela orchestein, om hvars harmoni man just icke kan få 
de bästa förhoppningar vid betraktande af de spelande, 
sjungande och dansande ledamöter, hvilkas costumerande 
i svart snarare låter förmoda en sorg, eller åtminstone sorg¬ 
lig , musik. At dans äfven kan äga rum under sorgen, 
derom har man flera bevis och behöfve blott anföras Operan 
Alceste, der en ballet 
Admets sjukdom. 

Vi torde här förklara hvad vi anfört i något Häfte, at 
med undantag af spanska kort äro de gamla tecknen nästan 
öfverallt bibehållne. De spanska kort föreställa: Spadi, 
svärd; Copi, bägare; Danari, mynt; Bastoru, käppar. 

-— -c-o-i- -- 

Sappho. 
C)fi>«rs/'i 11 ning. 

Dä efter en tidrymd af så många sekler, Sapphos namn 
hunnit til efterverlden , saknar man bfligt at endast några 
fragmenter återstå af denna rygtbara qviunas skaldestycken. 
Grekerne måste hafva hyst et högt begrepp om hennes 
snille, då de förenade sig af nämna henne den tionde Sång¬ 
gudinnan. Forntidens namnkunnigaste Författare tala om 

uttrycker folkets sorg öfver Konung 
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henne med förtjusning, och sjelfve Longinus, denne stränge 
och opartiske Criticus, framställer henne som det fullkom¬ 
ligaste mönster i sitt skaldeslag. Man inser lätt uti hvilket 
skaldeslag hon borde Öfverträlfa: det Erotiska. Med den 
mest känslofulla och brinnande själ hade naturen ej lemnat 
henne annat val. Hon målade hvad hon så lifligt kände, 
ömhetens, kärlekens förtjusning och qval. Hon delade 
uphöjda menniskors vanliga Öde at förföljas utaf afund , 
och ömma själars lott at bli öfvergifven och olycklig. 

Denna qvinna, ej mindre beundransvärd för sitt snille, 
än för sin charakter , föddes i Mytilene , hufvudstaden på 
ön Lesbos, och lefde omkring 600 år före Christi födelse. 
Man tror at Skamandronymus var hennes far; hennes mor 
hette Kleis, och hon ägde trenne bröder, Larichus, som 
hon besjungit i sina vers, Eurigius som hon ej nämner, 
och Charaxus som hon förebrår dess häftiga böjelse för den 
lättsinniga Rhodope, hvilken lät upbygga en pyramid af sina 
talrika älskares slösagtiga gåfvor. 

Sappho var mörklagd och af medelmåttig växt; det 
synes som hon ej varit regelbundet skön : äfven de förfat¬ 
tare som mest berömma henne, öfverensstämma deruti; man 
kan äfven sluta det af de gamlas bildhuggerier som föreställt 
henne. Dess eldiga själ , källan til hennes ovanliga talan¬ 
ger, borde målas uti hennes blick, och stämpla hennes 
anletsdrag med detta uttryck af passion och känslokraft, 
som öfverträffar sjelfva skönheten. 

Också var kärleken den uteslutande känsla, som tileg- 
nade sig hennes hjerta och skrifter. Hon var ännu nästan 
barn, då man förenade henne med Kerkola , en af de ri¬ 
kaste invånarne på ön Andros ; med honom hade hon 
en dotter, som kallades Kleis efter sin mormor. Som hon 
innan kort blef enka, var hon utsatt för alla de faror som 
åtfölja detta tilstånd , hvilket hennes ungdom , hennes smak 
för friheten , hennes behag och hela hennes bildning gjorde 
för henne ännu mera vådligt. 

Snart kallade hennes sånger och efterdöme de unga 
af hennes kön at söka nöjen, och upmuntrade demattäfla 
med männerna om snillets palm. Hennes ryglbarhet var 
så lysande, så hastig, at sjelfva afunden ej hann at följa 
den. Greklands yppersta fruntimmer räknades bland hen¬ 
nes disciplar; Anaxngora från Mylet, Gongyra från Kolö- 
phronis, Eunike från Salamine, Damophila från Lpsbos, 
Thelesilla och den unga Erinna, som kanske höjde sig til 
hebnes like. Hvilken mängd af skönheter, endast kända 
derföre at de voro hennes vänner! hvilken mängd af til— 
bedjare! ibland hvilka man räknade de tre utmärktaste 
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skalder under hennes tidehvarf, Archilogeus , Hipponax 
och Alceus. Så fdrflöto Sapphos skönaste dagar, under 
begge könens smickrande vörnadsbetygelser och det dubbla 
nöjet at regera öfver dem , både genom kärlek och be¬ 
undran. 

Ehuru man är öfvertygad, at behaget af Sapphos skalde¬ 
stycken är oefterhärmligt och icke låter Öfversatta sig, 
har man vågat en svag teckning af det lätta och angenäma 
sätt hvarmed hon uttryckte afven de vanligaste saker, 
genom öfversättningen af hennes nätta Ode til Aftonstjer- 
nan, och anhåller hos de vackra läsarinnorna, at med öf- 
verseende emottaga denna ofullkomliga imitation. 

Vackra aftonstjerna ! du som blänker 
Ifrån ljusblå fästet klar och mild i 
Hvarje njutning som naturen skänker, 
Allt hvad menskan gladt och roligt tänker, 
Bådas med din ankomst, med din bild ! 

Du för med dig bordets glada timma 
Och de rika offer Bacchus får, 
Sväfvande på drufvans lätta dimma. 
Hymen ser dig med förtjusning glimma 
Höjet smyger ju i dina spår. 

Dalens vallhorn bjuder du at skalla ; 
Fruktande för skogens vilddjur falla, 
Vandrar hjorden hem til skydd och r®. 
Rädda flickan plär du återkalla 
Til dess moderliga famn ocb bo. 

Blyga älskande, som Venus rörde 
Med den tjusande förtrollningen , 
Och sobi dagens klarhet ofta störde, 
Tvånget sorgligt från hvarandra förde, 
Endast du förenar dem igen! 

Skulle man kunna tro , at en karl blef hennes första 
förföljare ? och hvaraf kommer at de fruntimmer som för¬ 
fatta, ej känna afund emellan sig, då karlarne så beständigt 
förfölja hvarandra? Aro då karlarne verkligen elakare, eller 
äro fruntimmer mera böjda at göra gemensam sak när det 
angår deras köns intresse och ära ? Sapphos första styrka 
var at behaga de trenne Poeter som jag nämnt. Häfda- 
tecknaren nämner ej om hon gaf någon af dem företrädet, 
men om man dömmer af det föraktliga och grymma bruk 
de gjort af Satirens vapen , förtjenade åtminstone ingen af 



dem at äga det. Alcéus utmärkte sig i synnerhet genom 
sin svartsjuka och öfvergick sina rivaler i förolämpande ut¬ 
tryck mot sin älskarinna. Han var en af republikens för¬ 
sta medborgare; fältherre och i spetsen for det parti som 
då var mägtigast; född i Mytilene, gjorde han sig en ära af 
at vara Sapphos landsman och rival, och hon kallade honom 
Lesbos sångare eller skald, men fann ej at en sextioårig 
gubbes vackra vers lullkomligt kunde ersätta honom ung¬ 
dom och behag; älskaren beklagade sig ochknotade; skal¬ 
den, som nyss i sina sånger egnat det finaste beröm åt sin 
älskarinnas hjerta och talanger, började snart at svärta hen¬ 
nes seder och sönderslita hennes skrifter. Man bör göra 
Mytilenska fruntimren den rättvisa, at de genast förklarade 
sig emot Alcéus, och vid detta tilfälle lånade Sappho et bi¬ 
träde, som hennes ära och naturen af hennes svagheter 
kanske förvärfvade henne. (Forts, härnäst). 

——— OOOOGCOOOCCO—■—— 

Mode-nyheter från Paris. 

Bi and de nyaste coifFyrer förekomma: 1:0 en krans af små 
släta fjädrar på bart hår, som bor vara mycket lockigt, och 
dertil tre gula och röda fjäderbuskar. 2:0 Et band virkadt 
af guld och stål, hvaraf bildas tre rosetter emellan håi- 
bubblorna af en Apollo-knut; dessutom en guirlande af 
guldbladiga ormbunkar (fougére). 3:0 En coiffyr bestående 
af fyra långa nålar med guldhufvuden eller knappar, af en 
kordon stora guldperlor hopvriden med håret, och tre 
hvits fjäderbuskar, hvaraf en kommer på högra, en på ven- 
stra örat. Man får äfven se turbaner af guld-tyg prydde 
med en paradis-fågel iemte et draperadt stycke tyg, som 
faller ned på axeln. Et annat slags turban af rödt casimir 
med en blommerad botten , nyttjas äfven , och fästes så 
mycket bakåt at håret öfverallt «r synligt. Bland toquer 
belastade med plymer, har man fått se såkallade ryska af 
sammet, någorlunda höga och fyrkantiga, hvilkas öfra del var 
omgifven af marabout-fjädrar. 

Kanten på skärmen af en klädd hatt (chapeau habillé) 
af sidensars eller oskuret sammet, garneras ut- och invän¬ 
digt; denna garnering består af en fyllig remsa (ruche) af 
blonder eller tyll; men på sjelfva hatten fästas bandrosor 
af sidentyg eller också plymer. Stundom är skärmen på 
venstra sidan platt och bred på den högra , utskuren , up~ 
viken och fästad med en rosette af sidensars, utur hvilken 
fjädrar framkomma. Hos några modekrämerskor har man 
fått se svarta sidensars-hattar, hvilka hafya bandrosor til 
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hälften af sammet och silfver- eller stålgaze. På hattar, som 
nyttjas til mindre klädsel (demi hubillé), nyttjas en stor 
rosette af samma tyg som hatten , men den fästes icke som 
fcirr nederst vid kullen , utan högst up på densamma med 
andarne fastade vid sidorna. 

Palatiner både af svandun och pelsverk nyttjas nu åter, 
fast något kortare än för 20 år sedan. 

Bal-klädningarne prydas mest med blomsterklasar och 
sidensars-rullar; några hafva endast til garnering utklippta 
törnrosblad. Armarne äro mycket korta. 

En ny modefärg kallas érrangére pller noir-solitaire, i 
anledning af en ny omtyckt Roman, /’ Etrangére , af Vi- 
comte d’Arlincourt.’ 

När man icke directe vil! bjuda til en bal , utsattes på 
bjudningskortet: il y aura un impromptu ; det vill då saga 
så mycket som, at der kom/ner at dansas elter et par vio¬ 
liner. 

Et fruntimmer på modet bör hafva om morgonen, när 
hon vill vara ute at handla i bodarne, en svart sidensars- 
kappa ; när hon skall fara på supéer eller baler, en svart 
eller violett sammetskappa garnerad med mård; när hon 
åker i caléche, en kappa af casimir med breda skottska 
rutor, och slutligen när hon far ifrån spektaklet, en pelis 
af pluche med en stor nedfälld svart sammetskrage med et 
guldållon i hvarje hörn, och för öfrigt hel och hållen fo¬ 
drad med pelsverk. 

Mo de- C os ty m er. 

F ig. 1. Krusflors-hatt med strutsfjädrar. Halskedja och 
armband åla Cheva/iére af turkiska pastiljer (äfven rosen- 
perlor kallade). Klädning af siden, soie JScreide, garne¬ 
rad med slätt krusflor, eller gaze de laine , dite brillante. 
Lifvet är draperadt, hvarigenom gördeln och skärpet med 
detsamma formeras. Skor af samma färg som klädningen. 

Fig. 2. CoiflPyr af gaze fästad med nålar, hvars knappar 
äro af infattade stenar. Bal-klädning af tyll med sidensars- 
rullar och blomster-buketter. Hvita handskar och skor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 1S25. 
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iflagaötn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Maj Månad 1825. 

* Pl. 17. 

Et Landshap af Jacob Ruisdaal, 

T)et tyckes tilhöra oss , at äfven någon gång lemna copior 
af någon namnkunnig målares arbeten , och ehuru det icke 
gerna kan ske annorlunda än i en liten scala , torde dock 
våra läsare finna intresse deruti. Vi hafva valt för det 
närvarande et Landskap af Ruisdaal, utur gafcljcnbucö (år ba§ 
3srtl)r 1824 yon J):r (Sf. ©döåge, oss benäget meddeladt och 
etsadt af Hr ÖfversteLieutenanten och Riddaren Carpelan, 
såsom et försök af honom at arbeta äfven i et annat ma¬ 
ner än hans Voyage pittoresque aux alpes norvégiennes. 

Jacob Ruisdaal föddes i Harlem 1635 och dog der 
1681. Han var lärjunge af Allart van Everdingen och 
Niclas Berghem, dem han båda Öfverträffade, och anses 
ännu for en af de största Landskaps-målare som funnits. 
Han valde til sina ämnen stundom leende och milda natur¬ 
scener, men anses hafva varit fullkomligast i föreställande 
af vilda och betydningsfulla , såsom våldsamma vattenfall, 
brusande strömmar och stormens våldsamhet i skogarne. 
Xavier de Burtin, denne store kännare och konstdomare, 
yttrar sig om hans vattenfall: ^vattnets rörelser äro af en 
sådan talande sanning, at man tror sig hora dess sorl och 
se vågorna i deras hastiga fall strida med hvarandra om 
rummet.u Bland Ruisdaals taflor anses den i Galleriet i 
Dresden , föreställande en jagad hjort i en skog, för hans 
mästerstycke. Hans taflor eftersökas mycket och betalas 
stundom med 8000 livrés. Figurerne på Ruisdaals taflor 
äro vanligen målade af Ostade, van den Veide och Wou- 
wermans. 

Denne Ruisdaal bor icke förblandas med hans bror 
Salomon, som var 20 år äldre, och hvars arbeten på långt 
när icke kunna ställas i bredd med Jacobs. Namnet staf- 
vas af några Ruysdael, men det är origtigt. 

Andra ^frgången. E 
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Pl. i8- 

Axel, af E. Tegnér. 

Vi äro nu komne til den i2:te teckningen af Hr Holmbergs- 
son ötver Axel, och fortsätta poemet, såsom den bästa 
förklaringen : 

Ack ! det var hon. Med kufvad smärta 
hon hviskar, med en röst så matt: 
»God afton , Axel, nej god natt, 
ty döden sitter vid mitt hjerta. 
Spörj icke hvad som hit mig fört, 
min kärlek blott har mig förfört. 
Ack ! när den långa natten skymmer, 
och menskan står vid grafvens dörr, 
hur annorlunda då än förr 
syns lifvet och dess små bekymmer, 
och blott en kärlek skön som vår 
tas med när man til himlen går. 
Den ed du svor jag ville veta , 
nu skall jag den bland stjernor leta y 
der står hon skrifven , jag skall se 
din oskuld lika klart som de. — 
Jag vet jag handlat oförsigtigt, 
jag vet du sörjer mig uprigtigt; 
förlåt mig, för min kärleks skull, 
hvar tår du fäller på min mull. 
Jag har ej bror, ej far, ej moder, 
du var mig far och mor och broder,, 
du var mig allt — o Axel ! svär 
i döden at du har mig kär. 
Du svär: hvi skulle jag väl klaga? 
Det skönaste utaf sin saga 
har lifvet mig förtäljt. Din mö 
får hon ej vid ditt hjerta do ? 
Och blir ej hennes stoft förvaradt 
uti det land du nyss försvarat ? 
Se , Axel , öfver månen far 
et moln, när det försvunnit har 
då är jag död , då sitter Anden 
förklarad på den fjerran stranden , 
och beder godt för dig , och ser 
med alla himlens ögon ner. 
Men sätt en utländsk ros på grafven , 
och när hon dör, i snön begrafven ,, 
det solens barn , tänk på din mö , 
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som sofver under Nordens sno. 
Dess blomningsdagar voro korta ; 
se Axel, nu är moinet borta , 
farväl , farväl!«. — En suck hon drog 
och kramade hans hand , och dog. 

Gifves det en ljufligare dbd än i armarne på den man 
älskar? — Tecknaren tycks ha gjort sig denna fråga, 
och som svaret nödvändigt utfallit negatift, liar han åt sin 
döda Maria gifvit en lugn, nästan leende blick; ingenting 
af dödens ryslighet ses på hennes ansigte : det skönaste af 
lifvets saga , at in i döden vara älskad och dö vid älskarns 
hjerta, borde uttryckas ined en blick som liknar den lyck¬ 
ligt slumrande, hvars upvaknande, här eller i en annan 
verld , är en sä 1 Ihet- — Träffande och lyckligt vald med 
Marias sköna blick är contrasten i Axels. Full af djup 
smärta, af denna inre sorg öfver sin förlust, som aldrig 
våldsamt utbryter, stirra hans Ögon ut åt rymden med tan¬ 
kan på en omätlig framtid, och tydligen ser man i dem 
förebudet til den sinnesrubbning som skulle följa derpå. 

Vi kunna icke neka efterkomma en del af våra läsares 
begäran , at i nästa häfte äfven meddela den i3:de teck¬ 
ningen : Axels död. 

-am O »> m - .— ■ 

Begynnelsen af den bekanta Doctors-Promo¬ 
tionen , 

Efter Le Malade Imaginaire. 

A f de trettio Theater-pjeser, dem Moliere författat ifrån 1658 
til 1673, var Le Malade Imaginaire den sista. Moliere 
hade en tid bortåt känt plågor i bröstet och stundom 
spottat blod. Tredje gången han skulle spela Argans roll i 
pjesen, kände han sig mera illa mående än vanligt, och man 
afrådde honom ifrån at spela den afton; men han ville 
försöka sina kraftpr, och detta försök kostade honom lif- 
vet. Vid slutet af Doctors-Promotionen, i det han sade 
juro (jag svär), fick han convulsioner, och man bar ho¬ 
nom döende til sitt hem , der han alled af en blodstört- 
ning , den 17 Febr. 1673, vid 53 års ålder. 

Doctors-Promotionen är egentligen en Intermede eller 
et Divertissement, som slutar Komedien Le Malade Imagi¬ 
naire , hvaraf vi härhos lemna begynnelsen, såsom et lör- 
sök af öfversättning, eller rättare sagdt imitation *). Enligt 

*) Öfversättaren eller Imitatören bekänner ärligt , at han ännu 
alldeles icke hunnit bilda sig et klart och bestämdt begrepp 



sagan, det enda hvarofver Ludvig XIV., under sin 75:åriga 
regering, sågs infor Publiken skratta. 

Herr Pr omotor talar: 

Höglärdissimi Doctores, 
MedecinsR Professores , 
Qui glänsantem Aktum heic firatis , 
Kec non andri Vos, qui nobis assistalis, 
Sundhetiee-Collegii habiles Assessores ; 
Et Vos , qui fingris intröttatis 
Fixissimos Executores 
Vos omniuni receptuum praestatis, 
Högloiligae Celebrai Facultatis , 
Experte Viri et Prasclari 
Fältskäri et Apotbekari , 
Et totum Auditorium excellentum , 
Opto Vobis salus, honor et argentum 
Et — bonum appetitum ! 
Kon potest satis , rrspectables Medbrödéri 
Beundrari atque celebrérT 
Herrligissima qu® sit inventiö 
JVledici proféssTö , 
Quam bonum tingum est et ben’trovatum 
Hoc vetenskap’ium säkrutu et probatum , 
Quod suo solo nomine , 
Mirac'lo cui caret simile , 
Si longo tempore 
Facit tam multas menskas Omni genere 
Ätare atque drickare 
Et vivere 
Perlustigissime. 
Per totam terram nos videmus , 
Quam magnum svängnium habemus, 
Ut sämrum Folkum et iVJagnati, 
Plebs plebis et Aristokrati 
Kon fiunt sine nos beati. 
De Läkarls quid dicam ? Post Olympi Deos 
Kon löperent ac löpunt heu ! post eos ! 
Vis medicarum legum , 
Receptuum occulia vis 
Imponit Irollans animis 
Bondlurkiorum nec non rpgutti ! 
Quas ob orjakias est nostrue sapienti», 
Boni stnsus et prudentite. 

om gränserna för en fri bearbetning af Moliéres mästerstyc¬ 
ken på Svenska. Han har här endast, såsom et h z-tnlsprl , 
velat lörsöka en sådan den odödlige Fransmannens försvensk¬ 

ning , i delta ordets vidsträcktaste beinaikeise. 

