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N:o I. 

JHagastn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Januari Månad 1827. 

Pl. 1. 

Gustaf' Wasa hos sin sväger Joachim Brahe. 

N:o II. 

(Forts, från N:o XII. 1826.) 

Ijorgmäsiaren i Liibeck, Nils Broms, ledde, genom sin slughet och 

tiltagsenhet, Rådets ledamöter til det enhälliga beslut, at Gustaf 

skulle oskadd öfverföras til Sverige och få af Lubeckarne understöd 

i penningar och manskap då han det fordrade. Vid slutet af Maj 

månad iÖ2o landsteg Gustaf vid Stensö *), nära Kalmar, och be¬ 

gå f sig hemligen in i Staden, hvars Slott ännu innehades af Chri¬ 

stinas parti. Han gick genast på torget, visade sig för menigheten 

och föreställde i et rörande tal den stora fara i hvilken Riket sväf- 

vade; men då han såg at alla voro modfällde, och endast besva¬ 

rade hans tal med en allmän tystnad, gick han up til besättnin¬ 

gen på Slottet, som bestod af Tyskar, i hopp at knnna uti'ätta 

något med dem; men trötte vid et långsamt krig, emottogs han 

af dem med hårdhet och hans lif hade stått i fara, om icke Ståt¬ 

hållarens Enka 'undangömt honom i Slottet. Gustaf måste således 

begifva sig ifrån Kalmar, och förklädd i bond-kläder vandrade han 

midt ibland fienderna, genom Småland och Östergöthland, talade 

om Söndagarne vid Kyrkurna til böndernc och upmuntrade dem 

til motstånd emot Christicrn; men hönderne, förtjuste af tyrannens 

smicker, bemötte Gustaf illa och sköto- efter honom med pilar, då 

han ville fortfara. 

Efter många farligheter, motstånd och äfventyr anlände han 

geuom Södermanland, til sin svåger Riks-Rådet Joachim Brahe, pä 

*) Se Magasin för Konst, Nyheter och Moder, Mars månad iSa4> Pf 55- 

Fjerde Argången. A 
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dess gård Tärna. Här yppade Gustaf sitt beslut at vilja våga sitt 

lif mot tyrannen, samt sökte öfvertafa sin svåger at göra gemen¬ 

sam sak med honom; men denne föreställde Gustaf det äfventyr- 

liga af et sådant företag stridande emot Ständernas beslut hvilka 

redan antagit Christiern til Sveriges Konung. » Jag är (sade Brahe) 

» redan försedd med Konungens försäkringar, och skall i dessa 

y> dagar begifva mig up til Stockholm at bivista hans kröning. Jag 

» har Konungens synnerliga befallning at infinna mig. Om jag 

» droge mig undan, månne icke dä min hustru och edre egne för- 

» äldrar finge umgälla min dristighet? Med Eder är en annan sak. 

» Man vet ej på hvad ort J vistas. J är ej kallad til kröningen, ej 

» är det heller rådeligt at J visen Eder för Konungen, förrän J 

» undfått hans försäkring. « — Margareta, Gustafs syster, gjorde 

sin flit, at med tårar och böner Öfvertala sin bror ifrån dess be¬ 

slut. Hon föll honom om halsen och bad honom, för den kärleks 

skull som vore dem emellan, följa svågerns råd. Men det förmådde 

intet på Gustafs sinne, när det angick Fäderneslandets välfärd. — 

Svågrarne skiljdes således åt, den ene i upsåt at hylla Konungen, 

den andre i full tanka at drifva honom af thronen. 

Herr Holmbergsson har i denna composition, efter bokstafven 

upfattat ämnet; Joachim Brahe med Konungens skriftliga försäk¬ 

ringar i handen, til dem han tryggar sig, och i en lycklig okun¬ 

nighet om det öde som holiom förestod til lön för sin lydagtighet; 

hans hustru, Margareta, omfamnande Gustaf, bedjande honom 

afstå ifrån sitt upsåt, och Gustaf, med ädel stolthet i blicken och 

åtbörden, förkastande alla förslag' som icke hade Fäderneslandets 

räddning til föremål. 
(Forts. e. a. g.) 

Pl. 2. 

För femtio år sedan. 

Ingenting nytt under solen! säger det gamla ordspråket, oeh san¬ 

nerligen är det icke ofta ganska misströstande för en Redaction, 

som gjort nyheten til sitt föremål; men lyckligtvis gifves det äm¬ 

nen och händelser hvilka efter en viss lids förlopp och genom de¬ 

ras egenhet åter få nyhetens behag, och såsom sådana anse vi när- 
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lagde 6 Mode-cosly mer, Iryck te och införde i Stockholms Dagligt 

Allehanda för år 1777. — Oberäknadt det verkligen roliga at se 

huru våra far- och mor-föräldrar varit utrustade på hufvudet och 

huru modet den tiden gjorde allt at afvika från det naturliga och 

enkla, har vid deras meddelande afvén någon egenkärlek varit med 

i spelet å Redactionens sida, för at visa skillnaden i chalkografiskt 

afseende på våra Mode-costyiner och den tidens, hvarfore vi också 

meddela de sednare i ganska trogna copior efter original-träsnitten 

i Dagligt Allehanda för Augusti, September och October månader 

1777, inom hviJken tidrymd de utgåfvos och hvarefter dermed åter 

uphördes. Vri införa äfven original-texten, så lydande: -»Som mö¬ 

rt derne näslan uti ingenting aro så orabytelige som uti Fruntim- 

» rens hufvmlbonader, har man trott sig göra, tiläfventyrs flere 

»5n allena det vackra könet, et nöje, at så ofta rummet tillåter, 

»■> i dessa Blader införa modeller af de nu för tiden utomlands bru- 

» kelige nymodigaste sätt at kläda et Fruntimmers hufvud; man 

» kan deraf se hvad upfinningsgåfvan kunnat åstadkomma i et så 

» vigtigt ämne, som at göra et vackert Fruntimmer ännu vackrare. 

» Nedanstående (N:o 1) har fått sitt namn af ä la Hérisson, eller 

»som Igelkott; skall väl förmodligen betyda, at Damerna äro mot 

» alla anfall lika så väl beväpnade som Igelkotten emot dess fien- 

» der, hvilken kan upresa eller fälla sina vapen efter behofvet; de 

■>■> äro nu nedfällda, men härnäst skall å la Hérisson visas med up- 

stående taggar, (N;o 2); ä la Sultans, kallas N:o 3; Queue en 

w Flambeau N:o fa a la Parnassienne N:o 5, och å la Militaire 

» N:o 6.« 

Pl. 3- 

Hvad gruflig lön för all min ära! 

Lav er ad Handteckning af Per JNordquist, jemte ham 
fac-simil e. 

Insände 

Det är ej ensamt på Statsmannens och Krigarens lysande bana, 

ej alltid i den uphöjdare sfeien af medborgerligt anseende och be- 

*) Då Insändaren icke tillåtit oss utsättandet af hans namn, är det likväl Redactio- 

nen icke betaget at på detta sätt, i Prenumeranternas namn, förklara honom deras 

•rkänsla för meddelandet af så räl teckningen som den intressanta förklaringen. 
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tydenhet, som den förrädiska Lyckan visar sig i sina mest föröcf- 

mjukande omvcxlingar från den högsta ära til den djupaste förned¬ 

ring. Hvem erfar ej Skönhetens seger, i hvad drägt eller stånd hon 

uppenbarar sig? Af alla lyckans och naturen?*gåfvor är hon den, 

som snarast och oemotståndligast fängslar alias blickar, tilvinner 

sig allas bifall, firas, förgudas, afundas. Men också, huru icke blott 

vansklig, men farlig och olycklig är ej ofta denna gåfva, utan för¬ 

ening med moralisk bildning och et redbarare menniskovärde? Må 

man förlåta oss dessa allvarsamma betraktelser, vid anmälan afen 

Carricatur, gjord at skratta åt; och dömme Läsaren sjelf, om de- 

uro så främmande för ämnet, som det vid första påseende kunde 

tyckas. 

Man föreställe sig en fattig bondflicka, skön, välväxt och af et 

angenämt lynne, omkring 16 eller 17 år, som med ännu bevarad 

oskuld, men med hela sin ålders förföriska inbillning och sitt köns 

fåfänga, för första gången kommer til Hufvudstaden, al der söka 

tjenst. At visa sig, är för henne nog. Flygtigt genomögnar man 

det medförda Prest-beskedet och orlofs-sedelu. Hennes vackra ut¬ 

seende, hennes uttrycksfulla min, hennes naiva öppenhjertighet 

tala vida högre til hennes fördel, än alla skrifna betyg i verlden. 

Det är en skatt, som ej bör begrafvas inom den trånga kretsen af 

et enskilt hushåll. Snart befinner- hon sig i tjenst på et af Stadens 

mest besökta Värdshus, som efter hennes dilflvttning blir det ännu 

mer. Med hvarje dag ser hon här antalet ökas af dem, som säga 

henne små artigheter och utmärka henne genom sin frikostighet i 

drickspengar. Sa landtflicka hon är, vet hon alltför väl at värdera 

sig sjelf och at fint urskilja dem ibland gästerna, som företrädesvis 

behagat henne.. Också ser man henne redan med betydningsfull 

protektions-min tildela dem de bästa styckena af lamsteken, den 

minst utspädda gräddan, de största syltportionerna. Innan kort gö¬ 

ras intimare bekantskaper, presenterna ökas, och afunden hos de 

andra flickorna börjar at roa henne. Men — denna fint rundade 

arm, denna lena hand kunna ej vara danade at bära diskvatten 

och skölja tallrikarne; denna eleganta växt, dessa lynnets charmer 

åro mycket för mycket för en pig-roll. En och annan rik ungher¬ 

res frikostighet godtgör Lyckans orättvisa, och sätter henne snart 

* tilfälle at ej längre behöfva tjena, at blifva , som man säger, sin 

Egen. Et äldre beskedligt fruntimmer erbjuder sig at anföra henne- 
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som Tant och at fullborda hvad som brister i hennes upfostran för 

stora verlden. Efter få veckor emottager hon, som Mamsell, i nätt 

och smakfullt möblerade rum, besök af gamla och nya Vänner: 

de sednare icke ens anande, at hon så nyligen tilhört den tjenande 

Folkklassen. Så väl förstår hon at tilegna sig det finare umgängets 

lediga ton och maner: en metamorfos, som hos det plumpa Man¬ 

könet ej vore tänkbar. Hastigt sprider sig nu rygtet om hennes be¬ 

hag; kretsen af hennes förnäma sällskaper vidgar sig allt mer och 

mer; nöjena omvexla, sällheten ökes. En pant af den mest älskan- 

des ömhet tryckes til det moderliga bröstet, hvarifrån den ej utan 

smärta slites, för at mot riklig vedergällning anförtros åt en öm 

vård hos någon husmoder på Landet eller i en aflägsen trakt af 

Malmarna. Någon gång under promenaden träffas landtflickor af 

hennes barndomsbekanta,, dem hon, när ingen ser det, öfverhopar 

med tusende vänskapsbetygelser, och beskrifningen om sitt närva¬ 

rande välstånd, och, så ofta tilfålle gifves,. underlåter hon ej, at 

til sin gamla mor i Torparstugan skicka en skärf af sitt rika öfver- 

flöd, och känner sig belönt af hennes välsignelser. Så framflyta 

veckor, månader och år gladt och bekymmerlöst. Nya frikostiga 

tilbedjare ersätta de bortgångne.. Under jemna förströelser tänker 

man ej gerna på den ovissa framtiden, och den vise Salomos tri¬ 

viala sentens, at allt är förgängligt här pä jorden,, finner sällan 

gehör vid et vackert fruntimmers toilett. Men — åren framskrida. 

Den obevekliga tidens allt härjande hand skonar lika litet skönhe¬ 

ten som styrkan. Rosorna blekna, lynnet blir tyngre; man är ej 

mer den intressanta varelse, som för åtta eller tio år sedan. De 

finare, de förmögnare kiuiderne lemna småningom rum för sämre 

och föga indrägtige. De husliga bekymren infinna sig i samma mån» 

Redan det andra barnet inlöses på barnhuset; det tredje utställes 

måhända i trappan hos någon rik ungkarl eller välgörande barnlös 

Dame. Dock sträfvas ännu en tid,, under omvexlandc framgång, 

med alla coquetteriets konstgrepp och, thy värr, ofta med ännu 

sämre medel, a.t värdigt underhålla Mamsell-rollen; men småningom 

blir delta förgäfves. Den rysliga tanken, at åter nedstiga til sim¬ 

pelt jungfrustånd, påtrugar sig med en allt mer och mer oemot¬ 

ståndlig nödvändighet. Kapotlen och hatten, nu mera hyrda för 

dagen, måste återställas til Klädmäklerskan. Den egna Mamsell- 

habiten vandrar efter hand til Assistansen,, och slutliga resten, der- 
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af, nätt insvept i den sista eleganta shawlelten, som fordom glest 

betäckte den skönaste barm. Ännu är likväl icke allt förloradt. Äf¬ 

ven under et enkelt liuckle (hufvudkläde) i anständig pig-drägt 

kunna de ej alldeles förvissnade behagen, med biträde af en upöf- 

vad sinnlighet, hoppas a t göra eiöfringar, åtminstone i skymningen. 

Någon nyss landstigen Sjöinan, någon mindre nogräknad Landt- 

junkare, någon half-rusig Lifgardist blifva ännu då och då hennes 

Iröstare, hennes beskydd. Men snart slänges äfven denna sista för¬ 

nedrande utväg til nödtorftig bergning. Inkomsten uphör alldeles. 

De oundgängligaste behofven kunna ej längre inskränkas; kläderna 

utslitas, sjukdomar tilstöta; osnyggheten blir motbjudande. Af alla 

skydd, förskjuten ocli öfvergifveu, finner hon sig nu utan försvar, 

utan tilfälle til loflig sysselsättning, kanske utan hem mot den kal¬ 

lare årstiden. Hon må skämmas så mycket hon vill, så blir hon än¬ 

dock #ej räknad bland les Pauvres Honleuses, sorti den förnäma 

Damen upsöker och hugsvalar. Armodet och nöden alstra brotteu: 

Polisens vaksamma tjenste-andar, fordom tiläfventyrs hennes vän¬ 

ner och beskyddare, och ännu mot uedgången af hennes lyckas 

sol, någon gång döfva för angifvelser om en och annan förlorad 

uipp i den skönas umgänge, något begånget misstag vid vexlingeu 

i hökarboden och annat dylikt otidigt sqvaller, hafva nu ögon för 

allt och undseende med intet, äfven det obetydligaste snatteri, 

hvartil hungren och eländet förledt henne. »Fräckheten, heter 

det, går för långt; man är skyldig omvårdnad åt ungdomens helsa; 

allmänna säkerheten kräfver et offer, sedligheten et varnande efter- 

döine. cc Och efter åtskilliga Polis-förhör och Kämnersrätts-ransak- 

ningar, hvilka nu omvexla med hvarandra, som fordom spektakler 

och Djurgårds-partier, affärdas den olyckliga, vederbörligen con- 

voyerad, ginaste vägen til Stadens Rasp- och Spinnhus på Lång¬ 

holmen, och under vandringen dit, vid åtankan på sina lyckligare 

dagar, utbrister hon, icke utan skäl, med Konung Richard i fän¬ 

gelset t ilvad gruflig lun för all min ära! *). 

Denna tragi-komiska åsigt af en fattig landtflickas omvexlande 

lycka och öden inom Hufvudstaden, som beklagligen ägt mer än 

•) På Nordquists tid ägde inan ännu ej den nya bättre öfversättningen af Sångpjesen 

Richard Lejonhjcrta, hvari den blifvit gifven i sednare tider, och derHjeltens 

ifrågavarande utrop torde låta meta elegant, äa i den gamla öfremttningen, 

som Kär är nyttjad. 
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en motsvarighet i verkligheten, sysselsatte ofta IVordquists lekande 

snille, och hans samtida erinra sig en mängd af utkast och påbör¬ 

jade teckningar, hvari han föreställde sin hjeltinna vid olika sta¬ 

tioner af hennes ofvan beskrifna lefnadsbana, hvilka teckningar, 

om de blifvit fullbordade och samlade til et helt, säkerligen hade 

utgjort, om ej i Artistisk fulländning, åtminstone i originalite' och 

trallande sanning, et värdigt motstycke til Harlols Frogress af den 

odödlige Hogarth. Den mera utförda handteckning, som vi här öf- 

verlemna i aftryck, sorgfälligt coloreradt til likhet med originalet, 

föreställer, som Betraktaren genast finner, den sisla sorgliga cata- 

strofen i hjeltinnans öden. Man ser henne här beledsagad til Lång¬ 

holmen af tvenne Rättvisans tjenare, klädda i uniformer, sådane 

Corpsen nyttjade på 1790-talet, utan sidogevär. Endast slidan til 

bajonetten fastsitter prydligen i det hvita skinn-gehänget. Bajonetten 

på sin muskött är qvarlemnad vid Corps-de-Gardet. Vare sig for* . 

troende til Qviunans resignation i olyckan eller til egen styrka: allt 

nog, dessa blottade mordgevär, hvarmed man beledsagar den man* 

liga förbrytaren, anses här öfverflödiga. Ensamt repstumpen och 

näfvarna göra tiifyllest. Också ser man dessa vapen med sträng för- 

sigtighet begagnade. Ledsagaren til höger, med bister upsyn, stir¬ 

rande rakt framåt, uttrycker genom sin stretande ställning bemö¬ 

dandet, at med fortskyndad fart framsläpa den olyckliga til målet: 

förmodligen för at efter den besvärliga promenaden snart få veder- 

qvicka sig med en sup hos Broder Krögaren på Långholmen. Kam¬ 

raten til venster, mera blid och from til utseendet, tyckes genom 

sin skelande blick på den blottade barmen och smålöjet i de up- 

dragna mungiporna ännu värdera lemningarne af de fordna beha¬ 

gen. Redan är sällskapet långt ut på Söder, vid nedersta sluttnin¬ 

gen af de kala Skinnarviksbergen, nära den bro, som öfverför til 

det förfärliga fängelset. Stadens härligheter, Slott och torn synas 

pä afstand. Hjellinnan sjelf, lik en Vestalisk offer-prestinna, bär 

en hVit fotsid bomullsklädning, som ännu, fastän ostärkt och tunn- 

sliten, i sina former och de nätt fällande vecken röjer omsorgen ojn 

prydlighet. Et simpelt huckle höljer hufvudet och pannan. Ingen 

enda liten shawlett är i behåll at skyla halsen och barmen. Hon 

är likväl, som det tycks, icke en af dessa fräcka, som, under vand¬ 

ringen til Spinnhuset, med uplyftadt ansigte och fryntlig min nicka 

åt förbigående bekanta, llon slår ner ögonen; men hennes thealra- 
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liska gest med armar och händer, oaktadt den generade ställnin¬ 

gen genom hennes ledsagares hårdhållighet, samt den halföppna 

munnen utvisa ej otydligt, at hon ämnar säga nugot, dock — för¬ 

modligen inom sig sjelf. 

Mode-Costyrn frän Paris; 

sedd från tvenne sidor. 

Jun Egyptisk hufvudbonad, af Herr Croisats upfinning. Den kan 

äfven nyttjas utan den vidhängande slöjan, och bildar dä et slags 

lätt och behaglig turban. Om man tiläfventyrs ändock skulle tycka 

at den blefve för hög, betraktad som turban, sä kan til och med 

den öfra delen, som består af en gaze-pu(F, borttagas, och genom 

denna andra minskning bildar det hela som då återstår, ännu en 

vacker Mohabitisk turban. — Sammets-klädning garnerad med per- 

lor och baudrosor med öfverdragna nät (resilja) ivirkade med per- 

lor. Ilvita handskar och sidensars-skor. 

:CQ©e©©©oo 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Cakl Delben, 1827. 
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M a g a s t tt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Februari Månad 1827. 

Pi. 5. 

No t os Botzaris. 

Den ihärdighet Ny-Grekerne ådagalagt, jemte det tappra motstånd 

de gjort vid forsvaret af Missolonghi, har väckt et allmänt delta¬ 

gande i hela den bildade verlden, och är tiläfventyrs en bland de 

verksammaste orsaker, som slutligen skall bidraga til utvecklingen 

af Greklands framtida öde ©ch grundandet af det sjelfbestånd for 

hvilket Grekerne fagta, och så mycket blod redan runnit. Det är 

således intressant at til utseendet lära känna den Man som, i egen¬ 

skap af öfverbefälhafvare, gjorde allt hvad i mensklig magt stod 

at bibehålla Missolonghis fästning, den han väl sent omsider må¬ 

ste öfvergifva, men icke förr än sedan dess murar förvandlats til 

rykande grushögar, hvarefter besättningen slutligen ännu slog sig 

igenom fienden. — Vi äga ännu icke någon fullständig biografi Öf- 

ver Notos Botzaris; men han är allmänt känd som en Man den 

der förenar driftighet med insigt och som är i hög grad tapper och 

oförskräckt. Han är född Suliot och bror til Markos Botzaris, som 

för 3:ne år sedan dog en hjcltes död i en drabbning, der han up- 

offrade sig för Fäderneslandet. 

Denna copia af Nolos Botzaris är fullkomligen lik det original 

som utkommit i Leipzig, och ehuru vi icke kunna garantera lik¬ 

heten med sjelfva personen, är det i alla fall et bland de vackra¬ 

ste karl-hufvuden, fullt af ädla drag och et eget behagligt uttryck, 

som, äfven om det blott vore en fiction, ännu väcker konstälska¬ 

rens deltagande npmärksamhet, och således borde få et rum i vårt 

Magasin. 

Fjcrdc Argängen, B 
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Pl. 6. 

Marice Bebådelse. 

I elfte Häftet af förra Årgången lemnade Redactionen en teckning 

til en composition af Herr Jakob Lilljedahl; vi äro i dag i tilfälle 

at upfylla vårt då gifna löfte, at meddela af hans arbeten en an¬ 

nan större, bestående i en altar-talla, målad i olja, som nu finnes 

i Halljunga Kyrka i Kinds Härad af Elfsborgs Län, och har til 

föremål Marice Bebådelse. Detta ämne är visserligen mångfaldiga 

gånger och af alla större mästare på olika sätt behandladt, men 

man skulle dervid väl kunna göra den anmärkningen, at det be- 

tydningsfulla deri ligger mera i tal än i handling, hvårföre det 

också mera tacksamt skulle kunna behandlas af Poeten; emedler- 

tid, då Konstnären varit bunden vid delta ämne af Församlingens 

önskan, hvaremot vädjande icke ägde rum, har han åt sin compo¬ 

sition gifvit så mycken betydelse ämnet fordrade, och det hela kan 

kallas et lyckadt arbete af en ung Konstnär, som dagligen ännu gör 

framsteg för at hinna til et större mål. Vi skola försöka at göra 

Läsaren närmare bekant med denna tafla, genom följande beskrifning- 

Hvad tonen i hela tallan beträffar, har den i allmänhet en 

mera lätt och behaglig (gracieux) hållning, som tyckes också vara 

Öfverenstämmande med ämnets charakter, än en kraftig och allvar¬ 

sam, som mera egnar sig åt ämnen af en dyster halt. Beträffande 

clair-obscuren eller fördelningen af dag och skugga, så har Måla¬ 

ren låtit Dufvan (som här symboliserar den Helige Ande eller det 

Gudomligas inverkan), meddela ljuset åt en grupp af Cherub-huf- 

vuden som omgifva henne, hvårföre de också fatt en lätt och luftig 

colorit, dels med afseende på deras spirituela natur, dels, och huf- 

vudsakligen, för at åstadkomma en Ökad harmoni emellan den ljusa 

colorit å Dufvan och dem, samt dymedelst framställa et lielt, ulan 

at derföre hafva försummat dermed förena en behöflig effeet. Ma¬ 

ria åter, får sitt ljus (belysning) af den bebådande Engcln, på hvil- 

ken sednare Artisten användt största kraften, såsom främst i taflan 

och följagteligen närmast åskådaren. Taflans. fond, som utgöres af 

luft, 1 »ar en ljus hållning, hvaremot det moln som bär den him¬ 

melska Budbäraren, fått en mycket tung och mörk leinle med pi- 

quanta dagrar här och der på kanterna af molnen, men i allmän 
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het bar Konstnären varit angelägen om stora massor af dag och 

skugga. Hvad slutligen local-färgerne å draperierne beträffar, så 

är Engelns klädnad livit, med skiftande (varierade) färger i demi- 

teinter och skuggor; det fladdrande draperiet är skiftande blåag- 

tigt och violett. Marias costym deremot har en mera allvarsam ton; 

dess underklädnad eller tunika er rödagtigt-ljusbrun och öfra dra¬ 

periet eller manteln gråagtigt-blå med skuggor stötande i violett. 

Ehuru ofullkomligt vår teckning återger originalet, skall man 

dock deraf kunna bedömma följande hufvudsakliga delar: enkel¬ 

heten i grupperingen, fördelningen af föremålen i allmänhet, atti- 

tuderne och draperiernes ordnande, allt väsendtligheter i en com- 

position af detta slag. 

Manifest utfärdad t af H. M. Kejsarinnan 

och Drottningen öfver Moderna *J. 

Sedan Vi, Kejsarinna öfver Modernas vidsträckta Länder, Drott¬ 

ning i den goda Smakens Rike, Storhertiginna af Goda tonen, Fur¬ 

stinna öfver Elegansens område &c. &c., från århundraden tilbaka 

bcheiTskat verlden med Behagets spira, och allt mer och mer ut¬ 

vidgat Vårt välde i Frankrike, Tyskland, England, Sverige och ea 

stor del af Ryssland: så gifve Vi, genom denna vår nådiga Kej¬ 

serliga, och med Vårt Eäkes insegel försedda kungörelse alla Vare 

trogne undersåter tilkänna, at Vi äfven under detta ingångna år 

nådeligen updragit och anbefallt Våre förste ministrar och öfverste- 

kammarherrinnor at ytterligare, genom de visaste förordningar och 

institutioner i upfmningarnes och klädselns departement, befrämja 

jordens lycksalighet samt medelst tidningar och mode-journaler med¬ 

dela den eleganta verlden alla officiela fördrag och traetater rö¬ 

rande kläders fason, färger, tyger och stofferingar, och at genom 

allt detta vidmagthålla Vår Kejserliga hand-cassa och vårt rikes 

financer. 

•) Ehuru den tjenstgörand* Stats-Secreteraren förmodligen nekat sin contrasigna- 

tion åt Manifestet, har Redactionen, som erhållit det genom officiel väg, icke 

velat underlåta at meddela det, öfverlemnande åt vederbörande hvad afseende 

de derå vilja fästa i anseende til efterlefnaden. 
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Fördenskull hafve Vi, För at äfven hädanefter inom Var mo¬ 

narki uprättliålla sakernas ordning, vid förlidet års slut i nåderin- 

hemtat Vårt Statsråds underdåniga utlåtande; och vilje Vi härige¬ 

nom för livar jom och enom kungöra följande artiklar. 

Art. i. Ingen i Sverige, Tyskland eller något annat land utom 

Vårt residens skall understå sig at sjelf äga smak, etablera nya 

moder, o. s. v. Sådant är endast Vår och Vare högste Hofembetens 

uteslutande rättighet. 

Art. 2. Den som sig emot denna urgamla rättighet förbryter 

och gör sig emot detta Vårt uttryckliga förordnande uprorisk, 

skall behandlas såsom förbrytare mot Majestätet, och bestraffas med 

enhällig uthvissling på alla publika ställen samt med degradering 

från Riddare af Goda tonen. 

Art. 3. Endast från Vår Kejserliga hufvudstad, Paris, kan sma¬ 

ken och elegansen oförfalskad förskrifvas. 

Art. 4. Alla andra hufvudstäder, såsom London, Stockholm, 

AVicn (Sto., äro förpligtade at til Vår stats-cassa erlägga en årlig 

contribution af flere millioner. 

Art. 5. Allt hvad som från Vår hufvudstad i moder, fasoner, 

mönster, tyger och färger utgår, måste utan invändning anses smak¬ 

fullt, skönt och fördelagtigt, det må vara enkelt eller öfverlastadt, 

stelt eller ledigt, brokigt eller enfärgadt, klä eller missklä. Da¬ 

merna, de må vara unga eller gamla, vackra eller fula, brunetta 

eller blonda, anbefallas i synnerhet at bära färgerna för dagen. 

