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N:o I. 

01 a g a ö t it 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Januari Månad 1828. 

Pl. 1. 

Henri et t e Sontag. 

iVJcdan den förtjenstfulla .sångerskan, Madame Angelhjue Catalani 

forljust hufvudstaden, ocli Iiennes beröm ännu genljuder från alla 

deras munnar som hört henne, samt vår föresats at i denna Tid¬ 

skrift lemna hennes porträtt b!ef tilintetgjord genom tvenne särskil¬ 

ta exemplar deraf i stentryck som genast utkommo; tro vi det vara 

interessant at i det stället meddela porträttet af Mademoiselle Hen- 

riette Sontag, denna unga tyska sångerska, som nu för tiden väcker 

allmän beundran och förtjusning, öfverallt der hon låter höra sig. 

Redan sommarn 1826 gjorde hon en resa til Paris, och våra Tid¬ 
ningar voio upfyllda af det högljudda bifall, liknande en triumff, 

som hon skördade hvarje gång hon visade sig i någon roll på Ita¬ 

lienska Operan; ty hon är äfven en förträfflig skådespelerska. 

M:lle Sontag, Kongl. Preussisk llofsångerska, är på sitt tjugonde 

år, och tillika engagerad vid Königstädter Theater i Berlin, med et 

ganska betydligt appointement. De Tyska Jurnalerne instämma der- 

uti, at hon är utan all arrogance och oaktadt det rika mått af be¬ 

röm och låford hvarmed hon dagligen öfverhopas, utmärker hon 

sig genom sin modesti och anses som et mönster af anspråkslöshet- 

Denna sällsynta “dygd, hos stora talanger, jemte hennes oklanderliga 

vandel, försäkra henne om alla vältänkandes aktning och fredar hen¬ 

ne för det förtal hvarföre hennes likar så ofta äro blottställda. 

M:lle Sontag är för det närvarande på et besök i Paris, der 

man förskottsvis redan täflat och stridit om platser at få höra hen¬ 

ne. J\är hon i October gaf sin afskeds-Concert i Berlin, fick hon 

til och med 3o Ducater sig tilskickade för en enda biljet. TJnder 

Femte Årgången. A 



2, 
vägen, har hon i November vid Hofvcn i Weimar och D arm stad 

låtit höra sig för Storhertigliga familjerne, och i Weimar var hon 

en afton bjuden hos Göthe. I Frankfurt har hon sedermera flera 

gånger upträdt i åtskilliga roller och skördat et rattvist bifall, så¬ 

som Rosini i Barberaren i Sevilla, Desdemona i Othello och Anna 

i hvita frun på Avenel. Hon blef af den talrika Publiken med en- 

thousiasm framkallad, vid hvilket tilfällc den lade en krona af mur- 

grön för hennes fotter. 

Pl. 2. a. 

Gustaf TVasa hos Arendt Pehrson på Ornäs. 

VII. 

(Fortsättning från N:o XI 1827.) 

»Gustaf upmanade Anders Pehrson at taga det betryckta Fäder- 

»neslandets öde sig sil li jer tat. Berättar det förskräckliga blodbad, 

»som i hufvudstaden förelupit, och hvaraf rycktet icke ännu luni- 

»nit up til denna ort. Säger sig vara färdig at stiga fram för den 

»minsta flock, som ville angripa Tyrannen och ber om råd uti dessa 

»hårda omständigheter. Anders Pehrson tordes ej, af fruktan för 

»Christierns onåd, hysa den olycklige Herren uti sitt hus. lian råd - 

»de honom at som oftast ombyta ort, samt at taga sin väg hemligen > 

»än längre up åt bergen, der han kunde blifva bättre förborgad. 

»Gustaf begaf sig således ifrån Rankhyttan, och hade, då han 

»skulle gå öfver en is, som nyss var sammanlupen , sä nära med 

»sitt lif, forspil t Svea Rikets välfärd. Vid färjestaden li vilken är imcl- 

»lan Wika och Tors ångers soknar, föll han ned i vattnet under ar- 

»marne. Han kastade sig snält up tilbaka, och sedan han uti färje- 

»karlens stuga, hade torkat sina kläder, träffade han en annan her- 

»regård kallad Ornäs. 

»Var hjelte var d,bekant på denna ort, och hade deraf så när 

»lakat uti elden. Svinhufvud-slägten, Biskop Ottos i Westerås au- 

»hörige, voro här omkring strödde. Atendt Pehrson (Örneflycht) på 

»Ornäs var förmäld med Biskopens Syster-dotter, Fru Barbro Stigs- 

»dotter. Svärfadreu Slig-Hanson vistades i nejden. Ottos broder 
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»Christoplicr Olofson, hade ibland denna Allmogen stor myndighet. 

»Desse, som de voro af et hus, ty regerades de äfven af enahanda 

»afsigter. Arendt Pehrson tjente uti den yngre Sturens tid, under 

»Gustafs anförande. Fördenskull, då hjelten anlände til dess gård, 

»blef han med all vördnad emottageu. Arendt yttrade stor fägnad 

»at se sin gamla Fältherre, och Gustaf trodde sig vara helt säker 

»om dess förtroende. Han öpnar för denne sitt hjerta och sina tan* 

»kar och upmuntrar honom til biträde. Arendt Pehrson fattar strax 

»de forrädeliga tankar, at sälja denna sin ovärderliga skatt. Hau 

»ställer sig ganska medlidande och lika som toge han den alldra 

»närmaste del i hjeltens olyckor. Utröner alla dess afsigter, gör för- 

»slager oeh angifver sig sjelf at vilja , med allt all vare, arbeta på 

»fortgången deraf. Men under det Gustaf fägnar sig öfver hans be- 

»redvillighet, reser han, såsom at spana oeh utröna grannarnas 

»tankar, i hast, til en af sina vänner Magnus Nilson (Svinhufvud) 

»berättar honom, det han, af en oförmodad lycka, hade fått den 

»så länge eftersökte Christierns fånge i sitt hus, och tänkte oför- 

»dröjligen, at gifva honom an hos Konungens folk. Vinsten dervid 

»voro ansenlig, och faran ej mindre, om man honom länge hyste. 

»Magnus afråder sin vän ifrån en så neslig gerning, och Arendt, 

»missnöjd med svaret, begifver sig ifrån honom, til Konungens Be- 

»fallningstnan, Brun Bengtson på Sätra, anmälandes med stor ny- 

»fikenliet, huruledes Gustaf kommit til honom, yttrat sina tankar 

»om Dala-Allmogens upresande emot Konungen, samt begärt hans 

»biträde. Ilan nämnde derjemte, huruledes han, för omslag skull) 

»bifallit Gustafs förslager; huru Gustaf väntade uti dess hus på god 

»tro, och kunde der utan möda gripas. Om aftonen gjorde dessa 

»sig glade öfver den lycka dem träffat, och rustade sig, at den föl- 

»jande morgonen, tjuge man starka, anfalla honom.» 

Ilerr Ilolmbergsson har i sin composition ganska uttrycksfullt 

upfattat scenen under samtalet emellan Gustaf oeh Arendt Pehrson. 

Gustaf i en frimodig ställning, förklarar sig med värma och efter- 

tryck; Arendt står tankfull, begrundande sin hemliga anläggning, 

fast under et låtsadt deltagande, och Barbro Stigsdotter, upmärk- 

samt hörande på begge, tyckes redan gifva tilkänna sitt deltagande 

under en hemlig aning om hennes mans falskhet af sina yttranden. 

Gomposilionen är enkel och sann. 
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Handteckning af Ehrensvärd, 

jemte hans facsimile. 

H varje skrifven rad, livarje (om äfven värdslöst utförd) teckning 

af Ehrensvärd har alltid et beslämdt värde, såväl i anseende til åsig- 

ten som originaliteten; och det är en vinst för snillet och Konst- 

verlden, hvarje gång någon bit deraf räddas från förgängelsen, och 

kommer i dagsljuset. Vi tro förhållandet vara sådant med närlagda 

Handteckning. 

Ehrensvärd hade en favoril-idee, al Climatet inverkar på 

skönhcts-conturen så väl i allmänhet, som på menniskan enskilt, 

dess figur och dess konstalster. Han återkommer ofta på detta äm¬ 

ne; til ex. »En myra förvillade växten af et inasteträd, et climat 

»stadnade Naturens färdiggörelsc. — Climatet hindrar det vackra i 

»et byggnadssätt. — Vilda och upodlade människor kommer deri- 

»genom at jorden är rund, har flera Climater, och människo-släg- 

»tet är nog starkt at kunna utstå bebg^dem alla; häraf upkommer 

»at det finnes två slags folk til i verlden , nemligen de som lefva i 

»de bästa luftstrecken och blott som människa behöfva sig sjelfva , 

»och de som lefva i sämre climater der alla behöfva hvarandra. — 

»Climatet verkar i synnerhet på smak, det verkar på handverket 

»i Konsterna, det verkar på all ting. — För ct godt öga synes pä 

7>köttet, at physiken måste vara mera satt och mogen på dem som 

»bo söder ut, än norr opp. Det gifves äfven tilkänna på deras växt- 

»Förhållandet emellan lemmarne för at göra en full skapnad, och 

»rörelsen i deras ställning för at göra en expression. — Så magra 

»och så feta finnas icke uti Italien; som i Norden. &c. <Scc. &c.« 

Åt dessa sina reflexioner har Ehrensvärd gifvit luft genom sitt 

*gna sätt, at medelst en carricatur-teckning i denna bilden säga: 

En sådan figur finnes icke i hela Italien. 
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Pl. 3* i Sc 2. 

Ett år af ert ung flickas lefnad. 

Af Författarn til Adolph och Glara, i Tredje Årgången. 

Det gifves epoker i menniskans lefnad, som afgörailiela dess up* 

förande och bestämma hela dess framtid. Man väljer et yrke, kan¬ 

ske dertill föranledd af slägt-förbindelser eller en ögonblickets in- 

gifvelse, kämpar hela sin lefnad dermed, då man kanske varit da¬ 

nad för et annat, inom hvars gebit man kunnat gagna och blifva 

bemärkt; och huru många gånger har icke et misstag i giftermål 

för alltid tilintetgjort de bästa beräkningar, de största förhoppnin¬ 

gar! Vårt öde beror stundom af et ögonblicks känsla, et tycke, en 

svaghet, eller blott en enda glömska af oss sjelfva ; men farligast 

och ofta olijelpliga äro dessa momenter för en ung, oerfaren flicka, 

som med hjertats oskuld, ännu icke känner vcrlden , icke anar for¬ 

sat, och i medvetandet af sin egen rena afsigt icke är bekant med 

obeständigheten af karlarnas tycken, med osäkerheten af deras löf¬ 

ten och eder. Hur många förförelsens olyckliga offer skulle icke 

kunna upräknas. Men vi inskränka oss til blott ett enda exempel, 

hvars historie vi här skola lemna i en fortsatt berättelse, lånad 

ur hvardagslifvet, men tecknad efter naturen , med åsyftning likväl 

af en moralisk tendens, fast utan et för mycket tragiskt slut. 

Clolhilda föddes icke til rikedomar eller en lysande lefnad i 

den högre kretsen. Dotter af en ansedd borgare, erhöll hon en 

vårdad upfostran, passande för hennes stånd, och den grad af bild¬ 

ning som gör hvarje flicka aktad och afhållen. Efter fadenis död, 

utgjorde hon sin mors glädje och stöd genom flit och arbetsamhet, 

så at båda Iefde i et slags välstånd som en liten handel förskaffade 

dem. Vid 18 års ålder med et behagligt utseende och en förträfflig 

växt, hade Clothilda ännu icke erfarit kärlekens välde; ingen yng¬ 

ling hade ännu uteslutande behagat henne, och med en okonstlad 

Sbrglöshet bemötte hon alla med aktning, men med den förbehåll- 

samhet som bär oskuldens prägel och ej är frukten af en rnogep 

öfverläggning eller en följd af erfarenheten. 

Hennes fägring väckte upseende, (och hvilken flicka smickras 

icke deraf?) inen ådrog i»ke i syunerhet den unga Carls blic- 
herjfie 
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kar. Han försummade icke något tilfälle at få se henne, och 

med vördnad för sedligheten åtnöjer han sig med at endast ofta 

upsöka forfemålet for sin tysta beundran. Ilvad hon i början visser¬ 

ligen tog för en tilfällighet, blef snart en vana, och Clothilda 

märkte snart at hon oftare mötte den unga mannen än andra kar¬ 

lar, och nödgades inom sig tilstå at det just icke skedde ogerna, 

helst hans väsen tycktes utvisa så mycken blygsamhet och skick, 

hvarför det icke heller föreföll henne underligt at han en dag tog 

af sig hatten för henne; et höflighetsbevis, hvars motiver man vid 

iB år icke begrundar. 

Carl var några och tjugu år, med vackra kunskaper, med et 

intagande, godt, ehuru något melankoliskt utseende, klädde sig 

med mycken omsorg, samt tycktes på allt sätt tilkännagifva ct stä- 

dadt sätt at vara. Lik alla unga karlar, sökte han behaga könet 

och mötte icke stora svårigheter hos en del deraf; men ledsen yid 

lätta segrar, med den ombytlighet som följer de unga åren, kanske 

äfven en ovillkorlig vördnadsbjudande känsla som oskulden alltid 

ingifver, började han fästa sig vid blott ett enda föremål, den 

vackra Clothilda. Småningom til tog begäret at närmare lära känna 

henne, och med sin känslas liflighet, beslöt han at vid något til* 

fälle komma i samtal med henne. Han kände at Clothilda icke för¬ 

summade högmässan, och han begagnade tilfället at, ehuru vörd- 

nadsfullt, uppehålla henne med några likgilltiga ord: den ovanliga 

händelsen at til talas af en karl r-den hon väl icke kunde anse såsom 

obekant, men som icke genom några brukliga former hade blifvit 

he nne presenterad, väckte mera hennes förundran än egentliga 

misshag; anständigheten och en naturlig känsla af blygsamhet hos 

flickan , sade henne likväl at sättet icke var det rätta, hon yttrade 

det med förundran och värdighet i dc orden: 

Det uf näslnn djerft! 

ech gick in i kyrkan. 

Carl biet försagd; haii fann del otilhörliga i sitt upförande , 

och kunde ej misstaga sig, at Clothilda icke hörde til det slags 

flickor, h\i:ka sjellva gifva anledning at blifva observerade ooh an¬ 

befalla en utmärkelse. Svårigheterne ägga, och sjelfva kärleken 

hai stundom blott motståndet at tacka lör hela sin tilvarelscs ihär¬ 

dighet. Carl skyndade andra dagen at godtgora sin påflugenhet 

A 



derigenom at han genom en betydlig handel med Clotliildas mor 

sökte göra sig bekant, och fortsatte dessa inköp tid efter annan, 

för at tilvinna sig gummans bevågenhet och et oftare tilfälle at få 

tala med Clothilda. Han ansågs derigenom småningom som husets 

bekant ocli vän, och mor och dotter tycktes trifvas i hans sällskap 

och hans städade conversation. På detta sätt utvecklade .vg hos de 

unga et ömsesidigt tycke, som genom kärlekens allmagt tilväxte 

dagligen. 

Carl hade ofta genom blickar yttrat sin tilgifvenhet, stundom 

i allmänna uttryck förklarat en del af sin känsla för Clothilda, 

hvilken sorgfälligt hade undvikit en förklaring, som, ehuru kär för 

hennes hjerta, hon icke trodde sig böra emottaga utan i sin mors 

närvaro och med hennes samtycke. Men tiden segrar äfven öfver 

föresatser, och en ung oskyldig flicka som icke är misstrogen, kan 

icke tänka sig något ondt deri a t hon behagar, och at en kaid 

gerna säger henue det, åtminstone gerna vill veta at han icke är 

likgilltig för henne, helst hon inom sig icke känner något som för¬ 

anleder dertil. Carl har så mycket at säga henne, viss at hon icke 

skall hlifva ond på honom eller ångra en godhet, den enda han 

begär, blott han finge tala ensam med henne; men Clothilda väg¬ 

rar at bevilja et enskilt samtal, i hvilket hon visserligen icke finner 

något ondt, men som man i hennes upfostran afmålat för henne 

illa passande och vådligt, utan at likväl inse hvari vadan består 

at utan vittnen tala med en så anständig yngling, den hon nästan 

dagligen ser hemma. Carl besluter således at genom et bref lätta 

sitt beklämda bröst, utan at likväl våga en uppenbar kärleks-fÖr- 

klaring, och väljer et tilfälle då han viste at Clothilda vanligen 

gick til sin vän och gamla leksyster Amalia. I det Clothilda skulle 

gå in i huset, nalkas han heune i en bedjande ställning, tar hen¬ 

nes hand, lägger sagta brefvet deri under intryck: 

Shall Ni då aldrig låta beveha Er? 

och försvinner. 

Fortsättning e. a. g. 
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Mode-Costym er för Damer och Ilerrar. 

Fig. r. Maskrad-Costym för Damer. Denna Costym är en så- 

kallad Domino Ture af gros de Naples garnerad med sammet och 

vid halsen ihopfast med et spänne eller en a g ra fe. Hufvudbonaden 

består i en Turban med guldperlor. — Ehuru demja Costym icke 

kommit at meddelas förr än Maskraderne denna vinter redan tagit 

sin början, är derigenom ingenting i det hela försummadt, emedan 

den icke så lätt är underkastad modets nycker, ocb således kan 

begagnas när som helst. 

Fig. 2. Mode-Costym från Wien, för Herrar En svart 

filt-hatt. Blå bonjour-rock med slickade ränder kring krage och up- 

slag. Surtout af Drap de Hamiest, (d. ä. et förträffligt klade som 

förfärdigas på K. K. privilegierade fabriken i Namiest) med en en¬ 

kel rad stickning kring krage, upslag och fickloek, men med dub» 

bla rader på ärmarna. Ficklocken äro fodrade med skinn. Svarta 

klädes-pantalonger. 

Anmälan. 
Denna Tidningsskrift kommer äfven at utgifvas innevarande 

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 llesta Boklådor och i Lands¬ 

orten å alla Post-Contor. — Önskeligt vore, at respective Prenume¬ 

ranter täcktes göra sina rekvisitioner inom slutet af Januari månad, 

på det uplagans storlek i tid måtte kunna bestämmas, och ej 

den ledsamheten åter inträffa, at Redactionen icke kunnat up- 

fvlla deras önskan hvilka först under förflutne sommar begärt förra 

årets Årgång. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, iS28. 
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N:o II. 

iflagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Februari Månad 1828. 

Rättelser: i föregående Häfte sidan a raden 5 står: Rosini, läs: Roslne sidan 

raden 50 står: intryck, läs: uttryck. 

Pl. 5- 

Mäster Snitt. 

Carricaturteckning af K — g. 

Den första teckning af Herr K — g som vi Iemnat, var Ärepor¬ 

ten af Fru Lenngren *), och hvad vi redan för sju år sedan yttrade 

om denne Konstälskares fallenhet för behandlingen af dylika äm¬ 

nen, har allt mer och mer manifesterat sig genom de tid efter an¬ 

nan meddelade teckningarne **), som onekligen vittna om et fort¬ 

gående til en högre grad af fullkomlighet deruti, hvilket är gan¬ 

ska märkbart i Höstmarknaden, der teckningen, med samma fria 

hand, är correctare och det hela bättre upfattadt och i samman¬ 

hang med hvartannat. — Af samma beskaffenhet är närlagda, hvars 

ämne äfven är taget utur Äreporten, detta nästan af alla kända hu¬ 

moristiska stycke, hvadan vi också genast öfvergå til en liten ana¬ 

lys af sjelfva Planclicn. 