23—c. 
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Starkisdme ut arbetemus , 
Quod b< ne semper conservemus 
Honorein hunc et hunc creditum , 
Ne unquam omittamus helgum ritum , 
CSndTdäiös (qui hoc splendore, 
Qui hoc credito nostro et honore 
Lusiäm IiSblnt participandi), 
Publice examinandi 
Et prte allis tingis pnvSum tentande 
Cum grymissimo ligore, 
Nec adiriittere 
In nostro docto corpore 
Alias Fersonas , quam capabiles . ^ 
Qua Medici in teiris et in mare, 
Sämlllgäs postas honorabiles 
Cum imposanta mina uptyllare : 
Angplåijum — scilicet Frim »rum Archia^orum, 
Et Regis — Corpus — Medico»um, 
fct U bs-nec non Provinc'ia3 Fliysicorum , 
Et Regimenti-Läkarorum 
Et Bataljons-Fältskärorum 
Et Navis-Cbirurgorum 
Et ceterorum 
Dominoruni 
Docto» um 
In terris et in mare, 
Quos Stats-Calendra plägant registrare 

&c. &c. &c. &c. 

———coqogoooooco-- 

Sappho. 
(Slut från föreg. Numm.) 

Då syntes tlen unga Phaon i Mytilene ; han var den skö¬ 
naste hland Lesbos söner , och tildrog sig allas blickar, 
allas hjertan ; Sappho erhöll den farliga lyckan at vinna 
företrädet. Aleeus , som blef ursinnig deröfver, utspridde 
nya smädelser mot henne, och fiuntimmerna , som på en 
gång blifvit (man vet ej huru och h vårföre) mera lätt-trogna, 
iunno då Alcei beskyllningar ganska sannolika. Alla före¬ 
nade sig mot henne, och äfven hennes vänner förrådde 
henne. Den unga Damo phila, dess me<t älskade discipel, 
gaf hennes hjerta det ö mm-ste sår, då hon genom list 
förmådde Phaon, först at t v i fl a om sin älskarinnas trohet, 
och ifrån detta tvifvelsmål , til det beslut han fattade at 
aflagsna sig från henne , utan at derfore lemna Mytilene. 

Sappho syntes ännu mera beundransvärd vid detta 
slag; hon fann i sitt sönderslitna hjerta blott ilen olyckliga 
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kärlekens rop, och smärtans utan knot; hennes sänger 
återkallade alla dar den otacksamma Phaon ; men med de 
eldiga uttrycken af en själ son» finner sig säll af känslan 
at lida för honom. Aldrig et ord mot den brottslige, al- 
drig en skymt af klagan mot hennes fiender, ej en gång 
mot Damophila. Phaon var olycklig nog at återvända til 
henne blott at fåfänga, och at vara känslig endast för nö¬ 
jet at höra sitt namn genljuda från hela Grekland , der det 
blifvit odödligt genom de mästerstycken af poesi och öm¬ 
het som han ej förtjenade at ingifva. 

Phaons återkomst blef också blott ämne til nya qval 
för den olyckliga , som han för andra gången ölvergaf. 
Det är i den målning hon gör af sin förtviflan , som Ovi- 
dius hemtat dessa drag af lågande vältalighet, hvilka pryda 
den vackraste af hans sånger. .Man föreställe sig denna 
älskarinna , midt ibland sina medborgare, hvilka hon hed¬ 
rat, et mål för det allmänna föraktet och illviljan, trött 
at med de bevekligaste bref Öfverhopa en otacksam , som 
ler åt hennes tårar; med ettord: man föreställe sig Sappho 
ilande til Sicilien at falla för en ynglings fötter, som för¬ 
skjuter henne. 

Detta sista drag rågade hennes förtviflan. Hon ville 
öfvergifva allt, til och med sin kärlek, och skyndade til 
en hög klippa som framsköt Ölver hafsstranden ; sedan 
hon der några minuter fäst siu blick på de brusande vå¬ 
gorna , mindre uprörda än hennes själ, kastade hon sig i 
deras sköte och lemnade et evigt minne af sitt snille och 
sina olyckor. Ifrån detta ögonblick blef klippan vid Leu- 
kate märkvärdig; Sapphos namn och hennes förtviflade 
slut göra enda åtankan af detta ställe rörande for hvarje 
känsligt hjerta. 

Sapphos Ode til Phaon ifrån Leukate, är det skönaste, 
det mest rörande man kan tänka sig; den skakar alla hjer- 
tats fibrer, och lemnar et djupt intryck af smärta, ännu 
sedan man slutat at läsa den. Jag kan ej neka mig at an¬ 
föra de sista verserna deraf, ehuru mycket de än förlora 
genom öfversättningens svaghet. 

Phaon , jag älskar dig likväl ! . . . 
O ! ljusa bilder i min själ, 
Som vexlen hastigt — varen stilla! . . . 

Ack! nej, olyckliga! det är ju blott en villa! 
Då sällheten ej finns för dig, 
Sök lugnet ! . . . grafven väntar mig. . . 
Blott der finns lugn för Sapphos hjerta , 

Och denna klippa blott, kan sluta hennes smärta! 

€!)♦ ♦ . ♦ 
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PI. 19. 

Den moderliga försigtigheten. 

De fransyska Carrikaturerne äro i många hänseenden 
olika andra Nationers, och hafva icke så mycket politiken, 
som icke mer personliga löjligheter til föremål, hvarföre de 
också vanligen utgifvas under benämning af Scéne de So- 
ciéié eller Gallerie grotesque. Bland dessa hafva vi velat 
meddela närlagda , som har til underskrift: La prudence 
maternelle. 

Om man vid betraktande af denna Scéne icke just 
tänker sig idylliskt modren , 

Som af dess (sonens) 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 behofver hans ; 
Hon följer, upmärksam, hans arbeten, hans lekar: 
Blott moders-fåfängan , är den hon ej förnekar j 

så igenkänner man dock tydligen et annat slag af moder¬ 
lig omsorg, det at dölja för den förhoppningsfulla (skäligen 
långa) sonen, vid besöket i en atelier, vissa föremål, de 
der blott höra til det handtverksmässiga af konsten , och 
således icke gagna ynglingens moraliska eller själs utbild¬ 
ning, hvaraf han sjelf tyckes inse billigheten, eller ock af 
ungdomlig blyghet går med nedslagna blickar förbi hvad 
modren icke vill låta honom se , och hvars forskande blic¬ 
kar på sonen ännu tyckas frukta at hon ieke gjort det nog 
omärkligt, eller med all den ledighet som icke låter för¬ 
moda det upsåtliga i hennes solfjäders rörelse. Vi äga 
dock de bästa förhoppningar i framgången af modrens för- 
sigtighets åtgärder, äfven som om ynglingens oskuldsfulla, 
oförderfvade hjerta , hvilket han, til yttermera visso, sjelf 
synes bevara för intryck genom högra handens påläggande. 

Pl. 20. 

M o de- Coslym er för Damer. 

Frg. 1. Håret klädt efter Hr Albins upfinning. Tyllkläd- 
ning garnerad med sidensars-rullar och ärmarne af gaze. 
Hvita handskar och skor. 
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Fig 2. En coiffyr som kallas Barret af slätt krusflor 

prydd med marabout-fjädrar. Siden-klädning garnerad med 
krusflor och sidensars-klor eller uddar (pattes). Lång- 
schawlette af Gasimir-gaze. Hvita handskar och skor. 

Fig. 3- Turban af sammet med en Paradisfågel. Flors- 
klädning garnerad kring bröstet och ärmarne ined et slags 
flor liknande nät (gaze-resille). Tvenne rader af en dy¬ 
lik garnering äro äfven nere rundt omkring kladningen. 
Hvita handskar och skor. 

Fig. 4. Bart hår med et silkes-nät eller såkaliad Re- 
silja. Krusflors-klädning ; garneringen nedomkring är lika¬ 
som på ärmarne, fast i större scala ; bestående af flors- 
remsor kantade med sidensars. Hvita handskar och skor. 

Moäe-Costymer frän FFien. 

Fig 5* Turban af barrége-tyg med en brokig fjäder¬ 
buske (aigrette), Hvit klädning äfvensom hvita handskar 
och skor. 

Fig 6. Hatt af Gros-de-Naples prydd med blommor. 
Gridelin rock med sidensars-fållar. Svarta skor. 

rättchc: 

I förra Häffet sid. a5 sjette raden nedifrån står ararnar, bör rara svartnar. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Caul Djeleen, 1825* 
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:o VI. 
gasttt 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Juni Månad 1825. 

Pl. 21. 

Axelt af E. Tegnér. 

Den i3:de och sista af Herr Holmbergsons teckningar 
Öfver Axel är närlagde , den vi, på flera läsares begäran, 
hafva den tilfredsställelsen at härigenom meddela. 

Sedan den döende Maria sagt: farväl! farväl! dragit 
en suck, kramat älskarens hand och dött i hans armar, 

Då steg från underjordens floder 
ej döden , men hans yngre broder, 
det bleka Vanvett opp , som går 
med vallmokrans kring spridda hår, 
och Ömsom stirrar mot det höga , 
och Ömsom ner til jordens grund , 
med löjet kring förvriden mun 
och tårar uti halfsläckt Öga. 
Vid Axels hufvud rörer det, 
och sedan irra jemnt hans Ijät 
kring grafven, som i forntidssagan 
den döde kring sin gömda skatt, 
och stranden hörer dag och natt 
hans rörande, hans hemska klagan. 

Vi lemna åt läsaren at sjelf i poemet följa Axels spår 
kring älskarinnans graf, bedröfvas af hans sinnesrubbning, 
skänka honom sitt deltagande och nästan önska at se 
honom snart få lindring i sin smärta genom föreningen 
med det saknade föremålet i — grafven: 

I grafven blott man fristad finner, 
Dit tränger oron aldrig ner; 
Ej någon saknads tår der rinner, 
Ej någon suck der gjutes mer; 

säger Kellgren; och denna stund nalkas för Axel. Skalden 
är nära slutet af sin Komans , och vi anföra så mycket 

Andra Ar gången. F 
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hellre de sista raderne deraf, som de bäst förklara teck¬ 
ningen. 

Så klagar han på Sotaskär. 
När dagen tändes är han der , 
när natten sänks går han ej åter: 
han sitter ständigt der och gråter. 
En morgon satt han död vid sjön , 
med händern knäppta hop til bön 
och tårar på den bleka kiuden 
halfstelnade i morgonvinden ; 
och emot grafven der hon låg 
ännu det brustna ögat såg. 

Ilerr Holmbergson har i denna sista teckning icke 
visat sig mindre känslig och skicklig än i de förra , at 
rigtigt upfatta skaldens tanka och uttryck. Axels sittande 
ställning är enkel och väl vald ; hufvudet dödt och sänkt 
mot bröstet samt händerne hopknäppta til bön. De kring- 
stående personer äro alla expressiva, utan affectation , och 
det hela bekräftar vårt omdöme, at Herr Holmbergson har 
en verklig fallenhet for compositioner och ger det bästa hopp 
om en god teckning, då han fortfar at med samma arbet¬ 
samhet och ofortrutenhet studera sitt valda yrke som 
hitintils. Vi anse oss vara skyldige erkänna , et många 
originalets egenheter och i synnnerhet physionomiernas 
uttryck gått förlorade i våracopior, hvilken ofullkomlighet 
endast drabbar oss och icke bör skrifvas på Herr Holmberg- 
sons räkning. Måtte han sjelf en gång framdeles utgifva hela 
samlingen ; en önskan den vi yttra gemensamt med flera 
af våra läsare. 

PI. 22. 
Rebus. 

Allmänheten har med välbehag uptagit de åtskilliga försök 
vi lemnat om Bildskrift eller så kallade Rebus på Svenska,, 
och tyckes hålla oss räkning för hvad vi tilgjort at sätta 
detta sallskaps-tidsfördrif i et visst system. Med rätta 
torde man således af oss begära at vi fortfara at stundom 
meddela dylika vitterlekar, i synnerhet sedan man nyligen 
begynt at gifva dessa Rebus en annan form , eller at 
innesluta meningen inom en contur, hvaraf figuren tillika 
förekommer i sjelfva den ifrågavarande Rebus. Närlagda 
Planche visar sju dylika försök, och för at icke gå hvar 
och ens skarpsinnighet eller utforsknings-gåfva i förväg r 
torde förklaringen först få meddelas i nasta Häfte. 

/ 
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Jemnförelse emellan de Fransyska och 

Engelska Fruntimren. 
Of ver sättning. 

»t runtimmernas karakter är et ämne som sysselsatt de 
bästa författare; det skulle således blifva i ätt svårt at ge 
nya färger åt de taflor som dessa redan lemnat oss , och 
jag inskränker mig derföre blott til en jemnförelse emellan 
Fransyska och Engelska Fruntimmer. 

Då en Fransyska inträder i et sällskap, känner man 
genast igen henne af dess gång ; hon förer sig bättre an , 
än något annat Fruntimmer, hon är klädd med mera 
omsorg och smak. Då hon talar, är man förtjust; ögon, 
läppar, ord , åtbörder, allt intager til hennes fördel; hennes 
tal är godhetens, och hennes röst behagens. Hon förskönar 
et lappri och inger intresse för et intet. Om hon ej är af 
samma tanka som andra , anför hon sin egen , på det 
angenämaste sätt. Den artiga vändningen hon ger åt en 
compliment betager det ledsamma deraf, och vill hon 
hvässa et Epigram , gör hon det bättre än något annat 
Fruntimmer. Qvick heten lyser i hennes Ögon , hennes 
skämt och hennes inbildningskraft utgöra sällskaps-lifvets 
vällust. Berättar hon en historie, sker det på et alldeles 
oefterhärmligt vis; hennps sätt at vara är otvunget, men 
alltid ärbart, och man märker hos henne samma förtjusande 
liflighet. Hennes enda ärelystnad är at behaga andra och 
finna bifall. Hennes glädtighet gränsar stundom til dårskap , 
och hon är kanske aldrig alskansvärdare , aldrig mera 
intagande, än i dessa ögonblick. 

De Engelska Fruntimmerna öfverträffa de Fransyska i 
flera punkter , och dessa Öfvergå de Engelska i flera andra. 
En Fransyska förstår bättre än något annat Fruntimmer i 
verlden , konsten at förhöja snillets rikdom , och skänka 
dess elektriska gnista afven åt den dummaste narr; hon 
vidrör egenkärleken så skickligt, at hon ger lif åt inbild- 
ningskraften , hon meddelar den äfven åt den, som man ej 
trodde kunna emottaga en dylik verkan. 

Jag har nämnt Engelskorna, emedan jag trott dem vara 
de enda Fruntimmer som förtjenade jemnföras med de 
Fransjska. Det fordras en skickligare penna än min, at 
bestämma gränserna för det vackra könets anspråk hos 
dessa båda nationer, och jag är ej nog förmäten at vilja 
afdömma en enda punkt deraf. Hvem kan afgÖra , oin^’<*' 
det skönas verld , en vacker växt och en bländande ny 
äga företrädet framför behaget och et uttrycksfullt ansigte, 
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eller om dessa sista egenskaper äro öfver den vackra 
växten och den sköna hyn ? Hvem kan hestämma, om en 
intagande Fransyska bör föredragas en känslofull Engelska , 
eller om en öm känslofullhet är mera värd än snillet och 
lifligheten ? At utreda et så svårt ämne, skulle föra mig 
nog långt; jag vågar blott en svag teckning. Man föreställe 
sig en Gudinna , som förenade på en gång Junos och 
Minervas egenskaper; en sådan gudomlighet skulle vara 
Skaparens urbild; Venus, med alla dess tjusande behag och 
ofullkomligheter, kan med mycket skäl anses som Fran¬ 
syskornas. Mot min vilja har jag afgjort saken och skänkt 
de Engelska Fruntimmerna företrädet; jag har likväl glömt 
en vigtig punkt, som ej tål något inkast, emedan den är 
grundad på allmänna öfvertygelsen , den : at Engelskorna 
aro de bästa hustrur som finnas ; de män som ej göra dem 
lyckliga, förtjena förakt.w 

Slutet af denna jemnförelse ger tilkänna, at författaren 
är Engelsman, som, då han ej (oaktadt deras egna benä¬ 
genhet at finna allting förträffligt inom sitt eget land), 
kan bestrida Fransyskorna företrädet af behag och umgän- 
ges-sätt, söker förvara åt Engelskorna egenskaper af de 
bästa makar, en dygd som i Frankrike är lika allmän , men 
kanske mindre berömd än i England. 

Som fortsättning af föregående anmärkningar öfver 
Fruntimmernas lynne, vilja vi bifoga följande stycke, en 
imitation ur Almanac des Gråces : 

Climatets inflytande. 
At qvinnan uti alla länder 
Är älskvärd, fordrar ej bevis , 
Fast än det understundom händer 
At hon är mer och mindre vis ; 
Men när man tänker rätt på saken 
Är det Climatets verkan blott. 
Hos Italienskan är det smaken 
At fordra kärlek utan mått 
Och af sin älskare begära , 
Som vördnads-prof til hennes ära, 
Passionens öfverdrift och ofta nog et brott. 
Uti Paris begära blott de sköna 
At man for deras skull gör någon galenskap. 
Det är tilräckligt nog med denna egenskap 
För dem at kärleken belöna. 
I England fordras mindre än 
Utaf det vackra könets vän , 
Och der behöfver man blott göra 
En liten dårskap för at röra. 
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Men qvinnan i vårt eget Land , 
Mer anspråkslös än uppå Themsens strand , 
Är nöjd, om älskarn blott vill falla ömt til fota 
Och med en liten dårskap hota. 

-^ -- 

Til min Sånggudinna. 
Imitation ifrån Tyskan, med uteslutande af hokstafven JR. 

Bland alla påfund af vitterlekar, hvarigenom man sökt för¬ 
svåra arbetet och fjättra snillet, såsom i Monogram, Ana¬ 
gram, Akrostichon, Eteostichon, och huru dessa konster 
alla heta, har kanske ingen gått längre i detta lekverk 
utan ändamål, än en tysk, Herr Burman, som skref et 
litet skaldeqväde, utan at bokstnfven R fick finnas deruti. 
Han bröstade sig mycket Öfver sitt snillefoster och för¬ 
klarade at han icke befarade någon efterföljare i detta 
vitterhets-slag ; denna upmaning var anledningen at et 
Fruntimmer, Fru Julie Roquette, född Penz, bland sin ut- 
gifna samling af (Sjcfcidde, tryckt i Neubrandenburg 1802, 
införde et stycke ?(n tk jDitötfuttj]> utan bokstafven R. För 
sakens egenhets skull lemna vi deraf här en ofversattning, 
kanske något fri, men med bibehållande af Författarinnans 
hufvud-idéer och tankar, fast utan noggrant iakttagande af 
uttryck och hvad som hörde til hennps individualitet; men 
äfven den är nog interessant för våra Läsare, at vi här vilja 
meddela den i Öfversättning utur hennes eget företal til 
sina Skaldestycken : 

»Min far var i svensk tjenst, Commendant på den lilla 
»skansen och ön Rligen. Om hans äldre relationer talte 
»han aldrig, och undvek alltid mina frågor derom, med 
»synbar smärta. J^g kan här icke ingå i någon detalj Öf- 
»vtr äldre och sednare olyckshändelser som drabbat min 
»far och min familj, endast så mycket må i förbigående 
»nämnas: at hans verkliga namn var von Penz och hans 
»första Fru en Fröken von Barnekow; hans andra var min 
»mor, född von Stralendorff. — Som åtta års barn förlora- 
»de jag — Läkarne äro icke ense deröfver, om genom 
»följden af messlingen eller af en krainpfluss — icke alle- 
»nast helt och hållet hörseln, utan til en del äfven förmå- 
»gan at tala; och förmodligen blefvo genom krampen kind- 
»ben» n så hårt tryckta på hvarandra, at man efter trenne 
»dögars förlopp, som jag tilbragte utan minsta föda, måste, 
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■»för at frälsa mitt lif, med våld upbryta munnen. Utan 
■»framgång nyttjades i 20 år de ändamålsenligaste, kostsam- 
»maste medel; fåfängt användes så väl i Berlin som Greifs- 
»wald elektriska försök, och endast genom det yttersta 
»bemödande återfick jag sent omsider förmågan at kunna 
«tala.-Efter mina föräldrars död, blef iag 1798 gift 
»med Fransyska Språkmästaren i Neubrandenburg, Herr 
»de Roquette. — —« 

Efter denna, kanske nog långa digression, komma vi 
nu til ofvannämnde lekverk , för hvars poetiska förtjenst 
författaren ber om tilgift för dess egenhets skull, instäm¬ 
mande för Öfrigt med den tyska förlattarinnans utlåtelse: 
jag begriper icke hvad bokslafven R har syndat, at man 
skulle straffa honom med denna bannlysning. 