Art. 6. Den som emot föregående artikel handlar, förverkar 

rättigheten at räknas til de moderna, uteslutes från alla bättre 

sällskaper oelx förklaras ovärdig at upträda på en bal: är det en 

mansperson , förafskedas lian genast af sitt hjertas herrskarinna. 

Art. 7. Ingen fason, intet broderi, ingen garnering m. m. kan 

räknas modernt längre än 3 månader. 

Art. 8. Den som häremot bryter, blifver räknad til den gamla 

verlden; är öfverträdaven en dame, miste han alla sina adoratörer. 

Art. g. Ilvarje ägta man är förbunden at årligen, til det min¬ 

sta, prenumerera på en modc-journal med plancher. Ståndsperso¬ 

ner af begge könen i residenser och större städer böra dessutom 

correspondera med Våre förnämste Stor-dignitärer och Riks-mar» 

skalkar. 



Art. 10. Hvarje gift man är nödsakad anslä tredjedelen af 

sina inkomster til sin hustrus ocli sina döttrars bal- och garderobs- 

utgifter. 

Art. ir. Likväl är det hustrur och döttrar obetaget at dess¬ 

utom, genom ihärdiga böner och smekningar, ålägga mannen och 

fadern en liten contribution, och at, då anförde försök icke lyckas, 

i nödfall betjena sig af dess eredit. 

Art. 12. Ingen, som äger hustru och barn, vägre at betala 

mode-krämerskors och galanteri-arbetares räkningar, om också ie- 

qvisitionen blifvit gjord honom ovetande eller emot hans vilja. 

Art. i3. Ingen ägta man fördriste sig at se surt ut på Vårt 

Kejserliga väldes executor, då han med alnen inträder för at ta 

mått på frun i huset til en ny bal-klädning, utan antydes hvarjom 

och enom härmed allvarligen at helsa honom välkommen; ty åt 

hans konstförfarne händer är vårt väldes spira anförtrodd. 

Art. 14. Den som upsåtligen öfverträder sistnämnde tvenne 

artiklar, dömmes til åtta dagars snäsor och illa lagad mat; och 

skall husfriden endast genom en ytterst modern och elegant för* 

sonings-present kunna återvinnas. 

Gifvet i Vårt Kejserliga residens Paris den 1 Jan. 1827. 

(L. S.) 

- m O *> - — 

De Shönas A. B. C. D. 

Ak r o st i chon. 

A t herrska är din rätt, Xaphira, du är skönt 

Befall och Tid din blick hvirt manligt hjerta lyder. 

Caprisen blindvis följ! och vet at åt vårt kön 

I-^en ger et visst behag och mer än vett betyder. 

ll»j åt et slafviskt kall din ungdom offras bör, 

Fjyg obetänkt och yr til lustbarhet och hajen; 

(.Jlöm hvarje pligt som dig den minsta ledsuad gör, 

H . 5 
-^Yem föddes, om ej du, at endast sköta nöjen. 

I stora verldens sus och främst i hvarje krets 

I^äan sällheten at bli beundrad o-ch at Ijs*; 



Lat dina anspråk fritt nå lyckans högsta spets, 

^Ln dölj med blygsam min det hopp du rågar hysa. 

-N"y glans du genom pragt bör åt din fägring ge, 

Och alla modets bud som dyra pligter rörda; 

Pä klädseln är det just man skall ditt snille se, 

(^vick eller dum du då skall allas bifall skörda. 

Ro, ej ditt hjertas val, all konst består deri! 

Se nästan liknöjd ut, så rinner du i dyrkan: 

T^y qvinnan blott med list lärt at besegra styrkan. 

Utaf naturen dömd at en gång maka bli, 

W älj den som äger guld, den som kan guld förvärfra! 

X aphira ej förleds blott utaf Amors hand. 

Yr som en fjäril, men så vis som en Minerra , 

Zeplviriskt lätt och fri hon knyter Hymens band; 

Åt maka och åt barn ej offra bort minuten, 

An på din ålderdom i Härdens hvirfrel sluten 

Od lustigt bort ditt lif, och dö så gladt du kan. 

€fj ♦ ♦ ♦ 

pi. 7. 

Draperier öfver hvälfda fönsterbågar. 
ä©0000©0005 

Mode-nyheter från Paris. 

Til fruntimmers-hattar äro gult och svart, rosa och svart, blått 

och svart de modernaste färger, så til cx. fodras en svart sammets- 

hatt ined blått sidensars, och en blå siden-hatt fodras med svart 

sammet. Plymer af dessa begge färger fästas på hatten med svart- 

och blå-randiga bandrosor; ibland är äfven hatten garnerad med 

en svart blonde. Åtskilliga gula sidensars-liattar, som äro kantade 
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med svarta sidensars-rullar och fodrade med rutigt sammet, äro 

klädde med tvenne knippor platta gula plymer, fem i hvardera, 

fastade på svarta stjelkar af krusiga fjädrar. Några hattar af pluche 

och sidensars äro prydde med blommor af sammet med breda 

svarta blad och gula fröhus. Andra äro garnerade med rosetter til 

hälften af pluche och randiga sidensars-band; andra åter af randigt 

tvg, garneras med plymer som äro randiga i samma färger som 

hatten. På Spektaklen nyttjas et slags hattar kalladt a l'Espagnole 

af oskuret svart sammet med stor skärm; på venstra sidan ses en 

resilja af sidensars-rullar. — De tyger som begagnas til baretter, 

turbaner och toquer, bestå i en sammanväfven blandning af guld, 

silfver och glitter af alla färger. Ömsom är detta glitter uttaggadt 

såsom en liten spets och kantadt med snörmakare-arbete samt gar¬ 

nerar nedra delen af Loquen; stundom är det iväfvit föreställande 

stjernor,. af brutna stafvar eller spetsrutor i flera färger. Et stycke 

eller en remsa af detta tyg nyttjas ibland tilsammans med enfär- 

gadt eller randigt sammet, eller med slätt eller mångfärgadt krus¬ 

flor. Et slags hufvudbonad kallas Toque-Turban, emedan den har 

något af hvardera dessa båda. Den är stundom ornerad med guld¬ 

blommor. Man har sett en toque-turban af slätt blått krusflor, 

hvars båda sidor pryddes med en knippa hafre-ax af guld. — Ba¬ 

retter och turbaner för stor toilette äro til större delen af sammet 

med blommor af cachemir och randiga; helst nyttjas dertil en 

Paradisfågel som fästes sålunda, at fågelns hufvud vidrör håret i 

pannan och formerar genom stjerten en båge åt sidan. På några 

turbaner nyttjas likväl til och med trenne esprits med röda eller 

svarta stjelkar, hvaraf tvenne fästas på högra och en på venstra 

sidan. 

Klädningar för stora sällskap, antingen de äro af Dauphine, 

moire, reps eller sammet, göras vanligen sålunda, at lifvet slutar 

väl intil, går framföre högt up åt halsen men är bakföre och på 

axlarne mycket utringadt; det kantas med en sidensars-rulle af olika 

färg med klädningcn , hvarigenom den äfven tjenar til infattning 

öfverst åt en eller tvenne rader spetsar eller blonder. Yid ärmarua 

äro 4 til 5 rullar och lika så många veck eller bredare fållar som 

beläcka hvarandra. Til dessa klädningar nyttjas långa ärmar af 

blonder, som nederst vid liandlofven liafva uttaggade upslag af 



samma tyg som klädningen. Nederst är kjorteln garnerad med 

rullar och yfvigt veckade remsoi\ De unga Damerna visa sig på 

Concerter och Soupeer i klädningar af krusflor, barrege eller cote- 

pali, hvars lif äro draperade eller lagda i veck; et satineradt 

florsband, antingen randigt, rutigt eller ivirkadt med guld eller 

silfver, fciljer lifvets conturer, bildar pä hvarje axel en ögla och 

en rosett på öfverärmarne; trenne långa ändar af samma slags 

band, lagda som en utbredd solfjäder, falla ned ifrån gördeln til 

klädningens nedra garnering, der de fästas med trenne rosetter. 

Den senast anlända Dans-costym ifrån Paris hade icke något 

märkvärdigt eller vasendlligt olikt med förra årets; den var sna¬ 

rare en copia af den dans-costym vi lemnat Fig. 2 Pl. 16 for år 

1825, och bestod i en enfärgad dubbel krusflors (crépe-crépé) kläd- 

ning med trenne rader sidensars-rullar, i vissa afstånd ifrån hvar¬ 

andra, hvilka lodrätt nedfölio til nedra garneringen, der de voro 

fastade med blomster-buketter. 

Herrar nes pantalonger til dans äro nu mera nederst vid smal¬ 

benet så trånga, at man med möda kan få foten derigenom, sitta 

väl åt på benet och vadan, men äro vida öfver knävecket. Nagre 

unge elegans hafva dertil begagnat gult casimir, hv&rtil. då nytt¬ 

jas dubbla hvita vestar. 

Pl. 8- 

Mode-Costymer för Damer. 

ig. 1. En flors-toque prydd med sidensars-band. (En del af dessa 

band äro vid vens tra sidan upfästade ofvaupå toquen i midten afrun* 

delen, men på liögra sidan äro de fästade utanpå toquen.) Kläd- 

ning af slätt krusflor, ined puffar och bandrosor af sidensars. Kappa 

af enfärgadt, rutigt sammet. Ilvita handskar och skor. 

Fig. 2. Hatt med en hvälfd kulle eller botten af tyll och en 

skärm af gros de Naples. Tyllklädning, garnerad med sidensars- 

remsor. (Lifvet är bakfore slätt och gördeln fästad med en rosett.) 

Hvita handskar och skor. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl. Deleen, 1827. 
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N:o III. 
JEagasun 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Mars Månad 1827. 

Pl. 9. 
Ut si g t af Angershleven, 

nära Uo/mestrand vid Christiania-fjorden. 

an Herr Öfverste-Licutenanten och Riddaren Carpelans vackra 

arbete: Voyage pittoresque aux alpes norvégiennes, icke kunnat 

fortsättas i brist af den afsättning så dryga förlagskostnader af et 

dylikt pragtverk medföra, har han numera utgifvit et motsvarande 

i mindre format, under benämning af Vues Norvégiennes, hvaraf 

första Iläftct utkommit. Det innehåller fyra vackra planclier i aqua 

tinta raouer med en kort Fransysk text i litet qvart-fonnat, nem- 

ligen: Fredrikshall och Fredrikssten, sedda nära Röed; Fredriks- 

Sten sedd norr ifrån Tisledalen; Tistedalen sedd vid Veden, och 

Drammen sedd från Solberga-ås. 

Vi torde lättast kunna gifva våra Läsare et begrepp om detta 

irbete genom meddelandet af närlagda planehc, med Författarens 

benägna tilstånd tagen ur det til utgifvande färdiga andra Häfte, 

leml. Utsigc af Angerskleven, nära Hohneslrand vid Christiania- 

orden, hvars beskrifning sammanfattas sålunda: Man är upkom- 

nen genom en öppning i de mot sjön alldeles tverbranta porfyr- 

>ergen, hvarunder Staden Holniestrand är belägen. Bergen å ömse 

idor lenma endast en liten utsigt åt fjorden och pa andra sidan 

iclägna berg. Som bergarten här är såkallad lerstens-porfyr, tril¬ 

las frodiga växter och trän på alla ställen der branternc tillata dem 

t växa och gifva et yppigt utseende och Iil åt de stela bergasarne. 

På det likväl Herr Öfverste-Lieutenant Carpelans arbete icke 

låtte ofördelagligt bedömmas efter denna vår planche, ehuru i 

imma mantsr som de i hans Vues Norve'gienncs, böra vi näintna, 

t alla hans planclier äro tryckta för handen. Detta konst-uttryck 

Fjerde Årgången, ^ 



torde behöfva förklaras, oeli vi begagna dertil så mycket hellre 

detta tilfälle, som Läsaren derigenom äfven kommer i tilfälle at, 

så vä! denna gången som framgent, hvad våra plancher i allmän¬ 

het angår, sjelf bedöinma och rättvisa livad man med billighet kan 

i den vägen begära i en periodisk skrift, hvarå priset är så lågt 

beräknadt, al papper och tryckningskostnad föga vore betalte, om 

planeherne skulle tryckas för handen. 

Det gifves tvenne sätt at taga aftryek af graverade koppar¬ 

plåtar, det ena kallas med trasa, det andra för handen. I förra 

händelsen blir den insvärtade plåten starkt aftorkad med en fugtad 

linnetrasa, i sednare häudelsen aftorkas den småningom med det 

inre af handen och putsas med litet krita, innan papperet påläg- 

ges och plåten går under valsen eller den såkallade kopparpressen. 

Det är lätt fatlligt at genom den starkare aftorkningen med trasan, 

dels mera svarta borttages, dels at den mera ojemnt qvarstannar i 

de graverade delarne, än då denna aftorkning sker småningom och 

medelst den fina, lena huden i inre handen, äfvensom at. til det 

sednare fordras mera tid, skicklighet och et öfvadt handlag, hvil- 

het i synnerhet är fallet med aqua tinta-gravyr, hvilken oftast, 

såsom när större delar af en himmel eller jemna planer i luften 

iörekomma, alldeles icke kunna tryckas med trasa , emedan de ovill¬ 

korligen blifva randiga. Som således de fdr handen tryckta plan¬ 

cher få et mångfaldigt vackrare utseende och en bättre hållning, 

hvilket höjer deras konstvärde, och då tiden som til deras tryck 

ning åtgår kommer i beräkning, äro de också mångfaldigt dyrare, 

så at när hundradet tryckt med trasa kostar til ex. 2 R:dr Banco,. 

kostar hundradet tryckt för handen 8 R:dr Banco. Om olikheten 

af dessa tvenne slags aftryek, öfvertygas man lättast vid jemförel- 

sen af vår planche med dem som finnas i Herr Öfverste-Lieuteuant 

Carpelans arbete, hvilket det oakladt lemnas med text och omslag 

samt 4 plancher på vackert velin-papper til 2 R:dr Banco Häftet,. 

Pl. IO. 

Banquieren Salomon Rotschild i London. 
]\ian kommer på olika vägar til rygtbarhet 1 — Genom del mäg- 

tiga ordet, penningar, har nian alltid uträttat mycket, och mån- 
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gen har äfven clet at tacka for en viss namnkunnighet; hädanefter 

torde det likväl bli ännu lättare at genom penningens pre^ponde- 

rance kunna blifva om tal t, sedan man i Dagligt Allehanda för d. 

io Jan. d. å. läst, at Sentimenter finnas til salu i huset N:o 4, qvar- 

teret Sporren, vid Drottninggalan, til venster i portgången. — 

Emedlertid torde det vara afgjordl, at den rikaste Man som nu för 

tiden finnes, är Banquieren Rothschild i London, om hvilken det 

yttrande blifvit fäldt, at intet Europeiskt krig kan äga rum, innan 

de respective magterne rådgjort med honom. En Man som har krig 

eller fred i sina händer, eller rättare sagdt, i sin Cassa-kista, tyc¬ 

kes således vara högst märkvärdig, och Yi tro derföre göra våra 

Läsare et nöje at lem na hans porträtt sådant det utkommit i Lon¬ 

don med följande underskrift: A view from the Royal Exchange. 

(Utsigt af Kongl. Börsen.) Antingen meningen dermed är at Herr 

Rothschild liksom representerar hela Börsen i London, eller Ko¬ 

nungarnas börs, collectift tagit; så är det en afgjord sak, at Judi¬ 

ska familjen Rothschild, som för 16 år sedan föga var känd, nu 

är den rikaste i Europa, och har et mägtigt inflytande så väl på 

politiska som handels-aflarer» Kejsaren af Österrike har uphöjt Herr 

Rothschild i Adeligt stånd. 

Pl. II. 

Ja och Nej, 
jRoinancff, efcer Fransyskan. 

Musiken af Biangisi. 

Om man tar allt som orden lyda, 

Hur lätt är man ej at bedra! 

Et ja kan ofta nej betyda, 

Et nej betyder ofta ja. 

Fast Lina, döf vid all din smärta, 

Beständigt hviskar nej til svar. 

Så ropar Amor i dess bjerta 

Et ja! som högt tar ditt försvar. 



Blir Rudolf trogen sina eder. 

Och alltid samma ömhet bär? 

Ja! evigt, evigt! vid sin heder 

Och vid sin kärlek strax han svär. 

Nej! var kauske hans dolda menings 

Han flyr, lik 1'järiln, innan kort. 

Och söker i en ny förening 

Sitt ja och nej få blanda bort. 

I brudstoln med et ja, man låter 

Af Hymens kedjor binda sej; 

Men mången ville vigas åter. 

För at i stället svara nej. 

Til sina björnar plär man tala 

Om snar liqvid — och mynt, ja visst 

Kär dagen kommer at betala, 

Et nej blir resultatet sist. 

Ar Staten styrd så väl den borde? 

Naturligtvis man säger: ja; 

Men kanske någon näsvis torde 

Et nej uti sin tanka ha. 

Den stackarn som en syssla söker 

Visst svarar ja; och tvekar ej, 

Men underdånigt ryggen ktöker 

Och bäfvar för en mägtigs nej. 

Så oförskräckt i alla öden 

Man säger: »ja, jag fruktar ej! « 

Men oförvantadt vinkar döden 

Och flilosofen suckar: nej! 

Månn’ ej den lärde viil berömmas? 

Nej! fåfäng aldrig än han var; 

Men skrifver han då för at glömmas? 

Et ja, är bokens tryckta svar. 

Då lifvet bjuder gladt at njuta 

Och nöjets stormvind fattar dig. 

Bads, at en blixt kan rysligt sluta 

Den ljusa dag som öppnar sig. 

Men svara nej då nöjet bjuder, 

är orätt handladt på vår jord? 

Kanske et ja, hurväl det ljuder. 

Är likväl ej den vises ord. 







Något om dåliga och goda fernissor på 

olj efärgs -b aflor. 

O/ra dåliga fernissor. Medan nästan alla Målare ocli Konstälskare 

af taflor äro ense om nyttan af en god fernissa til ladors conser- 

verande och deras effeets förhöjande, har man svårt före at tro, 

at de verkligen ännu finnas så många, hvilka dels helt och hållet 

lordömma ladors fernissande, och i dess ställe begagna et målnings- 

sält som sent omsider skall göra deras arbeten oigenkänneliga, dels 

af okunnighet om en god fernissa .betjena sig af en högst skadlig. 

De mest vanliga af dessa skadliga medel och ingredienser som göra 

bruket af fernissor så äfventyrligt, äro: egg hvita, fisk-lim, olja, 

gummi copal, bernsten oeh i allmänhet alla fernissor gjorda af 

spiritus vini, oljor eller vatten. Ingen borde vara okunnig derom 

at egg-hvita och dylika vattenblaudade procedurer, inom kort tid 

åstadkomma, då de nyttjas på en nymålad tafia, sprickor och rem- 

nor. Tusentals exempel hafva längesedan bevist del. Ehuru obe¬ 

hagligt det visserligen är för Målaren at visa sin nya tafia i et oför- 

delagligt utseende, emedan en del färger hastigare intorka och i 

anseende til deras natur fa en black mattare färg, hvarigenom den 

efiect saknas dessa färger hade under målningen, och den de åter¬ 

få dels genom tiden som sätter dem i harmoni med de andra fär- 

gerne, dels genom en användbar fernissa framdeles; så är det dock 

bättre at Konstnären icke begagnar ofvannämnde hjelpmedel, eller 

åtminstone blotl för dagen, då han vill visa sitt arbete; men som 

en allmän regel kan man antaga, at en tafia icke bör fernissas förr 

än sedan hon är tre år gammal. Om likväl omständiglieterne for- 

dra at en nymålad tafia nödvändigt måste visas äfven för profana 

ögon, och således bör med någon fernissa öfverstrykas, samt egg- 

iivila dertil begagnas, bör den alltid blandas 'med något klart soc- 

ier-eandi uplöst i en decokt af eoloquint, hvarigenom den åtmin¬ 

stone blir mindre skadlig. Coloquinten afhuller flugorna, och soe- 

ker-candiet ger åt denna fernissa en viss mjukhet som förekommer 

sprickor i färgerne. Egg-hvilan med det i eoloquint uplösta socker- 

candiet, vispas så länge ti Is allt blifvit förvandladt til et skum, 

Jivarefter den bör stå i några timmar och sedan den klarnat som 

vatten, tallan dermed öfverstrykas. Pä gamla taflor, ehuru mindre 
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skadlig, är egg-hvitan icke rådlig at begagna, emedan de äfven 

mer eller mindre deraf skadas, allt efter det målningsätt Mästaren 

nyttjat. 

Et annat ganska menligt sätt at vilja ge effeet åt sina taflor, 

är begagnandet af feta eller torkande oljor til deras fernissande. 

Ja, man skulle knappast tro det, at nästan i hela Italien och nå¬ 

gra delar af Tyskland detta sätt varit brukligt; men et alldeles för¬ 

störande sätt at renovera gamla taflor, af några okunniga charla¬ 

taner begagnadt, är at gnida dem med feta oljor, fläsksvål eller 

dylikt animaliskt fett. Detta högst klandervärda förfarande gör at 

taflan i längden multnar bort och icke mer häller tilsamman. Än¬ 

nu et annat sätt at vilja uphjelpa gamla taflor, är icke mindre skad¬ 

ligt, det nernligen, at på deras baksida (neml. på duk målade) be- 

stryka dem med terpentin-olja. Sant är, at denna method ger åt 

en gammal tafla et ögonblickligt vackert och nytt utseende, deri- 

genom at det uplifvar färgerna, men det bidrager äfven at utplå¬ 

na och uplösa deras art och behandling. Slutligen hor til dåliga 

fernissor, för hvilkas begagnande man bör akta sig, fernissor af 

copal, bernsten och spiritus vini, hvilka väl äro tjenliga for vag¬ 

nar, möbler och panelingar, men högst skadliga för taflor. Bland 

dessa bör äfven nämnas det såkallade eau cirée af Bachelier, hvil- 

ket, fullt af alcali, fräter bort färgerna, i synnerhet om man vill 

rengöra en dermcd fernissad tafla. 

Om goda fernissor. Erfarenheten har bekräftat at den bästa 

fernissan til oljefärgs-taflor är den som göres af terpentin-olja (som 

också kallas terpentin-spiritus) blandad med något kådagtigt ämne, 

hvartil mastix likväl är det tjenligaste. Den har, utom fördelen at 

vara klar, transparent, samt torkande och lagom hård, äfven den 

al åter lätt kunna borttagas, derigenom at den genom et lindrigt 

gnidande med bara torra fingrar, förflyger til et stoft. Andra kåd- 

agtiga ämnen, såsom virak (olibanum), colophonium eller harts 

äro mindre användbara än mastix, emedan de gulna med tiden. 

Proportionen til den bästa fernissan är: i ^ god mastix i klara 

droppar och 2 klar och livit terpentin-olja, som blandas i en 

rymlig flaska med platt botten och ställes om sommaren i solen, 

om vintern vid lindrig värme. De första dagarna sqvalpas denna 

blandning ganska ofta til dess mastix-dropparne begynt något up- 

lösas och redan börja utgöra en massa , då sqvalpningen kan ske 
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mera sparsam; inom en vecka kan fernissan begagnas, ty et hasti¬ 

gare förfarande genom större värmegrads användande til mastixens 

uplösande gör at den lätt gulnar. Skulle man til särskilta behof 

likväl finna denna fernissa för tjock, kan proportionen tagas så¬ 

lunda: en del mastix oeh tre delar terpentin-olja. Ju längre denna 

fernissa gömmes i en väl korkad butelj, ju bättre blir den. En 

väsendtlig sak är at få god och ren mastix, hvarföre man i alla 

fäll gör bäst at sjelf rensa den ifrån all orenlighet dymedelst at man 

utbreder den på en tallrik och öfverhöljer den med regnvatten, 

samt täckt med en annan tallrik utsätter den för solens åverkan i 

sommarhetla, tils vattnet evaporerat, hvilket förfarande bör för¬ 

nyas flera gånger. 

I sammanhang härmed torde äfven få nämnas sättet at pålägga 

fernissan. Yid påstrykningen med en dertil gjord platt pensel, bör 

fernissan arbetas och i flera rigtningar med penseln utbredas. Til 

förekommande af blåsor, som häi-igenom upkomma och i synner¬ 

het sätta eller fästa sig vid penseln, bör den ofta afstrykas emot 

kanten eller brädden af det kärl hvari fernissan är, äfvensom at 

rummet der pålägguingen sker, bör vara damfritt. Taflan bör mest 

en timme blifva liggande horisonlelt, hvarefter hon ställes vänd 

emot en vägg. I allmänhet anmärkes, at fernissan flyter bättre som¬ 

mar- än vinter-liden, och at den torkar långsammare genom arti- 

liciel värma.. 
-i —o -c*. - 

Mode-iiyheter. 

Ifrån StocA/iolrn. Et nyare slags hår-klädsel för Damerna börjar 

blifva allmänt, och har denna gången egenheten af at modet icke 

är Fransyskt, ty den sist hitkomna Pariser Mode-Jurnalen (för d. 

n Febr.) nämner icke något derom, och Damernas hårklädsel är 

der ännu sådan som den ses på de i detta år af vårt Magasin ined- 

delade plancher; men modet kommer ifrån Tyskland; också hafva 

vi redan i XII Häftet, Fig. i. Pl. 48-, förra årgången, lemnat våra 

Läsarinnor del deraf. Det hufvudsakliga i denna hårklädsel består 

deri, at endast 3 til 4 stora, långa,, något krökta lockar komma 

vid hvardera sidan af hufvudet eller vid tinningarna,, ty de lemna 

Örat bart och gå icke nedanför detsamma; allt efter som denna 

klädsel skali begagnas, utan eller med en hufvudbonad, blir den 
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midt på hjessan högre eller lägre. Dessa stora lockar aro livad man 

kallar friserade, för at bättre bibehålla deras form, och dertil an¬ 

vändes i allmänhet löslockar såsom lättare at handtera och ordna. 

Jfrån Paris. Mängden af vaxljus i större sällskap och på ba- 

Jer bar stora olägenheter: Damerna äro nödsakade at betjena sig 

af smink, för at bibehålla et friskare utseende som betages dem af 

del starka ljusskenet; också har sminket allmänt blifvit antagit at 

begagnas på baler. — De unga Damerna nyttja på bart hår blom- 

ster-guirlander, som på inre sidan åt håret til äro platta, och kal¬ 

las ä la Tahna; blommorna äro af flerfaldiga färger. — Om mor¬ 

gonen, til et slags n c gli ge hemma i siua rum, nyttja unga, ele¬ 

ganta Damer, ct fyrkantigt rosa-rödt kläde (shawletl) af barrege, 

lindrigt stärkt, som hoplagt i en tre-snibb och något skrynkladt, 

fästes ledigt och utan tvång på håret. Det allmännast antagna sät¬ 

tet at fästa denna shawlett kallas: d la Créole. — Bland de nyaste 

och vackraste ridieuler eller fruntimrens sy-puilgar, äro de af vio¬ 

lett sammet fästadt i en krona af guld-blad. Dessa skäligen långa 

blad äro förträffligen väl arbetade och omgifva hela nedra delen af 

sy-pungen som är rund, hvaraf en guldkant med ritningar i bas¬ 

relief utgör foten. En guldkedja, dragen genom tvenne matt arbe¬ 

tade guldringar, tjenar til lås och at bära den. 

——css==s=rCOCOOOOOO^^~-— 

Pl. 12. 

Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

förra Häftet nämnde vi, at ingen särskilt eller utmärkt dans-co- 
stym da ännu ankommit från Paris; vi tro oss derföre nu så myc¬ 
ket mera förpliglade at i denna JV:o Iemna en sådan, emedan ne¬ 
danstående upfyiler de fordringar, sora saknades i de föregående, 
ehuru den, genom delta upskofj visserligen meddelas nästan vid slu¬ 
tet al dans-terminen. 

hal-klädning för Damer. Bart hår af Herr Narcisse’s upfinning, 
pryd t med gyldene tull kottar, äfvensom sjelfva lyll-klädningen är 
garnerad der med, jemte sidcusars-reiusor oeli puffar, ilvila baud- 
skar och skor. 

Herras costym. Halt med foder af Skottskt taft. Surtout {re¬ 
din gote) med dubbla slag af vattentätt (imperméahle) kläde, fodrad 
med Skottskt gros de JNaples. Pantalonger af easirnir. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Caul De le en, 1S27. 



Pl. 12 





Pl. 13 

&sV\>v 
aVv^' 

Fj'erde ylrgången 





N:o IV. 

^lagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

April Månad 1827. 

Pi. 13. 

Grefvinnan de Genlis, 

yid 2.5 års ålder. 

Stephanie, Félicité Ducrest de Stt Aubin, "Markisinna af Sillery, 

Grefvinna de Genlis, föddes år 1746 i trakten af Autun och var 

för sin skönhet och sin musikaliska talang redan allmänt känd och 

beundrad innan hon ännu upträdde som Författarinna , hvarigenom 

hennes rygtbarhet sedermera blifvit stadgad; ty säkerligen är hon 

bland de nu lefvande Författarinnor den som varit mest productif 

och den som tiläfventyrs mest blifvit läst af den bildade verlden. 

De flesta al’ våra Läsarinnor känna säkert hennes Thédlre d'édu- 

cation, som utkom 1779; hennes Adéle et Théodore 1782; lei 

•veillées du chdteau 1784; Annales de la vertu. F785, med flera 

hennes sednare arbeten, såsom: les Chevaliers du Cygne, les pe- 

tits Emigrés, les rnéres rivales, Mtlle de Clermont, Madame dt» 

la Vatiére, &c. Man har velat påstå at hon icke kan jemnföras 

med Fru von Stael, hvad kraft, höghet och verklig kunskap be¬ 

träffar, äfvensom at hon öfverträffas af Madame Cottin i upfin- 

ning, charakteisteckning och passionernas framställning; men man 

kan icke bestrida henne en stor menniskokännedom och en ganska 

behaglig och lätt styl. Af hennes nyligen utgifna memoirer, hvilka 

hvad de första tomerna angår, äro högst intressanta, blir man be¬ 

kant med hennes lefnadsöden, som varit många skiften underka¬ 

stade. Så til ex. blef hon gift ganska ung med sin man, som 

aldrig förut hade sett henne, men händelsevis fick läsa et bref 

som hon skrifvit, livaraf han blef så förtjust, at han erbjöd 

henne sin hand. 1782 blef hon Guvernör för Hertigens af Orleans 

Fjerde Årgången» D 
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barn *). Under Fransyska Revolutionen emigrerade hon 1791 och 

uppehöll sig dels i England, Schweiz ocli Tyskland, der hon ge¬ 

nom sina litterära arbeten förskaffade sig sitt uppehälle, sedan hon 

efter mannens död, som blef guillotinerad 1793, hade förlorat sin 

förmögenhet. Uuder Napoleons regering återvände hon til Frank¬ 

rike och erhöll af honom en årlig pension af 6000 Francs, samt 

lefver ännu i Paris aktad och ansedd, ehuru ganska indraget och 

endast inom en krets af lärde och litteratur-älskande personer. — 

Men vi torde få tilfalle at i nästa Nummer något mera nämna om 

denna märkvärdiga Fru, dä vi skola lemna hennes porträtt vid 80 

års ålder, (jemte hennes faesimile), til motstycke af denna planche, 

der hon är föreställd i sin blomstrande ungdom, stödd på sin har¬ 

pa, et instrument på hvilket hon exellerat. 

E11 satyrieus på den tiden påstod , at en man som misstänktes redigera bennos 

första arbeten, borde blifva Guvernant för Hertigens barn, emedan .M:me 

Genlis biifvit Guvernör. 

Pl. I 4. 

Christina Gyllenstjerna inför Christiern. 

III. 
(Forts, från N:o T. Pl. 1.) 

Gustaf var nu öfvergifven af sina närmaste anfÖrvaudler. Han be- 

gaf sig til sin fädernegård Räfsuäs, der han uti enslighet och un¬ 

der tusen tankar någon lid vistades. Gustaf rådgjorde med den 

gamla Erkebiskopen Jakob Ulfsson, som bodde i Mariefreds kloster, 
men kunde af honom icke öfvertalas al kasta sig til Chrislierns fot¬ 

ter, för at likt de andra Sturarnas medhållare vinna Konungens 

vänskap, hvilket skulle för Gustaf vara så mycket lättare, som han 

redan biifvit nämnd, af Fru Christina Gylienstjcrna, uti det för- 

säkringsbref, liv il ket hon af Konungen undfått 

Christiern var emedlertid kommen tilbaka ifrun Danmark och 

hans kröning skulle firas i Stockholm. Han lät den 3o Oct. i5ao i 

Gråmunke-klostret samla Svea Rikes Råd, hvilka tvungos at för¬ 

klara honom som laglig arftagare af den Svenska Thronen. Fem 
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andelige ocli tjugo verlclslige underskrefvo denna valaet. Tvenne 

dagar derefter, d. 2 Nov., sammankallades menigheten på Brunke- 

berg, der Biskopen Jöns Beldenacke höll et tal, hvarefter Folket 

mumlade fram et tvunget bifall, samt sv ur o den vanliga trohets¬ 

eden, och Christiern den Andre utropades för Svea Rikes Konung. 

Härefter gick Konungen up i Stadskyrkan at emotlaga den Krona 

efter hvilken han så länge sträfvat. Sedan Gustaf Trolle förrättat 

kröningen, emottog Christiern sin svåger Kejsar Carl V:s lyckönsk¬ 

ningar, hvilka genom hans legat framfördes jemle GyJdeue Skinns 

Orden som lädes kring Konungens hals. 

Efter kröningen anställdes prägtiga måltider, Puddarespel och 

andra lustbarheter; men redan fjerde dagen derefter lät Christiern 

sammankalla et Ting, hvars alla ledamöter voro honom tilgifne, 

och Gustaf Trolle skulle der sjelf både föra klubban och anklaga 

åtskillige Svenske Män , dem Konungen fruktade och ville kufva. 

Uti en lång skrift öfveriemnades klagomålen , som voro ställde mot 

Fru Christina, Svea Rikes Råd, samt Stockholms Rådhus. 

y> Christina skulle häröfver höras. Hon trädde fram for tyran¬ 

nen med et ärbart oeh oförfaradt anlete: påminte honom Upsala 

besluts innehåll, och de försäkringar han gifvit: besvor honom vid 

de eder han aflägt, samt det Heliga Saerament han anammat, til 

bestyrkande af srna löften, at lenxna dess afsomnade Herres ben uti 

ro, samt at halva ömhet för et fruntimmer, som utan försvar, 

utan vänner, intet annat hade öfrigt än sin sorg och sina tårar, tc 

Christiern låtsade som skulle delta gått honom til hjertat: sade,at 

han för sin del ingen ville oroa, men nödgades lemna detta mål 

til de andeliga fäders afuömmande. De tilsatte domare togo förden- . 

skull klagomålen under skärskådande, ocli Christina anförde Stän¬ 

dernas beslut, samt den dom som på Riksdagen emot Erkebisko- 

parne och om Stäke slott blifvit stadfästad. Men inga ursäkter kun¬ 

de gälla inför dessa domförande. Alla de, som beslutet underskrif- 

vit, kallades kättare, och måste dö. 

Uti denna Herr Hohnbergssons eomposition ser man Christiern 

sittande under en thronhimmel, prydd med Gyldene Skinns Orden, 

och närmast til venster om honom Gustaf Trolle med klubban. 

Christina står framför bordet at försvara sig mot anklagelserna. 

Anordningen af denna eomposition är enkel oeh naturlig samt gruj)- 

peringen otvungen oeh varierad. Ehuru små dessa figurer oeh de- 
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ras ansigten äro, hafva alla et passande uttryck, och i Christinas 

läser man tydligen Historieskrifvarens ord: hon trädde fram för 

tyrannen med et ärbart och oförfärad t anlete. Det är i allmän¬ 

het en egenhet i Herr Holmbergssons compositioner, at han sällan 

förfelar at gifva åt sina figurers anletsdrag det uttryck som tilfäl- 

lige omständigheter gifva åt ansigtet under den handling han vill 

föreställa, och vi måste beklaga at detta oftast går förloradt i de 

copior vi lemna, livarigenom. originalen likväl äga en större för- 

tjenst, hvilket jemte det hela i compositionen väckt Akademiens 
• % 

för de Fria Konster upmärksamhet, som belönt dem med et pris 

i dess allmänna sammaukomst detta år, livarigenom vi fått en ny 

anledning at fortfara med deras meddelande åt våra Läsare, öfver- 

tygade at de hålla oss räkning derföre. 
(Fortsättning e. a. g.). 

--- o »> -■« --- 

Allegori. 

D«?u unge Edmond njöt ut! en landtlig Iivdda 

Et ostördt lugn, eii sorgfri dag; 

En slingrad bäck, med stränder prydda 

Af tusen blommors skiljda slag, 

Gaf åt hans boning nytt behag , 

Och sorlande dess spegelklara bölja, 

Sen den gett lif ät myrt och ros, 

I många bugter rann sin kos , 

At ostörd sina nycker följa. 

En vacker dag föll Edmond på 

At bäckens vatten innesluta 

Uti en »tor bassin , som han lät gräfva så 

At i hans trädgård blott man deraf kunde njuta. 

Den vackra bäcken strax är tömd; 

Dess silfvervåg är nesligt dömd 

I dammen» tvång sitt lif förspilla; 

Den börjar snart at grumla sig, stå stilla, 

Ooh til en svartgrön gyttja bragt, 

En giftig dunst deraf, kring hala denna trakt . 

Beröfvar den sin grönska och sin pragt. 

Farväl med rosens friska kransar 

Och fjäriln sem omkring dem dansar! 

Djupt suckande, flög Flora innan kort 

Med hela blomsterkorgen bort. 
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Den fria bäcken, som man säg*r. 

Är Kärleken förutan hand; 

Och blommorna på bäckens strand 

Beteckna oss de nöjen Amor äger. 

Den syarta gyttjan är en bild af jalusi, 

Och ånger och melanclioli. 

1 dammen tänker jag, god vänner, 

At byar och en den stackars Hymen känner. 

«fj ♦ ♦ 

Pl. 15. 

Tvenne Ultras, tecknade efter naturen. 
Herr Peyronnets nya förslag til en Tryokfrihets-lag, eller Tryck- 

tvångs-lag som den stundom benämnes, har icke allenast i Frank¬ 

rike utan afven i andra Länder och hos hvarje tänkande, fördoms¬ 

fri menniska, väckt den största förundran och ovilja, hvadan den 

också blifvit kallad la loi vandale. Franska Nationen har för tyd¬ 

ligt uttryckt sig emot detta förslag, för at man kunde betvifla det 

denna tilställning af de magtägande icke skulle genomdrifvas, oak- 

tadt de redligaste män och bästa hufvuden förträffligen talat emot 

förslagets antagande. En Herr Bourdeau, bland andra, slutade sitt 

tal sålunda: »Konungens Ministrar! kasten omkring er en forskan¬ 

de blick: följen oss i våra Departementer, kommen, för at der 

betrakta denna sorgliga tafla af den ställning som tilhör er. Ti 1- 

gifvenheten och tänkesätten hafva isolerat sig; dessa kraftiga och 

tilgifna skaror, som på andra tider stridde för den lagliga ordnin¬ 

gen, äro förskingrade. Genom denna ställning äro menniskor för¬ 

nedrade af en moralisk fruktan, och medborgare äro förtryckte. 

Det återstår er smickrare, men inga vänner, slafvar, men inga 

tjenare, besoldade, men inga embetsmän; och sådan dr eder be- 

dröfliga belägenhet, at J ej en gång anses fria i edra meningar 

och åtgärder, samt fritagna från det förtryck, som vissa handlin¬ 

gars våldsamhet låter falla tilbaka på er. Som J ären uiau infly¬ 

tande och utan aktning, så blifven J livarken fruktade eller vör¬ 

dade af det allmänna! « 

Och livilka äro nu desse smickrare, men icke vänner; slaf¬ 

var, men inga tjenare; besoldade, men inga embetsmän? — Några 
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emigrerade, som lemnade Frankrike när det var i fara, som icke 

dellagit i Frankrikes ära och de segrar som uphöjde det lil en oför¬ 

gätlig glans och et outplånligt namn i Historiens annaler. JJesse, i 

några tjuge år sysslolöse åskådare af verldshändelserna, som, åter- 

komne i deras Fädernesland, äro kände under namn af Ultras. 

Med en liten pension vandra de nu omkring i Paris med samma 

legitima hårpung och stångpiska med hvilken de utvandrade på 

sjuttonhundra nittio-talet, för at söka hos främmande Nationer et 

nödtorftigt bröd, petande sig i länderna äfven de dagar som de 

icke ätit. Nu äro de åter i det kära Frankrike och vegetera der, med 

villkor at ropa hurra pä begäran. Uti et nyligen utkommit Poem: 

Rorne a Raris, beskrifvas de sålunda: 

Le peuple de Paris, en voyanr etts héros, 

Crut revo i r la nublesse aux états-généiaux; 

Tout du siécle passé lui retracait l’image. 

Leurs cheveux sont parés de fiimats odorans, 

Usage rigoureux chez nos preux vétérans 

Qui, pareils å nos lois de la preiniére race, 

Se distinguent par lå d’avec la populace. 

Ils ont d’un coffre antique extrait pour ce grand jour 

Les pompeux ornevnens de la defunte cour; 

Le large justaueorps aux flottantes dentelles; 

Le soyeux haut-de-ebausse, ennemi des bretelles; 

Le gilet pailletté, la rhemgrave å long pils; 

Le ruban glorieux ou pend la fleur de lis, 

L’épée horizontale et la mince épaulette; 

Entin, pour étaler leur parure compléte, 

Ils ont chaussé, suivant les us des vieux Bretons, 

Des bottes dont le temps bronze les épétons, 

Conservant avec soin sur leur tige plissée 

La poussiére des camps ä Coblentz ramassée. &c. 

Men vi komma nu til våra begge Ullras på planchcn, teck¬ 

nade efter naturen och på stället. Tunnt klädd i en log-sliten rock 

ser man den ena springa öfver Ront-neuf, frysa, men med et varmt 

hjerta för le vieux hon temps, har han brådt om at deponefa å 

vederbörlig ort de nyheter han upsnappat, och hvaraf han tyckes 

hafva fickorna fulla. Han har redan läst de ministeriela Tidningar- 

ne och vet således för dagen hvad han har at göra. — Den andre 

är inkommen i en Restauration, der han värmer sig vid den lilla 

ugnen som står el stycke fram i rummet och hvars rör går i vin- 



kel ut genom väggen. Här låtsar han vara blott en frusen fotgän¬ 

gare, under det han är en verklig partigängare och lyss til det 

samtal andra personer hafva omkring eller bakom honom, för at 

deraf begagna livad han tror vara nyttigt för det stora ändamålet, 

Frankrikes restauration efter de gamla formerna, nya klosters in¬ 

rättande, mässors läsande och framför allt ingen tryckfrihet, detta 

skadliga medel för Folkets sällhet, och plågoriset för de styrande, 

som tro sig böra hafva fria händer at göra livad de vilja, utan ansvar. 

At han härunder redan beräknar et litet salarium för sitt fosterlands- 

nit, tyckes man kunna läsa i hans physionomi, i hopp at nästa 

dag lä dricka sin kopp caffe här på stället, hvilket hans knappa 

pension icke tillåter honom göra för dagen. — Men vi hafva kan¬ 

ske redan för länge sysselsatt vära Läsare med dessa Herrar och 

deras vederlikar, som nu slyra et mägtigt Rike, och livilka, i hän¬ 

delse af en ny Fransysk Revolution i den förres styl, skulle skrika 

erbarmligt öfver Folket som icke vill låta tyrannisera sig och flyt¬ 

tas i okunnighet flera sekler tilbaka. 

-«ä^0000ÖO090S^*— 

Mode-nyheter från Paris. 
o 

Atsk illiga hattar af livitt sidensars eller hvitt Gros de JYaples äro 

garnerade och fodrade med rosa, blått, ponceau, kersbärs rödt, 

samt hafva fjädrar af samma färg som garneringen och fodret. 

Breda och långa strussfjädrar äro de modernaste. Band, blommor, 

ax af juveler, guld eller silfver, fästas på.hjessan och böra räcka ut 

öfver de högt upsatta friserade härbubblorna; stundom förses dessa 

blommor med en lång sljelk, på det de vid minsta rörelse måtte 

svigla af ocb an. I bal-costymerne råder mycken blandning. Så 

til ex. blandas band med blommor cch juveler med plymer; stun¬ 

dom alla dessa sammanlagda pä en gång. Man har sett en hvit 

strussfjader-knippa som i pannan bildade et diadem, under det en 

paradisfågel satt utbredd bakåt; emellan båda höjde sig ofantligt 

stora öglor af guldrandade band samt platta, friserade hårlockar. 

Ömsom sägos på ena sidan strussfjädrar som sullo i åtskilliga rigt- 

ningar och pä den andra härbubblor och juvel-ax som fästböllos 

afen juvel-kam; på andra coiffyrer äter, som pryddes med perlor 

och guld- eller sammets blommor, voro ännu marabout- och struss- 
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fjädrar af olika färger. — Bröst-buketter hafva åter allmänt blifvit 
antagne, likväl endast af dansande Damer. — De fordna Palatiner 
kallas nu Fioar (Slung-orm) oeli äro oundvikliga för Damernas 
klädsel. De kunna nästan tjena til thermometer på värmgraden 
i rummet; ty et elegant fruntimmer vet at begagna och handhafva 
den på ohka sätt; först vid sitt inträde i rummet är den vanligen 
lindad några slag eller livarf omkring sjelfva halsen, småningom 
uprullas det ena livarfvet efter det andra liIs atmospberen genom 
sin tempe?’atur tillåter den sköna at för ljusskenet våga blottställa 
sina vackra axlar och bröstet, jemte de briljanta smycken som 
omge halsen. (På lig. r. ses bon i denna sednare manövern 
med sin Final) De såkallade Spanska coilTyrer af bandrosor med 
uprispade ändar aro ännu i modet, alltsedan den berömda M:ll 
Sonntag vistades i Paris, och först gaf monstret dertil. I allmänhet 
anmärker man, at mödrarnas toilett, på en bal, skiljer sig mvcket 
ifrån döttrarnas; de förras kjortlar äro längre och af et stadigare 
tyg, och i stället för bart hår nyttja de baretter eller turbaner; 
men deremot är ingen skillnad mellan de äldre och yngre Herrar- 
nes kiädsel. Den fyratio til femtioårige fadren är lika klädd med 
sonen eller mägen; en Engelsk frack, åtsittande pantalonger, ge¬ 
nombrutna strumpor, ulringade skor och elastisk hatt. 

Nästan alla Herrarnes bal-costymer nu för tiden bestå i en svart 
frack, b vi t vest samt åtsittande svarta pantalonger och strumpor. 
Några få hafVa visat sig i svarta kort-byxor och hvita silkes-slrum- 
por; men försöket har icke haft särdeles framgång. Til de dansan¬ 
des beqvämiighet nyttjas mest den »åkallade chupeau-claque, det vill 
säga, en rund hatt som kan vikas ihop och hållas platt under armen; 
den kallas äfven ckapeau élastique. — Herrarnes polisoner äro nu 
förtiden smala och böra under hakan i det närmaste slöta tilsam- 
manj dc kallas ä la Torquato. (Torquato Tasso!?) 

Pl. 16. 

Trenne Mode-Costymer för Damer. 

ig. i. Bart hår prydt med plymer och juvel-ax, af HerrNardins 
uplinning. Klädning af blonder. Palaline, eller nu mera Boa, af 
mårdsvansar. Hvila handskar och skor. 

Fig. 2. Bal-costym. Bart hår bestående i stora bubblor och 
dubbla rader flätor prydt med blommor, af Herr Hyppolit.es up- 
finning. Gaze-klädning garnerad med fylliga, veckade remsor ocli 
rullar af sidensars. Hvita handskar och skor. 

Fig. 3. Sidensars hatt garnerad med plymer och blonder. Bock 
(Redingoie) af popeline med krage, bräm och upslag ai märd. 
Den hängande kragen (pelerine) är baktil helt rund , och nedre 
delen af rocken rundt omkring garnerad med samma bräm, men 
dubbelt så bred som fram til. Gröna handskar och skor- 

STOCKHOLM, " 
Tryckt hos Caiil Deleen, 1827, 
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^lagasttt 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Maj Månad 1827. 

Pl. 17. 

Grefvinnan de Genlis, 

vid go års ålder, jemte hennes Facsimile. 

(Slut från Pl. i3). 

P^et är icke mera den unga förtjusande Grefvinnan de Genlis; 

hon som redan vid clfva års ålder väckte en adertonårig ynglings 

passion; för hvilken Grefve Custine cxtravagerade; i hvilken Gref- 

ve Lascaris förälskade sig; som upvaktades af Cardinal Bernis och 

dess Neveu under det hon satt i badet; hvars händer kysstes utaf 

Drottningen af Neapel, i et utbrott af förtjusning öfver hennes 

ovanliga färdighet på Harpa, och af Madetnoiselle Necker (seder¬ 

mera Madame Staél) vid läsningen af Zélie ou LIngénue; som för¬ 

följdes af Abbe' Maristinis, Merys och i synnerhet La Harpes kär¬ 

leksförklaringar; och hvars första resa til London liknade et tri¬ 

umftåg; — hon har åldrats, hon bar blifvit Gumma; men 

Se hon kommer, leende och from, 

Ärbar i den vackra simpla drägten; 

Firad, vördad på sin ålderdom, 

Älskad, ärad, kronan ibland slägten. 

Grefvinnan Genlis har alltid varit ganska religiös, hvarföre 

hon också kommit i mycken strid med alla dem, som under namn 

af Filosofer voro kände på sjuttio-talet, i spetsen för hvilka Da- 

lembert, Diderot med flera stodo. Kanske går hon på sin ålder¬ 

dom något för långt i sin ifver mot en förment irrlärighet, åt¬ 

minstone tyckes följande berättelse ur hennes Memoirer, skrifveu 

1825, gifva anledning til denna förmodan. 

jpjerde Argången. E 
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54 
»Nu är jag boende i Klostret aux dames do St. Michel; i går 

promenerade jag i deras trädgård; jag ville upvakla Priorinnan, 

men den Nunnan som läcktes följa mig, sade at Priorinnan icke 

kunde emottaga mitt besök, emedan bon hindrades af sjukdom, 

föranledd af en synnerligen älskad Nunnas tragiska och rörande 

dödssätt. Se här detaljerne deraf: man reparerar vid ändan af 

trädgården en stor byggning, som höll på at alldeles förfalla ; den 

ifrågavarande Nunnan, som ännu var i sin bästa ålder, ville, af 

en Himmelsk ingifvelse, tilbringa hela den tiden af dagen, som 

icke användes til Gudstjenst och böner, ibland de nediifna ma- 

rarne; ty hon hade märkt at murare-gesällerne tilläto sig högst 

verldsliga (profana) uttryck i deias tal och visor, hvilket Pensio¬ 

närerna under deras promenader kunde få höra. Fullt öfvertygad 

at hennes närvaro skulle återhålla detta ofog, satte hon sig på en 

sten bland dessa ruiner i det tjocka dammet af de ramlande mu¬ 

rarna. En morgon föreställde arbelarnc henne at det ställe hon 

valt vore ganska farligt; hon, misstänkande dem at dc ville vara 

utaf med henne, blef qvar; hastigt ramlade en stor bjelke ned på 

henne, hvaraf hon dödligen sårades; man skickade genast efter en 

prest och en fältskär; hon hade full sansning, men hann endast 

emottaga Sacramentet och alled en half timme derefier. 

Hvad måste man icke hnfva för Gudsfruktan och för en själens 

renhet, för at blottställa sitt lif i det enda upsåt at förekomma 

det onda som vi alla dagar höra under våra fönster pä gator¬ 

na1. . . . Några sedligheten stötande uttryck! . ... v. 

Det Facsimile vi här af henne lemna, är en biljett til Bok¬ 

handlaren Ladvoeat, som just angår hennes handskrift, af följande 

innehall: »Jag! lemna Publiken min handskrift? Betänk då, min 

»kara Ladvoeat, at jag skrattat åt delta nya modet; men om Ni 

»tror, al dessa kråkfötter, skrifna utan glasögons eller förslorings- 

»glas afen åtlatioårig hand, äga något märkvärdigt, och i syn- 

»nerhet om det kan göra Er et nöje, så gör som Ni behagar.^ 

»God inorgon min kära Ladvoeat, glöm icke at komma i afton. 

»Den 2.8 September 1820. 

D. Gr ef vinna de Genlis.v. 

Bedactioncn liar haft tilfälle se flera original-bref af M:me de 

Geulis skrifna til et fruntimmer, numera bosatt i Stockholm, hvil¬ 

ket ofta och på det mest smickrande sätt nämnes i hennes raemoi- 
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rer, och vill slutligen äfven meddela det Sigill som författarinnan 

då nyttjat; nernligen: Tiden, med sin lia stödd mot högra axeln, 

haller med båda händer et iip- och nedvändt ymnighets horn, ur 

hvilket en bok, en säekpipa, en harpa, cn Apollos lyra, en Gui- 

tarr, papper, pennor, en byst, en palett, en cirkel och blommor 

falla; omskriften är: 

TEMPUS MEA POSSESSlO, TEMPUS AGER MEUS. 

(Tiden är min. egendom; Tiden är min uJier). 

^ Pl. ig- 

Monument öfver Bell man. 

Så litet sällsynt det är at stora snillens rätta existens börjar der 

vanliga raenniskors slutar, och at de förras jordiska tilvarelse oftast 

inom en trång krets sammantvingar verkningarne afen genius, 

som sedan på et kraftigt och välgörande sätt ingriper på efter¬ 

kommandes bildning — så ovanligt lärer det likväl vara, at många 

år förflyta efter hans bortgång, innan enthusiasmen för honom 

lätt väckes. Sådant är förhållandet med Bellman. Först omkring 

1809 eller 14 år efter hans död börjades hans genialiska qväden 

at blifva föremål för en allmännare hyllning, och i<4 år derefter 

hade beundran för honom stigit til den grad, at upresandet af en 

minnesvård öfver honom kom i fråga. Vare långt ifrån oss at uti 

detta förhållande se en anledning til betvillande af hans för t je pst. 

Vi älska tvertom a t tro, det en högre och framför allt åt et mera 

nalionclt håll riglad poetisk utbildning behöfts, för at åt dessa ägta 

snillealster lemra den upmärksamhet de förtjena. Med nöje fram¬ 

lägga vi för våra Läsare en ritning af det beslutna monumentet, 

sådant det är ämnadt at få sin plats på denna af vår Poet så ofta 

besjungna Djurgården, icke långt ifrån norra Rosendals - vägen. 

Det utgöres af en colossal Bronz-bustc på en piedestal af gra¬ 

nit, omgifven af en på grekiskt sätt anordnad halfcirkelformig 

bänk eller en så kallad hemicykcl, nödig for at på detta aflägsna 

ställe bereda en hviloplats, och göra det til mål för en angenäm 

promenad, hvårföre den också är beskuggad af en omkring den¬ 

samma planterad hög häck. Monumentets hela höjd är omkring 8 
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alnar. Projectet componeradt i en enkel och värdig stil, synes 

äga den fördelen at i enkelheten af sin form och soliditeten af 

sina materialier erbjuda et skydd biide emot tidens åverkan oeh 

okynnets förstörelse-begär, och således åtminstone för längre tid 

ej vara i behof af et underhåll, otänkbart med den inskränkta 

Subseriptions-summan som för ögonblicket knappt tillåter at tänka 

på upsättandet af piedestalen och Busten. Denna sednare, med 

hvars modellerande Herr Professor Byström lemnat sitt bidrag til 

företaget, är redan gjuten i Rom och hitväntas nästa sommar. Hvad 

de öfrige accessoirerne beträffar, får troligen den epok afvaktas, då 

den allt mer stigande enthusiasmen för den stora Skalden finner et 

behof at göra sig luft, och gör det i förnyade sammanskott *). 

Pl. 19- 

Sättet at blif va fet. 