Tecknaren har i vår tanka lyckligt upfattat scenen: til venster 

(ifrån åskådarn) slår stadens styresman; ganska prydligen utstyrd, 

ger han redan genom sin klädsel tilkänna et visst företräde fram¬ 

för de andra i Rådet, och med sjelfförnöjelse öfver tankan at flytta 

galgen, hvarigenom man kunde . . . tvenne ting 

*) Konst- och Nyliets-Magasinets 

**) iko d:o 

d:o d:o 

Femte di gängen. 

5:dje Årgång. Pl. a och 5. 

4:ae Argång. Pl. io. och 11 & 

4:de Årgången Pl. 53 & 54; 5;te Årgång. Pl. 3S 

B 
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. . . . i denna saken sammanpara: 

Brillera för vår Landshöfding, 

Oeli ändå stadens medel spara. 

Midtemot honom vid andra andan af bordet slår snillet Snitt, han 

.som vida kring liar varit 

Sett Påfvar, Kejsare och allting annat stort, 

Åt många Furstar byxor gjort, 

och tyckes icke litet förnöjd och högfärdig öfver sin tanka och sin 

ritning; en verklig representant af den inbillade förtjenstens dryg- 

het, som lånar sin glans och sitt värde blott af sin sjelfklokhet och 

förtroendet til sin öfverlägsenhet. Näst Borgmästaren, til venster, 

står ortens Pastor, som väl tyckes dia något på mun, men finner 

rådligast at icke yttra sig, då han hör den allmänna rösten vara 

for förslaget. Dcrnäst stå tvenne vise rådmän, som bjuda hvarandra 

snus och utan anmärkning förklarat sig nöjde med projeetet, då 

deremot den ene af de tvenne, dem närmast, tyckes vilja gifva nå¬ 

gra grundeliga yttranden, dem han dock visligen gömmer inom sin 

egen djupsinnighet. Höger om Snitt, något bakåt, stäv en gäspande 

Areopogens ledamot, som säkert infunnit sig i föYsamlingen med 

upsåt at säga ja til hvilket project som helst, och fönnodeligen än¬ 

nu aldrig i något mål varit af en annan tanka än ordföranden, el¬ 

ler satt sitt ut in voto under något utslag. — Mera sjelfstäudig oeh 

tankande förefaller mannen bakom Snitt, som åtminstone viil veta 

sin grannes mening, fÖrmodeligcn en byggmästare, med verkalnen 

under armen, hvilken upmärksamt lyssnar til förslaget under be¬ 

räkningen af vinsten och förtjensten dervid. Den bakom honom 

stående är en mindre betydande både til själ oeh kropp, h vårföre 

lian också visligen hållit sig nära dörren, i grannskapet af den ny¬ 

fikna hopen, som beundrar visheten inom de väggar der domslu¬ 

tens grundlighet uplyser verlden— iKråkvinkel. Bakom Borgmästaren 

har en af juris consulti tagit det kloka partiet at somna, i full för¬ 

tröstan at folk och land, med Guds hjelp, styras honom förutan. 

At Costymerne icke äro nutidens, är ganska rigligt iakttagit, när 

man besinnar at Fru Lenngren skref Äreporten 17^2» 
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Ett år af en ung flickas iefnad. 

(Fortsättning frän PI. 3.) 

Hela detta upträde varade en minut och Jemnade Clolhilda 

icke tid at sansa sig eller fatta något beslut, förr än hon med oro 

och bestörtning kände brefvet i sin hand; hon ville återlemna det, 

men Carl var försvunnen. Det är en ovedersäglig sanning at en an¬ 

ständig, oskyldig llicka alltid med förlägenhet och endast genom en 

öfverraskning cmottar det första brefvet af en karl, ehuru hon 

inom sig redan fattat tycke för honom, och Clothilda i sin första 

förvirring stoppade brefvet i barmen med den föresatsen at oup- 

brutet återlemna det, samt gick in til sin vän och förtrogna. Sam¬ 

talet föll snart på den hyggliga Carl, och begge lätlade at göra 

hans beröm och anse honom för et undantag från hopen af unga 

karlar, som deras mödrar skildrat såsom ulfvar i fårakläder. Han 

sökte inga utsväfvande nöjen, förstörde icke sina penningar på 

Justfarter och värdshus-middagar, han trifdes helst inom deras 

lilla husliga krets; icke trängdes han om söndagarne vid Guds- 

tjenstens slut eller vid bortgåendet från Spektaklet i dörrar och 

gångar, for at med insolence begapa flickor, och aldrig kom et tve¬ 

tydigt ord, et sårande skämt öfver hans läppar. Det vore verk¬ 

ligen en rar yngling med det bästa hjerta. Härom dagen hade 

han begifvit sig ut på en af malmarna för at upsöka en olyck¬ 

lig familj, den han frälste från eländet och förderfvet, men allt i 

tvslhct och utan at berömma sig deraf. De trodde likväl at han 

icke var lycklig, och at han hade en hemlig sorg, livilket hans 

ofta melankoliska utseende tycktes bevittna. — — — 

Amalia. Men månne han icke är kär i dig? 

Clolhilda. Hvad menar du med det? 

Amalia. Hvad jag menar? at han är kär, al han älskar dig. 

Clolhilda. Iivaraf tror du det? 

Amalia. Af allt hvad jag sett och sex*. Har han aldrig sagt dig det ? 

Hilda. Icke så at jag fthstålt det. 

Amalia. Har han aldrig skrifvit dig til? 

Clolhilda. Nej — ja, — väl gaf han mig i dag, just när jag gick 

in til dig, et bref; men jag har icke läst det. 

Amalia. Men det kunde du väl göra, låt se det. 
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Clothilda. Här är det; — men jag tror jag bör lemna det oupbru- 

tit tilbaka. 

Amalia. Men då vet du ju icke livad det innehåller. Kanske är det 

något helt annat. 

Clothilda. Jag vet ieke. — 

Arnalia. Nog kunna vi läsa det; du kan ju sedan lemna det tilbaka 

om du icke tycker om innehållet. Det måtte icke vara farligt! — 

Brefvet bröts, oeh de begge förtrogna ställde sig nära in til h var¬ 

andra, för at gemensamt läsa följande: 

Aktningsvärda Clothilda! 

»Försagd och darrande fattar jag pennan. Jag känner hela våd- 

»ligheten af mitt företag at skrifva til Clothilda. utan at förut haf- 

»va erhållit hennes tillåtelse dertil; jag känner hennes stränga be- 

»grepp om skyldigheter och förhållanden, och jag skulle evigt gö- 

»ra mig förebråelser, om jag på något sätt trodde mig öfverträda 

»de förra eller såra de sednare. Hennes ljusa förstånd, hennes för- 

»träffliga hjerta, skall bedömma mig sådan jag förtjenar blifva del, 

»oeh tryggt vågar jag nalkas henne, förtröstansfullt som menniskan 

»nalkas sin Gud, af hvilken hon väntar tröst och hugsvalelse.» — 

Amalia och Clothilda kunde vid läsandet af denna början icke 

underlåta at så godt som med en röst utropa: 

livad han skrifver väll 

En så oskyldig början förutsatte icke något äfventyrligl at fort¬ 

sätta läsningen, hvårföre naturligtvis flickorna läste vidaie: »Jag 

»hade en syster, (o, at jag förlorat henne!) som hade Clothildas 

»utseende, hennes förstånd, hennes godhet och mildhet, hennes he- 

»la sätt at förtjusa och behaga. Denna för mig evigt oförgätliga sys- 

»ter, var mig tilgifven, icke allenast genom blodsbandet, men äf- 

»ven genom denna hjertats sympati som förljufvar allt, genom den 

»likstämmighet i tycken och böjelser som endast kan göra lilVet be- 

»hagligt, genom detta ömsesidiga meddelande, livarigenom alla lif- 

»vets besvärligheter och motgångar blifva förringade , och alla njut- 

»ningar förstorade. Iion utgjorde mitt lifs hela sällhet; och min 

»tilvarelse tycktes blott utgöra en del af hennes. Ack! hvilka 

»lyckliga, förtroliga stunder har jag ieke tilbragt i hennes um- 

»gänge. Men döden har beröfvat mig henne! ät livem skall jag 



»nu anförtro mig? i hvilkens sköte nedlägga mina bekymmer? hvem 

»delar med mig förtrolighetens ljufva känsla, at med hjertats öp- 

»penhet njuta sjelfva nöjet? hvem varnar, hvem leder mig, såsom 

»hon gjorde, då jag är på vägen at fela? hvem visar mig dygden i 

»en förskönad glans lik en himmel utan moln? O! jag är ensam i 

»verlden, jag är öfvergifven af min skyddsande, min ledsljerna; jag 

»har förlorat min enda vän! — — Glothilda, som dagligen återkal- 

»lar i mitt minne denna älskade syster, hon som liknar, ja, kanske 

»öfverträffar henne i fägring, godhet, dygd, förstånd och qvinnliga 

»fullkomligheter, vill hon förbarma sig öfver en olycklig? vill hon 

»återskänka honom förtroende til menniskor, håg til arbete, känsla 

»för glädje, för ömhet och deltagande? Vill hon blifva hans vän, 

»hans andra syster? — — » 

De begge vännerne funno brefvet charmant och högst rörande* 

icke ett enda ord om karlek — — hvilken sällsamt olycklig karl, 

hvilket mönster af beskedlighet; men hvad han med allt detta är 

beklagansvärd, livad han är olycklig! voro nästan de enda uttryck 

som undföllo dem. 

Amalia. Det är bra stor synd om en så beskedlig karl! 

Clothilda. Ja, det gör mig verkeligen ondt om honom. Men hvad 

kan jag göra ? — 

Amalia. Men, Herre Gud, han begär ju ingenting annat af dig än 

hvad du sak löst kan lofva. 

Clothilda. Tror du at jag kan ersätta allt hvad han förlorat i tin 

syster ? 

Amalia. Hvarföre icke? det måtte dessutom icke vara hvarken 

svårt, eller förbjudit at vara vän af en olycklig. — Du skall väl 

åtminstone svara honom ja eller nej. 

Clothilda. Ja — visst bör jag väl svara, det vore annars rent af 

ohöfligt-men jag vet icke.- 

Amalia. Men låt oss försöka at begynna et svar. 

Vännerna laga skrifdonen i ordning, Glothilda sätter sig, och 

Amalia tar sin plats bakom hennes stol för at följa tankegången af 

hennes svar. När de första orden skola tecknas, vänder Clothilda sig 

med en frågande och forskande blick til sin vän: 

Men, hvad shall jag shrifva? 

Fortsättning c. a. g. 
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pi. 7. 

Bengt Lagman och Sigrid den fagra. 

Romance. 

Bengt Magnusson lefde så sorgfria dar, 
Förmögen och äcl*•*] och prägtig ; 
En broder til Jarlen i Bjelbo lian var. 
Som styrde i Riket allsmägtig. 
Den Jarlen så högsint, sig valt til gemål 
En Drottning från Danmark, kan tänka. 
Och lefde i Bjelbo med pragt och med prål 
Så nöjd med sin Kungliga Enka. 

Herr Bengt, som var Lagman i Östergylln då. 
Helt furstligt på Ulfäsa bodde, 
Och som han var lager och ogift också. 
Kring landet och hofvet man trodde 
At Jarlen hans broder åt lionom sett ut 
En högboren utländsk Furstinna , 
4t ännu föröka den glans han förut 
At Folkung a-ät t en sökt vinna. 

Men Freya så skalkagtig blickade ner , 
Hon skrattar åt Jarlens förslager: 
» Om Birger är mägtig, är jag det långt mer, 
» Hans bror til mm gunstling jag tager. 
» Må Kärlekens blommor hans bana beströ 
» Och myrten bekransa hans hjessa! 
»Jag ger lionom Sigrid, den fagraste mö, 
»Så skön var ej någon Prinsessa.« 

Bengt Lagman den blygsamma Jungfrun snart fann 
Och Sigrid den fagra hon nämdes; 
Och Folkunga-ältlingens stolthet försvann , 
Hans sinne för Kärleken stämdes. 
Han bjöd åt den sköna sin trofasta hand , 
Han bjöd den med älskande hjerta ; 
Och Tärnan hon lofvar med kinden i brand 
Bli huld uti Iröjd och i smärta. 

Snart rygtet til Jarlen i Bjelbo kom fram, 
Fortalet det skyndar så gerna; 
» Min broder är gilt! hnlken harm! hvilken skam! 
» Han agtat den ringaste Tärna. 
» Jag äger en Drottning; min dotter så ung 
»Med iNorges Regent jag förmälde, 
» Och Svenskarne utvalt min son til sin Kung , 
» Hvem vågar väl trotsa mitt välde? « 

Nu skickas til Ulfåsa genast et bud, 
Som gåfva dit skulle lrambäia. 
Från Jarlen en kappa, hvars narrlika skrud 
Han endast på spe vill förära. 
Til hälften den kappan af guldtyg var sydd, 
Af grofvaste vallmar den andra: 
Så brödrens förening försmädligt var tydd, 
Så svägerskans börd han vill klaudra. 

Men Bengt, som blef hvarken försagd eller brydd, 
Pä vallmarets halfva lät fästa 
Juveler och perlor och smycken; så prydd 
llou snart blef förbytt til den bästa. 
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Och kappan lian skickar til Jarlen igen 
Som svar och som tolk af sin mening: 
Och Birger han svor och han hotade än 
A t bryta så neslig förening. 

Han genast lät sadla; på gångarn satt opp, 
Til Ulfåsa ville han rida. 
Af Svenner och Riddare syntes en tropp 
Så frugtansvärd stark vid hans sida. 
När Bengt blef dem varse, hans djerfhet försvann 
Och räddhågan intog hans hjerta, 
Och Sigrid den fagra hon såg på sin man 
Med bälvande ömhet och smärta. 

Nu flydde han genast til närmaste skog. 
Han hade ej tid til at tveka, 
Se’n först med sin maka han öfverlagt nog 
Om sättet at brödren beveka. 
Och Sigrid den fagra hon klädde sig så 
I guldtyg och ädlaste smycke; 
Hon syntes så skön, så förledande då. 
En Drotining i fägring och tycke. 

Och nederst på trappan den fagra nu steg , 
Sitt öga ej vågar uplyfta ; 
Sä blygsam , sä ödmjuk hon rodnande neg 
Och väl kunnat röra en klyfta. 
Och när hon då höjde sin tårfulla blick, 
S im bid om en makes försköning, 
Den vredgade Jarlen ti! hjertal det gick; 
Och verkade nåd och försoning. 

Nan srudsade först — på den fagra han såg, 
Så skön han ej sett någon qvinna, 
Och undrade sjell at sin hämnande håg 
Han kände så hastigt försvinna. 
Nu Jarlen sprang ned utaf gångaren grå 
Som frustande stod nedlör trappan. 
Och Småsvenner höllo i stegbygeln då 
At Jarlen i gyldene kappan 

Hen väldige nalkas så stolt i sitt skick 
Och Sigrid den fagra hon bäfvar; 
Han fäste på henne en mildare blick. 
Och tilgift på *äpparne sväfvar; 
Han famn tog den sköna så smärt och så smal. 
Hon kysMe den darrande Tärna: 
» Och hade min broder ej g/ort detta val, 

- Jag s/elf skulle gjort det sä gerna. « 

Hvad har icke skönhetens allniagt förmått I 
Med Furstar hon segrande skämtar. 
Nu blef det en glädje på Ulläsa Slott, 
Bengt Lagman från skogen man hemtar. 
Med handslag de bröderne helsa hvoranu 
Sä red'igt i ord och i mening, 
Och gäsande mjödet i bägaren ranu 
Åt fira så lycklig förening. 

Ämnet lil denna Romance är tagen ulur var Svenska Ilistorie, 
4)cli i ge n fas nästan ord för ord i Berättelser ur Svensha Historien 
af Atul. Fryxell, andra delen, sidan 4$ Upiysningsvis vilja vi til¬ 
lägga; at Birger Jari, som hade sitt säte eller slott pä Bjelöo, en 



I 

i6 

half mil ifrån Skenninge, var första gången gift med Prinsessan 7/2- 

geborg, som dog ia54, och andra gången med Danska Enkedrott- 
ningen Mechtild. Hans dotter Richissa, var gift med Konung Hå¬ 
kan i Norige. Hansson Waldemar var Konung i Sverige. — Då Bir¬ 
ger Jarls sonson Konung Birger regerade, var Birger Pekrson til 

Finstad Lagman i Upland och mycket ansedd; han blef i andra 

giftet måg til Sigrid den fagra och fick hennes dotter Ingeborg. 
Denna Birger Pehrson til Finstad förde i sitt vapen tvenne feirn- 
vingar, och anses vara Stamfader for Braheska ätten, hvilken fort¬ 
plantades, af hans son Israel, och hvars dotter St. Brita vunnit så 
egen rygtbarhet. — Sigrid den fagra var således Mormor til St. Brita 
och verkelig stammoder för Braheska huset. 

Mode-Castymer för Damer. 

Ingen ny utmärkt Dans-Costym för vintern hafva vi at meddela; 
den seduast från Paris ankomna, är hvad hårklädseln angår, näs¬ 
tan alldeles lik den Gostym vi lemnat i Oetober månad 1827 Pl. 
4o, och hvad kläduingen beträffar, består den i en omkring hela 
iifvet rynkad kjortel med en slät, på snedden tagen garnering kan¬ 
tad med 3 rader sidensars-rullar vid knäet, der några blomsterbu¬ 
ketter rundt omkring äro fastade. Sjelfva tyget är af et nytt slag som 
kallas Palmyrienne, och den derlil nyttjade Palatinen af marabout- 
fjädrar. 

i-1 ig. 1. Mnde-Costym ifrån Wien. Toqtte af flor prydd med Sul¬ 

taner och fjäderbuskar. Kappan, som äfven kallas s21>ifFlfr, är af 
Casimir med en pekesch-krage, den öfriga brämen är af astracan. 
(Dessa kappor göras stundom med vida ärmar, kallade grekiska, el¬ 
ler vanliga trängre ärmar.) Kläduingen för större sällskaper (afhvil¬ 
ken färg som helst) är af marmorerad Gros de Naples med et lif ert 

sc/iall och en garnering af sidensars och Casimir. Hvita handskar 
och skor. 

Fig. 2. Mnde-Costytn från Paris. Sidenxars-hntt garnerad med 
band til hälften af atlas och sammet med en fladdrande fjäder i 
tvenne färger lika med bandens. Kappan är af broderadt Cssimirs- 
kläde fodrad med moire, försedd med tvenne kragar och et slags 
draperi som tjenar til armar. (Detta d. aperi formerar icke bakåt nå¬ 
gon sammanhängande krage, utan är hvart för sig vid axeln och 
sidorna fästsydt, så at ryggen blir obetäckt deraf.J Hvita handskar, 
svarta skor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Cahl Delben, iS‘28- 
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N:o III. 

iH a gast it 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Mars Månad 1828. 

PI. 9. 

Angelique Catalani, 

och 

Ludwig Spohr. 