Åt Dig min helsning , Sånggudinna! 
Mitt allt, mitt hela väl. 

Igenom Dig jag kunnat hinna 
En sallhet i min sjal. 

Hvad vill du? Ömt och ljuft Du sade; 
Se, jag vill bli hos Dig. 

Och i min hand Du villigt lade 
En Luta, blott åt mig: 

Med mil^a ljud at den behaga 
Som fått min känslighet; 

At ömsom sjunga , ömsom klaga 
På nöjets flygtighet. 

At liksom fågelns sång i lunden 
Af maken käns igen, 

Min Lutas ton i glädjestunden 
Må fattas af en Vän. 

Tack! mångfallt tack, o Sånggudinna! 
Din gåfva gaf mig hopp ; 

Med detta hopp skall du mig finna 
Nöjd med mitt ödes lopp. 

Ledsaga mig i lifvets öden , 
O! led mig til dess slut; 

Då skall min Luta in til döden 
Ej tystna en minut. 

i 
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pi. 23. 
Virk-m önster. 

JV"ärIsgda fyra mönster äro ganska användbara , sådana de 
här synas , at upfylla hörnen 1 en fyrkant; men de kunna 
äfven begagnas ti] Rose-antique, emedan hvartdera utgöres 
af en fjerdedels cirkel, hvaraf således fyra sådane fjerde- 
delar hopsatte bilda hvar for sig en lika llose-antique. Det 
medlersta mönstret är en antik Lampa. 

-—OQQOOOOOQOOO-—— 

Mode-nyheter från Paris. 

Crarneringen af många hvita bast-hattar består i skärande 
färger, til kantning och bandrosor, samt en gren af blås— 
ärt-trädet eller af kastanieträdet i blomma. Denna gren 
faller ned ifrån kullen på skärmen. Åtskilliga Fruntimmer, 
i synnerhet de unga, nyttja äfven i år deras Italienska 
halm-hattar en pélérme, det vill säga, at skärmen bakföre 
icke är utskuren. Några fästa derpå fyra cokarder af nioi- 
rerade band, andra en krans af sporreblomster, eller ock 
ärtblommor. Flera gros-de-Naples-hattar äga på venstra 
sidan en buske eller knippa af sju til åtta ändar breda 
band , utklippta i uddar eller spetsar. Skärmen på dessa 
hattar är oftast rynkad och kullen helt rund. Några klädda 
hattars kullar äro öfverst prydda med en stjerna af siden¬ 
sars hvaraf spetsarne gå ned på skärmen och öpningarne 
äro fyllda med blonder eller tyll. Halfva skärmen är af 
blonder och andra hälften af sidensars rullar, garneringen 
af strutsfjäders uddar. Morgon hattarne göras af mycket 
bredrandigt gros de Naples, antingen grönt och amaranth, 
eller acajou och nöt-brunt, eller blått oeh massaca-brunt; 
skärmen, garnerad med tre breda tverremsor, ar nedböjd 
vid sidorna åt öronen til, och der kullen begynner äro 
fylliga bandrosor anbragta. 

De nyaste klädniugar äro af kammarduk (Batiste), eller 
af et slags bast-tyg, antingen lilas, paille-gult, lasur-blått 
(bleu lapis), eller not-brunt. De åter af tryckt nettelduk, 
äro på hvit botten försedde med stora rutor eller tärnin¬ 
gar, eller ock vridna colonner, omkring hvilka blommor 
slingra sig. Nästan alla dessa klädningar äro gjorda som 
blouser med höga garneringar, antingen utskurna i form 
af tuppkammar, eller med fylliga, festonerade remsor. Et 
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annat slags Blouser af glansigt Perkaline, är af rn matt 
färg och har, ifrån utskärningen vid halsen til nedersta 
kanten, en rad knappar samt en gördel af samma tyg, som 
vid sidan hopfästes med et spänne af gjutit jern eller po- 
leradt stål. 

Pl. 24. 

Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

Fig. 1. Bonnet af blonder prydd med blommor. Siden¬ 
tygs klädning garnprad med puffar af gaze och sidensars 
rullar. Hvita handskar och skor. 

Fig. 3. Hatt af ruggig eller långhårig kastor. Klädes- 
surtut med perlemo-knappar. Pantalonger af ylle-läder, 
(cuir de laine). 

Rättelsen 

I föregående Häftet sid. 36 raden 11 går et comma bort vid ordet prsestatis; 

raden i5 står Experte bör vara Experti; raden 18 bör stå et comma vid ordet 

Medbröderi ; raden 28 står drickare, bör vara drickere; sid. 37 raden 9 står tentande, 

bör vara tentandi; raden 21 står Bataljons, bör vara Bataljonis. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl. Del.ee N, 1825. 
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N:o VII. 

ifölagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Juli Månad 1825. 

Pl. 25. 
Gustaf II. Adolph och Axel Oxenstierna, 

Grupp af hvib Marmor. 

Bland Svenska Minnesstoder, hvilka hafva et fosterländskt, 
historiskt och jemväl et konstvärde, är onekligen denna 
M annor grupp i Svartsjö park, ehuru ganska litet känd 
och, oss vetterligen, tilförene icke graverad, äfven som 
den icke heller linnes omtalad hvarken i Salvii Beskrifning 
Öfver Upland, eller i Tunelds Geografi. Af samma anled¬ 
ning äro berättelserne derom ganska olika och mångfaldige, 
hvadan vi måste inskränka oss at blott meddela den som 
tyckes vara sannolikast och med Historien enligast. 

Svartsjö, på Färingsön eller Svartsjölandet, har ifrån 
ålder varit Kungsgård; men Slottet blef af K. Gustaf I. 
nybygdt och K. Gustaf II Adolph lät der inrätta stora och 
behagliga lustgårdar, spatsergångar, vattenkonster och oran¬ 
gerier. Konungens Enka, Maria Eleonora, fick sedermera 
Svartsjö i förläning, och EnkeDrottning Lovisa Ulrika är 
den sista K. Person som har vistats och dog der den 16 
Juli 1782. 

Enligt traditionen har K. Gustaf I. der planterat den 
ovanligt stora och vackra Lind, som ännu finnes qvar, un¬ 
der hvilken ofvannämnde Marmor-grupp står. Man påstår 
at det är under detta träd, som Gustaf Adolph med Oxpn- 
stiprna rådgjort om Tyska fälttåget, och Gruppen föreställer: 
Konungen sittande med en pappersrulle i skötet, på hvil¬ 
ken han pekar med högra handen , under det den bredvid 
honom stående Oxenstierna håller med venstra handen i 
pappers-rullen. Vid hvilken tidpunkt denna grupp blifvit 
ditsatt och af hvem den blifvit bekostad, hafva vi icke 
kunnat erfara; men at dömma efter arbetet, som omiss¬ 
känneligt är hugget i Italien, tyckes det tilhöra Drottning 
Christinas Tidehvarf. — Figurerne äro något större än na- 
turlig storlek och stå endast på en lyrkantig sockel på 
sjelfva marken. Närlagde teckning är blott en flygtig 

Andra Argången. G 
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esquisse tagen på stället, för at gifva våra Läsare et all¬ 
mänt begrepp om det hela. 

En Anekdot om Svartsjö , ur Lagerbrings Sammandrag 
af Svea Rikes Historia , torde vi kanske få införa här: 
»Efter slaget vid Pultava var man i Sverige i största be¬ 
kymmer. På lång tid hade man inga bref från Armén. Alla 
Avisor voro upfyllda med Ryssarnas vunna fördelar. Man 
viste icke om Konungen leide, mycket mindre hvar han 
var. Franska Ministern Campredou var den förste, som 
gaf underrättelse, at Konungen undankommit til Svarta 
Hafvet. Han ville tala Svenska och berättade , at Konun¬ 
gen var vid Svarta-sjö , då EnkeDrottningen (Ulrika Eleo¬ 
nora) i första bestörtningen mente, at Konungen ankom- 
mit‘tii Svartsjö.« 

Pl. 26. 
Minnesvärd öfver Moreau, 

utanför Dresden. 

Sedan den landförviste General Moreau låtit öfvertala sig 
at deltaga i det allmänna kriget, som utbröt i8i3 emot 
Napoleon, lemnade han sin fristad nära Philadelphia i Juni 
månad s. å. och anlände den 26 Juli til Götheborg hvar- 
ifrån han begaf sig til Stralsund, der han den 7 Aug. träf¬ 
fade vår nu regerande Konung och tilbragte der med ho¬ 
nom några dagar. Den 17 Aug. mötte Moreau Kejsar 
Alexander i Prag och följde med honom til Dresden som 
då belägrades. När man don 26 Aug. förgäfves beskjutit 
staden, beslöts återtåget d. 27. Då Moreau såg at Napoleon 
hade kringgått Österrikarnes venstra flygel, ilade han til 
Kejsar Alexander, den han träffade middagstiden bakom et 
Preussiskt batteri på höjden af Jiecknitz, der center-träff- 
ningen gick för sig. Medan han här sittande til häst talade 
med Kejsaren , störtade han med hästen ned til marken. 
En kanonkula från et Fransyskt batteri hade sönderkrossat 
begge hans ben , och han dog några dagar efter at hafva 
blitvit amputerad. 

På det stället der Moreau föll , en liten höjd utanför 
Dresden , är Minnesvården uprest på Kejsar Alexanders 
bekostnad med följande inskrift: 

Öfversiitlning : MOREAU 
DER HELD 

FIEL HIER AN DER SEITE 

ALEXANDERS 
DEN XXVII AUGUST 

MDCCCXI1I. 

M o r e a u 
Hjelten 

föll här vid sidan 

Alexander 
den 27 Augusti 

i8i3- 

af 



Pl. 26. 

Sin dr a. Slrg-tln g-eit 
Ö O 





MoBumentet består af en stor fyrkantig slipad Marmor- 
eller Granit-block, hvarpå ligger en antik hjelm, en lager¬ 
krans och et svärd, allt af bronze. 

Jean Victor Moreau föddes i Morlaix i Departementet 
Finisterre år 1761. Han studerade lagfarenheten i Rennes. 
Vid National-gardernas inrättande valde de frivillige i Sta¬ 
den Rennes honom til sin Bataljons-Chef; och från denna 
stund deltog han i alla krig, som från år 1792 utmärkt 
franska vapnen, och hvari han sjelf vunnit en utmärkt rygt- 
barhet som Fältherre genom sina segrar och flera märk¬ 
värdiga återtåg , hvarigenom man jemnfört honom med 
Xenophon. Ar 1804 anklagades han at hafva varit delagtig 
i en sammansvärjning mot Napoleon och dömdes til lands¬ 
flykt, då han valde Amerika til sin vistelseort. 

Förklaring af Planchen 22 i för eg. Häfte. 
\ ^ 

Förlåt-Iigf ac om i Street kopp-£fi-i®e, men (männj 
icke Fnnrr-z’-©<?. 

2'tb-la (la eller lad* kallas den delen af en 'väf- 
stol hvaruti skeden är fästadj hancl-lin-gar äro Qc 
ttiäft tDav-ah-i-(3e minnesmärken ('eZ/er ärestoder.J 

2tll-la hylla et gobf hjerta. 
£)ffa Tiger ben fom bor-de fo-la. 
E-bca ögon dro koger jör kärleken. 
f)(ic får ni saltkar, falt 25e-slär i dr ftelf. 

ocf; om-sigt är© ett hus-struss nb-lass3£<? 
smycken {eller prydnader.) 

-——OOOOOOOOOOOO——— 

Krukorna. 

A t glädjen uti vinet finnes, 
Är afgjordt ren från gamla dar; 
Den vise Syrach arven var 
Af denna tanka, om jag minnes. 
Sjelf Engelsman’, så allvarsam, 
Vid bålen ofta är förtrolig, 
Och stundom vid politiskt glam 
Af punschens trollkraft glad och rolig. 
Ja drufvans ångor, drufvans saft, 
Så magiskt skänka lif och kraft 
At löje, munterhet och snille! 
Fins någon Scepticus som ville 
Bestrida denna satsen än, 
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Vill jag berätta den en saga, 
Som jag är säker slutligen 
Skall alla tvifvelsmål förtaga. 

På en diner i talrikt lag, 
Församladt hos en stor Minister, 
Dracks bålar utaf bästa slag. 
Vid ljudet utaf långa tvister 
Om patriotiska förslag, 
Til många nya företag, 
Förändring uti Statsfördrag 
Och tryckfrihet och Stats-anslag; 
Allt granskas utan undantag. 
Vid Parlament, och val, och lag 
Man fann beständigt nya brister, 
Och hvart project, som föredras, 
Blir helsadt utaf fulla glas. 

Från sjöfart, handel, compagnier, 
Kom man til Englands Colonier 
Och Negrernas regeringssätt 
Samt hur de skipa lag och rätt. 
Ministern sjelf tog nu til ordet 
Och hälften skämtande kom fram 
Med en berättelse, at roa hela bordet; 
Hur vid Guinea han förnam 
Et löjligt bruk ibland en Negerstam. 
När Rådet samlas der, at fatta 
Beslut om något vigtigt ting, 
Stå uti RådsaTn på en matta 
Tolf stora Krukor i en ring 
Til hälften fyllda utaf vatten. 
Knappt dagens ljus förjagat natten , 
Då redan hvarje Rådsperson 
Församlar sig til procession, 
Helt naken som han kom ti! verlden. 
I Rådsaln börjar man nu färden , 
Som med högtidlig tystnad sker, 
Och vips! hvar Rådsperson, vid en signal man ger, 
Uti sin Kruka hoppar ner. 
Der sitter han och halsen sträcker 
Så länge som Conseljen räcker. 

Kring bordet blef et allmänt skratt; 
Men vid Ministerns sida satt 
En gammal Lord utaf Oppositionen, 
Som fann berättelsen nog matt, 
Drack, och tog föga del uti conversationen. 
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»Nå väl! Min Lord , hur är det fatt? 
»Är Anecdoten ej besatt? 
»Och finner Ni den inte rolig?« 
»Nej.V svarar Lorden mera gladt; 
»Jag ser ju alla dar en sak långt mer otrolig 
»Än den Ni nyss berättade: 
»Coriseljeri hålles här af sjelfva Krukorne.is. 

-—«•- -- 

Kärlekens Vingar. 

Fordom voro Kärlekens vingar hvita som Liljan och en 
fullkomlig bild af den rena oskuldsfulla låga , som den 
sköna Guden tände. Aldrig kastade han dessa giftiga och 
förrädiska pilar, soni väcka sinnets yra och hjertats plåga. 
Kärlekens pilar voro af glänsande guld, och de menlösa 
herdinnorna prydde sig, skämtande dermed. 

Då lekte det bevingade barnet glädtigt med blomstren 
och fåglarne — ej som nu, med de dödligas hjertan. 

En dag förföljde han en Fjäril, som flydde från blom¬ 
ma til blomma; då hastade han gråtande i sin mors sköte, 
och beklagade sig at Jupiter ej gifvit hans vingar så granna 
och lifliga färger som Fjärilens. — »Se! hvad han är skön!« 
sade Amor, då solens strålar förgylla dess pragtfulla vingar! 
»Se! huru de glänsa och återkasta sitt sken på den dof¬ 
tande rosen .... Ack! Mamma! gif mig lika vingar som 
hans! jag är skon, min Mor; gör mig äfven så behaglig! 
Din skönhet prydes af behagen, må Kärleken prydas af 
de mest lysande färger.« Venus småler och begär af Gu- 
darnes Fader at upfylla hennes sons önskan ; Jupiter sam¬ 
tyckte, och regnbågens färger skifta i samma ögonblick på 
Kärlekens snöhvita vingar. Ack! hvad den lilla Guden var 
nöjd. Han flög från den ena lunden til den andra ; än 
gömde han sig i deras skuggrika hvalf, än lyfte han sig 
mot Solens strålar. De skönaste fjärilar kunde ej jemn- 
föras med honom , deras färger bleknade mot hans. Stolt 
Öfver sin nya prydnad, jagade han fjärilar, för at täfla med 
deras glans; han flög med dem, han följde dem från blom¬ 
ma til blomma .... och oförmärkt blef han lika så flyg¬ 
tig, och snart flygtigare än de. 
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Pl. 2J. 

Ungkarls-lifvet *). 
Imitation ifrån Fransyskan. 

Må hvem som vill, med dråplig tunga 
Om Agtenskapets sällhet sjunga: 
Om Ungkarls-lifvet sjunger jag, 
Om friheten och dess behag. 
Jag Hymens värde ej förnekar, 
Men i mitt val jag aldrig tvekar; 
Ty Ungkarls-lifvet sällast är. 

En Ungkarl gör hvad han behagar, 
Är Herre Öfver tid och dagar, 
Och han är til för nöjet blott; 
Då det är ägta mannens lott, 
At hos en ond och svartsjuk qvinna 
Med ånger alla dagar finna ; 
At Ungkarls-lifvet sälla st är. 

Visst ar det sant, at ägta bandet 
Politisk nytta gör åt Landet 
Och et moraliskt värde har, 
Et gilladt bruk från gamla dar; 
Men frågar någon om mitt tycke, 
Jag svarar: (ingen det fört}eke,) 
Men Ungkarls-lifvet sällast är. 

Jag söker endast skämt och löjen, 
Jag njuter utaf alla nojeu , 
Spektakel, Bal och Landtparti, 
Och är beständigt glad och fri. 
Jag aldrig rädd på dörren gläntar , 
Sparrlakans-lexan mig ej väntar — 
Nej! Ungkarls-lifvet sällast är. 

Matbilda sårat Adolfs hjerta ; 
Hvad suckar! böner, fröjd och smärta! 
Nå väl! han blir d<*>ss man til slut. 
Hvad som händt tusende förut, 
Den stackars Adolf får besanna ; 
Och mången pek»r på hans panna ..... 
At Ungkarls-lifvet säkrast är. 

*) Musiken af en Musik-älskare. 
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Jag fruktan och förtret ef känner, 
Det är för mig som jag har vänner 
Och jag har lugn så natt som dag: 
Säg mig då , hvarför skulle jag 
Ta mig en hustru som mig bannar? 
Det fins ju Fru hos mina grannar • . . . 
Nej l Ungkarls-lifvet sällast är. 

En nyck., och jag går ut i staden, 
En nyck bestämmer promenaden , 
Jag äter middag hos Sophie, 
Och jag souperar hos Julie, 
På Balen med Annette jag följerj 
Nej, mina vänner jag ej döljer: 
At Ungkarls-lifvet sällast är. 

Om jag vill tyst och ensam vara, 
Besvärar mig ej någon skara 
Af barn, och ej en hustrus prat; 
Och är jag någon gång placat, 
I lugn jag sofver af mig ruset 
Och säger, då jag fattar kruset: 
Ja ! Ungkarls-lifvet sällast är. 

Mode-nyheter från Paris. 