Charlataneriet i Annoncer och Aflicher har gått långt i Tyskland 

och Frankrike, men tiläfventyrs längst i England och i synnerhet 

i London, der allt utmålas på det öfverdrifnaste sätt, för at lät- 

tare utprånglas åt den lätt-trogue eller enfaldige. Såsom et märk- 

värdigt bevis derpå, vilja vi anföra en Lotteri-Collectörs påhitt at 

locka til sig köpare. Denne är Herr Bish i London, som utdelar, 

under benämning af Sättet at blifva fet, dylika tryckta sedlar som 

denna Planche, i Svensk öfversättning utvisar. På densamma före¬ 

ställes och beskrifves et samtal emellan en mager och en fet 

hvaraf resultatet är, at man hos Bish kan få köpa Lottsedlar, 

(hvilka i samtalet kallas gyldene piller) hvarigenom man blir fet, 

det vill här säga, rik. Hela Planchen och Dialogen äro blott et 

medel at väcka upmärksamhet, ty allt går derpå ut at underrätta 

Allmänheten, at Herr Bish har tvenne försäljnings-kontor, et N:o 

4 i Comhill oeh et N:o 9 vid Charing. Cross i London; men på 

det man än yttermera måtte frestas at köpa Lottsedlar af honom , 

får man, utom den försäkran at inga Niter finnas, ännu til slut 

*) Er liis tor iera dr Porträtt af C. M. Bellman, colorerad gravyr pä velin, efter en 

oije!ärgs-tafla på Gripsliolms Slott, har från kopparpressen utkommit och säljas 

i de flesta Boklådor. . 
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den underrättelsen, at vid sista dragningen hafva alla stora vin¬ 

ster, på en enda när, blifvit vunna på de lottsedlar dem Bish och 

lians Agenter försålt. 

Om ändamålet at genom detta sätt utprångla flera Lottsedlar 

vinnes, kunna vi väl icke garantera, men troligen är påhittet be- 

räknadt på den enfaldigares lätt-trogenhet och menskliga svagheten, 

och hvad som är säkert, är, at en Svensk Lotteri-Collectör aldrig 

fallit på den tankan, at utom sin ovala skylt med Kongl. Krona 

och gula oljefärgs-boksläfver, ännu derjemte utdela dylika Plan- 

clier, för at öfvertala eller narra flera spelande til sitt Kontor. 

Om emedlertid något i den vägen en gång skulle försökas hos oss, 

vilja vi ge det välmenta rådet, at sådane Planeher utdeltes på 

Assistance-Konlorets rymliga gård de sista dagarne före Nummer- 

Lotteriets dragning, dä tiläfventyrs ännu flera penningar för de 

pantsatta paltorna skulle inflyta i Lotteriets kassa, denna artiga 

inrättning, som en Representant på Riddarhuset en gång upräkna- 

de bland fria Konster. 

-— -•* - o -I— m> —- 

Apan och Porträttet. 

Öfversättning. 

En Apa, som var högst betagen 

Utaf sin fägring, sin person. 

Besöktes nästan hela dagen 

Af frun och barn och alla husets hjon. 

Hon trodde, da man kom at gapa 

På hennes miner, hopp och dans, 

Och hennes ledighet i tassar och i svans: 

Det var en vördnads gärd som vans 

Af hennes vett och fägrings glans.. 

(Hur mången är ej än i detta fallet Apa!) 

Vår Apa fann sin dörr en dag 

Stå oläst. — Vips ! dess lätta jag 

Kring hela våningen spatserar, 

Och innan kort vår muntra gäst, 

Så glad at slippa sin arrest, 

Uti Salongen fritt grasserar. 

Hon ser på allt förtjust och ler, 

Från ett och til et annat springer 



Och ror hrart föremål lion ser. 

Ty Apans öga är på ändan af dess finger. 

På en gång träffar hennes blick 

Porträttet af et barn, hrars anletsdrag ocli skick 

(Af Konsruärns pensel ej förhöjde) 

Den största grad at skönhet röjde; 

Och denna b;!d så frisk, så ny, 

Et Englahufvuds ur en sky, 

Med ros och lilja på sm hy 

Och sj>äda purpurläppens löje. 

Gör Anan et otroligt nöje. 

»Hvad sköna former! hvad behag! 

»Jag känner dessa anletsdrag — 

»Ja ! det är ganska säkert jag. 

»Min vackra mun, mitt sköna öga, 

»Och dessa färger sen, så lifliga och höga, 

»Alltsammans känner jag igen; 

»Och jag beundrar verkligen 

»Artistens skicklighet som träffat mig så noga. 

»Man sammansätter icke lätt 

»Et så. förtjusande Porträtt; 

»Ja, lycklig en Artist, när ödet så vill foga 

»Talangen med en skön natur! 

»Hvad allt beror ändå utaf Originalet! 

»Det vittnar om hans smak, at valet 

»Föll just på min figur.» 

Vår lycklige Adonis-Apa 

Blef trött til slut at af beundran gapa, 

Och för at hvila sig for opp 

I mjuka soffan med et hopp. 

På lena sidendynan räcker 

Hon makligt ut sin fula kropp, 

Och ömsom ben och armar sträcker. 

Än lägger sig, än stiger opp , 

Än bröstar sig, just som hans nåd, så grefligt; 

Hon faun det rätt beqvämt och trelligt. 

Men se! i spegeln midt emot 

Hvad ryslig b.ld som fasa väcker! 

Hon ömsar plats och djuret som förskräcker. 

Strax gor så med — hon hoppar på en fot, 

Och djuret hoppar så — nu sätter hon sig prydligt; 

Och se! der sitter nu den andra gamka lydligt. 

»livad nu! hvad är det liär? jag börjar bli förskräckt. 

»Men nej!» — hon nalkas. »Ilvad du vågar nalkas fräckt? 



»Da understår dig ännu härma!» 

Vår Apa börjar närma 

Sig spegeln mer och mer med hot,. 

Och bilden gör så midt emot. 

»Nå! aldrig såg jag skamlösheten 

»Mer djerf än hos den slyngeln der! 

»Kanske du har den inbilskheten 

»At tro dig likna mig, så underskön jag är? 

»Det klär ej ida, på min ära, 

»At våga täfla här med mig! 

»Af ömkan vill jag blott förära 

»Dg några råd: betrakta dig! 

»Se denna platta nos, och dessa ludna tassar 

»Och detta öga grått och gult 

»Och gapet vidt och bredt och fult — 

»Gå bort du stackars narr, at gömma dig bäst passar 

»För et så obehagligt djur, 

»Din åsyn skrämmer folk, ty den är just förfärlig!» 

Hon gaf på detta sätt en teckning som var ärlig 

Af sin beprisade figur. 

Hur mången skulle ej som denna Apa, finna 

Sin bild i ganska fula drag, 

Om blott dess öga kunde hinna 

Den spegel Sanningen skall visa oss en dag. 

* ♦ ♦ 

Dior a ma. 

Af alla upfinningar at, snart sagdt, genom et optiskt bedrägeri 

åstadkomma en förvånande effect af sköna natur-scener, ömsom 

kände under namn af Panorama och Kosmorama, är tiläfventyrs 

en Diorama den vackraste och nyaste; ännu blolt 7 til 8 år gam¬ 

ma!. — T ven ne Landskapsmålare i Paris, Hrr ftouion och Da- 

guerre, hafva vid boulevard St.-Martin inrältat en sådan, som för 

det närvarande allmänt beundras och den vi vilja försöka at be- , 

skrifva. 

Man sitter i cn mörk Theater, som liar en öpning på ena si¬ 

dan, al’ 12 alnars qvadrat. Midtför öpningen synes landskapet, 

måladt i olja på duk. Dagen som kommer upifrån taket, men 

utom theatern der man sitter, faller på tndan och förorsakar den 
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effect, at man kunde svärja på at det är sjelfva Naturen man ser. 

— Den ena taflan som nu visas i denna Diorama är en utsigt af 

Älperne i Schweiz, och den andra Edinburg i Skottland under 

eldsvåda vid månsken. Elden som synes brinna i tredje planen 

från förgrunden, är med konst tilställd bakom målningen som är 

transparent på del stället. Månskenet exeqveras troligen sålunda, 

at dagen faller genom blåagtiga glas, hvilka gifva detfkalla, hem¬ 

ska skenet. Sedan taflorna visats en tid bortåt, ombytes med an¬ 

dra, och de förra säljas sedan til London för et enormt pris. 

Pl. 20. 

JMode-Costymer för Damer frän Paris. 

Fig. i. Bonnet af blonder prydd med flors-band och blommor. 

(Bandet som sitter omkring Bonnetens nedra del, slutar sig bak- 

före i en bandros, något mindre än den som sitter öfver hjessan). 

Rock af krusflor fodrad med taft och garnerad med sidensars- 

rullar och broderade flors-remsor äfven kantade med sidensars. 

Hvita handskar och skor. 

Fig. 2. En neglige' af svarta blonder under en sidentygs-hatt. 

(Hattkullen är rund och platt ofvantil; bandet som går nederst 

omkring kullen, formerar baktil en bandros). Rock af gros de 

Naples garnerad med festonerade remsor eller fållar äfvensom med 

en dylik krage en pelerine, af samma tyg som Rocken. Dubbel 

balskrage af blonder. Hvita handskar och svarta sidensars-kängor. 

Anmälan. 

Ännu linnes lilgång på några completta Exemplar, til prenu- 

nierations-priset, af Magasin för Konst, Nyheter och Moder i:sta, 

a:dra och 3:dje Årgångarne, enär reqvisitioner derom stäilas an¬ 

tingen til Post-Gontoren, eller til Boklådorna i Stockholm. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 1827. 
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N:o VI 
Äasastn 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Juni Månad 1827. 

Pl. 2 1 

Louis van Beethoven. 

Alla Musik-vänner lära gerna emottaga Porträttet af den nyligen 

aflidne, så mycket omtyckte Compositören Louis van Beethoven, 

som föddes i Bonn d. 16 Dec. 1770. Han var son af en Tenorist vid 

dervarande Kurfurstliga Kapellet, kom redan i yngre åren til Wien, 

der han genom sin Klaver-spelning väckte konstverldens upmärk- 

samhet och redan i sitt i3:de år componerade några Sonater. Haydn 

oeli Salieri erkände hans skapande genie och meddelade honom un¬ 

derrättelser i Tonsällnings-konsten. Allt sedan Mozart hafva Tyskarne 

kanhända, livad instrumental-musiken beträffar, icke kunnat gläd¬ 

ja sig åt något större snille, än Beethovens. Mest yttrade sig hans 

stora genie i mångstämmiga arbeten, synnerligen i sirpphonier och. 

klaver-concerter. Hvad han skrifvit för sångmusik, har icke ansetts 

lika fullkomligt, hvaribland hans Opera Fidelio dock lärer vara det 

bästa, ehuru han i denna genre blifvit långt efter Carl Maria von 

Weber och andra. 

Många bevis på välvilja och et visst erkännande af hans musi¬ 

kaliska öfverlägsenhet erhöll den anspråkslöse Konstnären Dessa up- 

muntrade och uprätthöllo honom i den enslighet dit han undandrog 

sig, dels af böjelse för lugn under sina arbeten, dels genom den 

smärtande känslan af hörselns förlust. Så meddelade Wienska Ma¬ 

gistraten honom heders - medborgarerätt, och samfundet af Ös¬ 

terrikiska statens Musikvänner nämnde honom til dess heders-leda- 

mot, äfvensom Musikaliska Akademierna i Amsterdam och Stock¬ 

holm. Erkehertig Rudolph, Kardinalen och Erkebiskopen af OI- 

miitz, Furstarne von Lobkowitz och von Kinsky, i förening med 

Fjerde Argången, F 
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flera andra den sköna konstens vänner, meddelade honom en årlig 

pension. — Under utkastet til flera stora verk, hvaribland hörer 

en stor Simphoni under namn af Korsets seger, måste han duka 

under för den allmänna skickelsen och sluta sin herömvärda lef- 

uad; hvars teckning tilhör konsternas historie. Ilan dog d. 26 Mars 

detta år och följdes til grafven af många ansedda män och en myc¬ 

kenhet Konstnärer och Musikälskare, den 28 samma månad. 

__ 1 t- ^ 

Pl. -20. a. 

Gustaf erhåller på Gripsholm underrättelse 
om sin Faders och Svågers tragiska död. 

IV. 

(Fortsättning från Pl. i4). 

Flere Biskopar och Svenska Rådsherrar ansågos farliga för fram¬ 

tiden. Borgmästare och Råd i Stockholm hade hulpit Fru Christina 

emotstå Konungen och redan gifvit tecken til missnöje, således blef 

slottet i största hast upfyldt med fångar; och den 8 Nov. iuträffade 

diet så kallade blodbadet i Stockholm. Vi hänvisa läsaren til Celsi¬ 

us, 1 del. sid. 91 —96, för at icke å nyo uprepa dessa grymheter, 

hvaraf resultatet var at åtskilliga ansedda personers hufvuden föllo 

under bdan, och deribland Matts Gregerson, Biskop i Strängnäs; 

Vieentius, Biskop i Skara; Erik Abrahamsson Leyonhufvud; Erik 

Johanson "Wasa (Gustafs far); Joachim Brahe samt andra Rikets 

Råd och män af stadens Borgerskap. Långt ifrån at hafva mättat 

sin hämndlystnad, fortsatte Christiern sina blodiga förföljelser både 

i hinland och Sverige. Vid jultiden anlände han til Linköping, der 

åtskillige af Biskop Brask namngifne, rådbråkades. I Jönköping af- 

lifvades de begge späda Ribbingarne, den ene 6, den andre 9 år 

gammal. Vid .Nydala Kloster blefvo 5 Munkar dränkte. På sådant 

sätt hade 600 menniskor inom kort lid blifvit mördade, och för¬ 

följelsen emot Rikets adel i synnerhet fortsattes ännu ouphörligen. 

Gustaf eftersöktes förgäfves, fäst med all flit. IJan dolde sig på 

Räfsnäs, fördref den ängsliga liden med åtskilliga landtnöjen, samt 

utsände som oftast sina frälsebönder, at inhemLa kunskap om sa- 
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kernas tilstånd. »Joachim Brahes Räntmästare, en gråhårig man, 

hvilken hade följt sin herre til Stockholm, och varit vittne til dess 

svåra död, kom nu darrande hem til Gripsholms Slott, livilket i 

nejden är beläget. Med hvad häpenhet och hjertfrätande sorg spor¬ 

de icke Gustaf, af denna mannen, de sinas olycka? Den gamle 

kunde ej för tårar föra ordet: han tecknade med händerna, och 

gjorde berättelsen så ömklig, som sann, med sina åthäfvor. Hjelten 

bleknade, då han äfven hörde sin Fars namn, ibland dem nämnas, 

som måst lemna sina hufvuden til en så neslig död. En frälsebon¬ 

de, den han några dagar tilförene utsändt, kom äfven tilbaka och 

gjorde samma berättelse.» Gustaf tänkte vidt omkring sig, hvad ut¬ 

väg han taga skulle. Christiern hade beröfvat honom all hans slägt 

och vänner. Slort penninge-värdc var satt på hans hufvud, och den 

med dödstraff hotad, som honom sökte undansticka. Til ingen tor¬ 

de han sig förtro, och alla orter syntes lika farliga. Jacob Ulfson 

var, vid allt detta, helt stum och rådlös. Men vår lijelte lät dock 

snarare upmuntra än kufva sig af olyckan. Han lade i hast tilhopa 

det förnämsta af gnid och penningar, som vid handen var, samt 

begaf sig, i tysthet, til häst ifrån Räfsnäs. 

Efter hvad vi här in extenso anfört ur Celsius, är H:r Hohn- 

bergsons composition lätt fattlig, enkel och uttrycksfull, hvadan 

den icke behöfver commenteras och allt vidare ordande derom är 

dfverflödigt- >• * 

--- 

Pl. 22 b. 

Modrens bön. 

Ifyj ed en son i faninpn sluten, 

Btrchat första nsoder* fröjd. 

Vakar hon så oförtruten. 

Tjusas af sin sällhets höjd. 

Ingen ann’ far lof at vakta 

Späda gossens Första fjit; 

SoiVande han vaggas sagta 

I det moderliga knä't. 



•Ma Guds Englar dig bevaral 

»Skydda och ledsaga dig 

»Oskadd utur hvar/e fara i« 

Suckar bon så innerlig. 

Glad , bon deltar i hans lekar 

Bland de glada barnens rund , 

Som i skygd af parkens ekar 

Jollra bort sin aftonstund. 

Lugn ocb lycklig följer Bertha 

Yra gossen i dess lopp; 

Smickrar tyst sitt modershjerta 

Med hans framtids ljusa hopp. 

Mången gång sprang Alfred rida 

Med de andra barnen bort. 

Blott en vink — til modrens sida 

Kom han lydig innan kort. 

Med en vän som Bertha råkar 

På sin promenad en qväll, 

Om sin Alfred, gladt hon språkar, 

Hur han växt och är så snäll. 

»Du skall se, så ropar Bertha, 

»Se min Alfred, dyra vän!» 

Men hvem målar hennes smärta? 

Gossen finnes ej igen. 

Fåfängt söker hon kring marken — 

Fåfängt ibland barnens hop — 

Han är borta! — och i parken 

Ljuder hennes sorgsna rop. 

Nära intil trädgårds-porten 

Stod en Bandhund lömsk och arg, 

Fruktad uppå hela orten. 

Stark och yfrig som en varg. 

Hastigt ifrån hundens koja 

Tittar lilla Alfred ut. 

Leker med en jernsmidd boja 

Ler mot djuret en minut. 

Ropar gladt: ‘här är jag Mamma!* 

Utsträckt just rid hundens klor — 

Bertha kommer i detsamma — 

Hvilken anblick för en Mor! 
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Af förskräckelse betagen 

Då hon gossens fara ser 

Med et anskri blek och slagen —• 

Faller Bertha knäböjd ner. 

För at icke reta hunden 

Vågar hon ej näima sig * • . 

»Ack! i denna fasans stunden 

O, mitt barn! hvem räddar dig?« 

Afbild af den högsta smärta , 

Hemsk, försagd och darrande, 

Emot Himlen sträcker Bertha 

Sina händer bedjande: 

»il/d Guds Englar dig bevara! 

»Skydda och ledsaga dig 

»Oskadd ut ur livarje fara!* 

Suckar hon så innerlig. 

Sagta framkröp nu den lilla, 

Ogat på sin Mamma fäst — 

Hunden stod så from, så stilla , 

Såg förundrad på sin gäst. 

Men när Bertha åter sluter 

Barnet hänryckt i sin famn, 

För den fröjd dess bjerta njuter 

Finns ej gränser, finns ej namn! —* 

Unga M or! som sjelf ledsagar 

Dessa oskuldsfulla små, 

Inneslut dem alla dagar 

Uti Himlens vård också. 

Facsimile el b ref ifrån Napoleon til Prin¬ 

sen af EckmuhL 

Am soin rörer den stora mannen som slutade sin bana pä St. He¬ 

lena, har och kommer förmodligen at liafva et stort intresse för 

livar och en tänkande varelse, och det tyckes, som icke allena på 



Frankrike, mer til och med på Spanien och Tyskland, Gustaf I:# 

märkvärdiga ord til Sländerne i56o, skulle kunna användas: »jag 

»vet, at jag i mångens tanka har varit en hård Konung; men de 

»tider skola dock komma, då Sveriges barn skulle gerna rifva mig 

»up ur stoftet, om det i deras magt stode. Ja, då de skola erkänna 

»hvad de nu icke vilja finna; ty jag vet visst at mitt minne icke 

»blir så kort som min lifstid, och at mina gerningar af en tack- 

»sarn efterverld skola skärskådas.« — Men vi aflägsna oss ifrån vårt 

ämne, det, at helt enkelt meddela et facsimile af et original-bref 

ifrån Napoleon til Prinsen af Eekmuhl (Davoust), dat. Bautzen den 

17 Aug. 1813, hvilket blef upsnappadt af Kosacker och aflemnadt i 

de Allierades högqvarter, hvarifrån det, genom en händelse kom¬ 

mit i privat mans hand och blifvit Redaclionen benäget meddeladt 

af Hrr Öfversten och Ridd. Dannfelt, i hvars samlingar det forvaras. 

För Originalets ägthet kan Redactionen ansvara, emedan den haft 

tilfälle jemnföra det med mångfaldiga andra original-bref af den sto¬ 

ra mannen, hvars egenhändiga underskrift är omisskännelig. Bref- 

vet i och för sig sjelft, ehuru endast skrifvit af en annan hand un¬ 

der hans dictering, bär för öfrigt tilräckliga spår af Napoleons sätt 

at uttrycka sig kort och sakrikt. 

De oförgätliga händelser åren 18 r 3 och 1814 hafva äfven for 

oss Svenskar et stort intresse såsom deljagare deri, och det bör så¬ 

ledes icke kunna vara likgilltigt huru Napoleon på den tiden yttrat 

sig om Svenska trupperne. Ercfvet uplyser derom. Men vi torde 

likväl först böra lemna en liten öfversigt af det dithörande histo¬ 

riska som förtydligar innehållet. 

De Allierade magterne hade under d. 4 Juni 1813 med Frans¬ 

männens Kejsare afslutat en vapenhviJa, som lopp til ända den i5 

Aug. Redan den 10 Aug. lät Kejsaren vid hela sin Arme fira sin 

födelsedag (den i5 Aug.), och den 12 satte han alla sina Arme-för- 
* 

delningar i rörelse. Del vore för vidlöftigt at här upräkna härarnas 

ställning mot hvarandra, men vi vilja blott nämna, at Prinsen af 

Eekmuhl stodi canlonerings qvartervid Hamburg emot en allierad 

Corps som bestod afblandade trupper, Svenskar, Preussare, Mcck- 

ienburgare, Uanseater och den så kallade Tyska Legionen. Ifråga¬ 

varande bref ar til Prinsen af Ekrafihl och angår således endast 

denna Arme-Corps. Det lyder i svensk öfversättning sålunda: 

»Min Cusin! Hertigen af Reggio med 80,000 man är afmarche- 
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»rad från Bavuth. Jaa; förmodar at Ni i dag eller i morgon atlacke- 
»ra t hvad som star framför Er, om fienden i styrka är Er under- 
»lägsen. Låt icke föra Er bakom ljuset genom et ringa antal och 
»af sådant pack som Hanseaterne, Legionen eller Wallrnodens trup- 
»per. Ni har inga andra goda trupper emot Er än Svenskarne, och 
»»vid pass fjerdedelen af livad Bulow har, som utgöres af Linie-trup- 
»per. — Jag har lätt ett bref af den i3. Jag förlägger mitt hög- 
»qvarter til Görlitz. — Kejsare Alexander är i Prag. Ryssarne haf- 
»va gått in i Böhmen. Preussarne bafva gått tvertöfver Neutrali- 
»tets området i Schlesien. —Vi äro i rörelse. Hvarmed jag befaller 
»Er Gud al Ism äg tig. 

Napoleon. 

»Bautzen den il Aug. 1813. 
»P. S. En Rysk Division commenderad af General Kaisarovv 

»har i går den 16 attaekerat förposterne vid Lahn. Hon har blif- 
»vit tiibakaslagen; man har dervid gjort 2 ä 3oo fångar.» 

I anseende til det historiskt sannna af hvad detta Postscriptum 
innehåller, vilja vi meddela hvad som derom finnes införd t i /Jper- 
cu de la Campagne de Carmée des Alllés et de Varmée Francaise 
en 1813 : »General Kaisarovv hade i dessa dagar ryckt fram til Lahn, 
der han af en Fransysk Brigad under General Zucchis befäl, af 
Marskalk Macdonalds Corps, blef attackerad, men han försvarade 
sig tappert och tog 160 man til fånga.» 

Mode Nyheter från Paris. 

Promenaderne på Long-champ, (som svara emot vår första Maj på 
Djurgården, läst i större scala och fortfarande i flera dagar), är et 
slags Exposition af allt hvad som är på modet, i synnerhet af nya 
Equipager. Bland dessa har man bemärkt en Caleche med tvenne 
hästar, hvarnf den venstra hästens seldon var af brunt läder och 
den högra hästens af rödt marokin. En mekanisk vagn som styrdes 
af en herre och gick ulan hästar. Flera högst eleganta Tilburys 
(et åkdon för en bäst och hvad vi kalla ehaise), til hvars egenhet det 
hörer at icke allenast korgen är af en utsökt skapnad ulan jemväl 
lackeringen och klädseln ytterst fina oeh rikt besatt ined kostbara snö¬ 
ren samt hästen försedd med et bronzeradt seldon. Den goda tonen 
fordrar, at den unga herrn i en Tilbury ieke har sin diäng bred¬ 
vid sig, utan bör den rida bakefter på några stegs afstånd; när 
tvenne herrar åka i en Tilbury, måste tvenne drängar i clika li¬ 
vréer rida bakefter. Ibland besynnerligheter anmärktes al flera unga 
herrar, äfven jockejer som redo fram-hästarne af et spann, buro 
törnrosor i knapphålet, och pä några Equipager voro til oeh med 
hästhufvuden prydda med törnrosor. — — Den gula färgen så väl 
paille som Paradis fågel-gult sågs på Long-champ allmänt begagnad 
af Damerne, både til klädningar, hattar, lång-shawlar och band. 
På mänga flors band säg man sidensars blad af murgröna, vinran- 
hor eiler etruriska teckningar, dä de i allmänhet kallas grekiska. 



På Italienska halmhattar sågs på skarmens framsida 2 til 3 aigretter 
(fjäderbuskar) af halm. När blott tvenne nyttjades, voro dc fastade 
som et V; men begagnades trenne, så sutto tvenne deraf åt en sida 
något öfver hvarandra och den tredje på motsvarande sidan. Mån¬ 
ga fruntimmer voro i lidklädningai. Ett sågs i en brun (coulenr 

brun-mornie) med svart sammets krage, en svart silkes-halsduk oeh 
skjortkrage såsom herrarne nyttja, en skarlakans-röd vest och en 
manshatt af svart filt. Et annat fruntimmer sågs i en ridklädning 
af olive-brunt kläde med tz-enne knapprader stålknappar oeh skör¬ 
ten baktil skurna och upfästa såsom på Lancierernas uniform. Her¬ 
rarnas klädsel bestod mest i en brun frack, gul vest och grå pan¬ 
talonger, men alla nya syrtuter (Redingote) vore med en knapp¬ 
rad och räckte endast til knät. En högst förvånande, knappast tro¬ 
lig artikel om de unga fransyska herrarne finnes införd i en Jur- 
nal; den är af följande innehåll: »nu för tiden är det sällsamt at 
en ung herre, när han först kommer in i stora sällskap (Salons,) 

helsar på värden; det är på sin höjd värdinnan han helsar; äfven 
*å ofta går han rakt fram til spelbordet éearte', utan at bekymra 
sig om dessa gamla utslitna formaliteter som kallas politesse.u. 

OOOOOOOO©! 

Mode-Costym och moderna hattar för Damer, 

Fig. 1. Hatt af Moire med hlonder och sidensars band. Klädning 
«f merinos garnerad med tvenne hreda falbalas broderade med sil¬ 
ke. Canezou (eller såkallad rund-Spenccr) af Organdy. Små stö/let¬ 
ter (Brodecjuins) af turkiskt atlas (satin turc.') 

Fig. 2. Svart sammets-hatt, sedd från tvenne sidor. 
Fig. 3. Blå hatt af Ostindiskt sidentyg (gros) prydd med grönt 

flor och en ranka lefvande Hortensia; sedd från tvenne sidor. 
Fig. 4. Krusflors-hatt med florsband, blommor och svarta hlon¬ 

der. 
Fig. 5. llatt af ris-halm prydd med Marabout-fjädrar och bro- 

cherade flors-band. 
1 allmänhet äro hakbanden så långa, at de räcka långt öfver 

wiedjau nästan in til knä’t- 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Delben, 1827. 
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N:o VII. 

ffla gast n 
Konst, Nyheter och Moder. 

Juli Månad 1827. 

Trycljel i förra Häftet: 

Sid. 4^ rad. 8 står ao a läs aa a 

Sid. 47 rad. 14 står Kaisarow läs Kessaraw. 

Ph 2$. 
Fredrik August, den förste Konungen 

Sachsen. 
Den nyligen aflidne Konungen af Sachsen, Fredrik August, född 

den 23 JDec. 1750, efterträdde sin fader, Kurfursten Christian Fred¬ 

rik, under sin Onkels Prins Xaviers förmynderskap, d. 17 Dec. 1763, 

emottog regeringen d. i5 Sept. 1768, förmälde sig d. 29 Jan. 1769 

med Prinsessan Maria Amalia Augusta af Zweibrucken och antog 

Konunga-värdigheten den 11 Dec. 1806; antog titel af Hertig af 

Warschau den 9 Juli 1807 samt dog den 5 Maj 1827. — Han har 

ieke lemnat några descendcnter, utom en redan til några fyratio 

års ålder kommen dotter, men hans äldre bror, Prins Anton Cle- 

mens Theodor, född 17^5, til trädde efter honom regeringen. 