Et mefallografieradt *) porträtt, (nyligen utkommit i Berlin) af 

Fru Catalani, har synts oss det mest lika af alla dem vi haft til- 

fälle at få se, det i London, 1811, utkomna icke undantagit. B.e- 

dactionen har derföre trott sig skyldig meddela det, då hågkom¬ 

sten af denna namnkunniga sångerskas vistelse i hufvudstaden ännu 

är i färskt minneg och synnerligen, emedan flere af våra läsare i 

Landsorten yttrat den önskan at få se dragen af denna utomordent¬ 

liga Canlatrice, som förvånar i sina offentliga Concerter genom styr¬ 

kan och böjligheten af sin röst, och förtjusar med sin harmoniska, 

enkla säng vid fortepiano, när hon föredrar den obetydligaste folk¬ 

visa hvars nationalitet hon så väl upfattar. Man skulle nästan kun¬ 

na säga at hennes röst är tvåfaldig, eller at hon förenar tvenne rös¬ 

ter i en person: så olik är hon sig i båda ofvannämnda slag, och 

detta gäller til en del om hennes physionomi; ty den är icke det¬ 

samma när hon framträder i en stor Concert framför et Auditorium 

af några tusen personer, och då när hon hemma hos sig jollrar 

▼id sitt fortepiano med et obeskrifligt behag och en sällsynt an¬ 

språkslöshet. 

Alla våra Tidningar hafva omtalat hennes ålder och lefnads- 

omständigheter, at vi icke behÖfva uprepa dem här. 

') Ritnirrg på zink- eller metall-plåtar, i likhet med Lithografi på stenar. 

Femte Argängen. 



Ludwig Spofiss compositioner för violin hafva länge varit kän¬ 

da hos oss; af hans Operor har hi lin til» endast Jessonda varit 

gifven; likväl är nu äfven lians Zemir och Azor under öfversättning 

at framdeles npföras. Alla musikvänner torde gerna emottaga hans 

porträtt, efter et i Leipzig utkommit original som påstås vara likt, 

jemte några underrättelser om denna CompositÖr, som bland sam¬ 

tida väcker så mycken upmärksamhet. 

Spohr är son af en läkare, och föddes 178I i Seesen i Jiiaun- 

schweigska landet. Hans lärare i violin-spelning var den skicklige 

Maucourt. Han kom först som Kammar-Musicus i tjenst hos Hertigen 

af Braunschweig, åtföljde sedan sin andra lärare den ryg t bura Eck 

med hertigligt understöd, på dess resor; 1804 genomreste han en. 

del af Tyskland, upträdde på flera ställen såsom Coneert-spolare, 

och blef i8o5 utnämnd til Goncertirräslare hos Hertigen af Gotha.. 

Sedan den tiden skref han sina flesta musikaliska verk, mesta delen 

instrumental-stycken, nemligen flera Concerter för violin och för 

clarinett; Quartetter och Duos för violin, variationer, Sonater och 

Potpourris med accompagnement af harpa, samt några Simphonier 

och Ouverturer; derefter äfven en samling af utmärkt vackra visor 

med accompagnement af Clavcr; et stort Oratorium, Yttersta do¬ 

men, och sednare sina Operor. — Under sin tjensttid i Gotha gjorde 

han flera resor i Tyskland och kom omkring år 1813 såsom Mu- 

sik-Directör til Wien, der han förblef til 1817, då han med sin hus¬ 

tru, (en stor virtuos på Pedalharpa,) gjorde en resa til Frankrike 

och Italien. Efter sin återkomst ifrån Italien blcf han Musik-Direc- 

tör vid Teatern i Frankfurt am Main. 1819 lemnade han äter denna- 

at begifva sig til London. För det närvarande vistas han i egenskap 

af Kapellmästare i Cassel. 

Omdömet om Spohrs compositioner är deladt; af lians beundra¬ 

re anses lian som den störste af nu Jefvande compositörer, men af 

mera moderata i deras omdömen, göres honom all rättvisa i dess 

intrumentaliska compositioner, dem de anse böra hafva företräde 

framför hans vocala; men begge partierne Öfverensslämma deruti 

it han är lor det närvarande den störste Tyske violinist. 
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Pl. IO, 5 & 6. 

Ett år af en ung flickas lefnad. 

*9 

(Fortsättning från Pl. 6.) 

Amalia fann Clothildas fråga nästan löjlig. Hon beviste tydeligen, 

at då en ung man icke nämner ett enda ord om kärlek; då han 

icke begär annat än at fa ersättning for en förlorad syster; då vo¬ 

re det obeskedligt och icke enligt med Religionens föreskrifter at 

neka honom en begäran, hvarigenom hon icke lofvade annat än 

livad den allmänna mcnnisko-kärlckcu hade rätt at fordra af henne 

så väl som af hvar och en medchristen. Hennes svar vore ganska 

lätt och borde icke utfalla annorlunda än jakande, ehuru under ut¬ 

tryckligt förbehåll at han icke borde missbruka et förtroende, soi* 

af den renaste vänskap och blott af et uprigtigt deltagande skänktes 

honom i hans sörjande belägenhet. 

Det första, det farliga steget var gjordt;.under vänskapens namn 

och i skydd af dess förtroliga fordringar, tilbragte Carl många skö¬ 

na stunder med Clothilda genom utbytet af ömsesidiga känslor. Han 

kallade henne sin syster och hon honom sin vän; och hon kände 

en t i 1 Fred ss tä 11 el se deri at kunna ersätta honom sin förlust. Om hon 

någon gång tilkännagaf sin oro deröfver at hennes mor icke var 

med i förtroendet, viste alltid Carl Jugna henne genom föreställ¬ 

ningar, dels at ålderdomens köld icke vore känslig för idealiska in¬ 

tryck, dels at de endast lifnärdes i ungdomens varma bröst, och at 

tvenne själars harmoni icke vore begriplig för mängden. 

Carl hade ofta omtalat för Clothilda hvilken sällhet det varit 

för honom när han kunnat skänka sin syster något smått lappri på 

hennes namnsdag, eller någon annan infallande fest, och trodde at 

Clothilda icke borde neka honom detsamma vid dylika tilfällen: si- 

daut vore blott et oskyldigt bevis af välvilja och blef derigenom 

endast anspråkslösa minnen af innerlig tilgifvenhet. Clothilda för¬ 

klarade likväl at hon utan sin mors tilstånd och vetskap icke kun¬ 

de mottaga något, och at värdet deraf skulle för henne förringas 

om bon måsto hålla det hemligt. Clothildas namnsdag inföll ock 
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Carl försummade icke, fast under anonymen, lata tilslälla henne, 

genom en okänd person och under hennes moders adress, en kam 

och et hals-smycke; efter et sorgfälligt urval af hvad som var mo¬ 

dernt. Denna grannlagcnhet, om också til en del misstänkt af mo¬ 

dern, hade något ursäktligt, och Clolhilda fick tilstånd at nyttja 

en skänk, som til en del ansågs såsom et artigt sätt afen ung karl 

at betyga sin erkänsla i et hus der han förtroligt umgicks, och der 

han efter råd och lägenhet njöt höfligheter, Clothilda i et lugnt 

medvetande af sin oskuld och tilfredsställd genom sin mors tilstånd 

at få bära dessa prydnader, ensam framför sin toilett-spegel, der 

hon med välbehag försöker dem, utbrister för sig sjelf: 

Han är fur hygglig l 

Ilvar är rågången mellan vänskap och kärlek? Hvem kan ut¬ 

staka gränslinien, och hvar öfvci’skreds den ieke, när tvenne unga 

bjertan öfverlemna sig åt det förtroliga umgänget som icke anar nå¬ 

got ondt, icke kan förutse eller känna följderna? — Sinne, känsla, 

hjerta, allt är i tiltagaude, allt vill utvidgas, andas friare, och verl- 

den är nästan för trång at gifva utrymme åt tvenue känslofulla, un¬ 

ga bröst. Huru mycket mera skulle ieke omkretsen af et litet rum 

synas våra vänner inskränkt, för at njuta all den sällhet en mild 

Försyn tyckes hafva skänkt dem, och huru inbjudande är ieke Guds 

sköna himmel för at dubbelt njuta lifvet och de känslor Naturen 

nedlagt i tvenne likstämmiga själar. Är det dessutom mera vådligt 

at samtala med sin vän under bar himmel, än i et rum Pär en skyd¬ 

dande Allmagt icke allestädes närvarande? 

Carl hade ofta begärt at Clothilda skulle promenera med ho¬ 

nom i parken af en allmän promenad för at i lika förtrolighet nju¬ 

ta Naturen och dess fägring; men Clothilda vägrade, utan misstanka 

på Carls redliga afsigter, men för at ieke vara sin mor olydig. Carl 

förnyade ofta denna begäran, utlät sig i enthusiastiskt beröm om en 

vacker sommar-aftons behag, och bevisade hvad hennes mor an¬ 

gick, at hon ju dagligen lemnade dem ensama i rummet; icke kun¬ 

de sjelfva localen förändra hans upförande, och ieke borde parkens 

pittoreska delar ingifva henne något misstroende. Clolhilda, til en 

del öfvertygad, god och eftcrgifven, lofvade villkorligt at möta Carl 

i parken vid det stora trädet, i fall liou ej, efter mognare öfver 



läggning skulle finna at det icke borde ske. — Carl gick emedlertid 

bittida om af tonen i parken, och satte sig under det stora trädet i en 

otålig längtan efter föremålet for sin kärlek, hvars ankomst han 

mera hoppas än tager for afgjord. Clothilda ser med oro timmen 

nalkas, hon tvekar, öfverlägger, beslutar, tvekar åter, men under 

allt detta tar på sig sin halt och kappa — och innan hon ännu fat¬ 

tat ct afgörande beslut, är hon redan i parken; hon ville vända om, 

men far på afstånd se Carl. Hennes uprigtiga tilgifvenhet och «t 

sorglöst förtroende til hans redlighet, kanske äfven någon egenkär¬ 

lek, förjagade de sista tvifvel; och hon nalkades honom under et 

tyst men tilfredsställande yttrande: 

Han väntade mig. 

Fortsättning e. a. g. 

Harald och Anna. 
Romance. 

Grundad på en sann händelse. 

Den anonyma Författaren som behagat meddela Redactionen denna 

Romance, yttrar blygsamt den önskan, at den måtte få et rum i 

vårt Magasin, om vi anse den äga jörtjenst. Ehuru vi icke tro 

oss äga någon domsrätt i vittra mål, vädja vi dock til vårt Publi- 

cum, i den fulla öfvertygelsen, at det skall dela med oss den rätt¬ 

visa gärd af bifall som detta stycke i flera afseenden fortjenar. Re¬ 

dactionen begagnar detta tilfälle at förklara den okända Författa¬ 

ren sin tacksamhet derföre, och stannar i stor förbindelse hos den¬ 

samme för dess benägna löfte at äfven framdeles vilja hedra vårt 

Magasin med dylika poetiska bidrag. Om vi, förledde dertil af 

handskriften, skulle våga en gissning, at Författaren är et frun¬ 

timmer, hade det för oss varit dubbelt angenämt, at genom dess 

namns utsättande äfven lemna allmänheten tilfälle at få hylla så 

lyckliga poetiska anlag hos en person af det kön, som vi isynner¬ 

het söka behaga och intressera; et ändamål som til en del redan 

vunnits de sednare åren, genom de flerfaidiga bidrag et snillrikt 

fruntimmer under chiJfern (£:;♦,* behagat lemna, hvilkas förtjenst. 

är erkänd. 
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Högt opp i Norden, der dess fjäll, 

Z molnen pannan gömmer, 

Och forsen öfver skroflig häll. 

Sitt klara silfver tömmer; 

Der örnen ibland skrefvor bor 

Och stormens stämma ryter. 

Och genom nattens svarta flor 

Det klara norrsken bryter: 

Der konstlös skön, Naturen står 

I mossbetäckta drägten. 

Och blommorna i hennes här 

Förströs af nordan-flägten: 

Til stridens värn, ti! jordens ans , 

Sitt jernmalm berget räcker, 

Och furars dunkel-gröna krans 

Dess gråa hjessa täcker. 

Se der, de skatter jorden liär 

För sina söner föder ; 

För dem är gåfvan mera kär 

Än guldets pragt i söder. 

De hafva nog med dygd och flit 

Och konsten at umbära. 

Och fast som deras bergs granit 

Är deras tro och ära. 

Och Kärlek sjelf, i varens drägt, 

Bland Jalens sippor sitter, 

Så ljuf, som vestans milda flägt, 

Så glad, som fågelns qvitter. 

Och oskuldsfull, och from, och säll , 

Som i Astreas dagar, 

I bygdens undangömda tjäll, 

Han skipar milda lagar. 

Djupt i en däld, en hydda stod, 

Der, danad af behagen, 

En Hicka lefde, öm och god , 

Med hjertat rent som dagen: 

Dess kind, af helsans rosor full, 

L:kt mi>rgonrodn«’n mytte 

Och hennes rika lockars gull 

Som solens strålar lyste. 

Dess blyga barm , en halsduk grant 

Fördolde undan dagen, 

Der intet spejar-öga hant 

De rundade behagen; 

Och klar och molnfri, himlens bild, 

Stod speglad i dess öga; 

Én ros, hvars skönhet växer vild. 

Hon vissto deraf föga. 

Men bygdens gossar kände den. 

Och deraf verkan röjde; 

Hur mången suck til kärleken, 

För Annas skull de böjde: 

Hur mången sång de diktade 

At Annas skönhet fira 1 

Hur mången ros de plockade 

At hennes lockar sira. 

Men trognast likväl Haralds bröst. 

Af idel kärlek brinner, 

Och Anna , vid bans ömma röst 

Sitt lijerta smälta finner: 

Han är så redlig, käck, och qrick 

Hvar känsla själen hyser, 

Utur hans glada öga* blick 

Med ädel stolthet lyser. 

Han fattig var — dock idoghet 

Ej nånsin bergning tryter; 

Ur klippans barm, med härdighet. 

Han jernets skatter bryter: 

Och Annas minne grufvans skakt 

Förljufvar och förskönar, 

Och återvänd til ljusets trakt,. 

Dess kyss hans möda lönar. 

Snart stunda skall, i festlig glans 

Den glada bröllops-dagen , 

Och Anna flätar ren dess krans, 

Af blygsam fröjd betagen: 

Likt perlor, mäugen glädje-tår, 

Pä bladen tjusfull blänker, 

Och längtansfullt dess bjerta slår, 

Som blott på Harald tänker. 



»Men Harald, sjelf, som väntad ar 

» Hvi dröjer så hans möte? 

» Föir flög han, lika snabb som kär,. 

» latil sin fästmös sköte, 

» Och nu i flera timmar rea 

a Han bidas af sin Anna, 

» Och redan döijes solens sken 

■ Djupt bakom bergets panna,« 

Så klagar hon, och hör hans röst 

I hvarje ljud af viuden, 

Och suckar böja hennes bröst 

Och tårar bada kinden: 

a O Harald! kan din trogna Brud 

»Du öfverge åt smärtan? 

» O! fins i himlen, ej en Gud 

» Som skyddar trogna lijertan? « 

Nej, eder suck, j trogna bröst,. 

Mot höjden fåfängt stiger j 

Vid eder sorgsna klago-röst,. 

Båd’ jord och himmel tiger: 

Förgäfves Anna knähöjd ber, 

Och vrider sina händer, 

Ej himlen til dess sinärta ser, 

Ej Harald återvänder. 

Med halfsläckt blick och rifna hår. 

Hon honom tröstlös söker, 

Men hvart den arma rådvill går. 

Dess oro blott sig öker: 

Ej någon vet uplysning ge 

Om Haralds dunkla öden: 

I grufvans klyftor, hyilande. 

Kanske ban funnit döden. 

Kanske! et hopp är öfrigt än, 

At Annas hjerta stöda; 

Men fåfängt spanar hon sin vän 

Med öm och trägen möda: 

Fast dagen kommer, dagen går, 

Ej Harald synes åter; 

1 verlden, Anna ensam står 

Vid hoppets grift och gråter. 

Som blommans lif blef glädjens kort. 

Och flygtigt liksom vinden, 

lialfbunden brudkrans vissrar bort 

Likt rosen uppå kinden ; 

En vålnad lik, hon blek och vi!d> 

Kring ödemarker irrar , 

Der kärlek under minnets bild , 

Ännu dess själ förvirrar. 

För mängden, smärtan dårskap är 

Och trogen kärlek villa; 

Deu sorg som Annas hjerta tär 

Vill hennes fader stilla: 

» Hvad båtar at din ungdomsdaf 

» I fåfängt qval föröda? 

»Den vän, som du föilorat har, 

» Ej vaknar från de döda. « 

» Och vid sin profning, Gud befallt 

»Oss undergifue blifva, 

b Hans hand , som dig beröfvat allt r 

» Kan allt tilbakagifva. 

»För din förlust, i andra band, 

b Du skall ersättning finna; 

» Mång’ ungersvän begär din hand, 

» Värd at ditt bifall vinna. « — 

» Min hand var Haralds egendom , 

» Den til hans stoft skall höra ; 

»Vårt band ej ödet» stränga dom 

»Förmår tilintetgöra: 

»Hvem jag, en annans maka bli T 

• En ann min ömhet skänka! 

»Nej, evigt trogen, evigt fri , 

» Jag blott är Haralds enka. « — 

Och fåfäng fadrens vilja är, 

Förgäfves älskarn* böner; 

Den tro, hon Harald* minne svär. 

Ej några skiften röner: 

Fast under tidens snabba lopp, 

Dess ungdomsglans försvinner, 

Än i dess bröst, förutan hopp, 

Dock ungdoms-känslau brinner. 

Slutet e. a. 

CCCCCCCCCSää*?*—~~ 
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Pl. II. 
En Glas-Lykta i Göthisk stil. 

Sedan smaken för den såkallade Göthiska architekturen börjat allt 
mera utveckla sig i andra länder, är det tilfredsställande för oss 
Skandinaver, at vi äfven i denna del icke blifva efter vart tide- 
hvarf. Början är gjord och framgången lärer icke uteblifva. I an¬ 
ledning häraf tror Redactionen sig skyldig nämna: at ett af FL K. H. 
Kronprinsens rum å Kongl. Slottet, vid firandet af Carlsdagen den 
28 Jan. d. å., var för tilfallet decoreradt i Göthisk stil. Vi hade 
tiläfventyrs bort lemna en teckning deraf; men som denna deco- 
ration egentligen blott kan anses såsom et försök, utan något strängt 
iakttagande i alla delar af hvad den Göthiska stilen fordrar; sa 
hafva vi hellre valtat, tils vidare, lemna teckningen af en i Göthisk 
stil af Herr Professor Way utförd Glas-lykta *), som vid samma 
tilfallet fanns i ett af Kronprinsens säkallade smårum, samt i an- 
seende til stilen och de derå anbragta glasmålningar, mera be- 
s Läm dt upfyller Göthiska smakens fordringar. 

Vi hafva i förra årgångens g, 10 och 11 häften meddelat en 
utförligare afhandling om glasmålning och målade glasfönster i an¬ 
dra länder, och kunna nu meddela den underrättelsen, at glas¬ 
målningen äfven hos oss vinner framgång, sedan Herr Professor 
Way fått sin apparat i ordning och emottager beställningar deraf 
i olika slag och dimensioner til flerfaldiga behof. 

Hvad ofvannämnde lykta angår, så är den utförd i fyra olika 
färger, hvilkas klarhet och glans icke efterger de äldre och bättre 
glasmålningar. Lyktans form är åttakantig, hvaraf de fyra bredaste 
eller hufvudsidorna äro prydda med Sveriges, Gölhes, Noriges och 
Södermanlands vapen; de fyra smalare sidor äro purpur-röda. 