På åtskilliga Italienska halmhattar nyttja Damerna $ stora 
platta plymer, antingen rosenröda eller blå. Tre häraf 
höja sig upåt kullen, och de öfrige tvenne slingra sig kring 
skärmen. De utmärktaste rot-hattar äro nu af en matt hvit 
färg ; på ena sidan af kullen fästas 6 til 7 remsor lagda i 
veck som en sol-fjäder; omkring kullen äro 3 med band 
fodrade smärre bandändar (bandelettesf hvilka på venstra 
sidan bilda en bandros och hvaraf tvenne dylika komma 
på högra sidan, en öfverst och en nederst på kullen; skär¬ 
man är utanpå och innanföre kantad med et blått och nöt- 
brunt schatteradt bredt rynkadt band. Darnerne nyttja 
äiv n et slags hattar ä la Bolivar, af paillegult tnoire ; 
skärmen å dem är bak och Irammanföre ganska bred, men 
derecnot vid sidorna mycket smal; en krans af krusiga 
paillegula fjädrar omger ned ra delen af kullen. INågra hattar 
af krusflor, antingen hvita, blå eller lilas, hafva mycket 
breda skärmar och äro garnerade med flätade halm-snören 
samt prydde med pn gren af blåsärtträdet. De nyaste klad- 
ningar för Damerna äro af tyll, genomvirkade med guhl- 
eller silfVer-lan, eller af guld- eller silfver-gaze, garnerade 
nied broderi eller blommor. Af dessa tyg göras afyen huf- 
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vudbonader (Toques), hvJlka prydas med strutsfjädrar, per- 
lor eller filigran. Promenad - klädningaine äro nästau all¬ 
mänt garnerade med 5 til 6 rader fållar, som gä up åt knäet; 
lifvet är i likhet med Blousens, och kring halsen är en pe- 
lerine lika med sjeltva klädningen samt garnerad med en 
tredubbel, uttaggad remsa. Et slags Schawlar för sommara 
äro af krusflor; deras botten är genomskinlig och de likna 
Schawlar af spetsar. Man har dem af 2 ä 3 färger i schat¬ 
tering och de hafva silkets glans. Friskylten (Robin des 
bois) och Jockos ..sista suck (dernier soupir de Jocko) äro 
namn på nya moderna band. 

Herrarnas hattar hafva undergått en betydlig förändring: 
i stället at kullen hittils varit vidare i dess öfra ända, skall 
den nu vara lika vid öfverallt och snarare något trängre 
upår. Herrarne bära morinos-surtouter af et slags grön färg 
som kallas brou, de noix, helt och hållet fodrade med si¬ 
denfoder. Andra äro af et slags lätt hvitt kläde stötande 
i grått, som i ställe för knappar hafva ållon med fransar i 
begge ändar. Vid större klädsel bära Herrarne guld- och 
silfver- brocherade vestar. Manchetter komma åter allmänt 
i bruk. 

I nästa Häfte skola vi meddela den Gostym som Da¬ 
merna nyttjat vid Kon. Carl X:s kröning i Reims d. 29 Maj. 

Pl. 28. 
Mode-Costymer för Damer. 

ig. 1. Italiensk halmhatt prydd med en stor strutsfjäder 
och flera marabout-fjädrar. Biouse eller Robe-blouse af Or- 
gandy-tyg garnerad med rullar. Långschawl af barrégetyg. 
Hvita handskar svarta skor. 

Fig. 2. Hvit rot-hatt prydd med fjädrar af Paradisfåg¬ 
lar. Klädning af gros de Naples garnerad med tverremsor 
och bandrosor. Hvita handskar, gröna skor. 

T ilkänna gifvande. 

Kedactionen har icke trott sig tilständigt at begagna det 
med Falu-posten insända anonyma project til en carrikatur- 
teckning, emedan det innehöll för mycken personlighet 
och således icke är i enlighet med denna Tidskrifts tendens, 
sorn genom sina carrikaturer aldrig vill såra någon enskilt, 
men väl förlöjliga i allmänhet. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleen, 1825* 
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för Konst, Nyheter och Moder. 

Augusti Månad io25. 

Pl. 2Q. 

Ut si g t utan för Dr amm en i Norige. 
Cyenom Herr Qfverste-Lieutenanten och Riddaren CarpeHns 
vänskapsfulla meddelande, är Redactionen i tiffälle at åter 
kunna lemna en pittoresk norsk utsigt, och i samma mån 
våra Läsares förbindelse til Herr Öfverste-Lieutenant Car- 
pelan derigenom visserligen ökes, lära de dock gemensamt 
med oss beklaga, at hans förtjenstfulla stora arbete, Voyage 
Pittor^sqae aux AJpes JNorvégiennes, icke kunnat fortsät¬ 
tas, utan för stora enskilta upoffringar å hans sida; en för 
Vetenskapen och Konstälskarn verklig förlust, hvilken, (vi 
vilja hoppas det) dock blott är tilfällig och, vid förbytta 
omständigheter och en allmännare håg för dessa ämnen , 
framdeles torde blifva godtgjord. 

Staden Drammen i Norige i Aggerhus Stift, är belägen 
vid Dram-elfvens utlopp i en gren af Christiania-fjorden i 
en af de vackraste och frugtbaraste dalar i Norige. Bra- 
gernaas, Strömsöe och Tanger, fordom särskilte Städer, nu 
sammansmälte til et helt, bära gemensamt namnet Dram¬ 
men. Närlagda lilla utsigt är tecknad på vägen upföre 
dalen, just då man lemnar den egentliga Staden, der ögat 
fägnas af vackra sommar-landställen, dem Normannen så 
gerna den vackra årstiden bebo. 

Dramm-elfven ses til venster; i fonden de höga Hult- 
fjellen belägna vid sidan af Kongsberg, och til höger Sol- 
berg-åsen, trefjerdedels mil aflägsen och den högsta i nejden, 
hvars branta, kala vägg vittnar om dess beständiga ras, som 
ännu falla utföre. De närmaste hus äro sommarställen, 
hvilka den vackra årstiden aldrig sakna invånare ; men få¬ 
fängt vore at beskrifva här den vackra Naturen af deras 
läge, och närlagda lilla prof-etsning är för liten, at gifva 
annat än en ofullkomlig idé om den yppiga Naturen. At 
et motsatt håll ligger den så kallade Paradisbacken, hvars 

Andra Ar gången, H 
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rika omvexlande utsigt blott kan jemnföras med utsigten 
åt Norrköping, nar man kommer utföre Kolmårdens berg, 
och likväl saknar Norrköping Drammens kringliggande im¬ 
posanta höjder. 

Pl. 30. 

I 

Beiijamin Dyster. 
På de mångfaldiga vägar til rygtbarhet, tyckes ingen vara 
vådligare än dessa äfventyrares hvilka gifvit sig ut för at 
vara aflidne Kongl. personer. Man har deraf exempel i alla 
länder, och icke längesedan föregaf en man i Frankrike sig at 
vara Ludvig XVII. Afven i Sverige hafva de funnits någon 
gång, och bland dem var visserligen Benjamin Dyster, som 
gal sig ut för at vara Konung Carl XII, den minst farlige 
äfventyraren , eller rättare sagdt den störste dåren , hvarföre 
hans försök också nästan endast bestraffades med dårhuset. 
Som denna händelse för jemnt hundra år sedan, 1725» lik¬ 
väl väckte upmärksamhet och fått et historiskt värde, dess¬ 
utom torde hafva intresse för alla porträttsamlare, hafva vi 
trott oss böra meddela denna Benjamin Dysters porträtt, 
copieradt efter det original som finnes på ^Gripsholm , och 
tillika ur offentliga Handlingarne i Riks-arkivet meddela 
en kort berättelse om sammanhanget. 

Benjamin Dyster var född vid Lappstrand i Finland , 
der hans far var Länsman. I yngre år lärde han i Wiborg 
Guldsmedshandtverket. Han reste sommarn 1724 med en 
åttaårig son til Gottland , der hans hustru med trenne barn 
sedermera qvarstadnade. Från Gottland begaf Dyster sig 
til Stockholm, der han i början utgafsig för Svensk Officer 
af en gammal adelig ätt i Finland , kallande sig von Dys- 
terstern. Han ingaf en supplik til Konungen , deri han 
föregaf at han i Bender 1711 blifvit befordrad af Högst¬ 
salig H. M. Konung Carl XII. til Adjutants-beställning vid 
Lifdrabanterne och kort derefter i hemliga ärenden afskic- 
kad til Constantinopel. Vid granskningen af hans anhållan 
befans den osammanhängande, och han återkallade alltsam¬ 
mans utan menliga följder för honom. Sedan lefde han en 
tid i Stockholm i största fattigdom, utan at sköta sitt 
handtverk, och reste sedermera til Upsala , der han utgaf 
sig för en Prins af Kongl. blodet och ville derjemte genom 
sitt tal sätta menigheten i ovisshet om Högstsalig H. M:s 
verkliga död , och slutligen bringa dem på den tankan at 
han sjelf vore Konungen. Ehuiu han i Upsala lefde ganska 
indraget och stilla och hos honom tydligen märktes spår 
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% 
af sinnessvaghet, värkte hans yttranden upmärksamhet, och 
han arresterades samt fördes ti! Stockholm och sattes på 
Castenhofs fängelse. Ansedd för et dårhushjon, tilläts All¬ 
mänheten at få se och tala med honom, hvaraf likväl hände, 
at några okunnige och enfaldige personer förleddes tro ho¬ 
nom vara den för hvilken han utgaf sig at vara , eller åt¬ 
minstone trodde sig se en möjlighet at vinna någon förmån 
vid at bistå honom i sitt föregifvande. En Skräddare Bo¬ 
man och en Gardeskarl Ekenberg öfvertalade en annan 
Gardeskarl, Lindström, at skrifva et bref, hvilket, under- 
tecknadt af Dyster, afsändes ur fängelset til Dal-allmogen, 
och hvars innehåll vi här ordagrant vilja meddela; 

Alla sainptel. Redelige Dahlekarlar 
så höga som låga 

Emedan-jag finner migutaf alla förlåten och förskuten 
i synnerhet af them som nu Wäldet hafwa, så att all rätt¬ 
visa ligger fördåld och Jag häruti en hård arrest uti Stock¬ 
holm, therföre är min bön til mine Käre Dahlekarlar, hjelp 
»Eder gambla Stamfader Garolus lefwer ännu och sitter här 
»på Castenhoff i arrest. Jag är then samma som thetta 
•»med egen hand har skrifwit, therföre hjelp mig och be- 
»tenk thet Jag har varit Eder och hela Sweriges trogna 
»Konung, Mine käre Dahlekarlar war nu som tilfÖrende 
»samhällige och stå mig bij såsom i gjordt Mine Förfäder 
»Konung Gustaf den Förste, Käre Redlige Dahlekarlar var 
»nu som tilförende trogne och skynda Eder hijtt att hjelpa 
»mig lös, Jag lider alt för nog iltog,« lät också thetta bref 
för Prästerna Kunnigt med thet första, ty werket måste 
med skyndsamhet och med alfvarsamhet angripas, Gud är 
then som befrämjar och styrker rättwisan , wisen nu ehr 
förra manlige tapperhet, Kommer jag igenom Guds Nåd 
til min beställning igen, ther til Gud mig förordnat har, 
så försäkrar Jag at alle Redlige Undersåtare skola få bettre 
friheter än the förr haft Jag ber thet Nij nu är så god 
giör Eder flit. Jag är Eder rätta lagerönte Konung , skynda 
Eder att hjelpa mig lös, thet är nu tid men tag Eder noga 
til wara i början för the som Nij finner falskhet hoos, och 
ställ thet för öfrigt allfwarsamt i wärk Eder alle sammans 
Gudi befallet af Stockholm i första dagen Januarj öfvl. 
åhret 1725* lätt intet detta få komma otrognas händer ty 
här behöfves manlighet och trohet adieu 

P. S. Jag är then rätta Konung Carl och blef i Norjet 
underrättat om then stora stämpling, bvarföre Jag och 
hollit mig utur landet ännu är Jag sjelf här Personligen -7- 

Under detta bref befunnos de trenne tecken som på 
teckningen finnas anvista, ritade med penna och något 
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illuminerade med gul färg; de skulle föreställa: Dalevapnet, 
Dystersternska stamvapnet och Carolus Rex Suecice, 

En trädgårdsmästare. Vasberg, åtog sig föra brefvet til 
Dal arne til den derå tecknade adressen : 

Detta Till 
Da naemannen ährfige ocli 

O 

beskedel. Erich Erson 
detta a Möjebyg 

och meddelte det åt honom samt några andra .Nämndemän, 
hvilka likväl vid nogare besinnande angåfvo brelvet, hvaraf 
frugten blef at Vasberg arresterades. 

Hela händelsen underställdes en särskilt Commission, 
som domde dem alla til duden, hvilken dom dock af Ko¬ 
nungen mildrades sålunda, at Dyster skulle schavottera på 
tTenne stadens torg med det bref i handen som han af- 
sändt til Dalarne, hvilket straff lian också undergick den 
2.0 Febr. och följande dagar 1725; hvarefter han sattes på 
Danviken , der han sedermera dog. Trädgårdsmästaren 
Vasberg, Skräddaren Boman och Gardeskarlen Ekenberg 
fingo löpa sj'u gånger gatulopp och komrao några år på 
Marstrand. Gardeskarlen Lindstöna måste löpa 5 gånger 
gatulopp, men blef derefter fri, och Dysters tjVnstpiga , 
Magdalena Lindberg, som varit behjelplig vid brefvets fort- 
ställande och dylikt, fick ris. De fyra Nämndemännen i 
Dalarne, som gemensamt fått del af brefvet men angifvit 
det, frikallades alldeles. 

Det goda skälet* 

Jbn Doctor uti medicin , 
Som läst sin Hippokrat försvarligt, 
(Och uppå hvars Rabarber-min 
Man såg hans kunskap så skenbarligt 
Som lärdom på en Doctorshatt,) 
En morgon efter vanligheten 
Förnöjd vid frukostbordet satt. 
Vår värda Doctor var ej vän utaf dieten 
Men desto mer af mat och vin; 
Han liknade en full Gantin , 
Och ibland hela faculteten 
Den tjockaste han också var, 
En man af vigt, just oskattbar. — 
Han hade slutat nyss at femti ostron sluka 
Och dränkt dem i Madeira vin , 
Nu tog han för en Beccasin , 
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Då i detsamma några sjuka 
Anmälas af vår Doctors fru. 

c 

»Au! låt dem vänta, kära Du! 
»Bed dem i morgon komma åter.w — 
D< r är en gammal fru som gråter 
Och tyckes vara ganska svag. — 
»Hon får väl krafter om hon väntar.w 
Och Gubben som bor här , på vind , 
På en gång blifvit nästan blind ; 
Se där! han står i dörrn’ och gläntar: 
Jag tycker du kan ge audiens, 
Just under det du frukosterar. — 
»Du kan ha rätt. Hans Exellens 
»Är också nu utur all fara, 
»Och om han skulle väuta mig 
»En liten stund , det skadar ej ; 
»Ty du begriper väl, Barbara , 
»Det ger en vigt åt min person , 
oEn air, en consideration . . . . : 

■»Det bör så vara , på min ära. 
»Låt gubben komma in. God dag min kära Vän!<* 
Förlåt! jag fruktar at besvära 
Så tidigt uppå morgonen; 
Men jag har fått en ögonsjuka ; 
Herr Doctor! säg, hvad skall jag bruka? 
»Ni skall et ögonvatten få, 
»Hvars kraft Ni ej bör tvifla på. 
«Mi*n framför allt, håll strängt dieten, 
»Ty lefnadssättet, måttligheten, 
»Bör understöda medicin; 
»Ät litet; smaka aldrig vin, 
»Det är et gift emot er krämpa , 
»Som då omöjligt står at dämpa. 
»Så sagdt! — Farväl, min vän. Er skål! 
»Jag vet livad svaga ögon tål 
»Och lider sjelf af samma plåga.« 
Ni sjelf, Herr Doctor! törs jag våga 
At göra er en liten fråga : 
Ni dricker ändå som jag ser: 
Sag, skadar icke vinet er? — 
Vär Doctor rynkar Ögonbrynen; 
»D t angår icke er; likväl 
»Vill jig dock säga er mitt skäl: 
»Jag älskar mera vin än synen.«. 

— 

'QQOQQQOOOOOO' 
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J Leipzig utkom förledit ar en bok, hvilken, oss veterligt, 
ännu icke blifvit öfversatt på svenska, ehuru det tyckes 
som innehållet hade varit kandt och i utöfningen funnit 
inånga anhängare, vi mena: Konsten at göra skuld och 
narra sina Creditorer (3)ie Äitnj] ©dmlfrcn ju nuicfcen unö 
feine ©låubiger ^injubalten 12 ©r. im 3nDu|frie*@ompfoir) 
Förläggaren yttrar sig om boken sålunda: »Denna lilla 
Skrift, en gissel för våra tiders moraliska och politiska 
fel, har under sin få veckors tilvaro fått fägna sig af et 
sa utomordentligt bifall, at den med skäl kan recommen- 
deras alla den lifliga qvickhetens och den träffande Ironiens 
vänner, såsom en spegel af våra merkantila och mode- 
dårskaper.« 

Anecdot. 

I^andshöfdingen låg sjuk uti sitt residens; 
(I hvilket Län det händt min sagesman ej känner. 
Nog af at han låg sjuk, go vänner, 
Och ganska sällan gaf audiens ) — 
Snart blef han dock på bättriugsvägen 
Och , ära vare Guds och Läkarns hjelp dernäst! 
I stånd at då och då, när helsan var som bäst, 
Ha spelparti hos sig, bevista någon fest, 
Och då en sak var angelägen , 
I egen hög person på sitt Gantzli, 
At fälla domslut deruti; 
Sen han i nåder täckts behaga 
Först låta Lands-Sektern sin tanka föredraga, 

En dag, en näsvis Bsukspatron 
(En vän utaf hans Nåds person 
Och som förgäfves längesedan 
Sökt at et företräde få ,) 
Var uti salen allaredan 
Beredd at ännu längre gå. 
Men innan han besöket vågar, 
Ät en Lakej i hast han frågar: 
»Hur mår Er Herre? Säg, var snar? — 
»Gudnås! Landshövdingen är dälig;« blef dess svar. — 
»Äh ja! det känner något hvar , 
»Och derom är ej fråga mera , 
»Det tänker ingen disputera — 
»Min mening om hans helsa yar.« 

— 

---—"•• -C-CX* - 
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PI. 3i. 
Decoration til en vattenkälla i en Park. 

på knä liggande Nymf på et postament, häller ur en 
urna en klar vattenstråle, som förlorar sig genom små 
krökningar på gräsvallen. Mekaniken af en sådan vatten¬ 
ledning torde stundom icke erfordra stora kostnader i et 
bergigt land , der vattnet kan ledas ifrån en närliggande 
höjd och genom luftens tryckning sjelf upstiger til nära så 
högt som derifrån det ledes; hvilket bäst bestämmes af 
locala tilfälligheter och bvaröfver inga utförligare theore- 
tiska grunder torde behöfva anföras. 

Mode-nyheter från Paris. 

Opssa Mode-Nyheter innehålla nästan endast beskrifningar 
på eleganta och dyrbara Costymer, dem Damerna begagnat 
dels under högtidligheterne vid Konungens Kröning i 
Reims , dels vid de olika fester som sedermera följt derpå 
i sjelfva Paris, såväl på den Balen Staden Paris gifvit, 
som på hem hvilka blifvit gifna af andra Magters Ministrar 
eller högre Autoriteter. Bland andra nyheter som varit 
mest ögonskenliga , utmärkte sig några Damernes bal-klad- 
ningar, hvilka voro garnerade icke allenast i form af så- 
kallade venetianska förkläden, utan också hade verkliga 
förkläden. De voro då af slält krusflor , kantade med en 
liten sidensars bård, och stötte intil klädningens garne¬ 
ring; men det är at märka, at sjelfva klädningens garne¬ 
ring gick mycket högt upåt. Vid ofvannämnde féter nytt¬ 
jades äfven så mycket culörta som hvita plymer, och icke 
allenast platta strutsfjädrar utan äfven marabout-fjädrar. 

I anseende til den starka värman hafva Damerna be- 
tjent sig mycket af hvita klädningar af Cambrik , Btouser 
af skir nettelduk, Organdy eller Linon. Genomskinliga 
långa ärmar brukas olta til et slags spencer eller et litet 
lif som nyttjas ofvanpå en h vi t eller brokig ktädning. Et 
slags half-långa handskar af bast-tyg nyttjas nu; de stöta 
något i rö Jt. På landet bära Damerna Blouser af Ost-in¬ 
disk nettelduk, hvilkas rikt broderade ärmar äro mycket 
fyIIige öfverst vid armen, men snäfva ned vid handen samt 
kallas en gigot. Nedre delen af sjelfva Blousen är garne¬ 
rad med broderade remsor i trenne rader och med genom¬ 
brytningar ifyllda med spetsar. 
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PI. 52. 
Damernas Costym vid Franska Konungen 

Carl X:s Kröning i Reims, 

sedd ifrärt tvenne sidor. 