Fredrik August, som i sitt 77:de år afträdt ifrån verldens skå¬ 

deplats, hade tilbragt en lika så märkvärdig, som lång lefnads-och 

regents- bana. Född til herrskare öfver en föga talrik Nation, som 

dock i alla tider utmärkt sig, dels för fosterlands-känsla och en högt 

stigen eultur, til trädde han, för lång tid sedan, et mera afundsvärdt 

än verkligen alundadt välde, hvilket han ock med den klokhet och 

landsfaderliga moderation förvaltade, at hans regering til vann ho¬ 

nom benämningen af den vise Kurfursten. Han kunde äfven kallas 

den rihe; ty genom hans förnuftiga hushållning med statens medel 

och et länge bibehållit fredslugn, hade han, som det försäkras, uti 

Fjer de Argången, G 
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det ointagliga Köiiigsteins hvalf sett samlas omätliga skatter. Alla 

dessa fördelar måste doek, under den sednare perioden af hans re¬ 

geringstid, uppoffras åt politikens grymma kraf. Indragen i Frank¬ 

rikes intressen under Napoleons svåra strider emot Preussiska och 

Ryska monarkierna, fick han så väl dela glansen af dennes triumfer, 

som missödena af hans nederlaq. I utbyte för den krona, som Na- 
O J 

poleon för tjugo år sedan fastade på hans liufvud, och det flygtiga 

välde, han åter fick utöfva öfver en del af sina fäders val-rike, Po¬ 

len, måste han lemna sitt oberoende, sina.skatter, sitt lefnadslugn, 

sitt regent-värde och sitt lands välstånd; tils ändtligen, efter det 

afgörande slaget vid Leipzig, och ehuru hans egna trupper, under 

sjelfva detta slag, 0‘fvergingo ifrån Napoleons fanor til de allierades, 

han rönte den hårda förödmjukelsen, at af de segrande allierade 

monarkerna (hvilkas seger til icke obetydlig del bereddes af nämn¬ 

de affull) icke blifva til samtal emottagen. Vi skatta oss lycklige, 

at härvid kunna erinra, del vår nuvarande Konung alltid lifvades 

af de mest ädla tänkesätt för den framlidne Konungen af Sachsen, 

och at han, den dag Leipzig eröfrades, gaf et röjande bevis derpå. 

Ensam bland alla allierade Furstarne, infann sig Kronprinsen af 

Sverige hos Monarken och bemödade- sig,at genom sitt deltagande 

och sin aktning mildra det tryckande i dess belägenhet, då. vapen¬ 

lyckan hade förvandlat Pcegenten til fånge. 

Genom det snart derpå följande fredsslutet, och det nya all¬ 

männa storskifte af Continentens riken, som härrörde af Napoleons 

abdication, fick Fredrik August kännas vid den ändock grymmare 

lotten, at se sin nya Monarki styckad och til den grad uppoffrad 

åt Preussens förstorande, at han i politiskt afseende förlorade, snart 

sagdt, all betydenhet. 

Vi vilja, äfven här införa, följande betraktelser i anledning af 

denna Konungs död, hemta.de ur Journal des. Débats för d. 11 Maj 

delta år: »Fredrik August skali begråtas af alla sina undersåtare. 

Aldrig ha flera dygder,, förenta, på thronen, gjort en Furste berätti¬ 

gad til sitt Folks kärlek. Katolsk Konung, men tolerant mot et protes¬ 

tantiskt folk; oinskränkt Monark öfver et land, som dess faderliga sty¬ 

relse bj-agte at glömma bristen på conslitutionela imättningar, med- 

iör den aflidne Konungen i grafven hela Sachsens upprigtiga. oeh: 

välfortjenta saknad. Frankrike, som. lärt känna» lielgdén af hans eder,, 

är äfven skyldigt honom, tårar. Dess långvariga olyckor år iÖi4. gåf- 
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vo honom tilfälie at utveckla en from resignation och en orubblig 

fasthet i karakteren, hvilka endast kunna hemtas ur medvetandet 

af en upfylld pligt. Då han genom YViener-traktaten förlorade en 

del af sina undersåtare, tycktes han endast sakna magten, at öfver 

et större antal menniskor utsträcka välgerningarna af en styrelse så 

djupt befästad i dess undersåtares hjertan. En så god Konungs raiu- 

ne är redan en borgen för dess efterträdares dygder.ee 

Detta porträtt af den aflidne Konungen Fredrik August af Sach- 

sen är tagit ur et forlidet år utkommit arbete i Paris under be¬ 

nämning af: Collr.ction de Portraits Historiques de M.'r le Baron 

Gérard, premier peintre du Roi, gravés å ieau-force par M. Pierre 

Adam. Paris. 1826. 

Pl. 26. 

Utsigt af staden Holmestrand i Norige. 

]N"origes hela sjökust är en vidsträckt skärgård och öfver allt ge¬ 

nomskuren af fjärdar och bugter som hafva mångfaldiga grenar; 

bland dessa är tiläfventyrs Christiania-fjorden, kommande från Nord¬ 

sjön, den vackraste eller mest pittoreska. Den mångfald af öar, skär 

och berg som omge den, bildar de mest intagande situationer, och 

von Buch i sin resa i Norige åren 1806, 7 och 8 yttrar sig: »at 

trakten omkring Christiania är värd en Claude Lorrains pensel, at 

han länge sökt något , som skulle gå up emot denna utsigt af Chris¬ 

tiania-fjorden , sedd ifrån Egeberget, och at den endast kunde åter¬ 

finnas vid Gcnf, ifrån sidan af Savoyen til, emot Jura’s berg. Och 

likväl har Genfer-sjön icke Christiania-fjordens öar och de många 

master, de seglande skepp och båtarnå.u — Vid denna fjord ligger 

äfven den lilla trefliga stapelstaden Holmestrand i Grefskapet Jarls- 

berg i Aggerhus Slift;, vester om Christiania-fjorden, 8 mil ifrån 

Christiania. Dess invånares antal är omkring ett-tusen, som drifva 

handel med trävirke och tjära, den de i betydlig del utskeppa, och 

nära intil ligger ett marmorbrott. 

Denna utsigt af Holmestrand är lagen ifrån söder. 



Pl. 27. 

Teckningar af Monnier. 

M an har i allmänhet gjort den anmärkningen, at, Fransmännen 

aro större tecknare än colorister, och onekligen vittna deras utgifna 

gravyrer och contourteckningar, at de äro mästare i teckningen.. 

Redan då Lc Bruns batalj-stycken utkommo, graverade af Edelink 

och Undran, gjordes den anmärkningen, at desse gravörer gifvit 

ett mera fördelagtigt begrepp om Le Bruns- taflor än de sjelfva 

verkligen ägde, och at gravyren öfverskylde ilera Originalets fel 

så väl i anseende lil teekning som colorih — Carl Normands med 

fleras contourteckningar i sednare tider, bevisa äfven huru långt 

Fransmännen hunnit i en god och correct teckning, och dagligen- 

får man nu se i Paris en mängd teckningar i stentryck som til 

större delen bära vittne om en högre grad af skicklighet i den vä¬ 

gen, cn sem är allmän hos andra Nationer. Utan at nämna de för¬ 

träffliga teckningar af Horaze Vernet och dem af Pigal och Boilly, 

hvaraf vi förut lemnat profbitar, finnas ännu mångfaldigt flera 

hvilka kunde anföras; men ibland dem inlager Monnier et utmärkt 

rum. Uti dessa med några streck tecknade figurer, skall hvarje 

kännare igenkänna en säker och öfvad hand', en bestämdhet och 

djerihet som bär stämpel af geniet och den konstfärdighet som r 

utan at förrada sig, är mästarens ensak och hvarigenom han kan 

utkasta sina tankar på papperet nästan lika fort som de äro tänkta-. 

För den oinvigda (man kunde väl säga, oforståndiga.) i konsten, 

tyckas sådane teckningar icke hafva stort värde, hans yttrande är 

vanligen: hvad'är det för konst? — sä der slarfagtigt och vårdslöst 

skulle jag sjelf kunna rita! men just detta yttrande är teckningar¬ 

nas största beröm och det säkra märke at de äro fulla af sanning 

och natur och derigenom så mycket mera svåra a t åstadkommas. 

Det förhåller sig med sådana teckningar som med'del lätta, natur* 

liga i poesien. När Fru Lenngren säger til Bctlv:. 

Blif yi'(1 din bågsiim, dina band 

Stick af ditt mönster emot rutan. 

Och tro, mitt barn, at folk. och land' 

Med Guds bjelp, styraj on förutan. 
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eller när hon i Fröken Juliana säger: 

Juliana, glöm aldrig din adliga att, 

Lägg bort dina ofrälse miner; 

Mins noga de kall dina fäder beklädt, 

Mins Grefvarne, dina Cousiner. 

eller delta ställe i Biografien: 

Och bon, hvars like förr ej fans 

I yppig flärd och pragt och glans, 

Frän hufvudet til fotabjället, 

Såg verldens lust så snart förgås: — • 

Nu gör Jion risgrynskorf, gudnäs, 

God och välsmaklig, det förstås, 

Så väl at genom hemtning fås, 

Som ock at spisas uppå stället;: 

tror man dg finna detta så naturligt, så enkelt och lätt, at maiv 

nästan ieke begriper huru det på annat sätt hade skolat sägas; och 

likväl ligger just här uti Skaldens stora, oefterhärmliga förtjensl, 

hvaraf så fä kunna skryta. 

Vid betraktande af Monniers teckningar Blir man intagen af 

deras enkelhet och sanning; de tyckas af sig sjelfva hafva format 

sig, ulan studium, utan möda, och just denna, apparenta lätthet 

eller sjelf-danelse,. är stämpeln på Geni och konstfärdighet i en 

större grad. Monnier anser dem sjelfva för obetydliga småsaker 

utan något värde för konsten och kallar dem Récréations; (tid$- 

fördrif, vederqvickelse-stunder.) hvadan de också vanligen göras 

Blott för r.o skull med penna på sten, i sällskap med några glada 

vänner; men de Blifva af dem sorgfälligt samlade, ulgifna på tryc* 

ket, stundom illuminerade, och köpas med begärlighet af alla som 

vardera den verkliga talangen. — Monnier sätter vanligen någon 

underskrift derinunder; så til' ex. kallar han den öfra gruppen: La 

recharche de maris; (efterspaningen efter männer, eller frieriet.) 

Den frodige herren til venster:. Un bel homtne; tradition popu- 

laire (En vacker karl; en folksägen) och den andra, herren i bröst¬ 

bild: Un coifåeur, (en hårfrisör.) 

Dessa teckningar tyckas ännu hafva et särskilt värde för oss 

derigenom at de återkalla i minnet Per Nordquists sätt, at med* 

en grof penna hastigt oeh i få drag liksom kasta sinsf tankar på 

papperet, deri hans geni visade sig i en. så egen oeh fördelagtig 
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dag; och sällan har nägon varit lyckligare begåfvad at kunna ge 

lif åt sina tankar och den åsigt af ämnet som han upfattat, och 

vanligen upfattade humoristiskt. 

Var iet eter. 
Etikett vid Lombre-Spel. 

Vid Spanska Hofvet har från urminnes tider en ganska sträng 

etikett herrskat, som icke en gång åsidosätles vid sådana tillfallen 

vid hvilka man icke skulle vänta en sådan stelhet i upförandet. 

En Konung i Spanien spelade hvar eftermiddag Lombre med öf- 

ver-Hofmäslarinnan och sin biktfar. Härvid iakttog man följande 

etikett: Konungen satt i en lännstol; Öfver-Hofmästarinnan på en 

stol och biktfadren låg på knä på en kudde. 

De trennc kostbaraste tingen. 

Sultan Nuschirvan frågade sin Vizir hvilka de trenne kostbaraste 

ting i lifvet voro. »En hustru, döden och inenniskans ömsesidiga 

behof,<c svarade Viziren. 

Nuschirvan förundrade sig öfver detta yttrande och ville veta 

meningen. -»Nådigste Herre!«. svarade Viziren, »hade verlden hafr 

den lyckan at äga en så stor och rättvis Sultan som Ni är, om 

inga qvinnor funnos? hade Ni kunnat bestiga thronen efter Er fa¬ 

der, om menniskorna redan vore odödliga på jorden? och skulle 

jag blifvit beärad med min värdighet, om Ni ingen Minister be- 

höfde ?ct 

Mode Nyheter från Paris. 

Den g ula färgen kallad Paradis-fågel-gult, har blifvit så på mo¬ 

det, at den äfven användes framför alla andra färger til decoreran- 

det af ruin. Nar tapetseringen och sängen hos en pntite rnaitrasse 

icke äro af denna färg, måste åtminstone dörrarne och dörrfödren 

vara Paradisfågel-gula med en smal infattning af lilas-firg. ilos 

de gamla och i synnerhet hos Grekerne var gult favorit-färgen, 

och det tyckes som våra Damer hade rådfrågat grekiska Auctorer, 

ty deras förkärlek för den gula färgen tillager allt mer och mei\ — 
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Til elegansen vid middags-måltider hörer, at när hvar gäst erhåb 

ler de så kallade desert-knifvar, gdfflar och skedar, som helst böra 

vara förgyllda (vermeille), böra dessa ligga på en särskilt liten 

servet på en desert-tallrik. Denna servet är af fint Holländskt 

lärft med en tryckt bord eller också utsydd med brokigt ullgarn, 

nied namn-chiJfer i hörnen. — Sedan balerne i Paris nu blifvit 

sparsammare, ger man dansande frukostar, som börja kl. 12 

middagen och sluta omkring kl. 7 eller 8 om aftonen. På dessa 

goies musik och dansas. Frukosten serveras emellan kl. 2 oeh 3, 

och til eclairering nyttjas vaxljus. Emedlertid besökas nu Spek- 

taklerne mera flitigt. Lycklige likväl de som komma at sitta på 

första bänkarne i logerna; ty Damernas hattar äro mycket stora 

liksom deras hårklädsel mycket hög. — Garneringen på Italienska 

halmhattar är af mångfaldigt slag. Stundom ses på dem blom* 

mande cactus, lönn eller rönn, och i allmänhet mycket grönt löf- 

verk; men när de skola vara mera klädda, nyttjas på dem Jasmi¬ 

ner och Tuberoser. De sednare fastas då öfverst på kullen, 'nagot 

högt upp, Jasminerne delas i tvenne klasar, hvaraf en kommer 

åt höger och en åt vensler fästade nederst vid kullen. Stundom 

fästas tvenne buketter sålunda, at den ena kommer til höger på 

kullen, den andra til venster på skärmen. Dessa buketter bestå 

oftast af blåklint, åker-vallmo och pis-en-lit. Et gult allas-band. 

hopsydt kant i kant med ett poncau-rutigt flors-band, utgör gar¬ 

neringen derlil. — Til andra hattar nyttjas et slags Indiskt tyg, 

som i anseende til färgen liknar oblekt kammarduk, men är var- 

agtigare och emotstår bättre regnet. Dessa hattar garneras med 

rosetter och öglor af gros-de-tours-band i trenne färger: grönt, 

gult och ponceau; rosetterne och öglorna fästade på snedden om¬ 

kring kullen , men hakbanden under skärmen. Såsom mera klädd i 

större sällskap, anses hattar af slätt blått krusflör garnerade med 

långa, hvila plymer som fästas tätt intil hvarandra frammanföre 

vid kullen; skärmen är garnerad med en bred blonde. På eleganta 

hattar af enkelt krusflor eller af cr^pe crépé nyttjas hv.itt eller 

blek-rödt Ilagtorn, antingen i klasar eller i kransar; en sådan krans 

fästas på kullens öfra högra sida oeh går på sned ned åt venster 

pä skärmen. När den garneras med tvenne klasar, fästes den ena 

åt höger den andra ål venster, något framåt, på nedre delen af 

Lullen.. — Klädiiingai: för större sällskap garneras med tvenne fal- 
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balas af blonder i Öfra kanten infattade med tvennc sidensars-rul¬ 

lar; dessa falbalas gå up emot knäet. De yngre Damerne nyttja 

icke blonderna utan blott sidensars-rullar, men fästa i det stället 

tvenne buketter öfverst emot knäet. 

Herrarne knyta sina halsdukar med en platt knut ka!lad/?or/tf- 

manteau med tvenne utdragna ändar åt hvardera sidan, stundom 

utan dessa utdragna ändar, såsom det ses på Planchen. — Någre 

Herrar hafva låtit förfärdiga skjortor, som på bröstet äro rynkade 

emellan trenne släta remsor utsydda med efterstyng; skjortkragen 

är kantad med en liten list, tryckt i blått, lilas eller rost-gult. Mor¬ 

gonklädd igenknäppes skjortkragen med en svart sköldpadds knapp. 

Nederst vid Pantalongerna nyttjas ieke mera några knappar, d<* äro 

der endast försedda med en tums bred liälla. Til vestar är pique' 

med lilas-ränder eller ljusblå muclier det modernaste. Atskillige her¬ 

rar hafva låtit göra bonjour-rockar af svart, blått eller grönt Meri- 

nos eller också Kamlott, med en knapprad och en svart sammets¬ 

krage; de äro helt och hållit fodrade med sidentyg. 

—"*^ss^©Q©OO©C0CS^e^-— 

Pl. 28- 

IMode Costym för Damer och Herrar. 

Fruntimmer s-Costymeni Italiensk halm-hatt prydd med band och 

blommor. Klädning af popeline garnerad med tvenne falbalas lagda 

i motveck. Lång shavvl af brocheradt, chinesiskt krusflor. Ilvita hand¬ 

skar. Kängor af satin tur c, ofvanpå skinnskor. 

Herrens Costym är egentligen blott användbar på promenader 

til häst. Grå castors hatt. Vest med slag, af pique'. Ridklädning kal¬ 

lad de fornie carrée med fasonci ade metall-knappar. Skinnbyxor 

och stöflur med bruna kragar kallade ä 1'anglaise. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Delben, 1827. 
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M:o VIIL 

JHagasttt 
ist, Nyheter och 

Augusti Månad 1827. 

P3. 2g. 

Monument öfver Konung Gustaf I. på Up* 

sala Slotts borggård. 

Af intressanta föremal för Konst och Nyhet, är visserligen det af 

en enskilt man och på dess bekostnad upsatta minne åt en af Sveri¬ 

ges stora män, en af dessa, dem en af våra prisbelönta författare 

tiltalat sålunda: *) »J, vid hvilkas blotta namn friheten och rnensk- 

»ligheten le af förtjusning, men tyranniet bleknar innerst i sin fasta 

»borg; som kämpaden de ädlaste strider och vunnen de ädlaste af 

»segrar; eviga mönster för Hjeltar: Engelbrecht, Wasa, vördnads- 

»värde voro eder visdom, edra snillens ljus; men det var storhe- 

»len, gudakraften i eder sinnesart, som frälsade Sverige. Den är 

»det, som gjort eder til efterdömen för hvarje frihetens oeh sjelfbe- 

»ståndets vän, til höga vördnads-föremål för alla ädla själar.« Det 

är åt den odödlige Gustaf 1, åt grundläggaren af Upsala Slott, som 

Presidenten, Landshöfdingen, Ståthållaren öfver Upsala Slott och 

Commendören Friherre B. W. Foek, med Konungens nådiga sam¬ 

tycke, uprest detta monument på Slottets borggård, hvilket den 6 

Juni detta år, den trehundradefjerde årsdagen af den store Konun¬ 

gens upstigande på Thronen, med högtidlighet aftäcktes, hvars be- 

skrifning vi låna ur Post- och Inrikes Tidningarne lör den i5 Juni. 

»Sedan Stadens Auctori teter och Corpser, jemte en talrik samling al 

*) Viljan, moralisk afhandling af C. G. Nordforss. Skrift 10m vunnit stora priset 

i Svenska Akademien i8aa. 

Fjerde Årgången. H 
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nästgränsande orls ståndspersoner, infunnit sig i Talfelrummen, til- 

kännagaf Landshöfdingen H. K. M. Nådiga Befallning om dagens 

högtidlighet. Emedlertid hade Studerande Corpsen under sång up- 

roarcherat och upställt sig i fyrkant omkring Monumentet, intil 

hvilket slutit sig Dalkarlar i sina nalional-drägter. Derefter tågade 

processionen ut på borggården och ordnade sig inom den af den 

studerande Corpsen bildade kretsen. På gifven signal föll täckelset, 

och det Konungsliga Monumentet, strålade i morgon-solens glansr 

och helsadt med några korta, kraftfulla ord af Landshöfdingen ,. mot¬ 

togs af de förtjuste åskådarnes enthusiastiska utrop, musikens fan- 

fare, klockornas och kanonernas dån. Sedan första hälften af saluten, 

som med lika många skott från den lilla från Fyrisån liggande och 

flaggande jaktflottan besvarades, var gifven, tystnade kanonerna 

©ch den studerande Corpsen uppstämde en för tilfdllet författad 

sång. Derpå defilerade den med blotta hufvuden fram före Monu¬ 

mentet och aftågade under sång och kanonernas förnyade dån. Skön 

och stor var denna taffa af en klar sommardag, af ej blott de in¬ 

bjudna, utan ock frivilligt på borggården och kringliggande höjder 

församlade folkskaror, af stadens fruntimmer, som uppfyllde fön¬ 

stren i nästan alla våningar af slottet, samt hufvudsakligast af den 

store Wasas vördnadsvärda bild , nu medelpunkten och föremålet 

för allas rörda blickar och förtjusta uttryck. Vid den déjeuner d> 

natoire, som slutligen intogs på slottet, proponerades under sånger, 

författade för dagens högtid, samt under fanfare och gästernas hurra- 

rop, Gustaf I:s, Konung Carl XIV Johans och Prins Joseph Frans 

Oscars särskilta skalar, som omfattade fosterlandets härligaste min¬ 

nen, närvarande utmärkta lycka och kommande ljusa förhoppningar.^ 

Monumentet af tolf alnars höjd, består (som den med scala för¬ 

sedda teckningen utvisar) af Konug Gustaf I:s lagerkrön ta bröstbid , 

i colossal storlek af gjutit jern, vägande 18. Skeppund och h vilar 

på en hög pjedestal af grön Kolmord-marmoi, understödd af fyra 

jernkanoner, allt uppburit af et grönt postament. — Compositionen 

är af H:r Öfverste-Lieutenanlen F. Blom; bröstbilden modellerad aJt 

Hir Fogelberg och gjuten af Hrr Owen. 



Pl. 30. 
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Pl. 3o. 

Gustafs tjenare rymmer ifrån honom på vä¬ 

gen til Dalarne. 

V, 
t 

(Fortsättning från Pl. 22. a). 

Fortsättningen af H:r Holmbergsons teckningar ur Gustaf Wasas 

historie, den vi lemna i denna Planche, kunde, efter vår tanka, 

aldrig få et mera passande rum i vårt Magasin , än just näst efter et 

Monument, som 3oo år efter Vesterås Riksdag blifvit upprest åt 

denne odödlige Konung. Det är for hvarje tänkande intressant at se 

den bes lutsa m me, unge mannen, just i det ögonblick då lian trott- 

sar förföljelsen och motgången för at med kraft gå sitt stora mål 

til mötes. Det är egentligen från detta ögonblick som hans storhet 

begynnes: och han sjelf framstår oöfvervinnelig genom en fast vil¬ 

ja, den, at frälsa sitt fädernesland. — Men följom Gelsii Historia! 

Gustaf Wasa ställde sin kosa åt Dalarne, denna enda ort der 

han ännu trodde at något nyttigt för Fäderneslandet skulle kunna 

åstadkommas, och hos detta folk som, svartsjukt om sinä förfäders 

seder och bruk, ännu lefver inom sig olikt alla andra Rikets invå¬ 

nare. Han hoppades at ännu i denna Engelbrechts hembygd fin¬ 

na män afen högre anda, och deras afkomlingar som ofta förut 

visat en oförtruten ifver för sitt fädernesland, så ofta de af kloka 
/ 

och välmenande hufvuden blifvit förde. 

Til följeslagare på denna resa tog han, af alla sina gamla tje¬ 

nare en, den han utletat som den redligaste och mest bepröfvade- 

Men det låg i hjeltens öde at han skulle ensam hinna til sitt stora 

mål, ty denne tjenare, besinnande under vägen, sin herres svåra, 

ja äfventyrliga ställning, han, af alla öfvergifven, biltog förklarad 

och stundeligen efterspanad, nästan ur stånd at undvika tyrannens 

hand, och at det således icke vore rådligt at finnas i hans sällskap; 

Denne tjenare »tog sig fördenskull tilfälle, då de foro öfver Kole- 

sund, at rymma med sin herres egendom, tilbaka. Gustaf, ehuru sent 

han blifvit varse den bofvens otrohet, begafsig dock efter honom, 

med sådan häftighet, at drängen nödgade» lemna hästen, tillika med 

det han förde, hafvandes sjelf stor möda at undkomma straffet. Ti¬ 

den tillät icke vår olycklige Riddersmau at. förfölja bedragaren. Han 
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måste im sjelf föra sitt lilla förråd, och skyndå undan farligheter 

som trampade honom pä hälarne.cc 

Ha* Holmbergsons composition är alldeles i enlighet med denna 

berättelse och årstiden, omkring Andersmesse-tiden i520. Hufvud- 

föremålen i förgrunden äro fulla af lif och rörelse i förening med 

en god teckning. I bakgrunden, ehuru svagt, är anvist at Gustaf 

öfver allt bevakades och efterspanades af utställda vakter och skyn* 

dade undan farligheter som trampade honom på hälarne. 

Pl. 3i- 

Förskona mig! 
Allegretto*. 

Förskona mig! är på rår jord 

Et kostligt oumbärligt ord; 

Kär Lucas böljar at berätta, 

Jag ville »vara endast detta: 

Förskona mig ! 

Om ödet satt mig på en Thron,. 
n 

At hvem som med en Oration 

Kom at min höga magt upvakta , 

Med nådig mine jag vinkat sagta 

Förskona mig! 

När smickrarn lågt bemödar sig 

Med platta låftal vinna mig, 

Och tror mig redan tjusad vara,. 

Förtretad skyndar jag at svara : 

Förskona mig ! 

Hos Autorti til en Tragedi 

En gång jag råkte fångad bli 

Yid första scene jag tänkte redan: 

Hvad Publicum har hviskat sedan: 

Förskona mig! 

Knappt denna läsning var förbi 

Så kom han med en Comedi; 

Men när jag hälften afhört hade,. 

Helt högt och gäspande jag sade:. 

Förskona mig! 
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När Jenny stämmer up sin säng 

Kromatisk, gäll och grann och lång. 

Och rantar bifall högt och prydligt, 

Uti min blick hon läser tydligt; 

Förskona mig! 

Nu talar Bomb om en affär, 

Mot Ryssen re’n han fört sin här 

Och dundrar med et tjog kanoner. 

Förskona deras Bataljoner! 

Förskona mig l 

När jag en öm försäkran får 

Om tro och vänskap som består, 

Af Menskor dem jag knappast känner, 

Jag ber: o, mina ömma vänner/ 

Förskonen mig ! 

Jag hör Critikens åska gå 

Och med Satirens gissel slå; 

Jag många skäl til fruktan äger 

Men bugar mig så djupt och säger; 

Förskona mig! 

Se hvilken rad af rersar här 

Jag tror det redan tio är, 

Och ämnet räckte nog til ilera , 

Men jag hör läsarn suplicera: 

Förskona mig! 

Den Lycklige. 

(Gammal tanke med ny vändning). 
Från Tyskan., 

Indisk furste, som hade tilbragt sin ungdom i vishetens Audi¬ 

torier, besteg sina fäders thron. Bergens gyllne sköte öpnade sig för 

hans grufarbetare, och gjorde honom til den rikaste man ilandet; 

hans undersåter, begåfvade med fridens välsignelser , trycktes icke 

af den milda spiran som beherrskade dem, och älskade honom nied 
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en kärlet gränsande til dyrkan. Hans förstånd var odladt, och de 

timmar regerings-ärenden lemnade honom ouptagne, egnade han 

vetenskaperne och höjde sig medelst dem ur stoftets fjättrar. I hans 

sköte lekte tvenne älskade barn och i hans armar hvilade en maka, 

som hans hjerta hade valt. Man kallade honom den lyckliga Ko¬ 

nungen; men — var han det? — Hans hjerta tärdes af en oöfver- 

vinnelig grämelse. Denna Maka, skön som Tibets hvila. bergspetsar 

bestrålade af morgonrodnaden, hade fattat et brottsligt tycke för 

en af hans tjenare. Delta viste han, och kunde ej hindra det, utan 

at väcka et obehagligt upseende. Men smärtan rotade sig allt dju¬ 

pare i hans själ, och efter få års regering, beslöt han nedlägga spi¬ 

ran och draga sig ur verlden. Sina barn anförtrodde han sin ford- 

na lärare, öfvergaf den trolösa makan, och flydde tidigt en mor¬ 

gon , från sitt lysande palats til de aflägsna bergen, för at egna sig 

åt naturens studium. 