•j Den är en Julklapp af H. K. H. Kronprinsessan til H. K. H. Kronprinsen. 

w^—OOOOOOOO 

Pl. 12. 
Mode-Costymer för Damer, från London 

och Paris. 

Pig. 1. Mode-Costym från Paris. Baret prydd med band och 
tvenne esprits. Klädning af grenadine garnerad med tyll och si¬ 
densars. Hvita handskar och skor. 

Fig. 2. Bal-Costym ifrån London. Bart hår med et rvnkadt 
tyllstycke och en dyrbar kam i form af et diadeine. Örhängen, 
hals- och armband af Turkoser. Klädning af slätt krusflor garne¬ 
rad med perlor och svarta sidensars-puffar; det i en snibb nedgå¬ 
ende lifvet är orneradt med blonder och sidensars samt dess nedra 
kant med en tyll-remsa. Ilvita handskar och skor. (Stundom äl¬ 
ven skor af samma färg med klädningen). 

s TÖCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, i828- 
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N:o IV. 

Älagastn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

April Månad 1828. 

Ph 13. 

Brun Bengtson och Arendt Pehr son anlän¬ 

da för sent til Ornäs för at fängsla 

Gustaf 

(Fortsättning från N:o I.) 

VII. 

Början af vår Hjeltes anträde til äran var likasom en kedja af 

»olyckor, hvilka hade betagit alla andra mod och magt. Men Him- 

»melen, som så snält kastade dessa profstenar honom i vägen, en- 

»dast at göra honom desto värdigare sitt höga öde, afröjde dem 

»med lika behändighet. — Arendt Pehrsons hustru, Fru Barbro 

»Stigs-dotter *), kände sin mans falskhet, och hade sedt honom 

»då han ifrån Måns JVilson hastade sin egen gård förbi, til Kon- 

»ungens fogde. Hon forstod straxt hvad det ville betyda: rördes 

»af medömkan: gaf Gustaf faran vid handen; lät förse honom med 

»häst och släda, samt rådde honom at ofordröjligen resa sin väg. 

»Detta skedde; och då hennes man, med sitt främmande, om mor- 

»gonen kom tilbaka, at gripa tången, föregafs, det Gustaf redan 

»om natten blifvit saknad, utan at någon kunnat berätta hvart ut 

»han stält sin kosa.» 

Vi hafva redan en gång förut yttrat vår ledsnad deröfver, at 

formatet hindrade oss at af Herr Holmbergsons teckningar kunna 

*) Hon var på mödernet en Svinhufvud. 

Femte Årgången, D 
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lemna några af de större och rikare compositioner, i hvilka hans 

genie fördelagtigast utvecklar sig; det är således med en verklig til* 

fridsställelse som vi i närlagde teckning, (ehuru i en ganska liten 

scala) kunna lemna et prof af hans verkliga fallenhet för gruppe¬ 

ringen och ordnandet af en rikhaltigare composition, som innefattar 

mera lif och rörelse, utan oreda i det hela. 

Fru Barbro Stigs-dotter, i medvetandet af sin sköna gerning, 

står med ädelt lugn, berättande framför den stolte fogden Brun 

Bengtson, med stridsyxan i handen såsom et tecken af öfverbefal; 

närmast honom den vredgade Arendt Pehrsson i en icke militärisk, 

men för årstiden oeh hans yrke som landtman passande costym; 

en Riddare eller väpnare i förgrunden till venster håller förmode- 

ligen Fogdens häst. Dessa personer ådraga sig största upmärk- 

samheten , såsom hufvudföremålet för ämnet och sjelfva handlin¬ 

gen, med hvilken alla de andra synas vara mer och mindre syssel¬ 

satte, utan at något är intrassladt eller icke på sitt rätta ställesom 

med reda kan upfattas och urskiljas. Äfven om man icke läst texten, 

skulle hvarje åskådare genast kunna bedömma, at det här gäller en 

vigtig fråga emellan qvinnan och de trenne henne närmast omgif- 

vande män, hvaraf den bevarade troppen äro underordnade perso¬ 

ner. När vi härtil lägga den correcta teckningen, tro vi oss med 

skäl kunna säga at Herr Holmbergsson genom denna teckning visat 

flera anlag til composition af en tafla. 
Fortsättning e. a. g. 

Pl. I 4« 7 & 8. 

Ett år af en ung flickas lefnad. 

(Fortsättning från Pl. io.) 

Unga, oskyldiga flickor! följen alltid er första tanka, den 

missleder er sällan; men börjen J at begrunda eller afväga skälen 

för eller emot, så frukten at er oskuld och oerfarenhet förleda er 

at fatta et beslut, hvars följder J icke kunnen beräkna. 

Carl var visserligen icke någon studerad elak varelse; han ha¬ 

de icke haft upsåt at förföra en oskyldig flicka; et verkligt tycke, 

en tiltagande kärlek fäste honom uprigtigt vid Clothilda. Under 

Vänskapens namn, hade kärleken bemägtigat sig badas hjertan och 
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de tillstodo det for hvarandra; de voro nog för sig sjelfva och lef- 

de i en Himmel af sällhet och förhoppningar, endast begriplig för 

den som sjelf älskat. Tusen muntliga och skriftliga försäkringar 

hade bekräftat deras eder, och med de Ijufvaste utsigter om en skön 

framtid framflöto deras dagar. Carl togs alltid välvilligt emot af 

Clothildas mor, som äfven gcrna såg den unga mannen, hvilken 

alltid visade så mycken vördnad för gammalt folk, alltid hade nå¬ 

got nytt eller roligt at berätta och förskaffade dessutom huset be¬ 

kantskaper som voro ganska förmånliga i anseende ti1 deras han¬ 

del. Ilon märkte eller låtsade icke märka et ömsesidigt tycke 

emellan de begge unga, och hade för öfrigt sjelf ingen erfarenhet 

af livad en häftig passion vill säga, en passion i hela sin romaneska 

omfattning. Hon kände at giftermålen beslutas i Himmelen, ocn 

at en flicka ieke får någon annan man än den som är henne af 

ödet beskärd; också hade det aldrig fallit henne in at tänka det 

hon kunnat få en annan man än den som genom familje-relationer 

blef hennes, ty hennes salig herr man kände bäst husets affärer och 

viste således bäst hvad som i den vägen borde ske eller icke. 

På de älskandes Himmel upkom emedlertid et moln, som för¬ 

mörkade den ljusa horisont inom hvilken de lefde. Carl nödsaka¬ 

des al på en tid resa bort, och denna skilsmässa kostade många 

bittra tårar. — At skiljas ifrån föremålet af sin första kärlek är 

för tvenne älskande nästan en dödsdom, och mången til döden 

dömd har gått den med mera ståndagtighet til mötes , än älskaren 

en skilsmässa, oaktadt vissheten at innan kort återse sin älskarinna. 

De skönaste löften, de heligaste försäkringar om beständighet, om 

evig trohet blefvo vexlade, och genom Amalias beredvillighet, de 

bästa planer upgjorda om en oafbruten brefvexling under tiden 

Redan långt innan sjelfva dagen til afresan var inne, hade dessa 

hjertrörande omsorger sysselsatt de älskande, och om det stått i 

deras magt förlängt dagens stunder, för at, om möjligt, aflägsna 

det olyckliga ögonblicket, som skulle slita dem från hvarandra; 

men ändtligen inföll stunden då de måste skiljas. Det unga hjer- 

tat öfverväldigas så lätt i sorgens ögonblick, smärtan glömmer et 

decorum, tårar fylla ögat, bröstet vill brista — och Clothilda för 

första gången i famnen på sin Carl förmår blott snyftande fram. 

stamma; 
Älskade vänl 
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Carl försummade icke at slrifva, och hvart bref var et ålerup- 

räknande af hvad han så ofta muntligen sagt; men som för tven- 

lie älskande alltid har nyhetens behag Han återkom, och hvem 

målar deras glädje vid återseendet! Det var som hade de blifvit 

skapade til et nytt lif, en ny njutning af deras egen til varelse. ‘ De 

hade pröfvat hvarandras trohet, nya förhoppningar om deras fram¬ 

tid hade upblomstrat, vissheten om en oskiljagtighet här i lifvet 

tycktes stadgad, öfvermåttet af glädjen at åter trycka hvarandra 

til det klappande hjertat — blef den klippa hvaremot oskulden 

skulle lida skeppsbrott. Öfverraskad af deras känslor, deras ung¬ 

dom, blef et ögonblicks glömska det inotif som för alitid skulle 

förstöra deras sällhet och småningom undergräfva den lycka de 

redan för alltid trodde sig hafva hunnit. 

Dömmen icke för strängt J moralister! — Kaste den den första 

stenen som är fri, sade Frälsaren til det upbragta folket som vil¬ 

le stena en qvinna; och den som står, han akte sig at icke falla! 

Från denna dagen ansågo de älskande sig för evigt förenade 

och endast skapade för hvarandra. Det oskyldiga namnet af sy¬ 

ster måste gifva vika för et mera ömt, mera betydningsfullt: af 

utkorade, lifvets Iedsagarinna, trolofvade brud inför Gud; och i 

dessa ljufva förvillelser tilbragte Carl och Clolhilda gudomliga 

dagar. 

Men hvilken grym nödvändighet tvingar oss att blifva sannin¬ 

gen trogne, och hvarföre kunna vi icke, i trötts af den dagliga 

erfarenheten, här gifva en annan vändning åt vår berättelse, eller 

kasta en slöja öfver de älskandes framtida öden1 Är det då i enlig¬ 

het med Naturens allmänna Jag af en beständig vexling, äfven en 

oundviklig nödvändighet at hjertat skall hafva sin oinbyllighet? 

at allt som haft en början måste hafva et slut? at 

Man häpen ser begärets graf 

Yid glädjens rosor, ren förbrända: 

Och uti nöjets famn kanhända 

Man saknar hoppet derutaf. 

Men försökom icke at utgrunda mennisko-hjertat, berättom 

hvad erfarenheten lär, och döl jom icke at Carl småningom infann 
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sig mera sällan hos Clothilda. Ibland var han hindrad af trägna 

embetsgöromål, af considerationer för förmän och anförvandter 

Stundom måste han göra en resa i angelägenheter som gällde hans 

välfärd, och återkom senare än han ämnat eller lofvat; men allt 

hade så mycken trovärdighet, (och hvad tror icke £n Flicka när 

hennes älskare bedyrar det?) allt föreställdes Clothilda med så 

många yttre bevis af ömhet och kärlek, at hon icke märkte et 

ombyte, som hjertats osladighet redan i sjelfva verket åväga bragt 

och som vidlåder olyckligtvis unga karlar i allmänhet, dem (un¬ 

derligt nog!) verlden lätt förlåter och icke stämplar med allt det 

förakt det förtienar. — Vi vilja icke, vi kunna icke försvara Carls 

upförande; men et annat tycke hade bemägtigat sig honom, den 

häftiga kärleken til Clothilda hade svalnat, och han glömde he¬ 

drens pligter, sina eder och löften. 

Sällan är det qvinnan som först begynner blifva obeständig, 

och aldrig är det en ung, godhjertäd flicka som först bryter sina 

eder och öfverger en älskling, åt den hon öfverlemnat sig och he¬ 

la sin framtids förhoppningar, sitt goda namn och rygte. Clothil¬ 

da såg väl med smärta at Carl icke alldeles mera var densamme, 

men hennes uprigtiga lilgifvenhet kunde icke ana orsaken dertil, 

och hennes hjerta var för godt at vilja bedröfva honom genom fö¬ 

rebråelser; hon ägde ju så många bevis afen oskrymtad kärlek! 

Om hon någon gång sörjde i tysthet öfver hans uteblifvande, tyck¬ 

tes hon sig mångfallt belönt och tröstad när han äter var hos hen¬ 

ne, och hans sällskap förljufvade hennes lif. Men äfven dessa mö¬ 

ten blefvo sällsammare, och ofta bedrogs hon i sitt hopp att fä rå¬ 

ka honom. Otålig, full af längtan gick hon då ut på trappan at 

lyss om han icke skulle komma, bedrogs i sitt hopp af någon 

främmandes förbigång, lyssnade åter, men måste slutligen åter¬ 

vända under et sorgligt utrop af 

Han kommer icke! 

(Fortsättning e. a. g). 



Harald 

I 3org försvann sa månget år, 

Sin lia tiden höjer, 

Och silfverströr dess gyllne hår 

Och hennes panna plöjer: 

Snart vi en sextiåra mö 

Uti skön Anna finna. 

Men oförkyld af åldrens snö. 

Hon än är älskarinna. 

Ännu för Harald hjertat slår. 

Som förr i ungdomsvåren; 

Vid Haralds namn, så mången tår 

An fugtar ögonhåren: 

Hvar dag, hon stadd i bön til Gud, 

Uppå den stunden tänker, 

Då dödens hand, åt trogen Brud, 

Sin Brudgum återskänker. 

»O! om jag på hans graf ändå, 

» Min sista suck fick gjuta ! 

» Hvad tröst, at vid hans sida få 

»Den långa hvilan njuta! 

• Men ack! hans stoft ej fått en sten, 

»Af natt hans öde höljes, 

• Och Anna vet ej hvar hans ben, 

• Hans trogna hjerta doljes « 

Så suckar hon, och tankfull styr 

Sin gång ti! bergets klyfta. 

Der grufvans folk med tyst bestyr 

De tunga bördor lyfta: 

Til okändt djup , de tränga ner, 

Bland malmstycken som rasa; 

Men der, hvad föremål sig ter 

Af undran och af fasa! 

Orörlig, låg mot hällen der, 

En yngling, blicken sluten. 

Och kinden kall och färglös är, 

En bild ur marmorn bruten 

Han liknar — fastän lifvet flytt 

Är lifvets form bevarad 

I anletet, til sten förbytt 

Från dödens fasor sparad. 

och Anna. 
Slut från föregående Nummer. 

Ur grufvans natt, det underting 

Man upp i dagen förer, 

Och utaf folket rundt ikring 

Förundrans rop man hörer: 

Nyfikenheten Annas spär 

Til liket äfven leder! 

Men vid den blick hon derpå slår 

Hon dignar sanslös neder. 

Hans hår, hon hjelpt af qvällens vind, 

Med ömhet för ur pannan; 

Hans kalla händer, mun och kind 

Hon kysser om hvarannan: 

Sin skälfvande och matta arm, 

Ikring hans lif hon sträcker, 

Och lutad mot hans stela barm. 

Med tårar den betäcker: 

»O Harald! Harald, enda vän! 

»O hälft utaf mitt hjerta! 

» Ack öppna ögat en gång än 

» At se dm Annas smärta ; 

» Try«k blott en gång dess vissna hand 

»Ännu emot ditt sköte, 

" At våra själar, ljusets land, 

» Tilsammans glada möte! * 

» O! vittne til den trohet var, 

» Som oförstörd af döden, 

» I Annas hjerta lefvat qvar, 

»Inunder alla öden — 

»Men, ack! du tiger, tiger blott! 

» Kan ej min bön dig hinna 

» I himlen , dit du för mig gått 

* At dygdens sällhet finna?» 

»Der, länge ren du väntat mig; 

» Jag hör din röst mig kalla 

» Från stoftets törnbeströdda stig; 

» De tunga bojor fälla : 

»Så trött af skiften, sorg och år, 

»Kan jag likt Sirneon sluta 

» Med frid min lefnad , sen min tår 

»Jag på ditt stoft fått gjuta.» 



» Nu Tet jag at i (amma graF 

»Vår aska lugn skall hviia, 

» Och själen , öfver tidens haf, 

» En vingad stjeina ila : 

»Ännu en suck, en tår jag ger» 

» Ack! åt vår kärleks minne, 

» Och kysser rörd din mun och ler, 

»Ty mötets stund är inne! » 

På liken af det ömma par. 

Nu mängdens tårar llyta; 

Det band som döden brutit har. 

Skall döden åter knyta: 

Invid sin svarta altarrand, 

Högtidligt han dem viger; 

Hon med sin Harald band i hand 

Som i en brudsäng stigor. 

Och Haralds namn på läppen dör, 

Krampagtigt armen sträckes 

Ikring hans hals — en suck man hör 

Och ögat ©vigt släckes! 

Förkolnadt, invid Haralds bröst 

Är hennes trogna bjerta, 

Men på dess panna , himmelsk tröst 

Förjagar dödens smärta. 

En konstlös sten man uprest har, 

Som deras lott förtäljer; 

Der maoget menlöst dufvopar 

Sin lugna fristad väljer: 
c 

At trohet rummet invigdt är; 

Om, vandrare, ditt sinne 

Ej denna känsla evigt när. 

Från griften du försvinne! 

Men nalkens fritt, j trogna bröst, 

At edra tårar blanda 

Med gräsets dagg, och eder röst 

Med vestanflägtens anda, 

Och minnens under lifvets svall, 

Til tröst mot alla öden, 

At trogen kärlek segra skall 

Til slut också på döden. 

C. A. S. 
Iledactionen torde for sin del få tillägga följande, taget ur 

autentika Handlingar, som tyckas stå i förbindelse, om icke legat 
til grund, för ofvanstående Romance. 

Matts Israelsson mer vanligen Fet-Matts kallad, var 1670 gruf- 
dräng hos en Bergsman på Dikarbacken. Denne grufdräng hade 
detta år i korgen farit ensam ned i grufvan på 82 famnai’s djup, 
från hvilken fard han ej mera återkom. Dödssättet togs för afgjordt; 
men ingen kunde förmoda, at han nära 5o år derefter skulle skåda 
dagen. 1719 fans hans kropp i et med vatten öfvertäckt jord¬ 
ras. Den var då mjuk, samt på intet sätt skadad; men blef snart 
derefter sten-hård. Anletsdragen voro oförställda, således igenkän- 
neliga för kärleken (och blott för den) som troget bevarat minnet. 
Ha ns fästmö ville äfven anstalta om hegrafning, .som dock ej skedde; 
ty Fet-Matts blef insatt i et glasskåp och besågs der af många för¬ 
näme och resande, och under de trettio år han der förvarades, 
undergick han ej den minsta förändring. 

Ändteligen beslöt Bergs-Rätten hegrafning åt Fet-Matts. Ovisst 
h var före: kanske af för mycken samvetsgrannhet; eller märktes 
nyfikenheten vara stillad. Den gick ock för sig med all tilborlig 
sollennite den 21 Dt c. 1749 i Fahlu gamla Kyrka, der han ned- 
saiies i Prosten Helsingii graf. L ktal hölls af Gruf-predikanten 
Hesselius, Samma Auklors grafskrift torde förtjena anföras, helst den 
är kort och innehåller Matts Israelsons Biografi, ehuru ej alldeles 
med Kronologisk rigtighet. 
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Stor-Matts, gruFrans trogne dräng, 
Tjente födan under jorden: 
GrufVan blef hans död och säng; 
Uti viktril lutlagd vorden, 
Efter tre tjog års förlopp, 
Restes upp, vardt åter känder, 
Hård som stenen blef hans kropp, 
Troddes helt til sten förvänder. 
I et glasskåp sattes Matts, 
Sågs af Kungar, Furstar, andra 

Tretti år på samma plats, 
Samt af folk, som vida vandra. 
Denna stenkropp hölls då värd 
Mer an tu«en guld-dukater; 
Ändtlig fick han jordefäid : 
Föga blir han matke-mater. 
Mäster Pehr Helsingii sten 
Skall nu denna stenen gömma; 
Om til aaka bli hans ben 
Det skall efterverlden dömma. 