Bart hår coifferadt af Herr Narcisse , bestående af fuvels- 
ax, et diadéme och en kan) i form af en half krona af 
juveler och culörta stenar. Siden-kjortel och släp brode¬ 
rade med guld (eller silfver, efter behag.) Halskrage ä la 
Médicis; hvita handskar och skor. — Den sittande figuren 
föreställer et Fruntimmer i sin Hof-Costym, hvilken icke 
directe hör til Holvet, och således icke äger rättighet at 
nyttja släp. Båda nyttja likväl de så kallade barbes, eller 
livad våra Damer fordom kallade corneiter, och som alltid 
varit bruklige vid full klädsel för Damer inom Holvet. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Cari. Dejleen, i825» 
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ill a g a 01 it 

för Konst, Nyheter och Moder. 

September Månad 1825. 

Pl. 33- 

Gustaf Is Ek på Rydboholm. 

"Vi upfylla i dag et löfte, gifvit åt våra Läsare redan i Andra 
årgångens g:de Planche af Konst- och Nyhets-Magasinet 
1819, vid meddelandet af Monumentet Öfver Ulrica Catha¬ 
rina Koskull, det, at framdeles återkomma til detta åldriga 
Rydboholm, der Gustaf Wase tilbragt sin ungdom och der 
han upfostrades, i anledning hvaraf han också, i början af 
sin regering och innan han blef Konung , skref sig Herre 
til Rydboholm, Svea Rikes Föreståndare och Höfvitsman. 

Rydboholm ligger i Östra Ryds Socken af Upland 3 
mil ifrån Stockholm; det har i äldre tider varit et gammalt 
Herregods, hvarfil dess läge, på en landtunga i hafvet, 
lånade sig ganska förmånligt, när fördelarne af et godt 
försvar ansågos som väsendtliga villkor vid valet af belägen¬ 
heten til et gammalt Riddaregods. Riddaren och RiksRådet 
Eric Johanson Wase, Gustaf I:s far, var redan ägare af 
Rydboholm , men efter honom tiIFöll det hans dotter Fru 
Margareta Wase, gift med Riddaren cch RiksRådet Joachim 
Brahe, ifrån hvilken tid det förblifvit inom Braheska famil¬ 
jen, och innehafves nu af Hans Exellence m. m. Grefve 
Magnus Fredrik Brahe. 

I den egentliga Trädgården (icke i Parken) står den i 
närlagda Planche efter naturen tecknade vördnadsbjudande 
Eken , och bredvid, en rå eller ohuggen gråsten med följande 
inskrift: 

GUSTAVUS rRIMUS 

HAFUER IIAlt PLANTERAT 

THENNE EKAR 

PETRUS RRAHE COMES 

DROT3ET 

hvaraf man uplyses at Konung Gustaf I. icke allenast sjelf 
planterat denna Ek , utan äfven at der ifrån början funnits 

Andra Ar gången, I 
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tvenne planterade af hans egen hand ; men när den andra 
utdött, är icke bekant. Mediertid anses denna Ek som et 
dyrbart monument, en helig relik af en stor Konung, och 
agaren af Rydboholm har icke haft någon omsorg ospard 
at, så länge möjligt är, bibehålla densamma, hvadan den 
ock på åtskilliga sätt är försedd med jernband och sträf- 
vare, at motverka tidens inflytande. Stenen med inskriften 
är ditsatt af Grefve Pehr Abrahamson Brahe, Grefve til 
Wisingsborg, Friherre til Kajana, Herre til Rydboholm, 
Lindholmen, Brahelinna och Bogesund; Svea Rikes Råd och 
Befälhafvare öfver hela Svenska Krigsmagten til lands och 
vatten ; född på Rydboholm 1602 och död på Bogesund 
1680. Hans lik fördes til den nära Herregården belägna 
Ryds Kyrka , der bland andra af familjen äfven ligger be- 
grafven Konung Gustaf I:s farmoder. Fru Brita Sture, gift 
med RiksRådet Johan Christerson Wase; hon var dotter af 
RiksRådet Gustaf Amundsson Sture. 

Vid betraktandet af detta första minne af Stamfadren 
til en ny Dynasti på svenska thronen, hafva vi icke kunnat 
återhålla den önskan , at Stamfadren för den nya Dynasti 
som nu pryder Sveriges thron , skulle täckas vilja äfven 
här plantera en ung Ek vid sidan af den gamla, och dy¬ 
medelst äfven införlifva sitt iniDne här med Gustaf den 
förstes, såsom Han inforlifvat det gamla Wasa-yapnet med 
sitt eget i vårt nuvarande Riksvapen. 

Pl. 34- 

Lasse Johansson Lucidor. 

Denne svenske Skald, som nästan mera genom sin vandel 
och sina öden, än genom sin verkliga poetiska förtjenst, på 
sin tid vann rygtbarhet, har i sednare tider bli t vit något 
mera omtalt, emedan man i hans bacchanaliska qväden, 
trott sig mär.ka en aflägsen gryning til det egna genialiska 
skaplynne, som sedermera, med fulländad glans, slratade i 
de Bellmanska Dryckes-visorna. Til et exempel torde vi lå 
infora en af hans dryckes-visor, nemligen: 

J Männ af höga Sinnen Alt mynt gjörs ju till at förtära }■ 

Som skämmes at drikka, minnen, Dy hempten ett fullt stoop op 

At drikken gjer största lust; Så längi mig Boenen kunn bära. 
Förachten then hiernlöse Hopen 

Som lefwer i Sårg och Pust Låt then som sjuk sigh qwällia , 

Ock sok som Jagh Frögd uti Stoopen. Wij wele then Dricken wällia 

Som hafwer then bästa Smaak r 

Fast om J Pengar gömmen, Jagh älskar mast dubbla drickar 

Wij kasta thera eji i strömmen, Hwar Glädie står op i raak , 

Wij hålla thcm i wår krop. Till thess Jagh bå hickar och nickar. 
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Tross their. som thet förtrjrta, 
Fritt lät them ir.igh thet förwijta 

At Jagh är med dricken clu 11, 

Jag låter ju gilliare gillta. 
När Jagh hafwar fylt mig full. 

Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. 

Ty drick hwar Stund och Timma 
Långt bättr’ är i wijn att simma 

Än lijda heet Kärleeks Brand , 
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Släck uth een slijlc Skärs-Eld med Kananit 
Ock mäd ett Glas i hwar Hand 

Till thess man blier heeter om Pannan- 

BIier Jagh af dricka döder. 

Så beer Jag alla drickz-Bröder 

Att the min afdödde Krop 

När under ett Wijnfaat utsträkka 
Om törsten mig wäkker op 

At Jag strax thensamma må slikka. 

Hans Sångmö var lika rå och bullersam, som hans lif, 
och snarare skakad af et vildt, otygladt maenadiskt raseri, 
än lifvad af Poesiens gudomliga och oskyldiga eld. Hans 
qväden äro affattade med en vårdslöshet, i anseende til 
plan-anläggning , versification , ord- och bilder-val , som 
öfvergår all föreställning. Rirnmet tyckes hafva varit hans 
enda ledning, och det första, det bästa, som föll honom in, 
om det än var aldrig så plumpt, skref han ned, utan at 
just bekymra sig mycket, om det var det mest passande. 
För resten prydde han sina Digter gerna med et öfverfiöd 
af mythologiska namn och personer, dem han dock alldeles 
ryckte ur deras ideala sfer ned i smutsen af sitt eget 
hvardagslif, så at Jupiter, Juno, Venus, och andra af honom 
icke föreställas i stort bättre skick, än det man kan vänta 
sig finna hos krögare, månglerskor och gatnymfer, på den 
tiden, i Stockholm. De bland Lucidors Poemer, af hvilka 
granskaren, utan pina för sin finkänsla, mest tilfredsställes, 
äro, utom de båda, (på et bizarrt sätt sublima) Psalmerna, 
hvilka i 1697 års Psalmbok fått rum, samtalet mellan Döden 
och en i synden förhärdad menniska; Kärleks-sången: 
lris aldra bästa vän &cc. och ofvannämnde dryckes-visa. 

Hvad hans lefnadsöden angår, vilja vi meddela följande 
utdrag, hvilket, likasom föregående anmärkningar, är hemtadt 
utur Svenska Vitterhetens Historiskt-Critiska Anteckningar 
af L. Hammarsköld. 

Lasse Johansson Lucidor, den Olycklige, som han sjelf 
kallade sig, tros hafva varit naturlig son af Amiralen Struss- 
hjelm, och född 1650. Fältmarskalken Grefve C. G. Wrangel 
drog omsorg om hans ungdom , och egnade honom åt 
Vetenskaperna, i hvilka han gjorde vackra framsteg. Som 
Student, häfdade han Fröken Magdalena Sjöblad , hvilken 
gerning af en ofrälse, på den tiden, ansågs för et groft 
brott, och det var derföre blott til följe af de förböner, 
dem Frökens slägtingar framställde, som hans straff mildrades 
dertil , at han ålades ägta henne, och sedan, på tvenne 
år, vika ur Riket. Denna dom lärer dock, ?f obekanta 
anledningar, icke hafva gått i verkställighet. Efter detta 
uppehöll han sig i Stockholm, på Källare och Jungfruhus, 
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rimmade i fläng vid alla tilfällen , och Columbus *), som 
noga kände honom , beskrifver hans lefnadssätto, som det 
mest oberoende, cyniska och oregelbundna. Ar 1669 den 
18 Nov., firade Landshöfdingen Baron Conrad Gyllenstierna, 
i Stockholm , sitt giftermål , vid hvilket tilfälle Lucidor 
framkom med en Bröllopsskrift, kallad Giliare-Kval, af så 
smutsig och ohöfvisk art, at Poeten derföre häktades, och 
utsläpptes ej fdrr än följande året, med tilbörlig näpst. 
Under sitt vistande i fängelset, skref han den mycket 
omtalade visan: Skulle jag sörja så vore jag tokot &c. 
Icke många år derefter blef han, 1674,. en afton, på Munkens 
Källare i Stockholm , af en Lieutenant Storm med värjan 
genomstungen. Efter hans död utgåfvos, i en samling, hans 
Poesier, under titel: Helicons Blomster, plåckade och vid 

åtskillige tilfällen utdelte af Lucidor den Olycklige. 

Stockholm lögS, 4:°* 
Närlagde porträtt är en copia af det original i oljefärg 

som finnes på Gripsholm, med den dera påtecknade inskrift. 

-i* q-***- - 

Marianas Eder. 
lifter Fransyskan. 

Vid åtta år, Mariana svor 
At läsa länge för sin mor, 
At vara flitig, sällan leka; 
Men dockan syns — hon börjar tveka, 
Tar dockan , kastar boken fort — 
Farväl, med Eden som hon gjort! 

Vid tolf år, på sin bigtfars bud 
Hon svor så from , en himlens brud , 
At aldrig dåras utaf flärden , 
At undfly stoj och stora verlden; 
Vips! kom til bal et bjudningskort — 
Farväl, med Eden som hon gjort! 

Vid femton år hon svor at ej 
Behagsjuk bli; at hålla sej 
Vid blygsamhetens sköna regel; 
Men ack! en blick i hennes spegel! 
Hon småler åt den bild hon sport — 
Farväl, med Eden som hon gjort! 

Vid sexton år hon svor, at fri 
Från alla kärleks-griller bli; 
Men i en dröm lär hon at ömma 

•) Samuel Columbus, född på Husaby Prestgård i Dalarne j64* och död såsom 
Caneellist tid Colleg. Antiq. 1676. 





Fl. 35. 

sin dr a. sirgänget 



För Amor. »Ah! nog törs jag drömma; 
»En dröm betyder icke stort!« 
Farväl, med Eden som hon gjort! 

• Vid acLerton på ängens bädd 
Hon svor åt Carl, så blyg och rädd, 
At aldrig på hans smicker höra; 
Men snart han hviskar i dess öra: 
»O Gud! jag älskar dig så ömt!« 
Farväl, med Eden den hon glömt! 

Vid tjuge år hon svor at ge 
Sin hand, blott åt den älskande; 
Men se! en gammal Gresus bockar, 
Fast drifvan lyser i hans lockar; 
Så snart hon guldets klang bar sport - 
Farväl, med Eden som hon gjort! 

Vid tjugefem hon heligt svär 
At hon sin Gubbe trogen är 
Och blott för honom existerar ; 
Men se! en ung Hussar passerar — 
Om Gubben bryr man sig ej stort — 
Farväl, med Eden som hon gjort. 

Man snart vår Fru som Enka ser, 
Hon svär at aldrig giftas mer, 
At h*fva endast för sin smärta; 
Men skänker villigt hand och hjerta 
Vid sorgetidens snara slut — 
Farväl, den Ed hon gjort förut! 

At göra vers fann jag så lätt 
Och svor at lyckas på allt sätt; 
Om versen ej behagar Eder, 
Hur går det då med mina eder? 
»Ja, svära hade Ni ej bort! —« 
Farväl, med Eden som jag gjort! 

Pl. 55- 

Facsimile af åtshilliga märkvärdiga Personer. 

]\:o i. Frans /, Kejsare af Österrike. 
a. Alexander 7, Kejsare af Ryssland. 
3. Fredrik Wilhelm 111, Konung af Preussen. 
4. Ludvik XVIII, Konung af Frankrike. 



5. Wilhelm /, Konung af Wiirtemberg; (när detta 
skrefs ännu blott Kronprins). 

6. Carl X} nuvarande Konungen af Frankrike; (när 
detta skrefs ännu blott Monsieur'). 

7. Storfursten Constantin. 
8* Marskalken Macdonald, Hertig af Tarent. 
g. Fältmarskalken, Furst IVrede. 
10. Hertigen af Wellington. 
11. Furst Talleyrand. 

12. Fältmarskalken, Furst Blucher von Wahlstadt. 
i3« Furst Schwarzenberg. 
14. Furst Hardenberg. 
15. Fältmarskalken, Grefve Bellegarde. 
16. Lord Liverpool. 
17. Lord Castlereagh, Marquis Londonderry. 
18* Grelve Nesselrode. 
39. Wiijam Pitt. 

Bedröfiiga m iss tag ; 

Tvenne sanna händelser. 

JPör några år sedan kom elden los i et hus i London och 
tog så hastigt bfverhand, at husets invånare med möda kunde 
rädda sig. En ung hustru, hvilken med en talrik familj nyss 
undsluppit faran, föll på knä tillika med sina barn attacka 
Gud för deras gemensamma frälsning, då hon blir varse at 
dess yngsta barn ännu fattades. Med en beslutsamhet och 
en förtviflan den blott et modershjerta kan känna, störtar 
hon, halfnaken sådan hon sjelf frälst sig, åter in i huset, 
skyndar upför den brinnande trappan in i rummet, rycker 
gossen ur vaggan och bär honom triumferande til den öfriga 
familjegruppen; men ack! denna triumf varade ganska kort; 
ty barnet som hon frälst, var icke hennes eget. Missledd af 
röken som upfyllde hela huset, hade hon kommit in i orätt 
rum och frälst sin grannfrus barn. Hon skyndar tilbaka, 
men redan hade hela huset störtat tilsamman. Vid denna 
syn nedsönk hon sanslös och dog efter några timmars förlopp. 

En dylik händelse, ehuru icke alldeles så bedröflig, 
tildrog sig i Paris vid högtidligheternas firande i anledning 
af Dauphins, sedermera Ludvig XVI:s, biläger med Erke- 
hertiginnan af Österrike, Marie Antoinette. På Ludvig XV:s 
torg hade et prägtigt fyrverkeri blifvit föranstaltadt , men 
genom en tilfällighet råkade ställningen dertil i brand. 
Trängseln af menniskor och vagnar var så våldsam at flera 
personer nedtrampades af hästarne, andra i trängseln qväfdes. 
Enviss Pierre Dubois, som äfven ville se på högtidlighetcine, 
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hade i sällskap med sig et ungt fruntimmer, hans Fästmö, 
med hvilken han dagen derpå skulle sainmanvigas. Närden 
brinnande, ställningen ramlade och hvar och en så fort möjligt 
var sökte at rädda sig, skyndade han sig bort med sin 
älskarinna och som han var stor och stark, förmådde han 
til en tid at skydda henne emot folkmassans häftiga på¬ 
trängande; men faran och skrämseln tiltogo allt mer och 
mer, och hon skrek: ->->ack, jag faller! jag förmår icke langr»-!« 
Fatta mod! ropade fästmannen, jag kan rädda dig om du 
klättrar up på mina axlar. Han kände snart den önskade 
bördan, och eldad af et nytt mod , banade han sig vägen 
genom den påträngande hopen; då han ändtligen upnåöde 
et säkert ställe*, nedsläppte han sin dyrbara börda i förväntan 
af et vänligt leende til belöning for sina gjorda ansträng¬ 
ningar. Hajfrusig af glädjen at hafva räddat sin älskarinna, 
vänder han sig om for at omfamna henne, men ack! huru 
bestört blef han icke, när han fick se et helt annat 
fruntimmer, som begagnat hans upmaning at klifva på hans 
axlar. Han upsökte Öfverallt sin älskade Henriette, men 
fann henne icke; hon hade i trängseln omkommit. 

——-000000000909—-- 

Mode-nyheter från Paris. 

Appreturen på de Italienska halmhattarne skiljer sig detta 
år något ifrån de föregående årens, genom den gula färgens 
större liflighet. De garneras med blommor, eller grönt löf, 
eller med 3, 5 til 7 långa platta strutsfjädrar, sällan med 
maraboutfjädrar; stundom blott med band och en yoile 
såsom Fig. 1. på Mode Costymen. — Et slags Toque af 
tyll lamerad med guld eller silfver ocli prydd med en Esprit 
kallas ä la Robin des bois (Friskytten) Om denna Toque, 
som äfven kan göras af brokigt, ghnsigt krusflor, yttrar 
sig den Fransyska Journalen: »at den är af den förträffligaste 
effect och klär nästan alla ansigten.u I sällskaper och på 
baler å landet nytrja de unga damerne bart hår genomflätadt 
med band af lika färg med skärpet på klädeingen, och 
dessa bandöglor ombyta med hårbubblorna, 

Damerna nyttja mycket klädningar af nettelduk, och 
organdi, men icke så mycket af Perkal; äfven slätt Barége- 
tyg, ehuru stundom rutigt och med colonner eller schatterade 
ränder, men alltid med en sidensars-underkjortel. I allmänhet 
får man se flera klädningar än blouser, och mycket pejeriner. 
På landet äfVensom på promenader nyttjas klädningar af 
Jaconnat och blå, rosa och ljusgrå kammarduk garnerad med 
3 festonerade eller med et snöre kanta-te remsor; ofvanpå 
dessa klädningar nyttjas en rund spencer af hvit nettelduk. 
Armarne i allmänhet ytvigd ifrån axeln td armbågen, hyarifrån 



de blifva något trängre och sist mycket åtslutande invid 
handlofven; vanligtvis äro de genomskinlige. De elegantare 
D amers morgonrockar äro af Perkal och hafva Iramtil ia 
smärre fållar skilda åt genom en rad genombrutna knappar 
af Snörmakarearbete. På en ba! i Ranelagb (et slags Vauxhall) 
utmärkte sig i synnerhet följande bal-klädning: den var af 
rosa krusflor med en garnering af rosa sidensars-fjärilar 
blandade med buketter af törnrosor och silfverax. Med 
fjärilar förstås et stycke sidensars , son» på rnidten är 
hoprynkadt så at sidorna stå utåt i likhet med vingar. 
Modet af små spencer eller lif af organdi eller skirt musselin 
(se förra månadens häfte) kommer dagligt mera i bruk, 
likaså det af et slags halskrage med en dubbel pelerine och 
långa afrundade ändar elier taggar. Dessa kragar kallas 
festonerade , när en liten uttaggad tyllremsa jemte 5 til 5 
påsydda platta snören följa utmed festonerne. — Färgar på 
band äro: citrongult och jonquillegult, och dessa nyttjas så 
väl på hvita hattar# som klädningar , äfvensom rullar och 
dylika prydnader. Åtskilliga band äro dock gröna, paillegula, 
mörkblå och färska stockrosor, stundom af gaze med sidensars 
ränder. -— Bland blommor förekommer: Oleander, Jasmin, 
Spansk spärr, hvita Näckrosor, Caprifolium, Tub^roser 
och Pioner. Ax nyttjas blandade med knippor af Åker¬ 
vallmo och Blåklint. 