Nödvändigt skulle han söka et ändamål för naturens kraftytt¬ 

ringar. «Verlden« tänkte han, »kan omöjligen vara et högre väsens 

blotta lekverk; menniskan, yppigt utrustad med förmögenheter, 

hvilka höja henne öfver djuren, kan icke vara til, blott för at vara 

til; verlden måste vara ämnad til hennes lycksalighet.ii Med dessa 

tankar trodde eremiten gåtan löst, och blef lugnare. Men snart in- 

funno sig tvifvel, som han ej kunde besegra; han fordrade bevis, 

tydliga bevis, och begaf sig ut i verlden för at söka en lycklig. 

Ilan påminte sig at läkarne hade tilstyrkt en af hans förfäder, 

livilkcn hade befunnit sig i samma belägenhet som han, at nyttja 

•cn skjorta som hade burits af en lycklig. »Han har ej sökt,» sade 

han for sig sjelf, »det vill jag göra ocli genomvandra så väl kojorna 

som palatsen.u 

Han begaf sig åstad, cch återtog den kungliga manteln, för at 

besöka jordens mäglige. Men han fann ingen lycklig på thronen. Han 

bortgaf sin skrud och vandrade obemärkt til landtmannens hyddor. 

Hvad fann han der? bekymmer för det oundgängligaste. Han upsök- 

te de vise, och trälfade hos dem endast grubbel, stridigheter, in¬ 

bördes hat, missnöje med ödets skickelser, och, i det lindrigaste 

fallet, blott tvifvel om egna påståendens tilförlitlighet. Tvifvelsmål 

plågade äfven honom, fördenskull gick han vidare. Vid ändan af 

en liten by låg en enstaka hydda. Aftonen var inne och han läng¬ 

tade efter hvila. lian inträdde i stugan och fann tvenne personer 
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som, til hans stora förundran, tycktes vara et talande bevis på jor¬ 
disk lycksalighet. Redan var han, af glädje, färdig at lemna sitt lä¬ 
ger, då det ägta parets samtal i kammarn näst intil, hvilken endast 
medelst en tunn gardin var skiljd från hans, fäste hans upmärk- 
samhet. »Ack!« sade mannen til sin hustru: »huru lycklige äro icke 
andra; vi äro barnlösa, och den sorgen förföljer mig ouphörligt.« 
Smärtad at se sig bedragen, upslod den främmande gästen och lem- 
nade hyddan. — »Så finnes då ingen lycklig på jorden!« utropade 
han, då en ålderstigen gubbe mötte honom. »Söker du en sådan?« 
frågade gråhårsmannen; »följ då denna stråt, han förer dig backen 
upföre in i en skog. Der finner du en hydda som bebos af en out¬ 
sägligt Iycklig.« Den Konungslige vandraren ökade sin gång och be¬ 
fann sig snart vid den lilla, med palmer omgifna boningen. Han 
klappade på, ingen svarade; han åtskiljde de slokande qvistarne och 
steg in. En skön gestalt, hvilande på en bädd af blomster, log, såsom 
englar le. Han ägde allt livad jorden gifver; skatter, kronor, skön¬ 
het, visdom, älskade barn, som icke voro synliga, en tilbedd maka, 
som var utgången; med et ord, den enda lycklige som den sökand* 
hade funnit på jorden, var en — vansinnig. 

Mode-Nyheter från Paris. 

IVfan frågar ofta: hvilken costym skola Damerna af en viss ålder 
nyttja? Först måste man likväl öfverenskomma hvad man förstår 
under benämningen, Damer af en viss ålder. Menar man der- 
med Damer af /jo, 5o til 60 år? Utan at afgöra frågan, svara vi: 
coiffyren af et elegant femtieårigt fruntimmer är oftast densamma 
som af et tjugoåiigt. Den enda skillnaden som tiläfventyrs finnes 
dem emellan, är at den förra färgar sitt hår; hvad sjelfva klädnin- 
gen och tyg-sorterne angå, äro de lika, til och med fargerne de¬ 
samma. Et femtieårigt fruntimmer bär samma slags smycken, sam¬ 
ma skärning på lifvet som hennes dotter-dotter. — 

Damerna sätta sina hattar nu mera icke ytterst på hjessen; myc¬ 
ket här bör vara synligt så väl i pannan som vid tinningarne, men 
ganska litet i nackgropen. I anseende til Italienska halmhattar gif- 
ves det tvenne bestämda moder at bära dem. En del nyttja dem. 
med en mycket stor eller bred skärm garnerad med löfqvistar och 
breda band, til hälften af sidensars och flor. Andra, då de anses 
mera klädda, hafva blott en medelmåttigt stor skärm, garnerad med 
på snedden löpande halmflätor eller remsor infattade med sidensars- 
rullar, äfvensom breda remsor af blonder, och dessutom några ma- 
rabou t-fjädrar. — Några basthattar äro så öfverlastade med band 
och bandöglor, at man knappast kan se hvaraf hatten är gjord. Til 
höger sitta fyra stora öglor, til venster fyra rullar hvilka äro spän¬ 
da öfverst ifrån kullen til ned på skärmen, der de äro eenomdragna 
genom några der befintliga iskäringar, och slutligen baktil ännu 3 



til 4 rosetter nf sidensarsband. — De brukligaste tyger för sommarn 
hafva varit och äro: hvita eller tryckta tyger af Organdi, Jacon- 
net, Cot-pali, Grenadine. Et slags skottskt Grenadine af bomull och 
silke är mycket på modet. För at up- och bibehålla de fylliga vi¬ 
da ärmar kallade fårlår (manches ä gigot), har man påfunnit gö¬ 
ra underärmar försedda med fiskben, på det ingen tryckning må 
orsaka at de förlora sin yfviga form. Armband bäras 2 til 3 på en 
gäng, men alla olika. Et slags nya ringar, emalj och guld, äro så 
breda, at man på dem ser en hel jagt: skog, hundar, hjorten och 
jägaren; emaljen är antingen blå eller grön, det öfriga är af pole- 
radt guld. 

De unga Damexg hvilka gerna gå til öfverdrift i alla moder el¬ 
ler så kallade rnerveilleuses, låta nu märka deras näsdukar med gre¬ 
kiska boksiäfver. Om våra pelits-maitres antagit flera engelska tale¬ 
sätt eller ord, såsom groorn i ställe för dräng; plaid i ställe för en 
skottsk kappa; så hafva våra merveilleuses också öfverenskommit 
at säga jockcys i ställe för et slags epauletter; at gå til pastry-eooh i 
ställeför pastej-bagare eller Schweizare. — De nya vagnarneäroganska 
låga och til den grad, at Mamsell * * * (som det är sant, är Dan- 
seuse vid Operan) sade härom dagen: det lönar sig icke at slå ned 
fotträdet. — 

Herrarnas nyaste Surtouter (Redingote) räcka endast til knäet 
och äro baktil något längre samt rundade. Et nytt slags tyg til 
Pantalonger kallas patent-silk. 

Pl. 32. 

Mode-Costym för Damer och Herrar. 
FrUntimmers-Costymen frän Wien. Bast-hatt prydd med törnrosor 
och florsband. Liuons-klädning med broderade så a äl falbalas som 
mellan-remsor (entoilagej. Hvita handskar, röda skor. 

Herrens Costym. Grå silkes hatt. Vesl af pique'. Klädes frack 
med svart sammets-krage och silkes-lnappar. Pantalonger af hvit- 
randigt bomulls tyg (basin). Kedjan omkring halsen kallas chaLne 

de forcat eller galérienne; deruti bäres lorgnetten, som kallas mon- 

ocle när den blott har ett glas, och binoele när den har tvenne glas 
eller ögon. Svarta skinnhandskar broderade och med utsydda söm¬ 
mar af ljust silke. En med band omlindad käpp, den kallas C'anno 

rubannée. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 1827. 
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N:o IX. 

i^lagasttt 
Konst, Nyheter och Moder, 

September Månad 1827. 

Pl. 33. 

En Grafvård på Kunila Kyrkogård i Nerike. 

Om det i allmänhet händer at man ofta missledes af inskiöften på 

Mausoleer, hvilkas ordprål alltid tycks stiga i samma mån som den 

afiidne varit rik och ansedd, eller arfvingarne trott sig skyldige at 

visa deras tacksamhet for arfvet genom en grann inskxäft på et ännu 

grannare Monument; så är det så mycket mera tillfredsställande at 

iinna en grafvård, som, redan enkel och anspråkslös i sin composi- 

tion, är det ännu mera genom det sanningsfulla af inskriften; och. 

vi vädja til alla som varit så lycklige at känna de begge personer*) 

åt hvilka närlagda är helgad, om deras sanna förtjenst kunde bättre 

tilkännages och dei'as minne skönare föivai'as i mindre sökta ut- 
O 

ryck, än i denna. En lycklig tilfällighet har bidi'agit dertil, då Pas¬ 

tor i orten, var Doctor M. Franzén, som med egen erfarenhet af 

de ädla aflidnes förtjenst, fick updrag at författa den, och kunde 

göra det med öfvertygelse och varm känsla. Men vi lemna åt läsa¬ 

ren sjelf at stadga sitt omdöme derom: 

*) Friherre Nils August Silfverskjöld v*r son af Presidenten i Gölha Hofrätt, Fri¬ 

herre Arved Silfverskjöld med dess fru Grefvinnan Ulrika Magdalena Seth; födde» 

■ d. 23 Juli 1755. gick i krigsijenst och tog afsked som Major. Blef Ridd. af N. O’ 

1810 och dog i October i8«5 i Örebro. Han var första gången gift med Ann» 

Margaretha Ahlströnier, med hvilkeu ban hade 6 barn, och andra gången med 

Friherrinnan Charlotta Elisabet von Essen, född d. 3 Mars 1758 samt död d. 

7 Febr. 1822 på dess gård Säbylund. Hon rar dotter af Kammarherren R. N. Q, 

Friherre Fredrik Ulrik von Essen och Friherrinnan Anna Charlotta Kruse ef Ver- 
♦ 

chou, samt syster til H. Ex, Grefv» H. II. ron Essen, Mfd heuue hade Friherr® 

Silfverskjöld inga barn. — 

Fjerde sirgdngen 1 
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HÄR HY ILA 

N. A. SILFVERSKJÖLD och CHARL. E. y. ESSEN 

DESS MAKA. 

PRIII, MAJ. R. N. O. FRU TiLL SABYLUND. 

BEGGE VORO 

HAN GENOM VERKSAM MED- llON GENOM FÖRSTÅNDIG 

BORGERLIGHET GODHET 

ETT STÖD EN GLÄDJE EN PRYDNAD FOR ORTEN 

HAN SVENSK SOM DENNA STEN. HON ENKEL SOM DENNA SKRIFT. 

Författaren af denna beskrifning stall alltid med högaktning 

och innerlig tilfredsställelse ihågkomma de angenäma stunder han 

tilbragt i dessa personers sällskap, i Friherre Silfverskjöids verksam¬ 

ma uiedborgerlighel, hvarora våia Riksdags-protocoller nogsamt 

vittna, och den förståndiga godhet som gjorde Friherrinnan Char¬ 

lotta von Essen til en eftersyn för sitt kön. Må det tillåtas honom at 

tillägga följande paraphras af en vers ur Kellgrens: En stadig Man. 

Se der det sanna värdets stämpel, 

Från öfverdrift och smicker fri; 

Se der den dygd som lilhör Tempel, 

Ej segrarns, plundrarns raseri. 

Grafvården är af svensk Marmor med ornamenter och inskrift 

af bronze efter H:r Professor och Ridd. Görwells composition. Het 

står, som ofvan nämn dt är, på Kumla Kyrkogård i Nerike, på en 

hlomsterkulle. 

Colonnen i trädgården på Lilla Ersta. 
Uppå den å Södermalm belägna Egendomen Lilla Erna, tilhörig 

Konungens Tanddoetor, Ridd. af Wasa Orden, H:r Dubos t, har en 

byggnad af sällsam beskaffenhet nyligen blifvit ti]iförd af H.t Öf- 

verste-Lieutenanten F. Blom, som på vår begäran älven benäget 

meddelat oss ritningen dertil; nemligen en Colonn af 48 fots höjd 

med inuti varande Spiral-trappa, så rymlig at man beqvämligen 

kan gå up och ulföre densamma, och äfven tvenrje, icke ovanligt 
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corpulenta personer, kunna gå förbi hvarandra. Capitelets plan, som 

innehåller 64 qvadrat fot, är omgifven med galler för åskådarnes 

säkerhet, och öfverst är et flaggspel anbragt. 

Midsommarsdagen (detta år), H. M. Konungens höga namnsdag, 

hissades första gången den Svenska Flaggan härå, och invigdes den¬ 

na byggnad, hvarvid de i staden varande Subscribenter ti! Colon- 

nen infunno sig på dess plan eller Capitel, och under Flaggans 

svajande, salut med kanonskott och lifliga utrop: Lefve vår älskade 

Konung! drucko II. Maj:ts välgångs-skål, likaledes druckos Skålar 

för det öfriga Kongl. Huset. 

Tvcnne omständigheter hafva bidragit at pryda denna kulle. 

Den första var Hennes Maj:ts DrotLningens hesök derstädes förlidet 

år, för at skåda den stöna utsigten; och derjemte, at denna bergs¬ 

höjd är nästan den betydligaste å Södermalm, med en trädgård 

derå anlagd i Terass-form, med vackra växter, flera driflms och 

orangerier; lemnande en vidsträckt ulsigt åt segelleden. Kär härtil 

kommer at nian numera foeqvämligen kan flytta sig 4$ fot högre 

up för at rimdiomkring se de vackra landskapen och aflägsna vatt¬ 

nen, torde denna utsigt förtjena åskådande. — Ägaren til Ersta lem» 

nar gerna tiitiade härtil då derom tilsäges. 

Så vidt vi hafva oss bekant, är ingen Colonn med den enkel¬ 

het för inre construclionen upförd af trä på et så uphöjdt och fri¬ 

slående ställe, flera hundra fot Öfvcr hafsytan, och redan pröfvad 

genom de starka stormar som i forliden Juli månad inträffade. 

Colonner med Spiral-trappor af sten och metall äro visserligen 

icke något nytt, emedan Romarne redan under Trajani och Anto- 

nini tider upförde sådana såsom segerstoder; — likaså är den stora 

Franska Avniens Colonn i Paris i sednare tider npfördj — men dels 

äro de icke fristående på betydliga höjder, och dels så kostsamma, 

at endast mägtiga nationer kunna åstadkomma dylika,hvarjemte trap¬ 

porna aro högst obeqväma och smala, samt stegen 2 til 3 gånger 

så höga som vanliga trappsteg, hvilket betager hos mången hågen 

a t besöka dess böjd. 

H:r ofverste-Licutenant Blom, redan så fördelagtigt känd genom 

oina flyttbara trähus ooh andra smakfulla byggnader, liar genom 

denna Colonns construetion satt stämpel på djerfheten at el löretag, 

hvari han icke haft någon föregångare inom Fäderneslandet. 

1 
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Om målade glas-fönster, 

IConsten at måla på glas eller egentligen konsten at genom en vis» 

värmegrad införlifva färger med sjelfva glaset, så at de bibehålla 

deras färg-ton och dymedelst blifva transparenta taflor, har af mån¬ 

ga ansetts för förlorad; men förhållandet är ieke så. När smaken 

för hvad vi kalla gölhisk architektur minskades, och , i mån af pro. 

testantismens kringspridande, bruket af taflor i allmänhet i kyrkor¬ 

na försvann, försvunno äfven de målade kyrkofönstren; af denna 

orsak sysselsatte konstnärerne sig nästan icke med deras förfärdi¬ 

gande; men sjelfva konsten har til en del bibehållit sig, livarom 

vittna flera målade glas-fönster i det förra Kejserliga Musés dis 

Monumens Francais, hvilka äro gjorda dels 1730, 17860CI1 1810.— 

Sedan numera den så kallade göthiska smaken i architektur dagli¬ 

gen allt mera kommer i bruk, hafva åter fiere konstnärer arbetat 

i detta slag af målning, och från åtskilliga håll disputeras om åter 

upfinningen deraf* Emedlertid förfärdigas nu såväl i Tyskland som 

Frankrike och England ganska vackra målade glas-fönster, och inom 

vårt fädernesland har nyligen en Svensk, Hrr Professor J. Way > 

upvist prof deraf, sedan han på sin utrikes resa haft tilfälle at i 

London lära sig denna förmenta förlorade konst* — Ilvad Redac- 

tionen haft tilfälle se af Professor Ways arbeten, är ganska vackert 

och i enlighet med de tidehvnrf då glas-målningen florerade och 

öfverallt användes* Vi torde framdeles fä nämna något mera derom, 

men vilja under tiden meddela et kort sammandrag om hvad man 

förstår under benämningen gothisk smak och den derined gemen¬ 

skap ägande målning af glas-fönster. 

Det såkallade göthiska byggnadssättet är egentligen et mauriskt- 

Arabiskt eiler Sarazeniskt. Arabernas och Turkarnas prägtiga pa¬ 

lats, moske'er och boningshus visa ännu användandet deraf. Gö~ 

therne, långt ifrån at skapa och upföra arehitektoniska verk, som 

förutsätta civilisation, kännedom af geometri och praktisk tecken¬ 

konst, förstörde på deras tåg och inkräktingar til större delen livad 

de förefunno. I sjunde seklet hade Sarazenerne, som voro af en ara¬ 

bisk stam, dragit sig til Syrien, efter at hafva antagit Mahomedan- 

ska religionen, och gjorde sig öfverallt fruktade. I spridda horder 

genomsträfvade de Asien, Afrika och en del af Europa. Araberne 

eller Maurerne, sedan de blifvit mästare af Asien och Afrikas nord- 



liga kust, gingo öfver til Europa och utbredde sig i Spanien, hvil- 

let de eröfrade. Här byggde de tempel och Monumenter, hvaraf 

lemningar til en del ännu qvarstå, och på hvilka de satte stämpeln 

af en orientalisk anda och smak, hvilket vi igenfinna i den af oss 

nu såkallade göthiska smaken. Mot dessa folkslag, sedermera kände 

under benämningen af de otrogna, var det som de namnkunniga 

korstågen ägde rum. Efter deras uphörande och vid korsfararnes 

återkomst införde de i Tyskland, Frankrike och England et bygg¬ 

nadssätt som härmade de tempels i hvilka de med så många upoff- 

ringar åter infört Christna Religionens dyrkan och för hvilken d« 

utgjutit sitt blod. (Så hade til exempel Ludvig IX eller helige, sin 

första byggmästare Montreau med sig til Palestina och lät honom 

vid återkomsten upföra åtskilliga kyrkor efter den construction med 

ii vilken han blifvit bekant i Asien). Af detta Arabiska byggnads¬ 

sätt blandadt med den smakens som under Carl den Store utvecklat 

sig, upkom det som vi nu kalla göthiskt; hvars lmfvud-caracter ut¬ 

märker sig: 1:0 genom spetsiga, egg-formiga hvalf och kors-bågar; 

2:0 genom lättheten och djerfheten i höjningen af deras otaligt mån¬ 

ga colonner och deras jemntjockhet i proportionerne; 3:o genom de 

spetsiga, enkla, stundom mångfaldiga förbindningar som hålla do¬ 

mens hvalf, hvilka ömsom nedstiga på colonnen, sluta der, eller 

också hvila på consoler; 4:o genom en ofantlig mangd seulpterade 

ornamenter i relief eller i urhålkningar i oändliga variationer, fö¬ 

reställande plantor eller djur. — Yi gå nu til historien om målad* 

glas-fönster. 

Redan i tredje århundradet, då man först begynte förse kyr¬ 

korna med fönster af glas, nyttjades dertil fargadt glas och detta 

bruk föranledde åter til målningar på glas, ty man gjorde i början 

afdelningar för livarje farg, innan man slutligen kom derhän at på 

glas föreställa historiska föremål. I början färgades glaset i åtskilliga 

nuancer, sönderskärs efter teckningarne i bitar, hvilka sainmanbun- 

des med hly. Dessa fargade glas-bitar ordnades til en tafia på sam¬ 

ma sätt som mosaik, och skuggorna tillädes genom streck med svart 

färg. Härigenom upkom hvad vi kalla glas-målning, eller historiska 

föremåls och prydnaders föreställande i allmänhet, som i synnerhet 

användes til glas-fönstren i kyrkor, och i de rikes slott, hvars första 

tidepunkt väl icke med visshet kan bestämmas, men torde kunna 

hänföras til 6:le eller 7:0c århundradet- 
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Färger ne som användes til glas-målning äro alla metalliske, och 

hafvud-svårigheten vid detta målningssätt består deruti, at vid fär- 

gernes inbrännande i glaset, kunna bestämma den erforderliga vär¬ 

megrad glaset bor äga, på det fargerne icke förlora sig eller erhål¬ 

la genom bränningen en annan nuance än den som är nödvändig, 

eller af konstnären beräknad för det belas harmoni. Det är egentli¬ 

gen detta förfarande som ansetts förloradt och til en del ännu ieke 

blifvit så fullkomligt åter upfunnit, som de äldre glas-fönstren ut¬ 

visa, hvilkas färger äro ibrända alldeles igenom sjelfva glaset, då de 

nyares endast til en del intränga i glaset ifrån den målade sidan. 

(Fortsättning en annan gång.) 

Pl. 35- 
En Göthisk Spis. 

j\j ed anledning af hvad vi nämnt om återuplifvandet af den så- 

kallade götbiska smaken i afehitektur, skulle nödvändigt fuija an¬ 

vändandet och bruket af alla möbler i samma styl och i enlighet 

med byggnaderne. — Väl har man någon gång för contrastens skull 

i en park låtit upföra en liten til sitt yttre utseende tar fl i g bondstu¬ 

ga, hvars inre befunnits i högsta grad elegant och modernt möble¬ 

rad; men om sådant skett för at blott öfverraska och således up- 

fvllt ändamålet, vore det dock et verkligt misstag på smak och 

takt, oin*inan inom et gammalt bibehållit förfadvens slott af 12 el¬ 

ler ihde århundradet, ville bannlysa sådana decorationcr och mö- 
• 

bler som slå i öfverensstäinmeise med det tidebvarfvets. — Tiläfven- 

tyrs är England jemnförelsevis til andra länder, del land der ännu 

de flesta verkligt gaimnel götbiske byggnader bibehållits och under¬ 

hållas r och der egendoms-herren med största omsorg låter göra nya 

möbler i gammal styl; derföre iartnan också i Engelska mode-jour¬ 

naler se de flesta teckningar på göthisk amöblement. Vi hafva re¬ 

dan tilförne yttrat oss oju den uJ\ errenssiämmelse som bör råda i 

de mindre byggningarne som utgöra et helt med den större och dess 

architeklur, vid til fallet då vi lemnade ritningen afen mjölk-kam- 

mare i göthisk styl, *) och det är i anledning af livad ofvan au- 

m) Sa Magasin för Konst Nyheter, och Moder, Första Årgången 3 Häftet Pl. 10. 
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förd t blifvit, som vi härhos lemna teckningen afen Spis, hvilken til 

alla delar är i enlighet med den smak vi kalla gölhisk. 

Nöjet och Kärleken. 
Efter Fransyskan. 

-Amor målas ju med vingar. 

Nöjet också vingar har; 

Hastigt Amor pilen svingar, 

Nöjet gör så alla dar. 

Amor som en blixt försvinner, 

Nöjet flyr ju lika så; 

Kan då någon undra på 

At inan kanske ofta finner 

Vilsetag om dessa två? 

Tjusad mången Yngling tänker 

Al han lyckligt valt och fått 

Amors sköna Gudalott — 

Verkligheten honom skänker 

Nöjets korta villa blott. 

C3J ♦ 

Mode-Nyheter från Paris. 
I föregående Iläftc nämndes at Damerna nyttja underärmar af fisk¬ 

ben , för at bibehålla de såkallade manches ä gigot vid sin yfviga 

form allt ifrån axeln ned til armbågen; men nu harman afven an- 

vär dt gallerverk af fiskben för al at lif och kjortel gifva en behag¬ 

lig böjning i synnerhet så at kjortelvecken mätte falla utatstående 

bakåt. Et sådant gallerverk kallas en Toumure, och består af fisk¬ 

bens spjälor i halfva cirklar horisontell löpande, som korsas af an¬ 

dra perpendiculära. Man har redan exemplar deraf som ganska märk¬ 

bart for ögat til vägabringa denna höfternas infalsning. Vi tyckas ic¬ 

ke vara långt ifrån Styfkjortlarne ! ! — 1 sammanhang härmed bör¬ 

jar et slags klädning ä la Feronniére blifva mycket på modet. Den 

består i et enkelt lif som slutar väl intil kroppen och g ir nästan 

ned på höften. Kjorteln är full med veck rundt omkring, b vartil 

fiskbens-Tournurerne äro alldeles oumbärlige, emedan de hafva den 

förmån at gifva en behaglig mjuk böjning at veka lif vet och bibe- 
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hålla kjortelvecken vid deras form; men det löjliga af denna klädsel 
är, at utlänningen som icke känner våra moder, tror alla våra Da¬ 
mer hafva en helt annan skapnad än andra länders Fruntimmer. — 
Italienska halmhattar betalas med ioo til och med i5o Francs (jo 

til 75 R:dr Sv. B:c,o). De prydas på olika sätt: med eu lång gren af 
Häckrosor (rosier-nymphe), som fästes ytterst til höger på kullen 
Och nästan går rund t omkring hatten; med Grekiska levkojor [gi- 
rofle grecque) utan blommor; detta löfverk nuancerar i tvenne grö¬ 
na färger. — Man kan nästan icke föreställa sig hvilkeu mängd af 
band som erfordras til garnering af en hatt; til hvarje ögla behöfs 
en half aln. — Den grön- gul- och rödspräckliga Amaranthen är den 
tom begagnas på hattar antingen af gaze eller halm, och blandas 
med hvete och gröna rågax jemte hafre strån ; härigenom kommer 
Amarants-blomman i harmoni med de mogna och omogna axen. — De 
modernaste handskar i mindre klädsel äro af svart glansigt skinn, 
utsydda med hvitt, orange eller ponceau silke; men i större klädsel 
alltid hvita eller afen mycket ljus och delicat färg, ehuru äfven 
dä utsydda. 

Herrarnss Skjortkrage är utmed kindbenet afrundad och utsydd 
med tvenne rader efterstyng. De nya hvita vestar äro af hvitt ran¬ 
digt pique'; sjelfva ränderne ganska smala men med mellanrum af 

tum, de äro utan ståndkrage, men med en nedviken, mycket bred 
krage; sjelfva vesten går långt ned på höften. Spetsiga skor blifva 
åter moderna. Til all förmiddags-kiädsel nyttjas skånska Klippings- 
handskar och grå hatt. — En elegant på landet nyttjar så väl til 
middagen eller balen om aftonen, följande klädsel: E11 Frack, an¬ 
tingen blå (bleu-flore) eller kastanie-brun med bred sammetskrage; 
hvit eller gul piqué-vest; hvit halsduk; pantalonger af Engelskt 
irå-tyg, som bör vara mjukt ocli falla väl åt; hvila silkes-strum- 
por (soie ä aötes) med ljusblå kilar; spetsiga skor och grå liatt. 

Pl. 36. 
Mode- Co s ty mer. 

ig. 1. En tyll-mossa (bonnet) garnerad med band. Broderad 
Jaconet-Klädning, hvars lif är hade fram- och bakfore igenknäppt 
med knappar. Hvita handskar och skor. 

Fig. 2. Bäshalms hatt med et slags fjädrar, flätade af silke; 
plumes nouées. Gros de Naples klädning garnerad med tvär-fnllar 
och broderade mellanstycken. (Den nyttjas älven eulört med bro¬ 
kigt broderi i tvenne nuancer i grönt; men då med hvita ärmar.) 
Hvita handskar och bruna snörskor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 1827. 
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N:o X. 

klagas ttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Oetober Månad 1827. 