15- Pl. 
Handteckning af Pehr Nordguist 

Vi lemna här åter en Handteckning af Pehr Nordquist, den en 
af hans elever räddat från förgängelsen och glömskan, och oss be¬ 
näget blifvit meddelad. Den är med mera omsorg utförd än de 
flesta vi förut lem nat, hel och hållen utarbetad med blyerts-penna, 
hvilket, så långt det låter sig göra, blifvit i gravyren efterhärmad. 

Vi kunna icke bestämma om denna scene ti Idragit sig i verk¬ 
ligheten eller blott är el foster af Nordquists fantasi; men at hän¬ 
delsen icke är omöjlig, derom torde väl et och annat exempel kunna 
anföras; emedlertid skola vi försöka at förklara den såsom vi up- 
fattat det hela deraf. — Förmodeligen har Herr Pastorn tagit si g 

det orådet at på gamla dagar gifta sig med en ung flicka, som äger 
en beställsam kusin med h v il ken hon corresponderar i ordets hela 
bemärkelse, likväl under et beskedligt iakttagande af hvad anstän¬ 
digheten fordrar; smekande sin lilla gubbe vid alla til fallen då 
hennes egen fördel gör sådant nödvändigt, hvarigenom äfven deu 
ädla husfriden icke störes. Gubben tyckes också vara nöjd med 
sin lott och myser vänligt och eftergifvande, när den vackra hvita 
handen klappar hans haka, under det den andra, honom ovetande, 
lemnar åt kusin et skriftligt bevis af välvilja och förtroende. Men 
vare härmed huru som helst, och utan mycket hufvudbry om an¬ 
ledningen och resultatet af en dylik smyghandel; så, hvad Herr 
Pastorn angår, står den gamla grundsatsen last; C'est pe.u de c/iose 

quand on le sait, el ce n'est rieri quand on ne le sait pas. 

Pl. 16. 
Mode-Costymer från VKarschau och JdTien, 

ig. i. Polsk Fruntimmers-Costym ifrån Warschau. Bart hår 
pryd t med smala band. Den lilla gröna Douil letten med Herrne- 
lins-krage och bräm kallas Polsk Mnndarine; den räcker endast 
til knäet och nyttjas egentligen blott om förmiddagarne som et 
slags negli ge. Mandarinerne för vintern äro försedde med pelsbräm 
och fodrade med siden; de för sommarn fodras med nettelduk ; i 

allmänhet nyttjas dertil chinesiska tyger. Hvit broderad klädning, 
röda skor. 

Fig. 2. Mode-Cosfyrn för Herrar, ifrån Wien. Et slags 
morgon- eller bonjour-rock, rikt besatt med snören och igenknäppt 
med sleifer, i likhet med hvad Ungrarne i allmänhet nyttja. Grå- 
blå pantalonger af dubbelt casimir til stöflar och sporrar. 

STOCKHOLM, ’ 
Tryckt hos Carl Deleen, ig^S* 
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N:o V 

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

Maj Månad 1828. 

PI. 17. 9&io. 

Ett år af en ung flickas lefnad. 

V 

Forts, från föregående Nummer. 

Flera dagar forflöto, Carl hördes icke ulaf. Clolhilda uttömde 

sig i gissningar öfver orsaken til hans uteblifvande och nedlade i 

Malhildas sköte sin oro och sina bekymmer. De begge vännerna 

afvägde skälen och orsakerna, och funno alltid flera til försvar än 

anklagelse emot Carl. En otrohet å hans sida var nästan icke 

tänkbar, och en ung flicka kan icke gerna föreställa sig at en karl 

skall öfvergifva henne derföre at hon helt och hållet öfverlemnat 

sig och hennes öde åt honom och hans grannlagenhet. Hon kan 

icke tänka sig möjligheten, at lättsinnet hos karlarne skall vara 

priviligieradt at kränka de heligaste rättigheter och förbindelser, 

för at störta henne i et brådjup, hvarur hon aldrig kan räddas, 

och at låta henne så hårdt umgälla et ögonblicks glömska; en 

hängifvenhet som tusen gånger nekad, blifvit tusen gånger begärd, 

och henne atlockad såsom et bevis af en sann och oförändrad kär¬ 

lek. — Ändteligen anländer ett bref ifrån Carl. Det brytes med 

begärlighet, hjertat är redan färdigt at förlåta, man tror sig haf- 

va gjort honom orätt och man läser: 

»Dyrkade Clolhilda! 

»Mitt rena upsåt, min uprigtighet tillåta mig icke längre at 

»dölja för Dig en händelse, den jag sjelf icke vågat at munteligen 

»framföra. Du vet at jag älskat Dig öfver allt i verlden, at jag 

Femte Årgången. E 
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»lefvat i den stöna förhoppningen at en gäng trycka Dig som ma- 

»ka til mitt hjerta; Du känner at jag, til en del, fruglade at ieke 

»dertil erhålla min fars samtycke. Denna frugtan har, ty värr, be- 

»sannat sig, och hans obevekliga, hårda sinne skulle fåfängt be- 

»stormas med böner och föreställningar af alla slag. Jag har måst 

»taga et afgörande steg at tilfredsställa honom, ty han är dock min 

»far, och jag har lofvat at öfvergifva en ort der han icke längre 

»vill a t jag skall vistas. Mina stränga begrepp ora sonlig lydnad 

»hafva tvingat mig til hvad jag gjort, och jag hoppas Du icke 

»fördömmer mig derföre. Ja, Clothilda, vi måste skiijas, vi må- 

»ste icke mera återse hvarandra! Det kostar på mig at säga Dig 

»det; men nöden har ingen lag, och det til hör den förståndiga 

^menniskan at med resignation foga sig efter ödets skickelsc. — 

»Farväl då, Du som jag älskat sa innerligen, Dig som jag lilbedt 

»af allt mitt hjerta. När Du får delta bref, är jag redan rest för 

»at icke mera återse Dig. Lef lycklig, så lycklig som Du förtjenar 

»at vara det, och glöm den som älskat Dig. Farväl! — » 
* 

Clothilda förmådde knappt sluta läsningen — öfverväldigad af 

sitt ödes hårda slag, af sin smärta utropar hon med matt röst: 

Han är rest! 

och faller afdånad i sin väns armar. 

Olyckliga Clothilda! Du vaknar ur din dvala, icke til nöjen 

och et nytt njutande af lifvets sköna vår och Naturen; du vaknar 

för at dubbelt känna hela grymheten af ditt öde. Med dina sin¬ 

nens bruk återfår du hela tyngden af din smärta, hela vissheten 

af din förlust. Han är rest, äro de första ord som åter undfalla 

dina läppar, och en ryslig tomhet upfyller din själ. Der finnes 

blott utrymme för smärtan och saknaden, ty Qvinnan som verke- 

ligen älskat, halar icke strax hvad henne varit kärast i verlden; 

hon kan i början ieke tro på möjligheten af et så stort bedrägeri 

som det, livilket gäckar de renaste afsigter, de naturligaste böjel¬ 

ser och et fullkomligt öfverlåtande af själ och hjerta. Det unga 

hjerlat hoppas alltid! Hon tror ännu at Carl skall återkomma, 

hon finner ännu i hans bref ömhet och blott en sonlig undergif- 

venhet för ögonblicket; Hon förstår icke at det är dicteradt af 

köld, och at skälen dertil bemantlas af et moraliskt sken. Det är 
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icke möjligt at han kan öfvergifva mig för alltid, han, infor Gud 

min make! — Välgörande hopp: 

Du är Gudomligt när du fylles, 

Och ljufligt än när du bedrar! 

Men Carl hördes icke utaf. Mathilda, hennes enda förtrogna, 

blef nu hennes enda tröst; åt henne allena förtrodde hon hela 

vidden af sin olyckliga belägenhet, och utan henne skulle hon 

dukat under för ödets hårda slag. Mathilda tröstade henne, un¬ 

der det hon sjelf förebrådde sig at hafva befrämjat et umgänge 

och en ömsesidig böjelse, hvars olyckliga följder hon nu först in¬ 

såg, och dem ingen ånger, ingen ström af tårar förmådde tilintet- 

göra. — Ofta satt Clothilda ensam , döljande sin bittra smärta, 

qväfvande sina tårar och sin harm, och (så obegripligt är menni- 

sko-hjertat!) fann tröst uti at genomgå epokerne af sina förra lyck¬ 

liga dagar, som hon hade tilbragt i sällskap med den trolöse, den 

äreförgätne. Hon fann et slags tilfredsställelse deri at påminna sig 

huru högt hon varit älskad, och hade varit färdig at förlåta ho¬ 

nom , om han inträdt til henne med denna ljuft melancholiska 

blick, som så ofta sagt henne: Clothilda, minför evigt, eller 

döden! Ofta under det hon beskådade hans porträtt, tog hon fram 

hela samlingen af bref dem hon fått af honom, (hvilka så ofta 

varit gömda i hennes barm, mångfaldiga gånger genomlästa, och 

livilkas innehåll hon mindes som en utanlexa); ordnade dem nu ef¬ 

ter datum, och med rörelse åter genomläste dem. Under et smärt¬ 

samt medvetande af sitt felsteg och med vissheten af at allt för 

henne var forloradt, suckade hon i tysthet: 

Fåfäng ånger! 
Slutet e. a. g. 

Pl. ig- 

En ängvagn. 

efter Gurneys upfinning. 

Den xo:de Jan. d. å. gjorde Herr Gurney i London et försök, el¬ 

ler en profköruing med denna ångvagn i Regent-Park, i närvaro 
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af cn slor mängd åskådare, och försöket lyckades til alla delar. Den 

största faran vid alla ångmachiner består, som bekant ar, i möj¬ 

ligheten af ångkittelns sprängning. Denna kittel har II:r Gurney in¬ 

rättat efter en alldeles ny princip, som måste förekomma all olycka: 

den består nemligen af cirka 4o sammansvetsade jernrör, som ligga 

ofvanpå hvarandra ,i form af en hästsko, och midt uti befinner sig 

ugnen. Härigenom upkommer den ögonskenliga fördelen at, äfven 

i den olyckligaste händelse, icke hela kitteln, utan blott ett eller 

två af dessa rör, kunna springa, hvaraf hela skadan reducerar sig 

dertil, at en del af kraften går förlorad, hvilken dock inom tie 

minuters tid kan fullkomligen återställas. Vattenreservoiren och 

ugnen rymma tilräckliga materialicr för en times åkning, och den 

nya påfyllningen sker så beqvämt som möjligt. De åkande besväras 

på intet vis af rök eller hetta, ty i följd af ugnens läge kan hettan 

icke nå fram til dem, och bränslet består af från svafiet renade sten- 

eller träkol, som ej gifva den ringaste rök ifrån sig. Vagnstaket är 

9 fot högt från marken; längden, de främsta länk- eller styr-hjulen 

inbegripna, 20 fot, och åkdonet är beräknadt för sex passagerare 

inuti och femton utanpå. Vagnens tyngd, inbegripet machineriet, är 

11 Ton; machinen har 16 hästars kraft, men vanligen användes 

blott 8, i backar 12 hästars kraft. Med åkningen är hvarken någon 

dallrande skakning eller något döfvande buller fÖrenadt. En sådan 

ångvagn begagnas på vanliga landsvägar, hvilka taga mindre skada 

af den än af åkdon med hästar, och Herr M’Adam påyrkar tilde- 

lande af et premiurn åt desamma. Hastigheten kan på jemn mark 

bringas från 2 til 10 Engelska mil och högre i timmen. Regnvatten 

begagnas til machinen hellre än ström- eller brunnsvatten, emedan 

det ej afsätter några kalkpartiklar. 

Följande förklaring torde gifva et tydligare begrepp om hela 

inrättningen och constructionen. Fig. 1 N:o 1 Ledaren eller Ingeni- 

ören, som dirigerar machineriet och vagnen; utom honom finnes 

ännu en upsyningsman öfver bagaget; — 2. Länkstången eller 

styret hvarigenom Ledaren dirigerar länk- eller styrhjulen, och 

med noggranhet hela vagnens lopp; —3. länkhjulen (pilot-wheels) 

(©tctirråbcr) — 4* Tistelstången, 5 fot lång; — 5. vagnslädan som 

rymmer passagerarnes saker; — 6. hufvudrörets luft-ventil, som 

genom et vred kan öpnas och slutas, hvarigenom ångans kraft och 

hastigheten kunna bestämmas, så at vagnen kan fortskrida en, 10 
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eller 20 (Engelska) mil i timmen; — 7. vatten-reservoiren som 

rymmer 2/io mått vatten; — 8. den täckta delen af vagnen som 

rymmer 6 personer; — 9. de utanpå sittande passagerare hvaraf i5 

kunna få rum; — 10. den delen af vagnslådan i hvilken kitteln och 

ugnen äro befintlige; — 11. Condensatorn, i hvilken ångan skiljes 

ifrån vattnet; — 12. pumpen; i3. hufvudrör for ångan, som ifrån 

condensatorn går i direct linie under vagnen til luft*ventilen (N:o 6) 

och derifrån går under vatten-reservoiren til cylindern (N:o 16) 

livarigenom pistonerna drifvas; i4* skorstenar, 4 til antalet, hvilka 

icke lemna någon rök, emedan icke andra än afsvaflade sten- eller 

vedkol brännas; i5. en del af underredet (ber ä3erfd}) hvaraf tren- 

ne stycken äro sammanbundna för at bära machineriet; — 16. Cy¬ 

linder hvaraf en är emellan hvarje Jöerftfcj — 17. ventildrifvaren ■> 

hvilken vexelvis bredvid hvarje piston innehåller och släpper ut 

ångan; — 18 knä eller krokiga rör, som röra sig vid axeln, vid 

livars ända äro hakar (N:o 21) hvilka, när axeln vrider sig, gripa 

i de framstående jern eller klor af bössan och sätta hjulen i rörelse. 

Bakhjulen kringvridas på detta sätt. — 19. pådrifvare, hvilka sättas 

i rörelse när vagnen skall gå upföre backe, och agera i likhet med 

hästens bakfötter, derigenom at de taga fäste i marken, underhjel- 

pa ångkraften och öka hastigheten; — 20. hämm-sko (fcie <2d)leife) 

som begagnas vid åkandet utföre backe. Han bidrager äfven at min¬ 

ska ångans tryckning eller, om det behöfs, at vända hjulen tilbaka; — 

21. klor livarigenom hjulen vridas omkring; —22. säkerhets-ventil, 

som reglerar tryckningen i ångröret; — 23. öppning at fylla vatten- 

reservoiren. — 

Hg. 2. Denna i något större scala gjorda teckning af vagnen 

sedd bakifrån, torde än yttermera förtydliga förestående förklaring: 

(så mycket åtminstone, som det varit möjligt i anseende til det com- 

plikerade machineriet). JN:o 1. dörren til ugnen; — 2. kranar. (Den 

öfre utvisar ångans ståndpunkt; den nedra, hur mycket vatten som 

befinncs i condensatorn;) — 3. ångrör, som leda ångan för at sälta 

pistonerna i rörelse;.— 4* pusten eller pust-kran; —5 kranar för at 

tömma vattenreservoaren; — 6. skorstenar; — 7. rör hvarigenom 

vattnet drifves i kitteln; — 8 Condensatorn. 
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Pl. 19. 
Facsimile af ett bref frän Marskalken Tu- 

renne til en Svensk Of verste > år 1645. 
Godset Tidö, beläget på Tidön i Mälaren, mit från Westerås 
1 Rytternes socken af Westmanland, är i flera afseenden ganska 
märkvärdigt genom de flera kände och i vår historie namnkunniga 
personer som varit ägare deraf. Så t. ex., var Måns Eskilson, Bis¬ 
kop i Westerås, ägare af Tidö på i4oo:talet; Anna Åndersdotter, 
Konung Carl YlII:s syster, på i5oo talet; ofvannåmnde Konungs 
dotter gift med Ifvar Axelson Tott, på 1600 talet; Riks-Cansleren 
Axel Oxenstjerna, genom gifte med Anna Åkesdotler Bååth; på 1700- 
talet; o. s. v. Efter sistnämnde herre forvaras ännu på Tidö et bi¬ 
bliotek af omkring 3,000 volumer; och en dyrbar manuscript-sam- 
ling *) om hans tid och dess händelser. Ur denna sednare har Tidös 
nuvarande ägare, Landshöfdingen och Ridd. Frih. Fredrik Ridder- 
stolpe, benäget meddelat Redaclionen närlagda egenhändiga bref af 
Marskalken Turenne til en svensk befälhafvare, Öfverste Moser, som 
utanskriften utvisar; A Monsieur, Monsieur la Collonel Moser, 
Gouverneur pour la Couronne de Snede ä Hen feld en. Sjelfva bref- 
vet, i svensk öfversättning, är följande: »Min Herre. Då jag pä in- 
»tet sätt vet hvarest jag denna vinter skulle kunna förlägga Artille- 
»riet, och försäkrad derom, at Ni icke, måtte tro mig viija besvä- 
»ra Ert Gouvernement, utan det största nödfall, och som Ni icke 
»är i okunnighet derom, al Attilleriet alltid lilförne blifvit ansedt 
»som et Regemente; så, i anseende til qvarteren, och af conside- 
»ration för Er, har man förminskat det til hälften, begärandes en- 
»dast aflöning derföre som de 4 Compagnier Cavalleri, räknad t 
»5o Ryttare hvarje Compagni utan Officerare; jag beder Er såle- 
»des högligen, at biträda mig häruti, och vara förvissad, at hvar 
»som helst jag i utbyte derföre, kan vara Er til nöjes, jag alltid 
»skall göra det med så godt hjerta som jag framhärdar Min Herres, 
»Er myeket affeetionerade Tjenare 

»St. Maximin den 3 October itcjA* Tub.e5Ne.ic 

Redactionen torde få tillägga några historiska nplysningar om 
fälttåget år i645. Början deraf var icke lycklig för Turenne, ty 
han förlorade bataljen vid Mariendal (den 5 Maj), men drog sig 
med mycken skicklighet tilbaka in i Hessen, der tian, i förening 
med Hessiska trupperne och 4>ooo man Svenskar under Königmarks 
befäl, fick tilsammans en Arme' af 14 til i5,ooo man, med hvilken 
han gick emot iiendtliga Generalen Mercy vid Kirchheim, den han 
tvang draga sig tilbaka in i Franken. Sedan Hertigen af Enghien 
öfverlagit befälet öfver franska arraeen, och Wimplfen blifvit inta¬ 
git, skiljde Königsmark sig åter ifrån den förenade anuen. Mercy 
blef sedan slagen (den 3 Aug.) vid Nördlingen och älven skjuten, 
hvarefter fienden förföljdes til Donawerl der han gick öfver Donau- 
strömmen, hvarefter Turenne för at låta sina trupper hem ta sig ef¬ 
ter en kännbar förlust vid Nördlingen, gick in i Schwaben genom 

*) Se g:de delen af Handlingar rörande Scandinaviens Historie. 
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grefskapet Hohenlohe ända in til Halle der Arme'en förblef i io til 

12 dagar. Turenne hade förmodligen ämnat här taga sina vinter- 

qvarter, hvilket närlagda bref uplyser, och hvarigenom det får et 

verkligt intresse, einedan han hindrades ifrån denna sin plan, ge¬ 

nom Erkehertig Leopolds ankomst med en stark Corps i förening 

med Bairarne, hvars öfverlägsenhet tvang Turenne at åter draga 

sina trupper närmare Rhenströmmen til Philipsburg; o. s. v. 