Herrarne nyttja i allmänhet grö*na frackar och surtuter. 
Oaktadt sommarvärmen hafva Herrarne dock gått med 
surtuterne igenknäppta ända up til halsen. Bland nya 
vackra vest-tyg är et slag som kallas Ismir; detta är en 
sort lätt och mjukt tyg af gethårs-ragg. 

Pl. 36. 
Mode-Costymer för Damer. 

1"* ig. 1. Italiensk halmhatt; Voile af gaze som baktil är fästad 
med en hvit bandros. Nettelduks- klädningen är garnerad 
med et falbalas hvars båda kanter äro försedde med fållar i 
hvilka en bomulls-snodd är insydd. Gula handskar, blå skor. 

Fig. 2. Mode-Costym ifrån TVien. Hatt af Gros de 
Naples prydd n»ed band och blommor. Klädning af Organdi 
med broderi och isydda rynkade tyllremsor. Lifvet är 
garneradt med entoilage (en rynkad, spetslik remsa). Hvita 
handskar, blå skor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Cakl, Deleen, i825* 
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^lagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

October Månad 1025. 

PI. 37- 

Månskenet. 

De ljusa, vackra sommarnätterne äro forbif Naturen af- 
kläder sig småningom sin fägring och liksom söker skug¬ 
gorna at dölja sig; men äfven i detta ombytta, nya skick 
visar hon sig för oss i et förtjusande utseende, och hvem 
älskar icke at se et månsken i Octoberqvällen? Afven den 
minst romaneske njuter af en sådan Natur-scene, och vi 
lemna här en anspråkslös teckning deraf, verkligen tagen 
efter Naturen. Som likväl de yngre af våra Läsare icke 
gerna kunna tänka sig en vacker månskens-qväll, utan en 
viss romanesk känsla, och ehuru denna teckning icke varit 
ämnad til annat än etude, blott for at lemna et minna 
af en verklig trakt, således endast är en tilfällighet, kunna 
vi dock icke underlåta at här införa et litet skaldeqväde 
(ty månsken och vers äro oskiljagtige ,) som tyckes stå i 
öfverensstämmelse med det dystra af scenen och torde 
behaga någon känslofull, någon kär som, skild från sitt 
hjertas föremål, ännu frånvarande sysselsätter sig med sin 
älskarinna, och för henne i bref vill hafva uprepadt det¬ 
samma tusende gånger sagda, som likväl mellan älskande 
tyckes beständigt hafva nyhetens behag. Vi hafva således 
valt härtil Matthissons «ieö öUS ber gerne/ ehuru kanske i 
något fri Öfversättning 

Til Sophie. 

När Du om qvällen, skymningsstunden 
Af en Gestalt et möte får, 

Som vinkar leende i lunden 
Och helsande förbi Dig går: 

Det är min vålnad, är min själ, 
Som vakar för ditt lugn , ditt väl. 

Andra årgången. K 
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När Du vid månens silfverstrålar 
Din kärleks-dröm förskönad ser, 

Och hennes ljusa strimma målar 
En bild som klarnar mer och mer, 

Hvars aning gör Dig lyckelig: 
Det är min själ som följer Dig. 

När Du föryngras genom minnen 
AP fordom sälla, glada dar, 

Som lyfta hjertat, dina sinnen; 
När Zephyrs-kyss omkring Dig far 

Och smeker Dig i detta nu: 
Det är min själ: hvi tviflar Du? 

När Du den stjernbeströdda zonen 
Ser från ditt rum med hoppfull min; 

Hör ljud lik Eolsharpe-tonen 
Och dessa ord: för evigt Din! 

Sof då i ro; det är min själ, 
Som vakar för ditt lugn, ditt väl. 

Pl. 38- 
En elegant Soffa. 

Modet fordrar beständiga omvexlingar: icke derfÖre at de 
bruklige formerne äro obehaglige; men man ledsnar vid 
dem, man vill se nytt. Detta stora motif ger näring åt 
millioner , och upfinningsgåfvan är outtröttlig at mångfaldiga 
alla de olika slag som utgöra luxe-artiklar, ty icke alltid 
äro de framkallade af behofvet. I fordna dar satte man et 
visst värde på en gammal möbel; man uprepade gerna och 
med et slags tilfredsställelse: denna stol har varit min salig 
fars; — i detta soff-hörn satt alltid min salig mor. En 
sådan möbel ansågs som en gammal bekant, nästan som 
en husets slägting. Dessa tider äro nu förbii hvem skulle 
väl nu vilja, utan at skämmas, sätta fram den förgyllda 
karmstolen klädd med dammast, ibland de moderna rätt 
och slätt fanerade mahogoni - stolarne? Hvem ville väl nu 
för tiden hafva varit gift i 6 år och ännu bibehålla samma 
möbler, som gjordes under förlofningstiden? Kanske också 
at de stundom afskaffas just derföre, at de vittna om det 
förra kärleksrusiga tilståndet, och anständigheten fordrar at 
man sällan eller aldrig varit full. Men denna digression 
är kanske redan för lång, eller oanvändbar, för at i korthet 
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säga, det närlagda teckning är bland de mångfaldiga slag 
af Soffor, en ny och elegant, hvars bildhuggare-arbeten 
kunna mer eller mindre prydas med bronze. 

---——«► ——- 

Johanna Scfiore. 
På Theatre Francais i Paris har med mycket bifall i tvenne 
år upförts et Sorgespel, kalladt Johanna Schore, hvarti! 
ämnet är lånadt ur detta olyckliga fruntimmers verkliga 
historie, den vi här i korthet vilja meddela. 

I alla tider har det ansetts afventyrligt for en gammal 
ungkarl, at gifta sig med et ungt fruntimmer; men dessa 
betänkligheter hindrade icke den stackars William Schore 
at i sitt 56:te år taga sig en hustru. En ung och vacker 
flicka, Johanna, som af et utomordentligt Öde förföljdes 
ifrån fattigdomens tröskel in i Konungarnas palats, ådrog 
sig hans upmärksamhet, och han räckte henne sin hand. 
Hon hade ännu icke fyllt 16 år, när hon blef maka åt den 
rika guldsmeden Schore i London. 

Johannas skönhet väckte snart en allmän beundran , 
och när Konungen i England, Edvard, fick se henne, blef 
han så häftigt kär, at hon af honom enleverades. For den 
beskedlige William, högst förvånad öfver händelsen, åter¬ 
stod icke annat, än at frivilligt försvinna. 

Johanna befallde i et prägtigt palats, och Edvard kände 
sig lycklig at lyda den skönhet han tilbad. Hon kände 
från höjden af sin magt, intet större nöje än at utdela väl- 
gerningar och förskaffa nådevisningar åt andra. Hon be¬ 
skyddade de undertryckta, bistod de olyckliga, och hvarje 
dag utmärkte någon ädel handling, när afunden på en 
gång gjorde sliit på denna glänsande tilvarelse. 

Edvards egen bror, en ful och vanskapad gestalt, en 
äfven så grym som förskräcklig Furste, Hertigen af Glo- 
cester, påskyndade Konungens död. Edvard fick förgift 
och Hertigen var brodermördare. Från denna stund begyn- 
tes de långsamma och grymma lidanden af den för mycket 
berömda Johanna Schore. Man fråntog henne hela hennes 
förmögenhet, kastade henne i et fängelse, och hon måste 
vid domkyrkans port, enligt en gammal lag, göra kyrko- 
bot för giftermåls brott. Här måste hon höra sin dom sig 
förkunnas, hon, Konungens älskarinna, hon, som hade 
befallt Furstar och undersåtare, hon, den skönaste bland 
Rikets skönheter, måste höra sin dom, stående och barfota, 
blott betäckt med en botfärdigs slöja, med utslagit hår, 
en brinande fackla i handen; en dom, som dömde henne 
til et beständigt kringvandrande lif, och som slutligen för- 
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dömde henne til och med til helfvetet, om hon vågade 
företaga något til sitt usla lifs förkortande. Tillika kun* 
gjordes en befallning, som vid lifsstraff förbjöd hvarje un- 
dersåtare i hela Riket, at lerona henne en tdflyktsort, vat¬ 
ten eller bröd. Johanna Schore såg sig öfvergitven af dem 
hon ansett vara sina trognaste vänner. Undangömd för 
verlden, var hon icke skyddad för ödets hårda slag och 
de mest hjertfrätande lidanden, samt leide ännu 4° år i det 
rysligaste elände. 

Epigrammer. 

Poeter äro Narrar, säger Ni; 

Nå väl! jag medger det förutan svårigheter. 
Men då jag ser på Er, har jag dock rätt uti: 
At alla Narr-ar äro ej Poeter. 

Du talar endast ondt om mig; 
Jag talar alltid väl om dig. 
Vi likväl samma otur äga , 
At ingefl tror det som vi säga. 

__ €f) ♦ * . 

Beständigt följes modets lagar, 
Och modets magt skall evig bli, 
(Om öfver våld man annars klagar) 
Et allmänt älskadt tyranni. 
Ja, til den grad styrs allt af modet, 
At om (hvad aldrig hända kan) 
Det modet blef at älska troget, 
Man äfven trohet allmän fann. 

— st — 

Pl. 39- 

En vattenkälla. 
F!n del af våra Läsare hafva förklarat deras välbehag Öfver 
Pl. V Decoration til en vattenkälla i en park; men lik¬ 
väl gjort dervid den anmärkningen, at verkställigheten 
deraf endast vore användbar för den förmögnare, och at 
utföringen skulle möta stora hinder i anseende til figuren, 
hvilken nödvändigt borde vara srulpterad af nå^on Artist, 
om den icke helt och hållet skulle förfela ändamålet, at 
tillika behaga genom sina former. Detta yttrande har lik- 
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som framkallat en annan decoration til en vattenkälla i en 
lättare styl, eller mera lätt utförlig, utan konstnärens bi¬ 
träde, blott genom handtverkares åtgärd. Vi hafva således 
trott oss skyldige at efterkomma deras önskan och lemna 
härhos denna teckning, som torde upfylla ändamålet at 
vara prydlig, men mindre kostsam. 

-—©©©©©©©oe©©©——— 

Den gamla i Paris. 

(Et nattstycAe of A. Cosmar.) 

På den tid då Revolutionens styggelser förhärjade Frank¬ 
rikes paradisiska lält, då vilda horders raseri, afskummet 
af uprörda folkmassor färgade med blod söderns landskap 
— då Frankrikes perla, det stolta Paris, lyste i den orätt- 
mätiga ägarens krona, — då verldens hufvudstad, denna 
glädjens och nöjets vagga, konsternas tempel, vetenska¬ 
pernas asyl, handelns thron blef en nedrig samlingsplats 
för den upretade pöbelns sinnesrörelser — på denna fasans¬ 
fulla tid, drefs jag af en gränslös nyfikenhet, föraktande 
de hotande farorna, inom området af detta Residens, der 
barnet kämpade mot sin far, brödren mot sin syster. Länge 
hade jag varit vittne til de förskräckligaste upträden , som 
hatet, hämndbegäret, mordlystnaden och blodtörsten fram¬ 
kallade, och beskyddet som min personlighet fordrade, 
hade hindrat mig at deltaga i ödets stora hvälfningar, eller 
at sälla mig til en eller annan olycklig. Ändtligen tycktes 
fridens Engel sänka sig ned och med sin himmelska slöja 
vilja torka tusen blodiga tårar samt med sin stärkande 
kraft inanda enighet i hjertat af Riket. Den Allsmägtige 
bjöd och se! det vardt lugnt; lik den mättade Hyänan, 
smögo mordlust, blodtörst och vinningsbegäret tilbaka i 
sina gömslen, och likt det fängslade Lejonet, vrålade ännu 
hatet inom sitt fängsel, för ögonblicket urståndsatt at skada 
menskligheten. Småningom hade ordning och skick åter¬ 
kommit; det är sant at röken från de förjagade medborga¬ 
res hyddor ännu upsteg emot skyn, ännu voro gatorna be- 
stärikta med de oskyldigas blod, men den idoge invånarens 
lif var åtminstone tryggadt och kretsen af en älskad familj 
fridlyst för en röfvares förföljelser, som varit lysten efter 
de lyckliges förnöjsamhet. — Vid denna tid gjorde jag be¬ 
kantskap med Kongl, Envoyén, Baron von Treuen, som 
i sin Monarks angelägenheter uppehöll sig i Paris. Han 
ämnade begagna detta lugnade tilstånd, emedan hans up- 
drag icke voro af en yaragtig beskaffenhet, at med skynd- 
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samhet afsluta affärerne och sedan återvända til sitt fäder¬ 
nesland. I sällskap med sin enda dotter, Angelika, och 
hans Legations-Secreterare, Wilde, hade han gjort resan til 
den stora Hufvudstaden, der en tiiFällighet skaffat mig 
hans bekantskap. 

Den omständigheten at vi båda voro Landsmän, at 
jag stod i tjenst hos samma Monark, hvars angelägenheter 
Baron ville bringa til slut, mötet i et främmande land i 
denna äfventyrliga tidpunkt — allt bidrog at förena oss 
genom vänskapens band och göra oss slutligen oskiljagtige. 

Vid et slikt förhållande skulle äfven tvenne de argaste 
fiender, som åter råkades i en ödemark der ingen hörde 
deras Ömsesidiga anklagelser, ingen kunde trösia någon¬ 
dera, svärja hvarandra en evig vänskap. — Ju mera B^ron 
betygade sin tilfredsställelse öfver min tilgifvenhet. ju mera 
borde den ökas; ty den närdes genom et gemensamt um¬ 
gänge, som var för innerligt, at icke denna späda planta 
af en lugnad känsla skulle hastigt upväxa och snart nog 
oåterkalleligen bemägtiga sig hela mitt hjerta. Angelika , 
jag vil ieke dölja det, den i6:åriga flickan, hon som för¬ 
enade dygdens upblomstrande älskvärdhet, med en full¬ 
komlig skönhets behag, et barnsligt sinnelag, naturligt för¬ 
stånd och hjertats godhet, denna Engel hade varit den 
magnet som dragit mig in i kärlekens förtrollande park — 
der fadrens godhet åter blifvit den förståndige ledaren inom 
vänskapens krets! Baron, full af förtroende til mig, up- 
drog mig sin dotters handledning, under det han större 
delen af dagen var sysselsatt med sina göromål. Vi besågo 
i sällskap med hvarandra de Kungliga Palatsen , hufvud- 
stadens märkvärdigheter, de offentliga promenaderne, 
Theatrarne och andra interessanta föremål; mellanstunderne 
åter, då vi antingen af det elaka vädret eller andra tilfäl- 
ligheter nödgades vara hemma, samtalade vi öfver det för¬ 
underliga som väckt vår upmärksamhet, jemnförde våra 
åsigter och utbytte dem mot hvarandras, allt efter som hvar 
och en fattat och hört olika. Mitt sällskap tycktes vid 
dylika tilfällen icke vara obehagligt för den hulda flickan, 
och på sådant sätt hände, at vi Ömsesidigt, utan at hafva 
genom ord förklarat oss, buro hemligheten af en stilla 
kärlek inom våra hjertan, Fadrens stora vänskap, hans 
dotters kärleksfulla blickar, gåfvo mig dristighet, och så¬ 
lunda förvissad at vara älskad, umgicks jag med planen at 
på hemresan til fäderneslandet anhålla om den älskades 
hand och göra den dyrkade Angelika til min reskamrat 
igenom hela lifvet. 

(Fortsättn. härnäst.) 
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Varieteter. 

Med förundran läser man följande artikel frän Paris i 
Journal des Dames et des modes för den 4 Sept. »Uti 
hvilken misscredit har icke valsen kommit! För några år 
sedan valsades efter hvarje quadrille; men nu for tiden 
valsar man icke mera på baler hos folk af goda tonen, 
och på de landtliga baler eller så kallade abonnerade, som 
til ex. i Ranelagh , får man blott se valsas 2 til 3 gånger 
hela aftonen. Högst femton par, men oftast träda endast 
två, fyra eller sex Dansörer fram at valsa i Ranelags ellips- 
formiga salon. Musikanterne, hvilka märka huru få per¬ 
soner som deltaga i detta nöje under det et betydligare 
antal, otåligt väntar på en Quadrille eller Ecossaise , för¬ 
korta eller nästan strypa vals-musiken; fordom förlängdes 
och mångfaldigades den af Orchestern til deri grad, at de 
mest oforskräckta slutligen ledsnade och tils de valsande 
Damerne föllo helt andtrutne på sina stolar. 

Ingenting nytt under Solen! Man säljer nu åter i Paris 
Solfjädrar, hvilka utbjudas som en nyhet och äro försedde 
med et Dytt nnnn kalladt Protées, ehuru de redan voro 
bruklige för 20 til 30 år sedan. De äro af det slaget, som vid 
utbredandet Irån den ena sidan tyckas vara söndrige eller 
i flera stycken, men, när de utbredas från den andra sidan, 
bilda en verklig sammanhängande utslagen solfjäder. Dessa 
solfjädrar, hvilka nu åter anses oumbärlige, hafva likväl den 
förmån framför andra , at de tjena til lekverk i Damernas 
händer de mellanstunder som värman icke gör deras bruk 
at flagta dermed nödvändigt. 

I Strasburg finnes et sällskap som kallar sig de trogna 
hjertan. Et dylikt sällskaps inrättande i Paris skulle der 
lörmodligen icke kunna äga rum med andra villkor än 
höga assekurans-premier. 

Sidy-Mahmoud, envoyé ifrån Tunis, hvilken en tid 
uppehållit sig i Paris , trodde artigheten fordra, då han tog 
afsked af den Ministern som ar föreståndare för de fria 
konsterne, at berömma alla föremål som han sett i mu- 
séerne och de offentliga inrättningarne. »Om bland dessa 
saker finnas några, hvilkas ägande kan göra er et nöje, 
sade ministern til det Tunesiska sändebudet, skulle det 
fagna mig om jag kan bidraga at förskaffa er dem.a »Väl 
an, svarade Sidy-Mahmoud, om Ers Exellence ville låta 
mig få Madame Pradher (actris vid Theatre Feydeau,) skulle 
jag taga henne med mig.« 
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Engelske Journalerne omtala med et slags enthousiasm, 
at en Soldat inom 24 timar förtärt i/\ marker rått kött 
och 2 marker talgljus med en verklig brittisk appetit. 
Goddaml 

Icke längesedan har man i Böhmiska skogarna på 
Hartzwald hittat en alldeles vild man, hvilken efter förmo¬ 
dan ifrån sin spädaste barndom uppehållit sig der. Han 
tyckes vara 30 år, kan icke tala, utan vrålar eller snarare 
skäller, ty hans målföre liknar hundens. Han springer på 
händer och fotter, och så snart han får se en mennisko- 
figur, grinar han ifrån trädtopparne liksom en apa, samt 
hoppar med en otrolig färdighet ifrån gren til gren. Ser 
han en fågel eller något annat villbråd , förföljer han det 
och förfelar sällan sitt rof. Man har fört honom til Prag, 
men ännu icke lyckats at civilisera honom, ty hirintils tyc¬ 
kes han icke kunna vänja sig vid sina likars vanliga lef- 
nadssätt. 

Pl. 40. 

Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

Fig. 1. Hatt af krusigt krusflor (crepe crepé) prydd med 
blommor och sidensars band. Klädning af Perkal med en 
garnering sammansatt af små nettelduks puffar. Pelerine 
kallad en caeur, i anseende til dess figur som liknar et 
hjerta. Gula handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Svart castors-hatt enligt det nu brukliga mo¬ 
det. Brokig halsduk, så kallad cravate angJaise. Yttre 
vesten af et slags gethårsragg ofvanpå en annan piqué-vest. 
Surtout eller, om man så behagar, Bonjour-rock af mellan- 
blått kläde. Piqué-pantalonger. 

* V STOCKHOLM, 

Tryckt hos Ca hl Deleen, i825« 
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November Månad 1825. 

Pl. 41. 