PI. 3 7- 

Christofer Christian Karsten 
föddes i Ystad, och dog på Drottningholm den 7 Aug. detta år, 

70 år 10 månader och 28 dagar gammal. Redactionen har den til- 

fredsställelsen at härhos kunna lemna hans porträtt i profil, efter 

en contur-teckning af Herr L. H. R.003, som onekligen ganska träffan¬ 

de återger den stora sångarens anletsdrag, ehuru vid yngre år och 

från den tid, då han ännu från scenen som en verklig Orpheus 

förtjuste Publiken i Operan Orphe' och Euridice. — Et ganska vac¬ 

kert porträtt af Karsten (en faee) finnes äfven måladt af Herr Pro¬ 

fessor Sandberg; och til en del har Herr Professor Westin sökt al 

i tvenne taflor, föreställande scener ur Operan Oedipe i Athén, 

(et stycke hvari Karsten var oöfverträfflig ) i Oedipes figur återgif- 

va Karstens porträtt. Dessa Taflor finnas i Herr Expeditions Se- 

cret. Pär Ulmgrens vackra samling. 

Af alla artiklar om Karsten, hvilka i våra Tidningar blifvit 

införda, anse vi den i JNT:o 62 af Granskaren för den 10 Aug. vara 

den bästa och sannaste, hvadan vi också torde få oförändrad åter 

införa den här. ’’Den förlust tonkonstens idkare och vänner här- 

städes gjort, genom Hof-Secreteraren Karstens, den 7 dennes, ti- 

inade död, är ibland dem, som med skäl kunna kallas oei^sättliga. 

En skönare, klarare och starkare karl-röst än Karstens har (man 

kan näslan tryggt väga det uttrycket) Sverige aldrig framalstrat, 

och kanske icke något annat land; och egen i detta fall, var 

han det ännu mera derutinnan, at vid den upnådda höga åldern 

af 70 är, ännu äga qvar nästan hela styrkan, vidden och böjlighe¬ 

ten af denna intagande stämma. Hans väl utarbetade metod såsom 

Fjei de dr gången K 
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sångare röjde också, ehuru den må hända erinrade om den äldre 

skola der han fick sin bildning, en hög grad af konstfärdighet. I- 

från sin första ungdom fästad vid den lyriska scenen, der man än¬ 

nu för fä år tilbaka *), med förtjusning hörde honom, var han 

derjemle icke allenast i allmänhet en ganska god skådespelare i den 

högre Opera-genren, utan jemväl i åtskilliga roller alldeles förträlf- 

lig, til och med oupphinnelig. Dessa stora anleduingar at bekla¬ 

ga hans frånfälle (det man i anseende til hans starka fysik, ännu 

hade trott långt aflägsnadt) ökas ännu mera vid åtankan af hans 

i alla tider förda ordentliga lefnad, samt den goda och värdiga 

conduite, som gjorde honom til en aktad medborgare och allmänt 

afhållen sällskapsman; och länge skola konstens och den goda säll¬ 

skapstonens vänner med saknad minnas den glada boning, der han 

jemväl fick sluta sina dagar i en ansedd reträtt och i et af ingen 

afundadt lugn, mildt förljufvadt af åtankan på den huldrika Ko- 
« 

min g, han derföre hade at tacka. 

m) Vid tilfälle af et fri-spektakel d. 5 Nov. 1821 i anledning af Konung Carl XIII:* 

Staty, som den dagen aftäcktes, hvilket var sista gången då Karsten visade sig 

offentligen i det 'Ihalias tempel, som ban 178a invigde med Atalibas roll i Com 

och Alonzo, som då gafs första gången i den nya Opera-salen. 

Pk 38- 

Ingången til en Parh. 
Jil underordnade detaljer vid försköningen af en Park hor vis¬ 

serligen sjelfva Ingångs-porten; men äfven den bör icke försummas 

eller anses likgilltig, och likafullt finner man den oftast så litet 

svarande til det hela, ja, stundom helt och hållet smaklöst eller 

vårdslöst behandlad. Yi tro derföre göra våra läsare et nöje at i 

denna Planc.he meddela en teckning til en Ingångs-port, eller de- 

Corallon til stora ingången af en Park, som icke blott är vacker i 

ritning på papperet, utan är det äfven i verkligheten, emedan Pic- 

dactionen haft tilfälle se den utförd vid det vackra Slottet Futbus 

på ön Itugen, della lysande men tillika romantiskt täcka ställe, 

som genom dess nuvarande ägare, Fursten Fulbus, inom i5 år 
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blifvit förskönad t, eller snarare förvandladt liksom genom en troll¬ 

kraft, til en liten elegant stad och et med förträffliga och kostba¬ 

la inrättningar försedt saltsjöbad. Men det skulle föra oss för långt 

ifrån ämnet, om vi ville lemna en beskrifning om det vackra Slot¬ 

tet, Stallet och Ridhuset, Bal- och Concert-salen, Spektakelhuset, 

Badhuset jemte alla de öfriga smakfulla byggnader som på en kort 

tid blifvit upförde och befolkade; vi inskränka oss således denna 

gången til närlagda stora Ingång til Parken, som med sjelfva mu¬ 

ren bildar en half-cirkel försedd med bänkar, och upfyller sitt än¬ 

damål at vara passande lil det öfriga, smakfull och elegaut. Man 

har härifrån tillika en skön utsigt åt hafvet, som vid horisonten 

begränsas af Pommerska kusten. En skön och gammal alle' af 

Castanier går härifrån til Slottsplanen och en annan af Popplar 

utgör landsvägen til staden Bergen. 

Lejonet och Räfven. 
Fabel. Öfversättning. 

Den sluga Räfven gick til Lejonet en dag 

Och sade med en låtsad ifver; 

Tortrytelse och nit mig drifver 

At yppa dig et brott af vådligaste slag. 

Jag kan omöjligt längre höra 

Hvad Åsnan strafilöst vågar göra. 

Hur djerfs et så föraktligt djur. 

Af en så låg, så dum natur, 

At dina höga dygder smäda ? 

Hon kallar dig en fal; en oduglig Regent, 

Som lag och rättvisa förvändt. 

Ovärdig at en thron bekläda. 

Jag skulle, säger hon, ej hata en Tyrann! 

Så skamlös uti sina seder. 

Som ej har samvete, ej heder, 

Som ej mitt värde fatta kan , 

Mig ingen rang och ingen syssla lemnar? 

Så talar Åsnan uppenbart. 

Jag hoppas at Ers Höghet hamnar 

En skymf af denna vigt och art; 
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Det kan bli farligt nog och kanske ganska snart. 

Om sådant tal får ta sin fart * 

Åh nej! min kära Räf, det ingen fara äger; 

Jag kan £j skymfad bli af det en Aina sager. 

€i) . . . 

Den döende Lättingen. 

Från Tyskan. 

Geronte, med svag röst, på det sista, 

Brast ut: »Märk väl bur jag vill ha! 

»Med siden fodras skall min kista , 

»På det at jag må ligga bra. 

»Och skulle någon af er klandra 

»Min vilja; så skall den få se 

»Min vålnad, han må hvila , vandra, 

»Sig klockan tolf hvar natt omge.« 

Ack! du var för commod i verlden, 

Tiltalte honom en hans vän ; 

Du kommer ej, om hufvudgärden 

Bj är i lag, til lifs igen. 

Ja, när vi en gång upstå alla. 

Skall säkerligen utan gagn. 

Basunen i d tt öra skalla. 

Om ej vår Herre skickar vagn. 

gt — 

Otn målade glas-fönster. 

(Fortsättning från föregående Klo) 

I FranJtrile ltänner man aPäetta målningssätt icke några äldre 

lemningar som b behållits ända til vår tid,, än de flesta fönster i 
Kyi kan St. Denis i Paris, ur. Xllile århundradet, hvarlii ämnen 

til större delen äro tagna ur Carl den Stores bedrifter, och dem 

Abotten Suger låtit förfärdiga, byars eget porträtt jemväl befluneS 
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bland de målade fönsterrutor i nämnde Kyrka. — Figurerne, före¬ 

ställande Riddarne af Tempelherre-Orden, hvilka finnas på glas¬ 

fönstren i Kyrkan St. Jean de Renneville, vid Evreux i Norman- 

die, äro ostridigt ur Ricliard d’Harcourts tid, bvilken i egenskap 

af Tempelherre byggde denna Kyrka år iiöo och begåfvade hen¬ 

ne rikeligen. Omkring år 1218 hafva många glasmålningar blif- 

vit utförda i Chartres. I XV:de seklet förvärfvade sig Arnold Des- 

moles mycket beröm genom sina glasmålningar, och har efterlem- 

nat många arbeten deraf i Ausch, hufvudstaden i Gascogne. I 

XVI århundradet utmärkte sig synnerligen i delta målningssält 

Clauda och Israel llenriet, (far och son) ; Heron, Lmard och Ma¬ 

il r in jemte några andra. De voro snart sagdt också de siste som 

med betydlig framgång arbetade i denna konst, emedan smaken 

för densamma med början af XVII:de seklet aflog, och såsom of- 

van nämndt är nu först börjats at återuplifvas. 

1 Spanien har glasmålningen varit i llor i XV:de, XVI:de och 

XVII :de århundradet. Konstnärerne, som målat glasfönstren i huf- 

vudkyrkan i Toledo, voro Doljin, Luis, Pedro Bonifacio, Chris- 

tobal, Pablo och tvenne af namnet Pedro. Pablo och Christobal 

voro begge tyskar. Den förre målade glasfönster i Toledos Cathc- 

dralkvrka år i4%- E11 annan mästare, Pedro, var en fransman, 

men bosatte sig i Toledo, der han samma år målat åtskilliga glas¬ 

fönster. I CathedraIkyrkan i Sevilla, med hvars byggande början 

gjordes år i4ui , åro fönstren, h vilkas antal belöper sig til 90, alla 

prydda med prägtiga målningar efter Itafael, Michelangelo, Pelle- 

grino, Tibaldo och Albrecht Durer, utaf en Konstnär med namnet 

Arnao, som erhöll för målningen af hvart fönster en belöning af 

i,oco Ducater, således 90,000 Ducater för liela arbetet. I allmän¬ 

het har Spanien haft många skickliga glasmålare. til. de mest 

kända räknas bland andra: Juan de Oriega, som utförde nagra 

glasmålningar i Cathedralkyrkan i Toledo är i534< Glasmalnin- 

garue i Cathedralkyrkan i Polengia äro af Jorge de Borgna, hvil¬ 

ka fullföljdes efter lians död 1541 af Diego de Satcedo. Charles 

Bruxes, en Flamändare, prydde Calhedralen i Sevilla omkring år 

i558, med en skön glasmålning föreställande Cl»risti upständelse, 

jemte det han renoverade några äldre fönsterrutor i samma Kyrka. 

Olyckligtvis, kom hon i5Ö2 i Inkvisitionens händer. Omkring, år- 
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iSyq prydde Ottavio Valerio fönstren i Malagas Cathedralkyrka 
med smakfulla målningar; och Francisco Herranz som arbetade i 
Segovia, der han 1680 målade många glasfönster, kan anses som 
den siste glasmälaren af förtjenst i Spanien. De sednare underrät¬ 
telser at i Spanien återställa denna konst, äro af år 1778, då en 
viss Don Manuel Mor eno Aparicio i Toledo och Leon, skall hal¬ 
va åstadkommit några mästerliga arbeten i detla slag. 

1 England har i äldre och nyare tider funnits några ypper- 
lige glasmålare. Troligen har man redan i Xll:te sel.let börjat 
måla på några ställen Madonnor i svart. Af dessa svarta Madon¬ 
nor, hvaraf man träffar några til och med i Ryssland, Unnas äfven 
ännu i England; och en af de äldre, som anses äga et oskattbart 
värde, förvaras på et fönster i Sommersetshires Cathedralkyrka. 
År 1318 lät Biskopen Ledred pryda Cathedralkyrkan i Dublin med 
målningar ur Christi pino-historie, ifrån Frälsarens födelse til Dess 
himmelsfärd, för hvilka målningar Påfvens Nuntius år i64j frukt¬ 
löst bjöd 700 pund st., för at få flytta dem til Rom. Det stora 
fönstret mot vester i Yorks Cathedralkvrka ifrån XV:de århundra¬ 
det, måladt af John T/iornton, är ett af de berömdaste mästerstyc¬ 
ken i glasmåleriet. Henrik VII satte mycket värde på detta mäl- 
ningssätt, och lät derföre förse fönstren i Kyrkan i Malvern med 
ytterst kostbara målningar. Bland andra der befintliga jemföres 
yttersta domen med Michel Angelos odödliga arbete i samma ämne. 
Men dessa och många andra prägliga arbeten på andra orter haf- 
va til större delen undergått förstörelse. — Vid slutet af XV:de och 
början af XVhde seklet fortsattes glasmålningen i England icke 
mera med samma ifver som förr; de betydligaste glasmålningar 
kommo ifrån Xederland och voro til äfventyrs de Brittiske konst¬ 
närers enda eftersyn; men i början af XVlltde århundradet var å- 
ter en ny epok i engelska glasmäleriets historie, och i synnerhet 
ifrån i63o, då åtskillige konstnärer upträdde, hvilkas arbeten, af 
större och mindre värde, pryda kyrrkor och andra byggnader. E- 
medlertid blef denna konst tid efter annan åter åsidosatt, så at 
man mot slutet af XVH:de seklet knappast kunde finna någon som 
förstod at uphjelpa de skadade fönsterrutorna. Den förste som åter 
upträdde i England, var Henry Gi/es ifrån York, och hans bästa 
lärling VEill. Erice den äldre, som blef namnkunnig genom en 
Christi födelse, efter en lafla af Thornhill, hvilken fulländades 
1696. Han dog 1622. Jusua och Willm. Erice., Willm. Eeckilt, 
Jarvis, Förrest, Eearson med flera, äro konstnärer af XVlIItde århun¬ 
dradet, hvaraf de tvenne siste isynnerhet äro berömde. Den stör¬ 
ste glasmålaren i nyare tider är Francis Eginton, som dog i8o5 
på sin landtgård Ilandsworth vid Birmingham, och praktiserade 
denna i England åter upblomstrunde konst, til den grad af full¬ 
komlighet dit ingen konstnär löre honom hunnit. Äfven förtjenar 
den kände målaren Benjamin West al nämnas, af hvilken alltse¬ 
dan 1764 et oräkneligt antal dylika arbeten kommit i dagsljuset, 
ljvilka blifvit kända genom de copior i kopparstick som deraf ut¬ 
kommit. West upvisade i Målare-Akademiens Exposition 1799 en 
betydlig hop Cartoner til glasfönsters målningar 1 Cathedralkyrkan 
i Windsor, til et fönster i Paulskyrkan i Birmingham, utförda af 
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Jarvis eller andra hans Elever, hvilka i allmänhet äro de som nu 
förse kyrkorna i England med deras arbeten. 

I Tyskland och i synnerhet i Bajern är glasmålningen ganska 
gammal, och tiläfventyrs är hon af ägta tysk upfinning *), ty hon 
omtalas redan emellan år q83 och iroi, således redan i X:de år¬ 
hundradet, i anledning af de målade glasfönstren i Tergensee, så¬ 
som en af den tidens nyare upfinningar. Som de målade glasfön¬ 
strens primitiva bestämmelse var Kyrkornas prydande, voro också 
Munkarne de enda som i början förfärdigade dem. I JS/iirnberg 

finner man många gamla glasmålningar ur medeltiden. St. Clara 
och Jacobskyrkau derstädes hafva målningar af år 1278 och 1281; 
äfven som man i Lorenz-kyrkan finner förträffliga målade fönster; 
såsom t. ex. historien om Moses underverk, Christi intåg i Jerusa¬ 
lem, Nattvarden, Lidandet på oljeberget och hela passions-histori- 
en föreställd med de lifligaste färger. I Coln hade glasmålningen 
hunnit til stor höjd i XIV:de och XV:de århundradet, i synnerhet 
b vad som angick färgernas rätta användande och compositionen. 
I trenne fönster af colossal storlek i muren som omger Domen, 
strålar hela Christi historie i det skönaste ljus, utmed vapen och 
Riddare i en brinnande färgglans; och dessa målningar halva bi¬ 
behållit sig oförändrade sedan år 1^20. Mot slutet al XV:de och 
början af XVhde århundradet upnådde glasmålningen i Tyskland 
sin högsta grad af full kom Ijghet. I synnerhet pryddes dermed de 
smala fönstren i C horet, som stego til en för ögat nästan omätlig höjd, 
med bilder ur bibliska Historien, som i sin brinnande färgglans ha¬ 
de utseende af brokigt sammansatta Cristaller. Bland några al de 
sedermera berömde glasmålare i Tyskland, men hvilka blifvit långt 
efter deras föregångare, voro Inkan Brecktel död i5ai; SebalcL 
Uirsckvogel död 1089; Georg VBiedman död omkring 1089; Hans 

Ess omkring i5q4, med flera. — Ehuru glasmålningarne ur denna 
per.od, hvad färgernas skönhet och liflighet beträilar, upnådde den 
högsta grad af fullkomlighet hvartil denna konst någonsin hunnit; 
äro likväl de glasmålningar som ända til vår tid finnas b behållne 
i Gouda, de hvilka öfverträffa allt hvad man i det slaget kan få 
se. Bland dessa äro några af .Joackirn Vytenwaels (YVienwael) 
upfinning målade af Adrian G. de Vrye. Åtskilliga äro af Wil¬ 
helm Tibant eller Thibaut i5qq; men begge bröderne Dirck och 
VFouier Crabet öfverträffade alla andra. 

Slutet i nästa N:o. 

*) M:r Lenoir i sin: Tlistoire des Arts en France; »Tdelningen: De In peintur-e 
sur verre, pag. no, bestrider detta, och tror henne vara en Iransysk upfinning. 

— OOOOOOCO———- 

Framsteg i behagsjuhan. 
Jfrån tionde til femtonde året rådfrågar en flicka endast en liten 
spegel; i det tjugonde nöjer hon sig ännu med eu Toilett-spegel; i 
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det tjugufem te naåste hon ha en Vsyché *); För en skönhet om tret¬ 
tiosex år förslå icke de bästa speglar; hon rådfrågar sin Kammar¬ 
jungfrus blickar, och ve dem, om de uttrycka annat än beundran 
och förtjusning. 

Et fruntimmer yttrade för icke längesedan: wförr hade Ilerrar- 
ne sina gifna tyger oeh vära ansågos dä vara för eleganta for dem. 
JVu fodra de sina öfveri'oekar med levantine; deras vestar likna vå¬ 
ra Turbaner; de nyttja mård och chinchilla likasom vi; blommor 
och marabout-fjädrar är det enda vi ännu få hafva i fred.” — 

•) Sa kallas et slags större rörlig spegel på sin fot, för at knnna spegla lie!a 
kroppen. 

Pl. 39- 

Tvenne stolar i göthisk smak. 

J sammanhang med hvad vi nämnt i föregående N:o om göthiska 
stilen, lemna dessa stolar icke någon önskan qvar i anseende til 
det sant vackra och ägta af göthisk smak. 

ÖQQ3QO0OQQ3 

Pl. 4°* 

Mode°Costymer för Damer och Herrar. 

Fig. i. Dans-Costym. (Som de vanlige Bal-Costymer ifrån Paris 
sällan hinna komma til oss förr än närmare dans-terminens slut, 
hafva vi trott, at en dans-costym i början på hösten, skulle vara 
välkommen, .ehuru närlagde egentligen blott kallas: Coslurne de 
bal c/iampétre; men den tyckes likväl vara ganska användbar äf- 
ven på baler sedan den årstiden ingått då man dansar mest). Kläd- 
ning af slätt krusflor (crépe Ii<se) garnerad med rullar och klor af 
utfransade sidensars-band och blonder samt blommor och ax. Hvita 
handskar och skor. 

Fig. 2. Krusflors hatt prydd med trenne Paradisfåglar och 
flors-band. (Tvenne band korsa hvarandra öfverst på kullen och 
.bilda bakföre tvenne dylika öglor som de hvilka ses fram före). 
Barége-klädning garnerad med uddade remsor, broderade med sil¬ 
ke. Lång-shawl af flor. Hvita handskar och skor. 

Figi 3. Grå hatt. Jagt-roek, kallad vesle de chasse, af lialf- 
kläde. Gröna Pan talonger. Gul-bruna Snörstöflar (Soulier-guélres). 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleen, i827* 
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N:o XL 

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

November Månad 1827. 

PI. 41. 

Gustaf JVasci på Rankhyttan. 
(Fortsättning frän N:o VIII.) 

"Vi lemnade Gustaf i skogen på vägen ifrän Räfsnäs til Dalarne, 

ofvergifvenv af sin följeslagare och nödsakad at sjelf föra sitt lilla 

förräd. »Ändteligen anlände han til Falun, Helge Andrese tid 

(i52o). Det var betänkligt at visa sig i den drägt, hans stånd for¬ 

drade. Den lilla skatten, hvilken nyligen frälstes ur röfvarens 

händer, blef honom mera til besvär än gagn, sedan han måste 

gripa til sitt vanliga beskydd, at under bondekläder fördölja sitt 

namn. Han klippte sina hår korta, tog uppå sig en trind hatt, 

och en stackot valmars-tröja. Med yxa uppå axeln, vankade han, 

som de andra drängarne, orten omkring, at söka arbete. En dag 

anlände Herr Gustaf Ericson til en gård, Rankehytta benämnd, 

hvilken en rik bergsman Anders Pehrson innehade. Han tog der 

arbete för dagspenning, och tröskade uti denne mannens lada *) 

Det andra tjenstfolket blef straxt upmärksamt uppå den nykomne 

arbetaren. De funno, vid första umgänget, något högre och äd¬ 

lare, än det de sins emellan voro vane vid. En piga gaf isynner¬ 

het noga aktning uppå denna drängens upförande, och blef varse 

en dyrbar silkeskrage som stuckit sig fram undan räcken. Häraf 

börjades straxt et rygte folk-et emellan, hvilket ändteligen bragtes 

för deras husbonde.» 

Denna Lada blef 1663 af Konung Carl XI efterfrågad, och en penninge-summa 

til dess underhåll förordnad, för hvilken hon som et Rikets monument, årligen 

skulle vidmagthålias För några år sedan har den nuvarande ägaren låtit niåla 

Gustaf I i naturlig storlek i en oljefärgs-tafla, som på stället förvaras. 

Fjerde Argungen. L 
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»Anders Pehrson, nyfiken at blifva underrättad om denna sa¬ 

kens saftimanhang, tager sin förmenta arbetskarl afsides, finner 

rygtet sant; igenkänner Gustaf, sedan den tiden de umgåtts vid A- 

kademien i Upsala. Ilan omfamnar sin vän, och visar honom all 

uprigtig fortrolighet.it 

Pl. 42. 

A tsJiilliga 7/2 o dem a Sym önster. 

Mina 40 är. 

Efter Fransyskan. 

Så oskuldsfull i unga dar 

Af villans höjd jag lycklig var: 

Blott enfald i mitt hjerta bodde, 

Hvarenda vän jag redlig trodde 

Och troheten i flickans spår. 

Jag trodde så — ty jag var tjuge år. 

Jag blef bedragen af dem alla, 

Men jag förlåter dem likväl; 

Erfarenheten ger mig skäl 

At d etta ganska vanligt kalla , 

Och suckande jag ensam går — 

Har ingen vän vid 4° år. 

Så nöjd, jag trodde at jag fått 

Den aliralyckligaste lott, 

Såg verlden på doss vackra sida, 

Ej någon motgång at förbida , 

O h glad i dag liksom i går — 

Man tilbad mig — ty jag var tjuge år. 

Jag sökte dygdens sanna värde 

I ädelmod, 1 hjelpsamhet, 

Försäkrad blef om tacksamhet, 

Om återtjenst; men sotgl gt lärde 

Hur minnet snait hos folk förgår — 

Jag fattig är vid 4<> år. 
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Förtjenuon trodda jag var nog 

För at befordrad bli; jag tog 

Den enklaste och raka vägen 

Och trodde hvar och en benägen 

At gynna den som ätligt går — 

Jag tänkte sa — ty jag var tjuge år. 

Men sedan har jag sett beständigt 

Hur smickret lyckas med sin röle 

Samt at uti belordringsmål 

Intrigen segrade behändigt, 

Och utan syssla än jag slår 

Så ilat och dum vid 40 år. 

Vid morgonrodnans klara dag 

Allt lifvas, allt får nytt behag. 

Och allting ler uti naturen 

Mot rosen nyss i knoppen buren; 

Så underskön, så ny hon står, 

En liflig bild al mina tjnge år. 

Af middags-solen skördad sedan 

Man vårens unga Drottning ser 

Sitt hufvud sorgsen luta ner. 

Och glans och fjäril borta redan. 

Som hon, då lifvets middag slår, 

Jag saknar allt vid 40 år. 

C',1 . . . 

Pl. 43. 

Adress - Kort. 

f denna årgångens V:te Nummer Pl. 19 meddelade vi en Londonsk 

Lotteri Collectörs adress eller egenteligen alfiche, som jemte sitt än¬ 

damål at gifva tilkänna hvarest Herr Collectören bodde, tycktes 

äfven halva det at genom en imaginerad dialog emellan tvenne 

personer, locka til sig köpare och isynnerhet väcka lusten til Lot. 

teri-spelet. Vi lemna i dag tvenne Londonska adress-kort af et an¬ 

nat slag, som utan allt Charlatanen blott upfylla hrad de höra: 

/ 



en anvisning livar säljaren bor; men som genom sitt yttre utmärka 

en prydlighet, stundom en verklig nytta, livarigenom varan blir 

begärligare och hvarom våra säljare i allmänhet ännu icke tyckas 

vara öfvertygade. Ehuru en god vara egentligen icke vinner i iu« 

trinsekt värde genom en yttre polyr eller blott af sjelfva inpack¬ 

ningen; så är det dock nu för tiden en nödvändighet som icke bör 

underlåtas, om varan, lik utländningens, skall bli säljbar. Så til ex. 

händer nu med vårt Norrlands premiedärft, at det upköpes afTy- 

ska lärftshandlare i Bielefeldt, omblekes der, appreteras ånyo och 

säljes åter hit til Sverige under namn af YVahrendorfer och Liele- 

feldter-lärft. Men vi återkomma til Planchen. 

Det första kortet är en Ostron-handlares, Herr Smiths adresskort 

i London, som til sitt yttre har någonting inbjudande, så at man 

nästan icke kan emotstå frestelsen at köpa af hans Hummer, Task- 

kräftor, salta Lax och Osti’on. Huru helt olika är icke sättet hvarpå 

de utbjudas’hos oss? Hummern, rinnande af salt lake, osnyggt 

uplagd på en brädlapp utmed en vägg på jerntorget; Laxen i ärn- 

har kringburen af fula månglerskor — sannerligen de reta icke 

appetiten; och contrasten mellan den Stockholmska Ostronhandla¬ 

ren och livad man med skäl väntar af den Londonska, at dömma 

efter hans adresskort, är anmärkningsvärd, ehuru kanske icke vä- 

sendtligt, men dock föranledd af sjelfva detta kortet. 

Det andra kortet är en Skomakares, Herr John. Itidleys, adress, 

som utmärker sig genom den verkligen nyttiga Instruction som der 

bifogas, livarigenom man undervises at sjelf taga mått til Stöflar 

och Skor, så at man, boende i Ystad eller Torneå, kan fa gjorda 

ett par Stöflar eller skor i London, utan at behöfva någon annan 

confronlation med Skomakaren, än upgiften af sex siffror. Vi äro 

likväl skyldige at anmärka, at detta slags adresser redan i några år 

\aiit bruklige af Kongl. Hof-Skomakaren Carl Klintebcrg, huset 

N:o 3 Q vart. Sparfven vid Norrlandsgatan; men som dels denna 

hans adress ännu är mindre känd, dels den Engelska Instructionen 

är tydligare och bestämdare, hafva vi trott det löna mödan at här 

meddela Ilerr Puidleys adress i Svensk Öfvcrsältning, öfverlemnan- 

dc åt hvar och en af Embetet at deraf draga den fördel som et 

slikt adresskort onekligen skulle medföra, för at sätta sig i coni- 

munication med Laudsorterne. 
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ingtruction 
för Herrar at hunne sjelfva taga mätt til Stöflar 

och Skor, af JOHN R1DLEY, Skomakare &c. 

Villersgatan, Strand. 

LONDON. 