Q vinn ans Fyra Jldrar, 
eller 

Tiden kommer nog. 
efter Fransyskan. 

Din systers skönhet bifall yinuer 

Af alla bon beundran lår. — 

Men se din glada blick försvinner! 

Säg Irma, om du ten förstår 

At svartsjuk bli vid tie år? 

Ibland de små, du ofta tvekar. 

Som dig en bemlig aning drog; — 

Gä til din docka, dina lekar. 

Och vänta — Tiden Kommer nog. 

Hvad du på dessa fyra åren 

Har växt, i skönhet vunnit mer! 

Kring dig, som kring en ros om våren 

Jag mången fjäril fladdra ser 

Som dig en oviss dyikan ger. 

Kan älskarn nånsin flygtig vara 

Mot den som allas dyrkan vann? 

Du frågar stolt. — Låt tiden svara: 

Ty Tiden kommer nog, min sann! 

Hvar dag du mera fägring vinner, 

Likväl jag Gustaf icke ser? 

Ifrån ditt vackra öga rinner 

En tår på rosen-kinden ner? —■ 

Ack, Gustaf älskar mig ej mer! 

livad sorg at öfvergifven vara! 

Jag känner döden i mitt bröst. — 
« 

Ah nej; Du dör ej; vänta bara. 

Och tiden kommer nog med tröst. 
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Na väl! den kommit länge sedan. 

Du älskar lyckligt om igen. 

Men någon gång vid spegeln redan 

Jag ser dig tankfull fråga den. 

Och svaret gör dig ledsen; — men 

Slå sönder spegeln — pryd ditt snille 
o 

Möt Ålderdomen gladt, min vän, 

Förr än du anar eller ville, 

Sd kommer tiden nog med den. 

Ch . . . 

Pl. 20. 
Mode-Costymer för Damer. 

Fig. i. Hatten (sedd ifrån tvenne sidor) kallas Gardinals-hatt (cha- 

peau Cardinal) och är af sammet. Den anses såsom ytterst parant 

och nyttjas i de största och briilantaste sällskap. Klädning af blon¬ 

der, hvita handskar och skor, 

Fig. 2. Bart hår med några törnrosor efter H:r Narcisses up- 

finning. Krusflors klädning med breda flors band, hvadan klädnin- 

gen nästan får utseendet af at vara randig. (Denna Costym som 

ganska mycket går in i Damernas kläddrägt i Ludvik XIV:s tid, har 

behagat och varit ganska fördelag tig för många.) Ilvita handskar 

och skor. • 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, 
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N:o VI. 

iEagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Juni Månad 1828. 

Pl. 21. 
Vägen under Themsen. 

D^tta gigantiska företag omtalas så ofta i våra Tidningar, at nå¬ 

got hvar af våra läsare redan til en del är bekant dermed, isyn¬ 

nerhet sedan i N:o 17 af Arkif för Hushållningen och Näringarna 

(d. 26 April d. å.) en intressant och utförlig beskrifning deröfver 

blifvit meddelad. Emedlertid torde en någoidunda detaljerad för¬ 

klaring öfver Planchen äfven vai’a välkommen for våra prenume¬ 

ranter, för at göra saken åskådligare. 

A Utsigt af Themsen och dervarande skepp. Elfvens största 

djup är 32 fot vid högt och 12 fot vid lågt vatten. B Det qvar- 

ter af London som kallas Rotherhite. C Themsens botten. Den 

öfre delen deraf består af 3 fot 8 tum sand; den andra af 1 fot 

10 tum lera och sand; den tredje af et hvarf ren och seg lera til 

35 fots djup. D Torn hvarigenom man stiger ned, tillika med dess 

ångmachin, provisoriska trappa m. m. E Vägen, som skall sträcka 

sig til det stora tornet vid andra ändan. En sagta sluttande ned¬ 

fart skall sedan inrättas, så at vagnar kunna köra ned och upp. 

F Stor brunn, hvari befinnes en betydlig källa, som skall tiltäppas 

när galleriet blir färdigt. G Små brunnar i galleriet, med aflopps- 

rör, hvarigenom vattnet från dem rinner i den stora brunnen F. 

H Sjelfva Galleriet (eller den såkallade Tunneln) for vagnar och. 

kärror som fara fram och tiibaka. Den beslår af tvenne gallerier 

med trottoirer for gående och åkande, satta i förbindelse med hvar¬ 

andra genom arkader, der ekläreringen sker med gas. Gallerierne 

åro af cylindrisk form, hafva i5 fots höjd hvardera och 12 fots 

bredd vid basen; mulen som skiljer dem åt är 4 fot. Utvändigt 

Femte Alrgången. F 
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uptager anläggningen en bredd af 3j fot ocli en böjd af 22 fot 

(Engelskt matt). I Trottoirer för gående. A' Trottoirer för forinän 

och kuskar som gå bredvid sina lass. L Lyktor livarigenom den 

underjordiska vägen uplyses. M Lufthål. N Pelare hvarpå hvalf- 

ven hvila. O Karmarne med sina sköldar. Man ser här på hvad 

/sätt arbetet förrättas. Denna machin är af en högst snillrik upfin- 

ning, bestående i en stor gjuten karm, af samma bredd som öpp¬ 

ningen, 37 fot, med 12 fots höjd och 8 fots djup (inåt.) Der denna 

karm är ställd, stöder han fullkomligt den jord som är öl ver och 

på sidorna. Han är fördelt i 12 särskilta och af hvartannat obe¬ 

roende rum, ställda lodrätt oeh i den ordning at 6 på en gäng 

och efter hvarandra uthärda jordens tryckning dä den utgräfves, 

och sedan utgräfningen är gjord, framskrida de 6 vid pass 9 tum, 

under det de andra 6 blifva stående. De arbetande som i karmen 

äro sysselsatte, utgöra et antal af 36. Hvar och en af dem står i 

en liten cell eller kammare. Genast efter karmens framflyttande 

upmuras muren bakom. — 

Första stenen til denna underjordiska väg lades den 2 Mars 

iSaS; utgräfningen börjades den 1 April s. å. och i ATov. månad 

1826 hade man hunnit 3i2 fot, ifrån nedstignings punkten, då man 

var endast 10 fot under sjelfva elfven. Vägen eller galleriet hade 

diltils sänkt sig ungefar 9 fot och skall sedan åter höja sig. Hela 

vägens längd lär komma at utgöra i,3oo fot, livaraf, efter de sed- 

naste underrättelser, blott 5j5 fot återstå. De största svårigheter 

hafva likväl sedermera mött; vattnet har flera gånger brutit sig 

igenom, så at man nödgats uphöra med arbetet tils öpningen blif- 

vit igenfylld och det inkomna vattnet utpumpadt. Den tredje och 

sista händelsen af detta slag inträffade den i3 April d. å., då vatt¬ 

net åter börjat inströmma, men som det tycktes, äro likväl hvar- 

ken hvalfbyggnaden eller murningen skadade eller bräckte. 

Pl. 22. 
Ett år af en u?7g fliclias lefna.iL 

SLUT. 

\ ar berättelse borde slula här *), ty det märkvärdiga året af 

*) En Recensent i Tidningen Granskaren har tunna at vi 111 tröttar vara läsare med 

denna berättelse, ock bort sluta längesedan. Vi kunna endast svara derpå: at 
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Clolhildas lefnad hade förlupit, (en häftig kärlek hos sa unga per¬ 

soner varar sällan längre;) det har emedlertid varit nog lärorikt 

för henne, nog varnande för andra; men om vi följa henne ännu 

et stycke på dess lefnadsbana, hvars slut icke af så svarta moln 

förmörkas som dess början, så torde det icke vara utan intresse. 

Lyckligt om den bedragna oskulden icke helt och hållet dukar un¬ 

der för sitt öde, om hon genom denna dyrköpta erfarenhet tar sig 

til vara för sitt eget li jer la, om hennes första oförsigtighet blir hen¬ 

nes sista felsteg, om hon genom lidna oförrätter och motgångar 

blir en god maka, en öm mor och i sina omdömen öfver andra 

iakttager den moderation och den fördragsamhet hon sjelf behöfver. 

Men hvarifrån härleder sig nu denna allmänt uttalade obillig¬ 

het emot en flicka, som nästan ännu et barn, blifvit förledd at äl¬ 

ska en karl? IIvårföre skall hon anses mera klandervärd än en karl 

som förfört, öfverlalat henne, ja, kanske flera? Och hvar är bil¬ 

ligheten i bedömmandet dem emellan, då det likväl alltid är han 

och aldrig hon som gjort första steget? (ty det är han som varit 

djerf ocil tiltagsen, hon endast svag.) Det är en himmelsskriande 

orättvisa, et moraliskt mord at i en qvinnas hela lifstid vilja låta 

henne umgälla hvad hon af ömhet och oerfarenhet brutit, och 

verlden är så orättvis at hon mindre förlåter en flickas oförsigtig¬ 

het af ren kärlek och hängifvenhet, et förtroligt, oskyldigt umgänge 

med en karl, än en makas otrohet, som väl aldrig borde ursäktas, 

dock i allmänhet nästan med tystnad förbigås. Hur mången mägta 

förnäm fru sitter icke i kretsen af lyckligtgjorda älskare och njuter 

stora verldens anseende och den grad af högaktning (åtminstone 

en ytire), den hennes upförande visst icke förtjent, under det en 

stackars flicka hårdt och för alltid fördömmes för et ögonblicks 

glömska, en bekännelse af de orden: jag älskar, som blifvit henne 

aftrugade under passionens svall och under försäkring om en til- 

gifvenhet, för hvilken endast sociala former fattades at göra den 

tillåten. Begär man dä af en ung flicka mera styvka än hos man¬ 

nen ? Hon, den fysiskt svagare varelsen, med en vida större fond 

af ömhet och godhet i känslor och hjerta, skall hon aga mera kraft 

det är omöjligt at göra alla til viljes, och at vi af andra blifvit betackade för 

denna fortsatta sedemåluing, hvars moraliska tendens är omisskännelig och en¬ 

dast kan missförstås af den som ledes af begäret al klandra. 
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at neka än mannen at försaka? och borde det brännmärke man 

för alltid vill påtrycka den unga flickans förhastade tycke, icke 

dubbelt inpräglas på mannens panna som öfvertalat henne? men 

verlden vill ieke glömma den förras svaghet, under det hon blun¬ 

dar vid den sednares brott emot oskulden. En flickas goda namn 

och rygte är oftast för alltid förlorad t genom et vida ringare klun- 

dervärdt upförande än det hvaraf mannen vågar skryta! Högmo¬ 

dens icke deröfver J som förfören oskulden. Ack hur ringa, hur 

usel är icke er konst at genom eder och löften bedraga? Men kar- 

larne hafva gjort lagen, och sannerligen hafva dc, emot all rätts¬ 

princip, varit domare i deras egen sak. 

Men återvändom til den bedragna Clothilda, som icke längre 

kunde dölja för sin mor förlusten afen älskare hvilken vunnit hen¬ 

nes hjerta, och hvad mest smärtade henne, en vän til den hon haft 

et barnsligt förtroende. Denna mor, som genom sin efterlåtenhet 

til en del gillat detta förtroliga umgänge, kunde ieke vara bård 

emot sin dotter, eller genom en fruktlös förebråelse vilja lägga sten 

på bördan; hon blef hennes tröstarinna, sedun hon underlåtit at 

hafva varit hennes ledarinna. 

Carls hastiga försvinnande gaf i några veckor anledning til 

sqvaller och rygten; gamla gummor och tanter, hvilkas eget goda 

namn var ganska tvetydigt, dömde strängast, och man hviskade 

hvarandra i örat hvad man kände och icke kände, alltid färdig at 

tro det värsta. Clothilda sjelf var säkerligen den som led mest, som 

mest ogillade sitt upförande och minst kunde ursäkta och förlåta 

sig. — Hennes hela lif var förbittradt, glädjen var försvunnen oeh 

öfverallt följde ånger och ledsnad hennes spar. (Flickor! sen här 

frukten af at icke genast anförtro er åt en säker och erfaren leda- 

rinna!) Snart skulle hon äfven förlora sin mor, och hennes framtid 

målade sig för henne med mörka färger. 

Men ödet satte en gräns för motgången, och ehuru ingen skön 

dag upgick för henne, ljusnade dock hennes horisont och et giflcr- 

måls-förslag gjordes henne af dess morbror. En tilgjord Herre, 

Patron X..., öfvertygad at kumra göra anspråk på hvilken flicka 

tom helst genom sin rikedom, begärde Clothildas hand. Öfvergif- 

ven af sitt eget samvetes lugn, med en dyrköpt erfarenhet af den 

exalterade kärlekens opålitlighet, öfvertygad at sällheten på jorden 

blott finnes i upfyllandel af sina pligter, antog hon, ehuru med 
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vedervilja, förslaget. — Dagen, då hon siall gifva sitt ja, nalkas— 

med uprörda känslor återkallar hon i sitt minne de sköna förhopp¬ 

ningar, de tjusande bilder hon gjort sig om en ägta förening med 

den hon älskat; hennes blick faller på en sönderplockad ros som 

ligger på golfvet, hon ryser vid anblicken af förgängelsen-- 

då träder morbrodren i rummet med fästmannen, och 

Hon förlofvas, 

Clothilda fullgjorde sina pligter som qvinna, hon blef en god 

hustru och en öm mor. 

^öp lyic. 

Pl. 23. 

General Bertrands afskedsqväde til Frankrike* 

Uti et Bihang til en i Christiania utkommande vecko-skrift, Den 

Norske Huusven (N:o i4 d. 5 Mars d. å.) finnes infördt: General 

Bertrands afskedsqvad til Frankrige, tagen ur N:o 4 af Amphion 

1828; och då Bedactionen fått Iierr Stats-Rådet och Commendören 

Falbes benägna medgifvande, at meddela allmänheten den af ho¬ 

nom dertil componerade musiken, tror Redactionen sig dermed 

göra sina läsare et dubbelt nöje, så väl i anseende til denna behag¬ 

liga eomposition, som sjelfva versernas innehåll, dem vi också här 

helst meddela i original-språket, för at göra läsaren något bekant 

med våra Norska Bröders poesi, ehuru den endast lär vara en öf- 

versättning från Tyskan. 

Dig, elskte Frankrig! mit Farvel jeg byder, 

FarveJ, o Du, mit Födeland! 

Mig AEren kalder, og dens Bud jeg lyder. 

Ej laenger i Dit Skjöd jeg dvaele kan. 

Napoleon ! Din Stjerne monne dale -• 

O större Helt var ej paa lorden föd; 

a: Jeg stod hos Dig i gyldne Keisersafe, 

Jeg deler troe Din Kummer og Din Nöd 



Vel tusind Helte deelte Jo hans; Haeder, 

Og Gland* og Herlighed af ham modtog: 

Men Mangen blev mod ham en sort Forraeder, 

Da Seirens Lykke fra hans Banner drog. 

Med Veemod saae jeg Heltens Stjerne dale: 

Og ene Hjertets Stemme jeg adlöd: 

Jeg stod hos ham i gyldne Keisersale, 

Jeg deler troe hans Kummer og hans Nöd 

Jeg fangen er blandt disse vilde Bö'ger, 

Og ingen Franker naermer sig derhen; 

Mod Frankrigs Kyst min Sjnel med Skyen fölger. 

Med Graad i Ojet stirrer jeg did hen; 

Dog kunde blot min Keiser jeg hugsvale, 

Jeg bytted ei, om man mig Frihed böd ; 

Jeg stod hos ham i gyldne Keisersale, 

Jeg deler troe hans Kunimer og hans Nöd 

Jeg er Soldat, og AEren höjt jeg agter, 

Med Svasrd i Hasad jeg sögte den i Felt; 

Dog ikke Sagas Roes jeg eftertragter, 

I det jeg fölger troe min faldna Helt: 

Mit Hjertes Stemme kun for ham inon tal». 

Thi af hans Haand min Lykke jeg jo nöd: 

Jeg stod hos ham i gyldne Keisersale, 

Jeg dele vil hans Kummer og hans Nöd 

Og kan ej tneer sit Heltemod han vise, 

Ei Laurens Blade om sin Tinding ströe ; 

Skal han , hvem sildigst Efterslaegt vil prise , 

Skal han paa denne vilde Klippe dö: 

Vel skuer jeg da aldrig Frankrigs Dale, 

Men dog min Skjaebue vorder mig saa söd! 

Jeg stod hos ham i gyldne Keisersale, 

Jeg bliver troe min Keiser til hans Död 

• • * 

I sorten Muld den store Keiser.hviler, 

Paa Klippen liist, fjernt i det vrede Hav; 

Nu til Europa sorgfuld Bertrand iler. 

Dog först han knneler ved sin Keisers Grav. 

Men om hans Troskab Saga höit skal tale, 

O, Bertrand ! ja Din Skjaebne dog var söd: 

Du stod med ham i gyldne Keiseisale, 

Du var Din Keiser troe indtil hans Död 

séOCOCOOGOO! 
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Mode-Nyheter från Paris. 

En ny grön färg kallas peau de serpent (ormskinn), och är i det 

närmaste lik den gröna färgen som kallas eau du Nii. En ny gul 

färg som är på modet, kallas jaune-vapeur, eller stundom för 

korthetens skull blott vapeur; den är nägot mörkare än paradisfå¬ 

gel-gult. — I allmänhet är det inre af hattskärmen lika så fullsatt 

med band, fjädrar och blommor som den yttre delen deraf. Stun¬ 

dom är det remsor af sidensars hvilka bilda strålar afen stjerna, 

stundom 2 eller 3 rader små öglor af florsband, eller 2:ne skilda 

rosetteif och et band som går ifrån den ena til den andra. Öm¬ 

som fastas fjädrar eller blommor under skärmen (fig. 4)- Modet 

at på kullen fästa band som utspända ga til skärmkanten, kommer 

åter i bruk. 3 til 5 band fästade öfverst på kullen, gå mer eller 

mindre långt fram åt skärmen, eller fästade på sätt som fig. 5 ut¬ 

visar. Skärmen på de nya Italienska halmhattar är ovanligt bred. 

På somliga nyttjas en mängd stora band-öglor, på andra palmqvi- 

slar, pä några tallqvistar med deras kottar. — Rishalms-hattar 

prydas ofta med 2:ne buketter enkla Hyacinter, livaraf den ena 

fästes til höger på kullen, den andra til venster nederst vid den¬ 

samma, stundom fästas de i halfcirkel en guirlande å la Jardini- 

ére kallad (fig. 1.) Åtskillige hattar så kallade Capotes, äro af gult 

eller blott Gros moiré. — Klädningar af et lätt sidentyg, på hvit 

eller vapeur-gul botten, äro ftdla med bisarra teckningar; en fyr- 

uddig pelerine skyler sjelfva lifvet och ofvanpå denna pelerine nyt- 

jas en i mångfaldiga veck lagd halskrage. Abanicos kallas et nytt 

slags solfjädrar af et mycket välluktande träd från Brasilien; de äro 

nästan helt och hållit förgyllda. 