Utsigt af Gripsholms Slott. 

Oripsholms Slott ligger i Södermanland, Nyköpings Län, 
Selebo härad och Kernebo socken, 7 mil landvägen från 
Stockholm. Det är anlagdt på tvenne holmar vid en af Mä¬ 
larens vikar. Sjelfva Slottet ligger på den yttre holmen vid 
stranden af sjön och är grundadtpåen klippa. Fordom haf- 
va båda dessa holmar hvardera varit kringflutna, men tid 
efter annan har den smala vik som skiljde desamma, fclifvit 
igenfylld, så at de nu mera äro förenade. 

Sannolikt har Gripsholm af ålder varit et enskilt her¬ 
resäte eller odal, och icke Kungsgård, och förr än i med¬ 
let af i3:de århundradet känner man icke något med säker¬ 
het derom, då det upgilves hafva tilhört familjen Stubbe 
eller Gren, en gammal namnkunnig adelig slägt i Sverige, 
efter hvilken godset Grensholm ännu bär namn. Sten Ha- 
raldson, en ättling af denna stam och som lefde under Mag¬ 
nus Smeks och Erik XII:s bullersamma regering, påstås un¬ 
der sin tid hafva varit ägare til Gripsholm. Från Sten Ha- 
raldson skall det halva kommit i Riksdrotsen Bo Jonsson 
Grips händer, hvaraf det äfven fått sitt namn. 

Ehuru vi med skäl hänvisa våra läsare til Ljungmans 
Beskrifning öfver Gripsholm 1791 och den i år utkomne af 
en anonym författare, torde dock några kronologiske un¬ 
derrättelser här vara på sitt ställe. 

i434 upbrändes Gripsholm af danska fogden Hartwig 
Flög, til undvikande af en belägring hvarmed det hotades 
af EngeJbrecht. 1446 ägdes det af Grefve Hans af Ewer- 
stein, som var gift med Bo Jonsson Grips Enka. 1472 ägdes 
det al Sten Sture d. ä. som gaf det och hela godset til Car- 
thusianer-Munkarne i det nuvarande Mariefred. 1526 uphäf- 
des detta Kloster al Kon. Gustal I, som genom arfsrätt kom 
i besittning af Gripsholm. 1537 la(Jes grunden til det nuva¬ 
rande Slottet. 1572 tilfoll det genom arfskifte Hertig Carl 

Andra årgången, L 
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af Södermanland. Så väl under hans tid som följande Konun¬ 
garna, har det merendels varit bland de Slott som varit an¬ 
slagit til Morgongåfva eller Enkesäte åt Svenska Drottnin¬ 
gar. Sådant var det för Hertiginnan Anna Maria, Carl IX:s 
första Gemål, och sedan dess andra Gemål Hertiginnan 
Christina. 1628 var det anslagit til sedermera Enke-Drott- 
ningen Maria Eleonora. 1649 erhöll Hertig Carl Gustaf det 
iförläning, och efter hans död til fö 11 det hans Enke-Drott- 
ning Hedvig Eleonora, som var i besittning deraf tils 1715* 
— *774 anslogs det til Enkesäte ät Lovisa Ulrika, som ut¬ 
bytte det 1772 mot Svartsjö. Från denna tid bar det förblif- 
vit en Kongsgård, och är ännu ofta besökt af de Kongliga 
personerne. 

P3. 42. 

Fältmarskalken Furst Bliicher von TVahl- 

staclts Statue af bronze. 

Denna Statue är modellerad af Professor Rauch i Berlin 
och bekostad af staden Breslau, der den är upsatt och vun¬ 
nit allmänt bifall. Hon väger 90 Centner malm. 

Lebrecht von Bliicher föddes den 16 Dec. 1742 i Ro¬ 
stock, gick först i Svensk och sedermera i Preussisk Mili¬ 
tär- tjenst. 1793 var han tjenstgörande vid Rhen-armén och 
vann d. 16 Jan. 1794 vid Oppenheim en ansenlig fordel öf- 
ver Fransmännen; utmärkte sig å nyo i bataljerne den 23 
Maj och 28 Sept. vid Leystadt, och blef s. å. General Ma¬ 
jor. 1806 deltog han i striden vid Auerstädt på högra fly¬ 
geln, och blef sedermera inbegripen i den Capitulation som 
Prinsen af Hohenlohe gjorde vid Prentzlau; men som han 
höll sig och sin Corps på afstånd ifrån Prinsens, ryckte han 
in i Aleklenburgska landet, hvaraf likväl följden blef at han 
efter Lubecks stormande af Fransmännen d. 6 Nov. måste 
sjelf capitulera, dagen derpå d. 7 Nov. vid Travemiinde. 
Genom General Victors tilfångatagande föranläts en utvex- 
ling mot honom af General Bliicher. I befrielse-kriget *8*5 
utmärkte sig Bliicher: d. 26 Aug. slog han Marskalken Mac- 
donald vid Katzbach i Schlesien och den 16 Oct. Marskal¬ 
ken Marmont vid Möckern nära Leipzig. Efter intagandet 
af Paris, den 31 Mars 1814, utnämndes han af Konungen 
i Preussen, til Furste von Wahlstadt, sedan han redan för¬ 
ut blifvit Fältmarskalk. Bliicher dog den 12 Sept. i8*9 på 
Kriblowitz i Schlesien. 
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Pl. 43. 
Tv en ne in ven tions-Stola r, 

\ i hade äfven kunnat kalla dem läse-stolar, ty ändamålet 
med dem är at, jemte det man sitter beqvämiigt, kunna 
hafva boken liggande på et slags rörlig pulpet, äiven som 
ljusstaken kan vändas i den direction man linner förmånli¬ 
gast. På den ena linnes äfven et bläckhorn och penna, på 
det man måtte kunna anteckna de strofer af en författare, 
hvilka mest behaga och framdeles skola användas til be¬ 
kräftande af sin egna satser, dem man vill styrka genoda 
någon god Autoritet. —Teckningarne äro tagne ur en En¬ 
gelsk Jurnal, och ehuru icke just mycket nya, dock min¬ 
dre eller alldeles icke kände af våra stolmakare och möbel¬ 
handlare, hvarlöre vi trott dem förtjena här en plats. 

Den gamla i Paris. 

(Fortsättning.) 

Kedan hade vi lilbragt sex veckor tilsammans i Paris; Ba¬ 
rons affärer nådde sitt slut; derföre skulle Legations-Se- 
creteraren Wilde den påföljande veckan anträda återresan 
til Fäderneslandet, och vi hoppades äfven inom fjorton da¬ 
gar kunna lenma den bullersamma hufvudstaden, när Baron 
en dag föreslog en prornenad på Boulevarden, den tiden 
mycket besökt. — Vi hade begynt promenaden på Boule- 
vard des Capucins och voro, utider det vi roade oss åt 
rörelsen bland rnenniskorna, komne til Porte S:t~ Martin; 
men här tycktes det först löna sig at fortsätta vår gång. 
Massan af menniskor, dem olika anledningar här samman¬ 
förde, sökande alla slags njutningar, Taskspelare, Truba¬ 
durer, Menagerier, Lindansare, Cooiedianter på öppen ga¬ 
ta och andra charlatanerier åstadkommo glädje och bruDd- 
ran. —På Boulevard du Templ&s Källare och Restauratio¬ 
ner sökte det rå folket glömma den förflutna tidens rysli¬ 
ga upträden och döfva sina sinnen för framtidens motgån¬ 
gar, — den bacchanaliska njutningen — det yra nöjet — 
stojet af den omätlliga hågen at vilja roa sig, — gjorde et 
‘djupt intryck på oss, och likväl kunde vi icke neka vårt 
bifall åt denna rysligt sköna anblick, så at vi gingo vi¬ 
dare. Le Boulevard du Temple var upfylld af glädje-rusi- 
ge, som sökte ersättning i omby tet af högljudda förströelser 
för den förflutna tidens lidanden, och folkets fräcka ytt¬ 
randen förrådde Nationens lättsinniga karakter. In til Sei- 
ne-strömmen som genomskär Boulevarderne, rörde massan 
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af menniskor sig i et jemt jubilerande; sä mycket större 
Tar contrasten på andra sidan strömmen. Man hade försökt 
at fortsätta de sköna promenaderne medelst en bro Öfver 
Seinen, men det ofullkomliga af denna Boulevard, dess rin¬ 
ga befolkning och sjelfva traktens aflägsenhet, äfven som 
det sårande minnet af Revolutionen, som i synnerhet hade 
rasat i denna delen af staden , — allt detta förjagade det 
glada lynnet och nöjet ur denna trakt, dit endast affärer 
kunna föra Parisaren. Vi hade kommit til bron, när det re¬ 
dan började mörkna; skymningen gaf emedlertid åt föremå¬ 
len en så egen belysning, och den angenäma svalkan som 
flägtade efter Solens nedgång, tycktes oss så välgörande 
efter dagens tryckande värma, at vi nu först trodde oss 
blifva vederqvickte genom vår promenad, och således fort¬ 
satte vår gång på andra sidan strömmen. Baron von Treuen 
gick med Wilde några steg förut, at öfverlägga om sina eg¬ 
na angelägenheter til morgondagens afresa; jag åter, som gif- 
vit armen åt Angelika, följde, under det vi roade oss och 
skrattade åt det egna intryck som folkets vilda glädje gjort 
på oss samt filosoferade Öfver den hastiga omvexlingpn af 
lif och död — ty sådan föreföll oss denna ödsliga trakt, 
jemförd med glädjens tummelplats å andra sidan. Vi hade 
redan tilryggalagt en betydlig sträcka af den ny-anlagda 
Boulevarden; dagen hade allt mera sankt sig, ehuru det 
ännu var så ljust at man tydligen kunde skilja främmande 
menniskors anletsdrag, när Baron, genom sitt plötsliga stilla¬ 
stående, afbröt vår conversation. 

I samtalet fördjupade, hade Angelika och jag icke lem- 
nat upmärksamhet åt de omgifvande föremålen, hvarlöre, 
genom detta stillastående, vi nu först fingo se följande: 
enstaka murar, Öfverlefvor af förstörda byggnader, uplyfte 
sig ur spridda askehögar som rundtomkring betäckte jor¬ 
den, och påminte om Revolutionens fasansfulla upträden, 
hvilka tycktes hafva rasat här med helvetets magter. Blott 
ett enda litet hus stod oskadadt bland ruinerne; liknande 
en bondstuga, hade det funnit försköning för röfrarnes rof- 
lystnad, som endast i större byggnader och palats hoppades 
tilfredställelse. 

Ensamt sörjande stog den usla kojan invid promena¬ 
den, på hvilken vi befunno oss, och tycktes vilja berätta 
sina grannars Öden åt de förbigående, — Baron var i be¬ 
grepp at yttra sin förundran öfver förstöringen af denna 
delen af staden och den enstaka välbevarade lilla stugan, 
när en vederstygglig anblick gjorde oss på en gång stumma. 
Framför det ödsliga huset satt på en sten en gammal käring, 
mera lik et djur än en menniska , föga större än et åtta år» 
barn och hopkrumpen som en nötkärna; från hennes Me- 
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dusehufvud hängde några grå hårstrån, ur tvenne djupa hå¬ 
lor, utmed dcnjtunna näsan, glänste likt lysmaskar, tvenne 
eldiga kattögon, och ur den halföppna munnen framstodo 
några få saffrans-färgade tänder; hela ansigtet, som än ytter¬ 
mera beskuggades af tvenne uddhvassa käkar, var Öfverdra- 
get med en gråagtig jordfärg. —Sådan satt detta missfoster, 
lik en af Eumeniderne, i en krokig ställning framför oss. 
Det halfmörker som belyste denna Furie, bidrog blott at 
göra intrycket af denna anblick så mycket mera motbju¬ 
dande. Sedan vi några minuter med förvåning sett på den 
gamla Megäran, utropade Baron på sitt lands språk: »hvilket 
missfoster! är det möjligt at i Guds förtjusande skapelse en 
sådan varelse kan tålas? Igenfinner man i detta förtorkade 
benrangel den vördnad, som man skall hysa för ålderdo¬ 
men — och kastade några slantar i hennes sköte. Men 
huru förvånades vi icke, när den gamla svarade med en 
gäll rost i den finaste discant: »jag ti/hör döden — men 
ert kopparmynt är godt nog åt min Fanchette,« och med 
dessa ord kastade hon de erhållna slantarna åt den bredvid 
henne sittande katten, som lekte dermed, rullande dem 
framför sig. 

Vi uthärdade icke längre denna upsyn, och som det 
mörknade allt mer och mer, återvände vi tyste och förvå¬ 
nade, för at så snart som möjligt återkomma på den mera 
besökta promenaden. På återvägen meddelade vi hvarandra 
våra tankar, och i trots af det uplysta tidhvarfvets theo- 
rier, påstod Wilde, at denna käring måtte varit en troll- 
packa och slöt med dessa ord: »huru hade hon eljest kun¬ 
nat förstå Baron, som talade et för henne främmande språk? 
hvarföre hade hon väl eljest kastat myntet åt katten, den¬ 
na trollpackornas sinnebild? — och slutligen, huru hade 
väl en mensklig varelse kunnat se ut som denna? Hennes 
utseende påminner om helvetet, och den hyggliga katten 
derulmed ar en fullkomlig allegori af Satanas.n — Den 
gamla hade verkligen i så hög grad förstämt våra sinnen, 
at vi icke en gång kunde skratta, ännu mindre tilrättavisa 
denna andeskådarens ord: först då när vi hunnit Boule¬ 
vard du Jemple, som nu eklärerad gaf oss en ny anblick, 
kommo vi oss åter före; nyhetens behag och den högt sto¬ 
jande glädjen, som här lifvade alla, löste också bandet från 
våra tungor. 

Wilde hade redan lemnat Paris, när Baron v. Treun 
äfven fastställde vår res-termin til nästa vecka. Jag bör ic¬ 
ke glömma at här omnämna en person, den våra läsare 
skola lära känna närmare under loppet af denna berättelse. 
B<ron kom en dag hem i sällskap med en karl, den han 
presenterade oss såsom Markis de S:tVallier; en Fransman 
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Tid pass 32 år, af et behagligt yttre; som det tycktes en 
bildad man, med mycken glädtighet, i hvars hela väsende 
predominerade omisskänneligt hvad man kallar en fransysk 
Chevalier. Baron hade ämnat handla något hos en Juvelerare 
och först då, när han tog i fickan efter penningar, ihåg- 
kommit at han glömt dem hemma; — Markisen, som varit 
närvarande, hade erbjndit sig at betala den erfor ierliga 
summan, och detta var anledningen, at Baron, förundrad 
ofver Fransmannens artighet, bjudit honom at följa hem med 
honom. Som Markisen de S:t Vallier var hygglig och ai- 
mabel, fortsattes denna bekantskap, och den främmande 
bjöds at rätt ofta göra oss den äran, under den korta tid 
vi ännu voro qvar i Paris. När Markisen hade gått, höll 
Angelikas Far et skäligen långt låftal Öfver Fransyska Cheva- 
leriets artighet och amabilitet, hvarpå vi icke svarade något, 
ty Angelika lann M:r de S:t Vallier tilgjordt söt, och på¬ 
stod sig hafva funnit något motbjudande i hans physionomi; 
jag deremot plågades redan af svartsjukans furier; ty den 
främmande tycktes icke vara blind för Angelikas behag. — 
Til min stora bedrofvelse, höll Markisen ord och hedrade 
oss redan inom tvenne dagar med sitt besök; — men hu¬ 
ru förargades jag icke i mitt sinne, när Baron, som ännu 
beständigt trodde sig vara i skuld hos främlingen, bjöd ho¬ 
nom til middag och föreslog honom at i sällskap med oss 
fara på Italienska Operan! Jag var vid elakt lynne och fort¬ 
satte conversationen med Angelika endast genom ögonsprå- 
ket; Baron gjorde allt sitt til at underhålla conversationen 
med sin gäst, hvilket icke föll sig synnerligen svårt, eme¬ 
dan Markisen var vid et utomordentligt gladt, nästan nå¬ 
got vildt lynne. Hans qvickheter under middags-måltiden 
muntrade afven oss, och när vi lemnade bordet voro vi alla 
stämde til glädje. — Vi foro på Operan; der var nästan re¬ 
dan fullt hus, men vi fingo ännu tvenne platser framföre 
på första raden, hvilka intogos af Angelika och mig, Baron 
och Markisen satte sig bakom oss i fonden af Logen. Efter 
första aktens slut gingo begge herrarne ut i foyern, eme¬ 
dan Baron blef mycket törstig; jag blef qvar hos Angelika. 
Andra akten var börjad och behagade oss synnerligen ge¬ 
nom sin förträffliga musik; Markisen försäkrade at denna 
Opera gafs för /^2:dra gången vid fullt hus. — Men knap¬ 
past hade tredje akten begynt, när Baron klagade ölver en 
våldsam hufvudvärk åtföljd af kolik och qväljningar. Ange¬ 
lika blef orolig, och då fadrens illamående tiltog med hvar 
minut, lemnade vi Spektaklet under påstående representation. 

Olyckligtvis var vår vagn icke kommen, och vi nödga¬ 
des antaga Markisens tilbud at föra Baron i en hyrvagn, 
emedan vi bodde mycket långt bort, til en af hans vänner 



Doctor Fois, Den förekommande Fransmannen, hvilken ge¬ 
nom sina altentioner gjorde mig allt mera svartsjuk, fram¬ 
skaffade genast en hyrvagn som, til råga på min förargelse: 
endast kunde rymma tre personer; Baron Angelika och Mar¬ 
kisen stego i vagnen, under det den sednare bad mig hem¬ 
ma i Barons logis laga allting i ordning för den sjuke, eme¬ 
dan han skulle föra honom hem så snart sjuktilståndet så¬ 
dant medgaf. Den främmande for af med min välgörare och 
min älskarinna — at kanske för evigt beröfva mig henne; — 
jag skyndade mig mycket missnöjd hem til oss. — Jag ha¬ 
de vakat hela natten, redan led det mot middagen den an¬ 
dra dagen, ännu hördes Baron icke utaf och ännu hade jag 
icke fått någon underrättelse från Angelika! Jag utskickade 
alla våra lakejer at upsöka Doctor Fois’ hemvist; men de 
återkommo med det svaret, at de icke kunnat få ratt der- 
på, och slutligen, at alldeles ingen Doctor Fois fanns i Pa¬ 
ris. Min ångest, min förtviflan nådde sin höjd; med livar 
morgon lifvades hoppet at jag ändteligen skulle upspana 
min älskarinna -— fålängt! med hvar aftcn sönk hoppet i 
gratven. Alla efterspaningar voro fåfänga, intet spår elter 
dem uptäcktes: Baron, min älskade Angelika voro försvun¬ 
ne. — På detta sätt förflöto tre rysliga veckor. 

Jag besökte nu alia hufvudstadens promenader, i hopp 
at kanske i d» tta mennisko hvimmel uptäcka något spår ef¬ 
ter den nedriga röfvaren, Markisen, som enleverat min An¬ 
gelika och berÖfvat mig min välgörare. — Allt var frukt¬ 
löst! Redan hade jag genom bref underrättat Wilde om Ba¬ 
rons oförklarliga försvinnande, när jag en dag gick Öfver 
Boulevard du Temple til den nya promenaden på andra si¬ 
dan Seine-strömmen, för at söka en förströelse i hågkom¬ 
sten af denna fordom så lyckligt tilryggalagda promenad. — 
Aftonskymningen spridde et fladdrande sken — minnet af 
den gamla Sybiilan var helt och hållet utplånadt, när jag 
på en gång såg framför mig den lilla enstaka koian. Men 
icke såsom förra gången, när den gamla, lik en Cerberus, 
satt vid stugan, syntes mig den dystra t flan — utan, om 
jag såg rätt, tittade et täckt flick-hulvud ur den låga fön¬ 
stergluggen. Nyfikenheten dref mig närmare, — förskräc¬ 
kelse, glädje och häpenhet gjorde mig orörlig — jag stod 
som fastspikad, alla mina lemmar tycktes förstelnade, jag 
kunde icke få fram ett ord; ty detta täcka flick-ansigte 
var ingen annan, än — Angelika! — En osynlig magt ha¬ 
de visat mig den skatt som jag sökte i den uiÖrka skuggan 
af mitt lefnadslopp, för at åny^o berofva mig den; jag has¬ 
tade närmare fönstret, när Angelika, som tycktes igenkän¬ 
na mig, med et anskri af förskräckelse försvann. Der stod 
jag, som Tantalus i hafvet, framför det ödsliga huset som 
af ingen Christen själ tycktes bebodt, och utstod outsäg- 
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liga qval. Jag trodde mig bedragen, villseford at mina sin¬ 
nen — eller var den gamla, som förde sitt väsende bär, 
verkligen en Trollpacka, som genom ljufliga synbilder ville 
leda niig in i sin troll-krets och drifva gäck med mig? Än¬ 
nu rådgjorde jag med mig sjelf, om jag skulle gå in i stu¬ 
gan och genomsöka den — när Angelika syntes i fönstret, 
kastade åt mig en papperslapp och åter hastigt försvann. 