Med en pappers, 

remsa af erforderlig 

längd, tag 1:0 vid¬ 

den öfver Tårna; 2:0 

vidden öfver vristen, 

3:o vidden öfver hä¬ 

len och vristen; 4:o 

vidden öfver vadan; 

5:o benets längd i- 

från hnähandet til 

nederst midt pä hä¬ 

len: 6:0 fotens längd; 

utstiäck den pä en 

lineal, och efterse 

dess hela längd i- 

från hälens yttre ti 

stortåns ytfersta än¬ 

da. Anteckna efter 

tuintal ofvannämn- 

da mätt, såsom ex¬ 

emplet utvisar, och 

måttet är fullslän- 

digt. 

NB. Til skor är 

måttet öfver tårne, 

vristen och fotens 

längd allt livad som 

behöfves. 

Exempel. 

1 öfver 
rårna. a vristen 5 Hälen. 4 Vadan. 

5 Benets 
längd. 

6 Foten. 

9i | W 
, - t 

i5f 16 

O 
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Anmärk livarest de punkterade linierna i a 5 4 5 6 utvisa om 
mattet är taget på vidden omkring eller längden. 

Om glasmålning. 
Slut från N:o X. 

A t i Nedra Saxen glasmålningen ganska länge varit känd, vittna 

de minnesmärken man der funnit. I chorets fönster i Goslar hafva 

de funnits med utsatta årtal af XI och XII århundradet. Dylika 

målningar ur XY århundradet finnas i et til Stiftet Gandersheim 

hörande Kloster Klas, som inrättades 1124? äfvensom bakom alta¬ 

ret i Kyrkan i Lelm nära Königslutter. — At glasmåleriet icke 

heller blifvit fcirsummadt i Schweiz bevisa åtskilliga der ännu be* 
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fintliga glasmålningar. Bland andra får man sc på et fönster i 

clioret i Kyrkan VYnld i Zuricher-kretsen, Kyrkans Stiftare och 

Riddare, Ulric/i von Freudenscharz målad i en knäböjande ställ¬ 

ning med årtalet i3o8. 

Synnerligen vackra äro glasmålningarne i några Nederlnnds 

Kyrkofönster, och åtskillige resande anse dem i Storkyrkan i Ypern, 

helgad åt den Helige Martin, för de vackraste i Europa; men föga 

lära de öfverträ.Ta ofvannämnda i Gouda. Emedlertid hade glas¬ 

målningarne hvarmed Kyrkorna pryddes, efter Reformationen, 

icke någon religiös tendens som förut, utan behagade egenteligen 

endast genom färgernas glans, och som smaken för detta målnings- 

sätt aflog med X VII århundradet, så kan dess återuplifvande i våra 

dagar nästan anses som en ny konst, helst sättet som nu användes, 

at endast på den ena sidan öfverdraga glaset med emalj-färger, 

mycket afviker ifrån det äldre sättet at färga hela massan af glaset. 

Det venst ra ögat. 

En Kalmuckisk berättelse. 

Thn gammal rik man, som lefde skild från verlden, hade trenne 

döttrar, af hvilka den yngsta, Knhtju, lika mycket utmärkte sig 

genom sin skönhet, som genom sitt förstånd. 

Då han en morgon ämnade bege sig til Chanens marknads¬ 

plats för at sälja sin boskap, frågade han sina döttrar livad slags 

skänker de vid hans återkomst önskade. De begge äldsta bådo ho¬ 

nom om grannlåter, men deu sköna och visa Kuhtju svarade, at 

hon icke åstundade någon gåfva, men at hon hade en begäran, 

som skulle blifva svår, ja, til och med farlig för honom at up- 

fylla. Fadren, som älskade henne mer än de begge andra, svor 

at den skulle upfyllas, äfven på bekostnad af hans 1 if. »Om så 

är, svarade Kuhtju: sälj all din boskap, så när som den kortsvan- 

såde oxen, och begär för den Chanens venstra öga.a Den gamle 

förskräcktes; men kom ihåg sin ed, förlitade sig på sin dotters vis¬ 

het och beslöt at upfylla hennes åslundan. 

Han hade sålt all sin boskap; och då man frågade priset på 
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den kortsvansade oxen, svarade lian: Chanens venstra öga. Ryg- 

tet om denna besynnerliga fordran hann snart til Hofmännens ö- 

ron. De afrådde honom från et, mot beherrskaren så föroläm¬ 

pande språk; men när dc sågo at han framhärdade i sin fordran, 

bundo de honom, och förde honom som en vansinnig til Chanen. 

Den gamle mannen kastade sig för hans fotter och tilstod, at han 

sålunda handlat på sin dotters begäran, med hvars afsigt derraed han 

likväl var fullkomligt obekant. Chanen, som förmodade någon 

hemlighet vara förborgad under denna ovanliga begäran, frigjorde 

mannen, med det förbehåll likväl, at han skulle föra sin dotter til 

honom. 

Kuhtju infann sig oeh Chanen frågade henne: »hvarföre gaf 

du din far det updraget at begära mitt venstra öga?<.c 

Derföre, min Furste! a t jag väntade det du, förundrad öfver 

en så besynnerlig begäran, skulle låta kalla mig. 

»Och hvårföre önskade du se mig?« 

För at säga dig en sanning, som är vigtig för dig och ditt 

folk. 

»Nämn den!« 

Furste! svarade Kuhtju, när tvcnne personer i en tvistig sak 

inställa sig hos dig, så står vanligen den rike och förnämare på 

din högra sida, men den fattige och ringe på din venstra. I min 

enslighet har jag förnummit, at du gemenligen gynnar den förnä¬ 

mare och rike. Detla är orsaken hvarföre jag bad min far fordra 

ditt venstra öga; ty det är dig til ingen nytta, emedan du aldrig 

ser den fattige oeh öfvergifue. 

Slut i nästa Nummer. 

Varieteter. 

Den 29 Juni firades i Antwerpen den 25o:de årsdagen af Rubens’ 

födelse 1577, genom en stor harmoni-concert; Rubens’ bröstbild 

kröntes med Eterneller af Målare-Akademiens elever; artilleri-salvor 

och ringning med stora kloekan gåfvo dagens högtidlighet tilkänna. 
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I Paris har nyligen utkommit en bok med följande titel: Vart 
de mettre sti cravate de toutes les manieres connues, par le Ba¬ 
ron Ernile de VEmpesé; med 32 Plancher och författarens porträtt, 
i 18:0, 122 sidor. Samme författare utgaf redan i8a3 en Traité 
des Cravates eller Cravaiina; men tror sig nu hafva lemnat en me¬ 
ra fullständig afhandling i et så vigtigt ämne. Bland de nyare sätt 
lian nu upgifvit at knyta halsduken äro: en cascade (vattenfall), 
en valise (kappsäck), en cocjnille (snäcka), d la Colin, å la pares- 
seuse (lättjefulla), ä Cltalienne (på Italienska) &c . Vi torde fram¬ 
deles komma i tilfälle at meddela några profbitar af detta dassi- 
ska verk. — 

Mode-Costymer för Damer. 
Fig. r. Bonnet af blonder. Klädning kallad Puderkappa (Pei- 
gnoir) af organdy; (egentligen ämnad at begagnas inom en huslig 
krets.) Hvita handskar och skor af samma färg som klädningen. 

Fig. 2. Krusflorshatt prydd med Strussfjädrar, band och blon¬ 
der. (En blonde är draperad bakåt på skärmens högra sida). 
Klädning i likhet med en rock (hvadan den också kallas Robe- 

Redingole) af Gros de JNaples, garnerad med sidensars-fållar som 
gå i zigzag samt bandroser. Hvita handskar och skor. 

Anmälan. 

Denna Månadsskrift kommer äfven at utgifvas nästkommande 
år efter samma plan, under et lika noga iakttagande af samma för¬ 
bindelser och til samma pris som de föregående åren. — Prenu¬ 
meration emottages i Stockholm å de flesta Boklador och i Lands¬ 
orten å alla Post-Contor. — Önskeligt vore at respeelive Prenume¬ 
ranter täcktes göra sina requisitioner inom slutet af Januari månad 
1828, på det uplagans storlek i tid måtte kunna bestämmas, och 
ej den ledsamheten åter inträffa, at Redaetionen icke kunnat up- 
fylla deras önskan hvilka först under förflutne sommar begärt detta 
årets Årgång. 

säsocccooeoo 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, i827* 
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N:o XII. 

iEagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

December Månad 1827. 

Pl. 45. 

General Lafayette. 

Lafayettes namn (säger Lady Morgan) är längesedan helgadt åt 

odödligheten, och hans lefnad är så inväfd i hans Fäderneslands 

Historie, at dess tideböcker måsle först förgås, innan hans rygte 

kan glömmas och hans bedrifter utplånas.tc Men just detta hans 

namns införlifvande med Franska Historiens tideböcker nödgar 

oss at hänvisa läsaren til de åtskilliga lefvernes-beskrifningar öfver 

denna ovanliga man, och inskränka vår upsats til en kort biografi 

som blott chronologiskt uptager de märkvärdigaste epoker af hans 

lefnad. 

Marquis de la Fayette föddes 1707 i en bland de äldsta och 

ädlaste slägler i Auvergne, och blef vid en ålder af 20 är ägare 

til en stor förmögenhet. Vid utbrottet af stridigheterna emellan 

England och Amerika, tog han med enthasiasm Amerikanska Co- 

loniernas parti, och i April 1777 landsteg han i Charles-Town, 

erhöll snart et utmärkt befäl, och var General vid 22 års ålder. 

Efter fredsslutet 1783 återvände han til Frankrike och blef af A- 

deln i sin px-ovins 1789 vald til Deputei’ad vid General-Staternes 

sammankomst. Hans liberala tänkesätt föi’skaffade honom mycken 

popularitet och efter Revolutionens utbx’olt utnämndes han til Chef 

för Parisiska National-Gai-dct. Vid kiögels början 1792 erhöll han 

befälet öfver Ardenner. Armen. Sedan han blifvit öfvertygad , at 

han icke kunde stilla den orkan, som i’asade bland Fi-anska 

folket, ledd af ursinniga Jacobiner, beslöt han at öfvergifva sitt 

otacksamma Fädernesland. Antastad af Östenikiska förposterna , 

ansågs han som Statsfånge och .fördes först til Luxemburg, sedan 

Fjer de Ar gången. M 



til Wesel och Magdeburg ocli slutligen til Olmutz, samt behand¬ 

lades med en oädel hårdhet. I Olmutz sdkle tvenne Amerikanare 

at befna honom ur fängelset; men uphunnen 8 mil ifrån nyss¬ 

nämnde ställe, blef hans öde ännu hårdare. Efter en 5:årig fån¬ 

genskap, erhöll han år 1797, genom Bonaparles föranstaltande, sin 

frihet. lian uppehöll sig en tid i Hamburg och återvände til Frank, 

rike först efter den i8:de Brumaire, men vägrade emottaga alla de 

hedersposter, som Bonaparlc erbjöd honom, och lcfde, allägsnad 

från alla publika befattningar, i stillhet på sitt öfvcrblilna landt- 

gods La Grange i Auvergne. Först i8ij, efter Napoleons åter¬ 

komst från Elba, återinträdde han, för en kort lid, i det offent¬ 

liga lefvernet. Han utnämndes til Deputerad i den af Napoleon 

sammankallade llepresentant-Kam'maren, och blef här, såsom en 

af de fordna frihetens Veteraner, vald til President. Efter Batal¬ 

jen vid Waterloo, var han en ibland dem, som kraftigast motver¬ 

kade IVapoleons vidare usurpationer. Efter andra intagningen af 

Paris drog han sig tilbaka i sitt lugn. Om sommara år 1824 blef 

han högtidligen inbjuden til et besök i Nord-Amerikanska Frisla- 

terne, och hans vistande der liknar et triumftåg. Den yeråvige 

Lafayette har i sista Deputerade Kammaren varit vald til Repre¬ 

sentant och deltagit i dess öfverläggningar. 

Pl. 46. 

Josef säljes af sina bröder til Ism aeliter ne. 

]P öga finnes någon Biblisk berättelse ur G. T. som mera allmänt 

varit föremål för Skalden och Målaren , än historien om Josef, Ja¬ 

kobs son. Bland de förra, har M:r Bitaubé deraf gjort en histo¬ 

risk Roman, och bland de sednarc G. R. Rugendas, Coyprl och 

Rembrandt framställt den i åtskilliga tallor i en hel ordningsföljd, 

af hvilka likväl Rembrandts teckningar af alla kännare anses hafva 

största värdet och mesta originalitet. Af denna Rembrandts serie 

öfver Josefs historie, utförande 10 teckningar, hafva vi valt N:o 

3, hvars ämne igenfås i 1 Mosc-Bok 3y Cap. 2'J—28 versen: » Tå 

» nu Joseph kom til sina bröder, afkiädde the honom hans kior- 
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» tel, med then brokota kiorteln, som lian hade uppå sig. Och 

« togo honom och kastade honom i ena grop: men gropen var 

>> tom, och intet vatn ther uti. Och the satte sig ned til at äta: 

>j l thet hofvo de sina ögon up; och sågo en hop Ismaeliter kom- 

» ma ifrån Gilead med theras Gamelar; the torde kryddor, balsam 

y» och myrrham; oeh foro ned uti Egypten. Tå sade Juda til sina 

i* bröder: Ilvad hjelper thet oss, at vi dräpe vår broder, och för- 

« dölje hans blod? Kommer oeh låter oss sälja honom. Oeh tå de 

» Midianitiske Köpmännen foro ther fram, drogo the honom up af 

>* gropene, och sålde honom the Ismaeliter för tjugo silfvcrpennin- 

» gar; the förde honom in i Egypten, a 

Vi anse för öfverflödigt at säga något om denna composition 

och isynnerhet den djerfhet med hvilken teckningen är utförd; den 

förråder öfverallt det verkliga geniet och en mästares hand, hva¬ 

dan den också lär blifva cn kärkommen bit för alla konstnärer 

och verkliga kännare, ehuru visserligen en del af våra Prenume¬ 

ranter torde icke finna i densamma annat än högst vårdslösa, o- 

fuilkomnade penndrag, som de tro något hvar kunna åstadkomma. 

Pl. 47. 

De bildande konsternas uphof. 

\ i hafva med föresats gifvit denna handteckning et rum genast 

efter Rembrandts, för at tilfredsslälla dem af våra läsare, som en¬ 

ligt en sednare tids smak , älska mer at se en composition utförd 

med mera omsorg och der teckningen ägor correcthel och elegans. 

Det är egentligen Fransmännen och isynnerhet Carl Normand och 

lians efterföljare, som infört delta sätt at i ytterst sorgfälliga con- 

turteckningar återgifva en målad Tafla, och derifrån härleder sig 

de nuvarande Konstnärers mera allmänna bruk, at i hög grad 

vårda handteckningarne til deras compositioner. Begge sätten hafva 

sina förtjenster och svårigheter. — 

llistorie målaren Herr Jakob Lilljedah! har benäget meddelat 

oss närlagda Leckning til en af lionom i olja malad tafla i haif na¬ 

turlig storlek, föreställande: Dibutades* dotter, som afri tar siu ä!- 
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skares skuggbild, för at äga et minne af honom under en förestå¬ 

ende sliljsmässa; och denna kärlekens första ingifvelse liar blifvit 

första anledningen til de bildande konsternas uphof, derigenom at 

flickans far, Krukmakaren Dibutades, tilskapade en bild i lera ef¬ 

ter dotterns teckning på väggen. 

Detta ämne har flerfaldiga gångor varit föremål för Målarens 

behandling, och hvar och en har på olika sätt tänkt sig händel¬ 

sen. Herr Lilljedalil har valt det ögonblick då flickan, sittande på 

sin älsklings eller trolofvades knän, redan nära fulländat tecknin¬ 

gen, och närmare tiikännagifvit, at det är den unga mannens skugg¬ 

bild hon tecknar, derigenom at hon med venstra handen fattar 

honom lätt under kinden, för at dymedelst förekomma hufvudets 

rörelse, på det at skuggan ej måtte förändra sig. Hennes far står 

vid sitt arbetsbord (trefot), upmärksamt betraktande dottrens gö- 

romål, glömmande sin egen sysselsättning, och liksom väckt af en 

ny tanka, hvars utveckling redan hvälfver sig på hans panna* 

Taflans fond föreställer et anspråkslöst rum med här och der up- 

ställda käril i enkel stil , och som hvarje Grekisk Borgare tillika 

var Soldat, åtminstone i krigstid, har Konstnären, efter vår tanka, 

ganska passande visat en sköld och et svärd uphängda i rummet, 

hvilket icke minskar taflans elfekt och ej tyckos öfverskrida grän¬ 

sen af det tilbörliga. 

Iledaclionen har icke varit i tilfälle at se sjclfva taflan, och 

kan således icke lemna någon detaljerad beskrifning öfver sjelfva 

målningssättet; det torde äfven blifva svårt at på beskrifningen af 

en taflas local-farger, göra sig en klar föreställning om densammas 

clair-obscur, luft-perspectiv, hållning och harmoni i det hela; men 
• t 

contur-teckningen har tyckts oss upfylla ändamålet, at visa Måla¬ 

rens val af ämne och det mer eller mindre betydningsfulla i sam¬ 

mansättningen eller compositionen, hvarvid vi ännu vilja anmärka, 

at den starka förkortningen af flickans venstra hand och högra 

fot äro svåra at fördelagtigt utmärkas i en teckning och kunna o- 

möjligen med fördel visas utom i målning, der linear- och luft-per- 

spectivens förenade verkan frambringar den erforderliga illusionen- 
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Deb venstra ögat. 

Slut från föregående Nummer. 

Chanen blef vred öfver flickans dristiga svar och befallte dom¬ 

stolen anställa en undersökning med henne. Sessionen begynte, och 

Presidenten som var den äldste Lama, proponerade at man skulle 

leta ur henne, om hennes besynnerliga upförande härrörde från 

elakhet eller visdom. Man skickade först til Kuhtju en träkubb, 

som var jemnlmggen på alla sidor, och befallte henne utforska 

hvilka sidor voro den öfra och den undra. Kuhtju kastade den i 

vattnet, och då hon såg den undra delen sjunka och den öfra 

hålla sig uppe, var svaret gifvet. 

Härpå skickade man henne tvenne ormar, på det at hon skulle 

afgöra hvilkendera var hanen och hvilkendera honan. Den skarp¬ 

sinniga flickan lade dem på bomull, och då hon såg at den ena 

slog sig i ring, men den andra krälade sin väg, slutade hon deraf 

at den sednare var hanen, den förra honan. 

Nämnde svar öfver ty gad e Domstolen at Kuhtju icke hade för¬ 

olämpat Clianen af elakhet, utan at hennes vishets ingifvelser voro 

en Himlens gåfva; men Chanen tänkte icke så: hans fåfänga var 

förolämpad och han beslöt, at genom frågor förvirra henne, för 

at bevisa det hon icke handlat af vishet. Han befallte derföre, 

at hon skulle föras til honom, och frågade henne: »om man skic¬ 

kar en hop flickor för at plocka äpplen, hvilken af dem samlar 

de flesta?a 

Den, svarade Kuhtju, som icke klifver up i trädet, men stan¬ 

nar nedanföre och upplockar dem som antingen af mognad fallit 

utaf, eller blifvit nedskakade. 

Chanen förde henne til et träsk och frågade: huru man hasti¬ 

gast skulle komma öfver det? Kuhtju svarade: »närmaste vägen är 

at gå omkring det, den längsta at gä öfver dct.w 

Chanen var förlägen öfver det träffande i hennes svar, och då 

han hade funderat en stund, frågade han åter: »hvilket medel är 

det säkraste at göra många men niskors bekantskap ?ic 

At bistå mänga som aro obekanta. 

»Hvilket är det säkraste at alltid föra en dygdig lefnad?« 

At börja dagen med bön och sluta den med en god ger ning- 
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»TTvilken ar verkligt vis?« 

Den som icke sjelf anser sig derfore. 

»Hvilka äro en god qvinnas erforderliga egenskaper ?<.c 

Hon måste vara skön, som en påfågel; stilla, som et lam; 

klok, som en råtta; rättvis, som en trogen spegel; ren, som fjäl¬ 

len på en fisk; sin afldne make måste hon sörja, som en kamel¬ 

hona, och i sitt enkostånd lefva likt en fågel, som förlorat sina 

vingar. 

Chanen var förvånad öfver den sköna Kuhtjus vishet, men 

det grep honom ännu, at hon hade förebrått honom orättvisa, och 

han önskade oafbrutet at komma henne på fall. 

Efter få dagar trodde han sig hafva funnit et medel til sitt 

ändamåls vinnande. Han lät henne ännu en gång komma inför 

sig och bad henne bestämma alla hans skatters verkliga värde. Då 

lofvade han medge, at hon, som en v:s flicka, endast hade halt 

för afsigt at varna honom. 

Knhtju samtyckte, likväl med det villkor, at Chanen under fyra 

dagar lofvade hennes befallningar en oinskränkt lydnad. Hon for¬ 

drade at lian under denna liden ingenting skulle förtära. Sista dagen 

framsatte hon et bord med kraftiga rätter och sade: »tilslå, o Ciian! 

at alla dina skatter icke äro så mycket värde soin denna föda.» 

Chanen blef så träffad af denna anmärknings rigtighet, at han 

medgaf den, erkände Kuhtjiis vishet, förmälde henne med sin son, 

och gaf henne tilslånd at alltid påminna honom om bruket af sitt 

venstra öga. 
- -•'W 

<fi'ersättning. 

j Astrid större sälihet äger 

At skänka åt et dödlgt bröst. .. - r» r 
A» den nruut da flickan säger: 
»Jag älskar dig!” med sagta röst. 
Du hennes b.yga rodnad ser. 
Dess ön nia sii k du hör tilb. ka 
Man sjelfva nöjet vill iörsaka 
Mot hoppet som den stunden ger. 

I detta sköna ögonblick 
Man känslans ömma turar gjuter, 
Säil af ett enda ord, en blick. 
Och lifvets högsta glädje njuter. 
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Mail tystnar tankfull, anar väl 
At man är nöjets himmel nära , 
Men fruktar blyg at den begära 
Fast mau har hoppet i sin själ. 

Men sen nian sagt: jag älskar dig! 

Hvad visheten är svår a t yrka! 
Hur lätt man da kan glömma sig, 
Hur svårt at äga dygdens styrka! 
För Hickan Jättrörd, ung och yr 
Hur olta man den sanning döljer: 
»Da nöjet snart på hoppet följer , 
»Snart kärleken med ledsnad Hyr.« 

San utaf krigets Gud , han väcks 
Ocli lefver allrahelst i striden; 
Af njutningen lians fackla släcks 
Långt snarare än utaf tiden. 
Man häpen ser begärets graf 
Vid gkidjeus rosor, ren förbrända; 
Och uti nöjets famn kanhända 
Man saknar hoppet deintaf. 

Pl. 48- 

Mo cle- Costym er för Da m er. 

!" ig. i. Mode-Co'.ty t/i frän London. Bart liar med flor. Under™ 
klädning af Atlas och sjelfva klädningcn af flor med en bred falbo- 
lan af blonder. Lifvet af rosa-sidensars garneradt med blonder. 
Örhängen af rubiner och perlor. Halskedja af rubiner i antik stil. 
Långshawl af Ba rege. Hvila handskar och skor. 

Fig. 2. Mode-Costym frun Våris. Rishalms-hatt med Struls- 
fjädrar och hand. Klädning af organdy. Lifvet är snörd t baktil 
men slätt, hvaremot kjorteln ar lagd i veck. Ärnaarne kallas ä la 
Marie. Kjortelns nedra garnering består al’ 3:ise rader sädana fål¬ 
lar som ses på ärmarne. Hvila handskar och skor. 

Fig. 3. Bart hur med en Coifyr af idel flors-band, sedd i frän 
tvenne sidor. 

Fig. 4* Rishalms-hatt med marabout fjädrar och hand. 
Fig. 5. Är samma hatt som Fig. 2; men sedd bakifrån. 

:OOCCCOCOC! 

Anmälan. 
Denna Tidningsskrift kommer äfven at utgifvas nästkommande 

år efter samma plan, under et lika noga iakttagande af samma för¬ 
bindelser och til samma pris som de föregående åren. — Prenu¬ 
meration emottages i Stockholm ä de flesta Boklådor och i Lands¬ 
orten å alla Post-Contor. — Önskeligt vore at respective Prenume¬ 
ranter läcktes göra sina requisitioner inom slutet af Januari månad 
1828, på det uplagans storlek i tid måtte kunna bestämmas, oeh 
ej den ledsamheten åter intfäifa, at Redactionen icke kunnat up- 
fyllu deras önskan hvilka först under förflutne sommar begärt detta 
arets Argarig. 
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innehall af fjerde argången. 
Pl. I. Gustaf Wasa hos sin svåger Joachim Brahe . 
— 2. För femtio år sedan. 
—- 3. Hvad gruflig lön för all min ära ! af P. Nordquist. 
— 4- Mode-Costymer för Damer. ..... 
— 5* Notos Botzaris. ... .... 
— 6. Mari* Bebådelse.. 

Manifest utfärdadt af H. M. Kejsarinnan och Drottningen 
De Skönas A. B. C. D. 

— 7. Draperier öfver hvälfda fönsterbågar. . 
Mode-Nyheter från Paris. 

— 8. Mode-Costymer för Damer. .... 
— 9. Utsigt af Angerskleven , i Norige. . . . 
— ro. Eanquieren S. Kothschild i London. , . 
— 11. Ja och Nej. Romance. ..... 

Något om dåliga och goda fernissor på oljefirgs-taflo 
— 12. Mode-Costymer för Damer och Herrar. 
— i3 Grefvinnan de Geniis vid 25 års ålder. . 
— i4- Christina Gyllenstjerna inför Christiern Allegor 
— 15. Tvenne Ultras, tecknade efter-naturen. 

Mode-Nyheter från Paris. 
— iö- Trenne Mode-Costymer för Damer. . 
— 17. Grefvinnan de Geniis vid go års ålder.. 
— 18. Monument öfver Bellman. 
— 19. Sättet at bli fet. ...... 

Apan och Porträttet. — Diorama. 
— ao. Mode-CoJtymer för Damer. .... 
— 21. Louis van Beetlioven. ..... 
— aa. a. Gustaf erhåller på Gripsholm underrättelse om sin faders och svågers tra 

giska död. — b. Moderns bön. 
— 23. Facsimile at et bref ifrån Napoleon til Prinsen af Eckmii! 

Mode-Nyheter från Paris 
— 24. Mode-Costymer och moderna hattar för Damer. . 
— 25. Fredrik August, den förste Konung af Sachsen . . 
— 26. Utsigt af Staden Holmestrand i Norige. . . . 
— *7. Teckningar af Monnier.a . 

Varieteter. — Mode-Nyheter från Paris. 
— 28. Mode-Costymer för Damer och Herrar. . . , 
— 29. Monument öfver K. Gustaf I. på Upsala Slotts borggård 
— 3o. Gustafs tjenare rymmer ifrån honom på vägen til Dalarn 
— 3i> Förskona mig. Allegretto. ..... 

Den lycklige. — Mode-Nyheter från Paris. 
— 52. Mode-Costymer för Damer och Herrar. . . 
— 35. lin Grafvård på Kumla kyrkogård i Nerike. . . 
— 34. Colonnen i Trädgården på Lilla Ersta.. . . 

Oni målade Glas-fönster. 
~ 35. En Göthisk Spis. ....... 

Nöjet och Kärleken. — Mode-Nylieter från Paris. 
— 36. Mode-Costymer. ....... 
— 07. Christofer Christian Karsten. ..... 
— 38. Ingången til en Park. ...... 

Den döende lättingen. — Ommålade Glasfönster. — Främste 
_ 5g, Tvenne Stolar i Göthisk smak. ..... 
— 40. Mode-Costymer för Damer och Herrar. . . . 
— 41, Gustaf Wasa på Rankhyttan. 
— 42. Åtskilliga moderna Symönster. Mina 40 år. 
— 45. Adress-Kort. 

Otn Glasmålning. — Det venstra ögat. — Varieteter 
— 44 Mode-Costymer för Damer. 
— 45. General Lafayette. 
— 46. Josef säljes af sina bröder til Ismaelitiske Köpmän. . 
— 47. De bildande Konsternas uphof. ..... 

Det venstra ögat. Slut från N:o XL — Nöjet och Hoppet 
— 48- Mode-Costymer för Damer. 
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STOCKHOLM, 
Tryckt hos G a iil Deleen, 1827- 
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