Herrarnes hårklädsel är så vida förändrad, at håret är nästan 

slätt vid sidorna och tinningarne, men högt, friseradt och lockadt 

midt på hufvudet. Hatt-brättet är icke mera så smalt, men vid si¬ 

dorna upslående. Et nytt slags guldpläterade knappar kallas sju¬ 

kantiga (ii&plagones), emedan deras slipning visar sju planer. Pro¬ 

menad käpparne äro nu af jernek (llex Aquifolium. Linn.). Några 

vestar äro af et tyg kalladt Foulard, med mönster föreställande 

Jöfverk med fåglar. På Syrtuter sitter nedersta knapphålet så långt 

ned at det. omöjligen kan igenknäppas; det hör för öfrigt äfven til 

modet, a t nedersta knapphålet på veslen icke kuäppes igen. I all- 
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mänhet äro Syrtuterne bruna eller bronze-gröna med en enda knapp¬ 

rad och en mycket bred svart sammetskrage. I större sällskap om 

aftnarne nyttja Herrarne en blå eller kastaniebrun Frack med sam¬ 

metskrage, åtsittande pantalonger och hvita silkes-strumpoi ; en 

hvit, på bröstet mycket utstående vest, halsduk med små rosetter 

och en elastisk hatt. 

Pl. 24» 

Mode-Cosbymer för Damer. 

J1 ig. i. Sidentygs-hatt (så kallad Capote) prydd med blommor 

och en bred blonde nästan lik en slöja. Denna blonde draperas 

en couronne nmdt omkring kullen, dock så at ansigtet icke deraf 

bortskyles. Klädning af Reps med en halskrage ofvanpå en annan 

med rullar kantad uddig krage hörande til sjelfva klädningen. Gör¬ 

del af silkessnören med långt hängande ändar med en toffs i hvar- 

dera. IIvita handskar; kängor af samma färg som klädningen. 

Fig. 2. Hårklädsel ä la Grecque, af Herr Narcisses upfinning. 

En med silke broderad krusflors-klädning med en pelerine af blon¬ 

der. Hvita handskar och skor. 

Fig. 3. Hatt af Gros de Naples med en bred blonde. 

Fig. 4* Sidensars-hatt med Marabout-fjädrar. 

Fig. 5. Hatt sammansatt af florsband, sedd från tvenne sidor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, i828- 
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N:o VII. 

iSlaflasitt 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Juli Månarl 1828. 

Pl. 25. 
Gustaf Wasa hos Sven Nilsson i Isale hy, 

VIII. 
(Fortsättning från N:o IV.) 

Kliuru Barbro Stigsdotler på Ornäs genom sin rådighet frälsat Gu¬ 

staf ifrån en säker undergång, och derigenom för evärdeliga tider 

förvärfvat sig alla Svenskars högaktning och tacksamhet, var lik- 

väl\ icke något väsendtligt vunnit för den goda saken , ty genom 

ännu ytterligare farligheter skulle den unge kraftfulle mannen pröf- 

vas och liksom genoin underverk beskyddas, til beredande af Sveri¬ 

ges frälsning och befriande från despotismen och förtrycket. 

Ifrån Ornäs begaf Gustaf sig til Kyrkoherden i Svärdsjö För¬ 

samling, en gammal bekant sedan han vistats i Upsala; denne e- 

inottog honom med glädje och högaktning, och Gustaf vistades der 

i åtta dagar, öfverläggande med den redlige prestmannen om ut¬ 

vägar til Fäderneslandets frälsning. Här beslöt Gustaf at tala med 

Dalkarlarne, och upmuntra dem at taga til vapen. Men då Brun 

Bengtson med sitt folk stundeligen efterspanade honom, nödgades 

han lemna prestgården, och Kyrkoherden förde honom öfver et 

litet sund til Isale by, der en redlig danneman, Sven Nilsson, bodde, 

hvilken tillika med hans hustru hade all möda ospard at vara den 

unga hjelten behjelplig. 

»En gång, då Gustaf uti sin vanlige drängeklädning stod uti 

» bonde-stufvan, kommo de Danske stöfvare, ganska hete och sys- 

»selsalte in, frågandes Bonden om han blifvit någon ung Herreman 

»varse, hvilken vistades på denna orten at stifta upror emot Ko* 

Femte yl 1 gången. G 
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» nungen. Bonden svarade nej; hans hustru, at ännu mer betaga 

» dem all misstanka, gaf Herren et hårdt slag med en brödspade, 

» bannandes honom för det han så länge stod fåfäng, och ej ibland 

» det andra folket på logen *) arbetade. Han har straxt efterkom- 

» mit hennes befallning, och undflydde således fiendens förså t, hvil- 

» ken intet mindre föreställte sig, än at Fältherren för den Svenska 

» Krigsmagten voro dold under en sådan person. « 

Herr Holmbergsons teckning svarar til alla delar til ofvanstå- 

ende Celsii berättelse, den han med vanlig skicklighet och sanning 

upfattat i sin composition. 

PI. 26. 
Hals-smycke af Guld. 
Funnet i Westergöthland. 

Expeditions-Secreterären, Riks-Antiquarien, Herr Professor Joh. 

Gust. Liljegren, har med en honom egen välvilja och outtröttlig 

verksamhet i allt som har Fäderneslandets fornminnen til föremal, 

benäget meddelat Redactionen följande upgifter öfver detta i sitt 

slag sällsynta Halssmycke. 

Vid upgräfning af sten til spishällar eller så kallad ugnaril den 

19 och 22 Oct. 1827 hafva af Inhysesmannen Lars Helgesson och 

Hemmansåboen Gustaf Sandsjö strax vid norra ändan af Olleberg 

i Carleby Socken af Slöta gäld i Westergöthland funnits särskilta 

stycken af det här framställda Guldsmycke, liggande ii aln djupt 

i jorden, vid 36 alnar från en lodrätt klippvägg af nämnde berg 

och omkring 270 alnar från landsvägen mellan Leaby och Fal¬ 

köping, utan spår på stället efter någon der skedd begrafning. 

De söndrade stycken, åter hopsatte, visa smyckets utseende 

sådant det å fig. 1 (fast i mindre scala) framställes och at det 

*) Denna låda var annu i behåll då Konung Carl XI år 1684 den >2 Jan. vid dess 

förbiresande ifrån Geile til Falun, densamma besåg, ocb til dess hjelpande gaf 

10 Riksdaler. 
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bestått af 2tne byglar, hvardera utgjord af 3:ne öfver hvarandra 

lagda rör af en svanpennas tjocklek — byglarne i ena ändan sam¬ 

manfogade genom en ledgång och i andra ändan den ena hyg¬ 

iens rör småningom afspetsade til 3:ne klor, like en treuddig gaf¬ 

fel, för at i den andras motsvarande jemnt afskurna öppna rör kun¬ 

na hopskjutas til en ring, som såmedelst efter behag kan öpnas och 

ti Is lutas. 

Hvartdera af de nämnda rören är prydt med pålödda större 

och mindre kulor, nemligen 3:ne mindre, pressade och en större? 

sirad med fint filigransarbete, på hvardera bygelns 3:ne rör 8 gån¬ 

ger omvexlande, i symmetriskt afstånd från hvarandra skiljda ge¬ 

nom sjelfva rörets beklädning med nätt och konstigt filigransarbete 

(fig. 3 i en förstorad scala) och har den mest oskadda hälften eller 

bygeln sålunda 72 mindre och 27 större sådana kulor, då den an¬ 

dra saknar en större och g mindre, hvilka icke lära igenfunnits. 

Det rummet mellan rören, som ej uptages af dessa kulor, är fyldt 

med åtskilliga nätta prydnader, de mest besynnerliga djurbilder 

och menniskohufvuden, allt af mycket små guldpevlor eller kornigt 

arbete, alla dessa prydnader i lika ordning emot hvarandra ställde 

på begge sidor om ledgången. Ifrån kulorna närmast ledgången» 

hvilka äro särdeles sirade, utgå öfver rören fyrfotadc ödlor (fig. 3 

sista fig.); och utmärkas de 3:ne öfver hvarandra varande kulorna, 

vid hvilka begge bygelstyckena motas, af pålödda menniskobilder 

med upräckta händer, fig. 2, som utvisar en del af halssmycket 

i dess naturliga storlek. 

Vid första ögonkastet å detta dyrbara och särdeles omsorgsfullt 

gjorda smycke öfvertygas den, som är något bekant med särskilta 

tiders och orters konstalster, at det icke är en nyare tidsålders ar¬ 

bete, äfven som at det ursprungligen hvarken tilhört det land, der 

det funnits eller ens Europa: tvertom hänvisar det digra i ädel 

massa, det hopade rika och vidunderliga i prydnaderna, det mö. 

dosamma och ytterst fina i arbetet detta konstsyckes tilkomst och 

bruk til Asien: der träffas redan i Persien smaken för det slags yp. 

pighet, som i en enda prydnad nedlägger ofantliga summor; ibland 

Mongolerna dessa vidunderligen förställda bilder af ödlor, ormar» 

drakar, m. m. d. såsom sirater och sinnebilder; hos Inder och Ti- 

betaner det myckna bruket af ringprydnader allestädes der de kun¬ 

de fästas och väl skönjas, samt en blandning af allt detta hos de 
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midt ibland dem sig framträngande Tar tar er eller Turkiska folk¬ 

slagen. 

Smyckets bestämmelse i dess hemland, måste inera af dess be¬ 

skaffenhet än af upgifter bestämmas, helst dessa sednare underrätta 

oss at österländningen i allmänhet drager ringformiga prydnader 

på hufvud, hals och armar, samt om lifvet, ja på sjelfva fotterna, 

hvilka smycken dock til ämne och arbete äro olika i mån af äga¬ 

rens tilgångar och anseende. Kronor, kransar eller ringformiga 

lmfvudprydnader, likasom arm- och handringar, voro nästan all¬ 

tid slutne, åtminstone utan ledgång för öpnande, som för dem al¬ 

drig behöfdesj och hjelmprydnaden behölde vara af mindre fint 

arbete och mindre ömtålig för at kunna upbära de slag och stötar, 

för hvilka det var utsatt; til användning såsom lifgördel och bälte, 

som utgör den mest utmärkta och dyrbara prydnad för stora Mo- 

guls Drottningar och Prinsessor, är det nu funna i flera afseenden 

mindre tjenligt. Til halssmycke åter är detta så mycket mera pas¬ 

sande, som det for sådant ändamål behöfue beqvämt kunna öpnas 

och tilslutas. En sådan användning synes ock å sjelfva prydnaden 

anvisas dcruti,at ledgången är rät upstående, som jemnt passar efter 

nacken, då åter den motsatta delen vid fogningeu blifvit mera ned¬ 

böjd för at passa efter bröstet, och dessutom äro de 3:ne på sjelfva 

smycket befintliga menniskofigurer med en sådan ringkrage forsedde. 

At Svenskarne vid g:de och io:de århundraden efter Cbristi 

födelse haft igenom Ryssland flitigt umgänge och handel med Orien¬ 

ten och särdeles med Tartariska folkslagen, samt derifrån hemfört 

flerfaldiga dyrbarheter, är af mångfaldiga andra, äfven til sitt tide- 

hvarf bestämda, ur Svensk jord uptagna saker, så väl som afhäfde- 

intyg förut bekant, och röjer likheten med förut funna styckens ar¬ 

bete samma tidehvarf äfven för det här ifrågasatta guldsmycke. 

Huruvida detta jemte prydnad äfven varit et särskilt utmark- 

ningstecken, torde här ej vara stället at fullständigt utreda: det vet 

man doek, at icke endast qvinnan, utan äfven den från härfärder 

hemkomne mannen, som kunnat sig sådana dyrbarheter förvärfva, 

har guldsmycke (gullmen) omkring halsen, och från sådana pryd¬ 

nader var det lätt för halskedjan at erhålla det anseende at hon 

blef Adelsmannens utmärkning, likasom den nu är Riddarens och 

Commendörens. Vare sig härmed huru som helst, så synes detta 



guld-halssmycke af Svensk man blifvit i landet införd t och, at 

dömma af dess fina arbetes obetydliga nötning, hafva, utan at af flere 

än honom sjeif begagnas, strax blifvit i jorden nedlagdt, for at enligt 

tidens tänkesätt der förvaras för ägarens bruk äfven i andra verlden. 

Såsom et smycke af särskilt daning och beskaffenhet i jemfö- 

relse med hvad i samlingar redan förefinnes, och derjemte utmärkt 

genom sitt arbete och sin dyrbarhet, i hvilket afseende det gifver 

et nytt stöd åt verkligheten af våra häfders upgifter om våra för¬ 

fäders rikedom på prydnader af guld, samt icke blott et åskådligt 

begrepp om dessas beskaffenhet utan äfven en tilförlitlig anvisning 

på den ort, hvarifrån de erhållits, hvarförutan detsamma visar oss 

förfädrens umgänge med dessa aflägse folkslag — i hvilket afseende 

resultaten äfven för allmänna Historien äro vigtiga och fyndet re¬ 

dan ådragit sig så utländske, som inhemske forskares upmärksam- 

liet — har denna forntids dyrbarhet blifvit för Kongl. Maj:ts och 

Kronans samlingar inlöst. Det har på Kongl. Myntet blifvit pro- 

beradt, vägdt och värderadt, samt befunnis i vigt 4^ 23 

karats halt, i fint guld i myntmarker io lod 8/ff til et värde af 

i64 Ducater i R:dr i sk. Speciemynt, hvilket hela värde, samt en 

åttondedel deröfver, som enligt Lag tilkommer hittaren, belöpande 

sig til 20 Ducater i R:dr 5 sk. ii r., eller hela värdet och förhöj¬ 

ningen tilsamman i85 Ducater 8 sk. i‘- r. i Speciemynt blifvit begge 

hittarne Lars Helgesson och Gustaf Sandsjö tildelad. 

Magnhild och Herved Ulf. 

Romance. 

Såsom sidostycke til den i II Häftet Pl. 7 införda Romancen Dengt 

Lagman och Sigrid den fagra, får Redactionen här meddela Magn¬ 

hild och Herved Ulf, af samma författarinna och hemtad ur sam¬ 

ma källa som förstnämnda, hvilken säkerligen icke mindre skall 

behaga våra läsare. 

J Bjelbo skön Magnhild förnötte sin dag 

Med sömuad i höga lofts-buren; 

Dess like i fägring, i vett och behag 

Knappt fanns uti hela naturen, 



Det rar uti landet om Magnhild et skrik: 

» Så ung och så skön, så förnäm och så rik; 

» En Engel i godhet och mildhet så lik; 

» Sä!i den hennes hjerta kan vinna! 

» Hon säkert är född til Furstinna.« 

Dess mor Ingrid Ulf v a väl tänkte sä med. 

Til Jarlen var Magnhild ju syster; 

At yttra sin tanke det var ej hans sed. 

Han gick der så djuptänkt och dyster. 

Och forskande såg på den friare-tropp 

Som bugande vandrar i trapporna opp , 

Och rodnande systern, lik rosen i knopp. 

Så sagta blott suckade detta: 

» Gud gifve, hon valde den rätta! « 

Ej fanns uti Sverge en Riddare då 

Så högättad, tapper och prägtig. 

Som ej i sin själ gjort den önskan också, 

Eli svåger med Jarlen så niägtig; 

Dock främst bland dem alla til börd och til skick 

Så stolt Herved Ulf uti rustningen gick 

Och fäste på Magnhild en bedjande blick , 

Som tolkade kärlek och smärta, 

Och gick ifrån hjerta til hjerta. 

Och lyckan som sällan går Astrild i hand 

Men snarare skiljer så mången. 

Med välbehag såg detta älskande band 

Så gynnsam och huld denna gången. 

Fastän Herved Ulf ej et furstenamn bar, 

Så gaf Birger Jarl dock et jakande svar, 

Och sjelf Ingrid Ulfva, så högsint hon var, 

Sågs ej detta valet förtycka , 

Men signande önskar dem lycka. 

Nu blef det et bröllop med lysande pragt, 

Skön Magnhild hon blänkte i skruden. 

Och hornet med gyldene smycken belagd t 

Blef tömdt af dem alla för bruden. 

Der satt mången Kämpe och Riddare då , 

Som afundsjuk såg på de lyckliga två 

Och tänkte* »den fröjden skall föga bestå, 

»Och snart Herved Ulf torde finna, 

»Sin brud och sin lycka försvinna.» 



Pl. 97 





Men Herved sa lycklig til hembygden drog. 

Han förde sin älskande maka. 

Och red vid dess sida i dal och i skog 

Med Svenner at tåget bevaka. 

Och resan förkortas med skämt och med glam. 

Men hastigt i skogen ur molnstod af dam 

Ed röfvartropp rusar som ljungelden fram, 

Mot bruden sin kosa de ställa r 

»Upp Herved! ditt lif skall det gälla! « 

Mot anförarn utklädd med horn och med klor 

Som troll, för at tåget förskräcka, 

Drog brudgummen svärdet det blanka och svor 

At tukta den röfvaren fräcka; 

Och nu vid det väldiga hugget han gaf. 

Som trollets förfärande hufvud slog af, 

Man genast såg röfrarne fly uti traf, 

Och glad til sin Magnhild han ilar’ 

I segrarens sköte hon hvilar. 

Til minne utaf denna seger och strid 

Beslöt han at namnet förbyta, 

Och kallades Trolle ifrån denna tid , 

För at med sin tapperhet skryta. 

En springande Ulf i sitt vapen han drog. 

Men från denna dagen då röfvarn han slog 

Et liufvudlöst troll han til sköldmärke tog. 

Och Trolliska ätten lär stamma 

Från Herved, och föra detsamma.. 

Fröken Juliäna. 
Handteckning af Hr. L, IV* K-g» 

Juliana, glöm aldrig din ad 
Lägg bort dina ofrälse miner; 

iana, glöm aldrig din adliga ätt. 

Mins noga de kall dina fäder beklädt. 
Mins Grefvarne, dina Cusiner. « 

»Var bögsint, min dotter, var myndig och rak. 
För bönder lyft aldrig på floret; 
Förgät ej din farfars förgylda schabrak 
Och vapnet som hänger i choret.« 



56 

Sa talte Majorskan, satt mägta FÖrnärti 
På herrgårdens gamla ruiner, 
I kåpa af sammet, med två fingers bräm 
Af gulnade, nötta herrnliner. 

Dess dotter, et belät af hvitaste skinn , 
Den välborna Fröken Juliana, 
Var vindögd och lång, gick med fotterna in , 
Af födsel och ohindrad vana. 

Den nådiga Fra mor tog lakrits i munn’, 
At torrhostans envishet stilla; 
Af g! asögon näsan var knipen och tunn, 
Men bugten den klädde ej illa. 

Så kunde hon sitta den långa Guds dag, 
I länstoln vid tirec med göken , 
Och räkna up anor och kälta på drag 
Och planta förstånd uti Fröken. 

Och Fröken Juliana var lydig sin mor , 
Bar näsan directe i vädret. 
Och masklupna strumpor och kippade skor 
Förslitna och bruna på lädret. 

Efter dessa raders upläsande af Fru Lenngren, skulle ingen vida¬ 
re förklaring behöfvas, allt i teckningen är analogt med dem: ge¬ 
nom fönstret ses en del a! Herregårdens miner; i länstolen med det 
adeliga vapnet, sitter Majorskan mägta förnäm i kapa af sammet 
med liennelins-bräm bredvid uret med göken; den gammalmodiga 
spegeln är något skadad och et handtag på den bukiga bureau’u 
håller på at lalla liksom den ena foten på en stol Jutar til under¬ 
gång, o. s. v.; men tecknaren har tilsatt en figur som icke är nämnd 
i verserne, livaraf tankan tyckes oss vara ganska lycklig. En huspiga 
som med en eldskyffel röker i rummet. Denna hvardagliga förrätt¬ 
ning får likväl här en egen allusion, och hänvisar på förgänglig¬ 
heten oeh lördunstningen af Majorskans adeliga principer och läror 
lii den välborna Fröken, som slutligen 

— — Ätten til fasa med Länsmannen knöt 
Det heliga ägtenskapsbandet; 

när af allt förnämt och välboret ingenting återstod henne 
Än skryukor och harm och familjens signet. 