Som breflappen var skrifven med blyertspenna, skyn¬ 
dade jag til närmaste lykta, at lösa denna underbara gåta. — 
Några få rader innehöllo följande: 

»En förskräcklig ed binder min tunga, fängslar min hand! 
»Rysliga händelser har jag Öfverlefvat — min far är död! — 
»Rysligare Öden förestå mig! rädda mig; låt i denna natt 
»en vagn vara til hands i grannskapet! —Ni sjelf skall finna 
»den porten öppen som går ifrån förstugan ned i källaren, —• 
»gå dit ned, men var en tyst åskådare til allt hvad ni der 
»måtte få se. Utgången lemna vi åt den rättvisa Försynen; — 
»Gud beskydde £r! vid midnatten väntar Er 

Angelika 
(Slutet i nästa Häfte). 

- • * — —- 

PI. 44. 
« 

Mode-C os ty mer för Damer. 

Pig. 1. Italiensk halmhatt med struts-fjädrar. Klädning af 
Perkal garnerad med flera rader falbolan af nättelduk. Schaw- 
lett af spetsar eller blonder. Hvita handskar, blå skor. 

Fig. 2. Krusflors-hatt prydd med blommoroch band. Kläd¬ 
ning af Barége-tyg, med liFvet, eller så kallad Canezou, et 
slags spencer, af Organdy-tyg. Hvita handskar samt skor 
af samma färg som klädningen. 

Anmälan. 

Denna Månads-skrift kommer at fortfara, äfvenföråi 1826, 
efter samma plan och under samma villkor som hitintils. 
Reqvisitioner dera ifrån Landsorten ske på alla Post-Con- 
tor, då för hela Argången betalas g R:dr B:co på velin och 
7 R:dr B:co på regal median-papper, hvarmed alla kostna¬ 
der af hvad namn. som helsc äro af prenumeranten liqvi- 
derade. I Stockholm erhålles den på alla Boklådor för 8 R:dr 
på velin och 6 R:dr B:o på regal median-papper. — Min¬ 
dre än på en half Ärgång emottages ingen Reqvisition, och 
enkla Häften finnas icke til salu. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl De le en, i825» 
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N:o XII. 

JEagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

December Månad 1825. 

Pl. 45. 

Vitalt er Scott. 

"Vi förmode, at våra Läsare med synnerligt noje emot- 
taga porträttet af denna namnkunnige Författare, hvars ar¬ 
beten läsas med en ovanlig begärlighet och hvaraf de flesta 
äro öfversatta på nästan alla Europeiska språk. Denna 
gravyr har förtjensten at vara fullkomligen lika det original, 
som utkom for några år sedan i London, och man bör för¬ 
moda at likheten med personen icke är förfelad. 

Walter Scott, en ännu lefvande Brittisk Skald och 
R imanskrifvare , ar son af Walter Scott och Elisabet, dot¬ 
ter til David Rutherford , en utmärkt practiserande Jurist 
i Edinburg, och der född 1771. Modern, som dog 1789, 
och af hvilken man har flera poemer tryckta , stod i vän¬ 
skapligt förhållande med Allan Ramsay, Blachloch och Bu- 
rus, och tyckes hafva på sin son öfverlåtit sitt poetiska 
geni. Walter Scott, som var lam ifrån ungdomen, erhöll 
undervisning på Högskolan i Edinburg under D. Adam , 
och sedan på Universitetet under D. Steward. Derefter fick 
han, genom sin förbindelse med familjen Buccleugh, en af 
de förnämsta Secreterare-tjenster vid Justitie-Rätten. Han 
gifte sig 1798 med Miss Carpentor och har med henne fyra 
barn. Hans första arbete såsom skriftställare var en öfver- 
sättning af Göthes ©öts tton 23erli(fttngen mit ber eifemen äpcutb, 
på Engelska , den han utgaf 1799. Men detta förvärfvade 
honoin icke något rygte i sitt fädernesland. Såsom original¬ 
författare deremot blef han af de flesta sina samtida ansedd 
med mycken aktning, då han hade den förtjensten at vid 
högre skaldeslag på et passande sätt använda de gamla bal- 
laderne. För at gilva et begrepp huru omtyckt denna Skald 
är i England, må nämnas, at af hans poem The Lady of 
che lake, (Sjöfrun), som utkom 1810, såldes inom tre må- 

Andra Argängen, M 
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nader 16,000 exemplar och et lika antal såldes inom lika 
kort tid af hans poem llokeby, 18r3, for g,548 Pund Sterling. 

I Svensk öfversättning äga vi af lians Romaner: Wa« 
werly , Slottet Dumfries (Gui manuering), Piob Roy, Den 
svarta Dvergen , Fanatismen (O/d moruiLityj, Midlothians 
hjerta , Bruden (The Brule o/ LammermoorJ, Ivanhoe och 
Kenilworth , samt under utgifvande äro: Korstågens historia 
o«h Napoleons lefverne. 

PL 46. 

Ilancheclming af Per Nord/juist. 

Oenna Handteckning, som oss benäget b I i I vi t meddelad, 

har det egna, at den är med blyertspenna och ornsorg ut¬ 

förd af JNordquist, hvilken i allmänhet endast gjorde sina 
handteckningar i eontur-manér med en groft formeFad penna, 

stundom färglagde; men ehuru olik de vanliga teckningar 
af hans hand , igenkänner man genast hans anda i cam- 

position och teckning: alltid den högsta sanning af en verk¬ 

lig tildragelse, den han upfattade ilrån en egen sida och 
der hans lekande fantasi såg det glada eller löjliga äfven 

under allvarsamma upträden, såsom til ex. föremålet för 

närlagda teckning. 
Vi äga väl icke någon commentar deröfver, men den 

tyckes icke heller behöfvas. Figurernas anletsdrag och 
ställningar äro så uttryckfulla, at man vid första påseende 
genast fattar det hela: en hvardags-scen inom hus. Af 
hvad orsak pigan bannas så at hon röres til tårar, är väl 
svårt at bestämma; men något hvar vet at pigor. Gud 
nåds, dagligen förtjena det, och at en någorlunda för sig 
kommen matmor i ålder och förstånd , icke saknar anled¬ 
ningar at förehålla dem deras upförande både i fysiskt och 
moraliskt afseende. Vi torde kunna nästan med visshet 
påstå, at den lyssnande herrn i dörren är mannen i huset, 
som tiläfventyrs genom sin fromhet eller foglighet emot 
tjenstfolket skämmer bort dem; ty i sin natur äro de slaf- 
var och kort böra de hållas. JNej, dessa mediationer til 
befrämjande af husfriden , principen at det fattiga tjenst¬ 
folket också äro menniskor, at kyrkan bör stå midt i byn, 
äro för en matmoder odrägliga , och nödvändigt måste det 
föranleda til starka misstankar om et otilbörligt förstånd 
emellan den medierande å ena och den accommoderade å 
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anrlra sidan. Dessutom: et evigt lugn, denna passiva friden 
i et hus, blir tröttsam, odräglig i längden. En beständig 
klar himmel ledsnar man vid; et åskmoln väcker til en ny 
njutning af en vacker sommardag; så bör inom hus någon 
gäng en omvexling inträffa, hvartil då pigorna i allmän- 
hes gifva frun i huset de bästa anledningar; ty de äro 
odrägliga! — Huru nu förhållandet må vara med den före¬ 
ställda personen på teckningen, så skulle vi nästan vilja 
svärja derpå, at pigan behöfver sina bannor, och at allt 
hvad hon tår eller fått, är väl lörtjent och en behållen sele, 
henne til välförtjent näpst och andra til varnagel. 

Pl. 47. 

Sy-Mu rister. 

Den gamla i Paris. 

(Slut från föregående Häfte.) 

Jag lagade allting i ordning, som Angelika befallt det, 
och beredde mig på et äfventyr, hvilket sannolikt skulle 
slutas dermed , at jag erileverade Angelika. — Midnatten 
nalkades , när jag med klappande hjerta närmade mig den 
ödsliga kojan; farstugudörren var öppen, väpnad med en 
dolk gick jag in i huset. Den mörka farstugan uplystes af 
en liten lampas sparsamma sken; jag fann snart rätt på den 
anvista dörren til källaren och gick sagta utföre stegen af 
den långa trappan. Mörker omgaf mig tils jag nederst kom 
til et långt hvalf, ur hvilket en kall luft hviltade emot mig. 
Jag befann mig nu i en rymlig källare, vid ändan hvaraf 
jag uptäckte en smältugn , hvars eld uplyste de tomma te- 
gelväggarne; på åtskilliga bord stodo små och stora kärl, 
retorter, phioler, flaskor af alla slag och en fullkomlig 
distiller-apparat; glasflaskor fyllda med mörka och ljusa 
vätskor tittade fram ur höga väggskåp , och ur et horn af 
hvalfvet grinade emot mig tvenne mennisko-skelett; det hela 
liknade et laboratorium hos en Chemist. — Framför ugnen 
stod den rysliga gamla käringen , alldeles sådan som vi för¬ 
sta gången sågo henne framför stugan , likväl så at hennes 
ansigte , uplyst af eldslågan, nu helt och hållet blef en 



helvetisk skräckbild; hon var mycket sysselsatt at tilreda 
en dryck och vände ryggen åt mig, hvarigenom jag, som 
förhöll mig helt stilla , icke af henne blef bemärkt. Men 
knappast hade Angelika, som stod utmed hennes sida i en 
huslig klädning och räckte henne åtskilliga kärl, fått se 
mig, förr än hon skyndade utmed min sida och i förbigå¬ 
ende kastade et stort linnekläde öfver mig, at helt och 
hållet göra mig osynlig för den gamla. Ytterst förvånad 
och i väntan på hvad ännu skulle tildraga sig , klämde jag 
mig in i en vrå bredvid dörren, at afvakta utgången af mitt 
sällsamma äfventyr. Angelika stod åter utmed dim gamlas 
sida; den stackars flickan darrade af ångest. Ingenting und¬ 
föll mina blickar, ty klädet som skylde mig var så glest, 
at jag tydligen kunde åtskilja alla föremål som omgålvo 
mig. Jag såg noga på gummans göromål, och snart blef det 
klart för mig at jag andades i en giftblanderskas helvete; 
at min Angelika var denna fördömda varelsens medhjelper- 
ska. Denna förskräckliga uptäckt gjorde at allt mitt blod 
började koka i mig, — knappast förmådde jag styra mig, 
med dolken i handen ville jag rusa på detta missfoster,— 
men min älskarinnas ord; »var en tyst åskådare af allt 
hvad ni får se!« bjödo mig at stå stilla och afvakta utgån¬ 
gen. Men då, efter några minuter, den gamla med nedriga 
ord tuktade den olyckliga flickan derföre at hon forbytt 
tvenne flaskor, — när hon uplyfte den förtorkade, beniga 
handen at slå min Angelika, min Engel, — då kunde jag 
icke styra mig längre; vildt sprang jag fram från mitt göm¬ 
ställe, fick, likasom ledd af en himmelsk kraft, tag i det 
rysliga spöket, käringen, och vräkte henne i den brinnande 
ugnen. 

Vid denna syn afdånade Angelika. Jag var döf för den 
gamla Megärans jemmerliga skrik , och såg endast hur lå¬ 
gan med et begärligt sprakande förtärde sitt rof.4— Intet 
ögonblick var nu at förlora , jag uplyfte den afsvimmade 
Angelika , bar henne ifrån denna fasans skådeplats ut på 
gatan under Guds bara himmel. Stjernorna lyste så vänli¬ 
gen åt oss: ingen varelse tycktes finnas i vårt grannskap, 
allting var tyst och stilla , — men vi måste skyndsamt 
lemna detta ställe, för at icke falla i våra förföljares hän¬ 
der. Snart nådde jag min vagn med den ännu afdånade 
Angelika, lade den hulda flickan i vagnen, satte mig bred¬ 
vid henne och befallte kusken köra til nästa post-station , 
på vägen åt natt fädernesland , dit jag i förväg skickat min 
dräng med min resvagn. Genom vagnens rörelser kom 
Angelika sig småningom före; hon såg sig skiljd från miss¬ 
fostret, giftblanderskan; kände sig fri från alla fjettrar, 



såg sig utvid sidan af sin befriare — och full af ömhet 
sönk den älskvärda flickan i mina armar. Sedan hon på 
första ombytet fullkomligen hemtat sig, anhöll jag om hen¬ 
nes hjerta och hennes hand samt uplösningen af den un¬ 
derbara gåtan; det första hade jag redan , det andra gaf 
hon mig nu, men det tredje skulle jag först få veta i fä¬ 
derneslandet, emedan hon svurit en förskräcklig ed at tiga 
med allt hvad hon hört och sett, tils hon en gång hade 
lemnat Frankrike. Alla mina invändningar, at den ed hon 
svurit giftbhnderskan, icke vore bindande, — at den 
gamla dessutom nu var död och at vi ju redan voro långt 
ifrån Paris, — förmådde ingenting; jag måste stilla min 
nyfikenhet tils vidare. 

Redan på Franska gränsen tilkallade jag en Prest, för 
at formligen frikalla Angelika från sin ed. Hennes själ lät¬ 
tades härigenom och nu fick jag höra följande: 

Hyrvagnen, som skulle föra Baron til Doctor Fois, 
hade snart nog stannat i en af förstäderne, der strax tvenne 
maskerade personer hade fört Baron och hans dotter i et 
litet hus, hvilket Angelika genast igenkänt vara den gam¬ 
las koja. 

Markisen ledsagade ännu jemt sitt rof, dock utan at 
hora på den sjuke Barons jemmer eller på dotterns frågor 
och böner. De maskerade lemnade rummet, sedan de lagt 
Baron på en säng; Markisen , som hitintils icke sagt ett 
ord , besvarade gummans kalla helsning som emottagit gä- 
sterne med et småleende, och följde med henne in i en 
kammare. Endast Angelika blef qvar hos den döende. Et 
rysligt skådespel! dottern måste vara vittne til hur den 
älskade lädren under de våldsammaste plågor upgaf andan; 
han förbannade den förrädiska Markisen , som blandat för¬ 
gift i limonaden , han förbannade deras själar hvilka betala 
detta mord med stora summor; han välsignade sin dotter 
och — dog* Knappast hade det blifvit tyst i rummet, när 
Angelika, som kastat sig gråtande på sin fars lik, lick hora 
Markisen i et häftigt samtal med gumman, hvarigenom 
hon lick uplysning om den förskräckliga gerningen. Den 
gamla begärde en betydlig summa för det hastigt verkande 
förgift hon hade tillagat för Markisens räkning; denne 
vägrade at betala så mycket, emedan hans plan endast til 
hälften lyckats: Baron vore väl död, men uplysningarne 
hvilka genom hans död skolat nedtystas, voro redan genom 
hans Legations Sekreterare afsände til hans Monark. — 
(Markisen var således endast et redskap af en högre auto- 
ritet, som ville skada Barons fädernesland; det lyckades 
icke — endast den olycklige Treuen föll et offer för deras 



$+ 
händer.) »Jag kan nu icke betala hela summan,<t sa slöt 
Markisen sitt samtal: »behåll så länge dottern, i sanning 
en vacker underpant, tils jag betalar resten. Men bind tun¬ 
gan på den lilla fågeln, at han icke må sqvallra, och klipp 
dess vingar — men förstör icke med er grofva hand detta 
naturens yerk, af hvilket jag ännu lofvar mig ljufva dagar. 
För Öfrigr5^|^fc^det vid vårt aftal; ni lagar at Barons döda 
kropp komnier f jorden.— Med dessa ord gick Markisen 
genom en bakport ur huset, — Angelika svimmade, — gum¬ 
man svor och trätte efter Markisen, under det hon slam¬ 
rade med de erhållna penningarna. 

När Angelika åter hemtat sig, måste hon a flagga eden, 
at tiga med allt hvad hon fick höra och se, så länge hon 
var i Frankrike. Snart blef det klart för henne at hon 
råkat i händerna på en giftblanderska, hvilken om nät¬ 
terna, i et underjordiskt hvalf, tilredde dessa droppar, för 
hvilka det starkaste lif darrade. 

Pievolutionen hade pröfvat verkningarne af dessa dro¬ 
ger, och ända til Barons död var denna förskräckliga konst 
i sold hos de Stater, der en sträng ordning och disciplin 
icke mera funnos. 

Ofta hade Angelika försökt at sjelf genom förgift sluta 
sitt lif, men gummans ögon hade alltid varit stränga väktare. 

Detta lär förmodligen vara tilräckligt, för at ge den 
upmärksamma Läsaren en förklaring öfver den gamla i Pa¬ 
ris. Hon slöt som hon hade förtjent det. 

Monarken sörjde mycket Baron von Treuen; han hade 
genom honom vunnit sitt ändamål och var djupt rörd öfver 
förlusten af en så driftig man. När jag för honom presen¬ 
terade Angelika som min fästmö, emottogo vi hans hjert- 
liga lyckönskningar, och länge efteråt fingo vi hugna oss 
at den höga Monarkens nåd och valvilja. 

Pl. 48- 

Spajiska Mode-Costymer för Damer. 
Ehuru Spaniorerne beklaga sig deröfver, at de Fransyska 
moderna småningom uttränga allt hvad ännu är qvar at den 
gamla Spanska fruntimmersdrägten, och Damernas nu va- 
varande costym atviker mycket ifrån deras förra nationela, 
har den likväl en egenhet, som vi trott oss böra meddela 
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råra Läsarinnor i närlagda tvenne Mode-Costymer ifrån 
Madrid. 

Det väsendtligaste eller karakteristika deraf är den så 
kallade Man till a , som, fästad på hufvudet, tjenar i stället 
för sldja (voilt) och stundom gömmer, stundom utvecklar 
kroppsflguren. Mantillan är et stycke tyg eller flor af 
fots bredd och 8 til 9 fots längd, fästes på hufvudet, faller 
ned utåt armarna och ryggen, upfattas ledigt, nästan vårds¬ 
löst, bakifrån med begge armar, dras framåt der det läg- 
ges i kors och faller ned åt sidorna; stundom kastas åter 
bakut. Dess form varierar på mångahanda sätt och består 
stundom af trenne breda falbolaner öfver hvarandra , men 
lästes alltid med en stor, fyllig bandros på hufvudet. De 
Spanska Damerna nyttja ganska korta kjortlar, men garne¬ 
rade med en virkad silkesfrans til smalbenet, hvarigenom 
vid gåendet conturen af deras ben blir ganska synlig, så¬ 
som de äfven äga en utmärkt omsorg om deras skoplagg, 
vanligen af sidentyg och oftast broderade med guld, silf- 
ver eller pailletter. Det öfriga torde teckningen tilräckligt 
uplysa. 

Anmälan. 
/ 

JDenna Månads-skrilt kommer at fortfara, äfven för år igaG, 
efter samma plan och under samma villkor som hitintils. 
Reqvisitioner derå ifrån Landsorterne ske på alla Post-Con- 
tor, då för hela årgången hetalas 9 R:dr B:co på velin och 
7 R:dr Brco på regal median-papper, hvarmed alla kostna¬ 
der af hvad namn som helst äro af prenumeranten liqvi- 
derade. I Stockholm erhålles den på alla Boklådor för g R:dr 
på velin och 6 R:dr B.co på regal median-papper. — Min¬ 
dre än på en half Årgång emottages ingen Beqvisition, och 
enkla Häften finnas icke til salu. 
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