Pl. 2g. 
Mode-Costymer för Damer7 Herrar och Barn. 
Fig. i. Hatt af gros de Naples prydd med marabout fjädrar. Kläd- 
ning af kammarduk kallad batiste arabescjue. Halskläde (sautoir) 
af tyll. Hvita handskar, svarta skor. 

Fig. i. Costym för ert liten flicka. Italiensk halmhatt med 
band. Kiädning af cotpali. Förkläde af jaconnas garnerad med 
nettelduk. Svarta skor. 

Fig. 3. Costym för Herrar i större sällskap. Svart frack, 
hvita åtsittande pantalonger och hvit vest, mycket öppen i bröstet 
så at skjortan kommer at synas, som hör vara lagd i veck och i- 
genläst med 3:ne knappar. 1S vi ta silkesstrumpor til skor med spännen, 
trekantig halt med knapp och tians af stål. Luta handskar. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Hellen, igsg- 
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N:o VIIL 

^lagasttt 
för Konst, Nyheter och Moder, 

Augusti Månad 1828. 

PJ. 2g. 

Slottet Hohnstein. 

Pöga finnes en trakt mera rik på Natur-föremål och för Natur¬ 

forskarens vettgirighet, än landet å båda sidor af Elbe-strömmen, 

ifrån Dresden til Böhmiska gränsen, hvilken i allmänhet fått be¬ 

nämningen af Sachsens Schweiz, (bie @adf)ftTd?C i anseende 

til dess pittoreska berg och dalar, som påminna om sjelfva Schweiz, 

ehuru det hela visserligen är i en liten scala, emedan hela sträc¬ 

kan endast är något öfver fyra mil lång och en mil bred. Vi med¬ 

dela här en af dessa utsigter, som genom sin egenhet är märkvärdig. 

Slottet Hohnstein ligger ytterst på en hög och vild klippa, 

liksom sväfvande i luften, utmed en liten stad af samma namn, 

en mil ifrån isckandau och 2*- mil ifrån Dresden. Förmodeligen 

bar detta Slott redan för lång tid tilbaka stått här, åtminstone är 

det säkert at det redan i medlet af fjortonde århundradet var et 

säte för Böhmiska Friherrarne Birken von Duba, ifrån hvilka det 

år 154-3 tilföll Hertig Moriz af Sachsen. Det gamla Slottet består 

til större delen af ruiner. Framme vid ingången äro nyare bygg¬ 

nader, hvilka bebos af Justitie-Amtmanuen och Upbördsmännen, 

(tftenfc&eomtcn). Öfverst visas pinorummet (SNarterfammer), rust- 

kammaren, Grefviunan Cosels och Guidmakaren Klettenbergs ar- 

reslrum, och andra förskräckliga fånghvalf, jemte ruinerna af det 

gamla Slotts-tornet m. m. Fordom besågs äfven det gamla Slotts¬ 

kapellet, der nu for tiden Amtets Archiv förvaras. At blicka i- 

från det gamla Slottets ruiner ned i djupet, är äfven sä rysligt, 

som blicken nedifrån och upåt är afskräckande. 

Fem Le årgången. H 
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Här i grannskapet ligger den namnkunniga klippan Hockstein, 

til hvars spets man endast kan komina genom en rämna och spräng¬ 

ningar i berget, mera krypande än gående, ifrån hvars höjd man 

åter kan se ned in i Slottet Hohnstein. 

——» —II >— 

Pl. 50. 

Maria ge de convenance. 

.At dömma efter orden, skulle denna benämning egentligen ut¬ 

trycka: et passande, giftermål, et lämpligt för begge contrahen- 

terne, och således vara et med sans och förstånd upgjordt, til mot¬ 

sats af mariage d’amour, der kärleken spelt hufvud-rollen och inga 

andra considerationer än blott et ömsesidigt tycke kommit i fråga. 

Häraf skulle nu följa, (och den sägen är allmänt gängse) at et ma¬ 

riage de convenance är lyckligare än et mariage d’amour; men 

undersökom förhållandet endast genom tvenne exempel, föranledda 

af när lagda tvenne teckningar efter Monnier, hvilka derjemte ut¬ 

märka sig genom sin raskhet och säkerhet i behandlandet af äm¬ 

net *), hvarigenom de ha et verkligt konstvärde. — 

En man af härkomst, vid stadgade år, full med redbara kun¬ 

skaper, artistiskt sinnad för allt stort och skönt, men fattig, gifter 

sig med en rik flicka i et ansedt hus, hvarigenom han kommer i 

mägtiga slägtförbindelser, sättes i tilstånd at lefva i enlighet med 

sin födsel och den rang honom i samhället tilkommer; men denna 

flicka är en okunnig fjolla; bortskämd genom sin upfostran, utan 

sinne for annat än fåfänga och grannlåt, full med pretensioner at 

fcir sin person bli lika tilbedd som hennes penningar varit det af 

en mängd friare. Dessas förening har skett med öfverläggning och 

kallas et passande giftermål (de convenance); men är det i sjelfva 

verket icke et illa passadt giftermål, et olyckligi? Den gifta man¬ 

nen förlorar hoppet at lyfta sin kära hälft up til sig, han ledsnar 

vid hennes enformiga pladder och gränslösa pretensioner, samt tar 

slutligen det klokaste parti at somna i sollän och låta henne sladdra. 

*) I förra Argången VII Häftet Pl. 27, kafva vi redan nämnt något om Monnier* 

nanér. 
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Hvilken mängd af förebråelser han härigenom ådrager sig, deri- 

från vilja vi förskona våra läsare. 

Det andra exemplet är likväl mera löjligt än ömt. En ung 

herre, hvars far forvärfvat en vacker förmögenhet genom goda 

speculationer under continental-systemet, vill at hans herr son skall 

spela en roll i verlden och visa sig; han utrustas på allt sätt på 

det öfverflödigaste, (utom i kunskapsvägen, der mycken sparsam¬ 

het blifvit iakttagen) och anländer til hufvudstaden med goda vex- 

lar och stor credit. Han blir intagen i alla ordnar och sällskaps- 

klubbar af hvilken benämning som helst; är eftersökt i bättre hus, 

ty han spelar hög vira och kille; han är barn i huset på alla 

värdshus i staden, på Hagalund, Slallmästaregården, Blåporten m.m.; 

alla hyrkuskdrängar tafla at få köra för honom, ty han betalar 

verkliga summor i väntpenningar, stundom 12 timmars, när spel¬ 

turen icke kan afbrytas för de höga betarnes skull; han är tilstäl- 

lare för såkallade bindmösse-baler och har dessutom bekantskaper 

som hedra honom med at emottaga dyrbara shawlar och et mo¬ 

dernt amöblement; kort sagd t, han har inom några månader för¬ 

stört 10 til 12,000 R;dr. Fadren måste anlitas; nya 10,000 R:dr 

gå samma väg som de förra, fadren kan icke mera skicka nya 

summor, den unga herren tar sin tilflykt til lijelpsamma medbor¬ 

gare, som mot 3o til 5o procent låna penningar på 3 månader. 

Men slutligen förföljd af Slotts-Cansli-betjenter, fångas han en dag 

på gatan, och måste göra dem sällskap til et hus på Hornsgatan, 

der han får tid och tilfälle at genomläsa fadrens bref, hvars för¬ 

mögenhet han förstört och af hvilken han icke mera kan hoppas 

något understöd. I denna förtvifltde belägenhet beslutar han med 

full öfverldggning, at gifta sig med en rik, fast något bedagad, 

mö, och de heliga banden knytas i hela deras form. Nu visar han 

sig åter offentligen med sin dyra hälft under armen, och bör man 

förundra sig deröfver, om hon sjelf och andra tänka dcrvid: 

Herren hade intet l 

Kunna dessa båda med sans och förstånd upgjorda giftermål 

kallas lyckliga ? — 
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pi. 31. 
Eol-harmonicon. 

Et alla Instruraenter (om man så får kalla det) är intet så enkelt 

och lätt åstadkommit, som et Eol-harmonicon, det vill säga: et 

klockspel, hvars olika toner och oregclmessigt blandade ljud ut¬ 

göra et slags harmoni utan någon bestämd melodi. I detta afse- 

ende och synnerligen derigenom at tonerne åstadkommas af Vä¬ 

dergudens ilar, kan det liknas vid Eols-harpan, ehuru ieke jem- 

förligt med den sednares melancholiskt-mystiska accorder. 

Vi hafva med skäl sagt at Instrumentet är lätt åstadkommit; 

ty det består af uphängda, sönderslagna buteljer och flaskor (hvar- 

af man thy värr icke har brist i något hushåll), i hvilkas hals man 

fästat et segelgarn och i hvars ena ända åter hänger en trä-kläpp, 

hvaruti några pennfjädrar äro instuckna; när väderilarne föra fjäd- 

rarne at sidorna, slår träkläppen emot flaskornas kanter, och i mån 

af buteljernas och flaskornas storlek och antal, upkommer en be¬ 

synnerlig blandning af toner i el oregelmessigt sammanhang, som, 

ehuru något entonigt, icke är obehagligt, fast utan allt konstvärde. 

At det kan enkelt construeras, utvisar figuren: en vanlig Svensk 

majstång; men det lånar sig äfven åt konstmessigare och prydli¬ 

gare skapnader, isynnerhet på Chinesiska byggnader, der klockor 

allmännast och mångfaldigast användas. At man äfven genom en¬ 

kom dertil blåsta glasklockor i olika dimensioner, kan ge det hela 

et mera städadt och prydligt utseende, torde icke behöfva anföras. 

Den Turkiska Shawlen. 
Efter Tyskan. 

(Drag ur verkliga lifvet.) 

(jlementine S n * 4 ansågs allmänt för den skönaste flicka i hela 

H 4 * och, om et väl bildadt ansigte, mildt purprade kinder, 

en bländande hy, tvenne eldiga ögon, castanjebrunt här, et smärt 

lif, en liten hand, en nätt fot, en fulländad växt äro nödvändiga 

villkor för at kallas skön , sä kunde Clementine utan motsägelse 

göra anspråk på denna benämning; hvarlöre hon också dagligen 

blef af sin spegel öfvertalad at til det yttersta utkräfva sina rät¬ 

tigheter. 
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Så rikligt Clementine i detta fall var af ödet begåfvad, så li¬ 

tet hade det deremot skänkt henne af lyckans håfvor. Hennes mor, 

enka efter en embetsman, som i lifstiden ägt en måttlig inkomst, 

hade efter hans död erhållit en obetydlig pension, som, endast 

genom den strängaste hushållning, skyddade henne för tryckande 

behof. 

Fru S ¥ ¥ * var et förståndigt fruntimmer; livem skulle väl 

gifva en elak tydning,åt den hos henne möjligtvis rådande tankan, 

at Clementinas skönhet vore den kraftigaste magnet at tilvinna henne 

en förmögen man, som vid modren naturens rika hemgift, skulle 

glömma den afen styfmoderlig i andra afseenden ? Hvem kan väl 

klandra en älskande mor derföre, at hon nekade sig många be- 

qvämligheter som hennes år och sjuklighet fordrade, för at för¬ 

skaffa sin dotter et värdigt yttre, en smakfull grannlåt i klädsel, 

som på det fördelagtigaste kunde ställa dess skönhet i dagen. 

Men Fru S 4 * * insåg ganska väl, at kroppens skönhet icke 

gjorde tilfyllest, och at hennes dotters förstånd äfven borde utbil¬ 

das, så vidt som möjligt; och sålunda sattes Clementine i en af de 

bästa fruntimmers pensioner, der allting lärdes hvad en ung flicka 

nu for tiden behöfver känna, for at kallas väl upfostrad; och då 

dessa upfostrings-anstalter sällan äga själens bildning, allraminst 

sinnets til föremål — en brist, den vanliga upfostrare och guver¬ 

nanter väl ana, men icke liafva begrepp at häfva, utan ersätta 

med en ytlig mångkunnighet och sentimental känslighet — så var 

Clementine ingenting mer och ingenting mindre än en väl upfostrad 

fröken, lik så mången annan af nutidens fröknar. Hon spelte nå¬ 

gra symfonier, några variationer o. s. v. försvarligt; kunde sjunga 

en och annan Romance; tecknade efter gipsen, således icke illa 

äfven et mönster, som likväl långsamt blef sydt; och, i högsta nöd¬ 

fall förstod äfven at sticka en strumpa; skref en temligen ortogra¬ 

fi sk — tvättnota; läste fransyskan försvarligt innantil, men förstod 

den icke rigtigt, med undantag af några fraser och konstord som 

nödvändigt höra til conversationen; dansade deremot som en Engel, 

och kunde nästan alla Mode-Jurnaler och Roman-författares arbe¬ 

ten utantil; declamerade rätt behagligt åtskilliga stycken ur Oxen- 

stjerna, Kellgren, Leopold, Tegne'r m. m. så at unga och gamla 

tokar applauderade tils de blefvo trötta i händerna, och ropade af 

lutter admiration bravo! tils de blefvo liesa: under det at de med 
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mindre talang utrustade Damer, hvilka til deras stora pläga mäste 

öfvervara detta, voro nära at dö af förargelse oeh afund; nog sagdt: 

Clementine S + ^ * ansågs som et mönster för en väl upfostrad 

flicka, oaktadt det i hennes hufvud och hjerta var tomt, eller så 

kaotiskt ordnadt, som det formodeiigen sett ut på vår jord före ska¬ 

pelsen. Men dermed vill jag ingalunda påstå at hon icke ha de nå¬ 

got förstånd eller något känsligt hjerta. Den välvilliga natu ren 

hade tvertom gifvit henne et godt begrepp, et hjerta som ägde kän¬ 

sla för allt högt och skönt, men begge kunde jemnföras med den 

rå demanten som ännu gömmes djupt ned i schaktet och först af 

den som hittar honom, väntar politur och sitt rätta värde. 

Clementines omgifningar, det vill säga, mor, mostrar, fastrar, 

kusiner och vänner m. m. kunde icke inse denna brist, enär de 

flesta af dem i allmänhet icke hade någon kännedom om tomheten 

i deras eget älskade jag. Med sitt känslofulla hjerta var Clemen¬ 

tine, genom födsel och upfostran, skapad til en E.oman-hjeltinna af 

första rangen. 

De unga Garnisons-OSlcerarne, Handel sbokhållarne eller an- 

dra ynglingar af högre eller lägre stånd, som inom sig kände kal¬ 

lelsen at utföra en Roman til slut, d. v. s. til bröllopet, sågo väl 

i den sköna Clementine denna andra person som af lyckan tycktes 

vara utsedd til delta förledande slut; nog af: de svärmade omkring 

den sköna i stora hopar: men Clementines mor ansåg icke dessa 

tilbedjare värda en sådan klenod, hon vaktade sin dotter som I*ra- 

eliterne förbundets ark, och Clementines til högre mål sträfvande 

fåfänga understödde, som en trogen bundsförvandt, modrens om¬ 

vårdnad. 

Af alla hade likväl en ung Lieutenant, lika så snörd som Cle¬ 

mentine, med et par små, prydligt upputsade mustacher och med 

omsorg brändt, ambrosiskt doftande hår, och som genom den hårdt 

åtdragna halsduken, förstått gifva sig en skymt af färg på de bleka 

kinderna, så när blifvit den Jason, som i förbund med dotterns 

ömma hjerta, eröfrat det gyllne skinnet; men vaksamheten hos den 

ängsligt vårdande vaklerskan gjorde all krigslist hos denna snörlifs- 

hjelten om intet; han måste med lång näsa, ehuru på höfligt vis, 

taga aflräde, och några andra söner af Mars och Mcrourius hade 

samma öde. 
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Naturligtvis blef Fru S * ¥ ¥ i hela staden utskriken som en 

di’ake; men detta hade den goda påföljden med sig, at endast från 

et vörduadsvärdt fjerran haubitsgranater och brandraketer slungades 

efter den sköna Clementine, när hon gick ur Kyrkan elier Spek¬ 

taklet genom den haie de unga herrarne formerade, som sålunda 

Öfverträdde första budordet; men äfven vid dessa tilfällen förstod 

den omtänksamma modren, at genom vresiga bliekar förekomma 

dessa brännbara bombers antändning. 

Vid denna tiden upträdde en ny friare til Clemer.lines hand 

och hjerta, som upvägde en hel Krigs- och handelskola, ty han 

hade allvar samma afsigter: han ville gifta sig med Clementine. 

Fortsättning e. a. g. 

Mode-Nyheter från Paris. 
Moder och bruk för Herrar. 

Til Til. 11 på förmiddagen. En vid morgon-rock af blommeradt 

katlun med stora mönster af löfverk; vida pantalonger af samma 

tyg, sem gå långt ned på fotterna; gula safFians-toiTlor med up- 

stående tåspetsar på Chinesiskt sätt; en liten kring halsen knuten 

halsduk, vårdslöst rullad och hvars snibbar hänga ned på bröstet; 

grekisk trieot-mössa af brokigt silke i skärande färger; med ett ord: 

hela accoutremangen bör likna en costym som traditionen af fran¬ 

ska Comedien bevarat åt Cassandre och le malade imaginaire; 

sådan är Herrarnes déshabille' af år 1828, hvari de böra visa sig 

ifrån Maj månads början, antingen i Paris eller på landet. 

Ifrån Til. 11 til middagen kallas klädseln Tenue négligée, och 

består i en surtut af ljust casfaniebrunt kläde eller af et slag som 

kallas Byron å rejlet, eller palmier å reflet, med en knapprad, 

vida nertil rundade skört, som räcka endast til knäna, svart sam¬ 

metskrage, men ärmarne mindre vida än hittils; pantalonger af tre- 

skäftadt, flammigt tyg (chiné) af alla slag; många deraf äro couleur 

dos de liévre; de äro å ia grecque, som en sockertopp d. v. s. 

mycket vidare ned vid foten än up vid knäet, och nedanlil med 

tre knappar på sidorna och en hälla under fotterna; svart, brun 



eller ljusblå halsduk i harmoni med vesten och knuten en coeur ; 

prickig vest eller med små mönster af blommor, med upstående 

krage, öppen i bröstet och något litet utstående. 

Full hludsel om sommaren. I allmänhet ljusa, tendra färger 

til frack, såsom himmelsblått, upväxande grönt, (vert naissant) 

med släta gula metall-knappar; nästau fyrkantig i lifvet ömsom 

med öppna fickor; krage och upslag mindre breda som förut och 

nästan platta; lifvet åtsnördt. Hvit vest oeh pantalonger til skor.— 

En del Her rar hafva nästan antagit en klädsel som liknar den hvil- 

ken nyttjades vid slutet af Ludvik XV regering. 

1 hvardagslag är Herrarnes klädsel i allmänhet: blå frack utan 

eller med svart sammetskrage; prickig eller svart halsduk knuten 

med en rosett; gul vest, hvita pantalonger til stöflar eller nan- 

kins med silkesstrumpor af samma färg til skor. 

Pl. 32. 

Mode-Costymer för Damer. 
Fig. 1. Rishalmshatt prydd med blommor och en half-voile. 

Klädning af gros de Naples med en stor bred garnering i uddar 

och tungor. Hvila handskar, gröna skor. 

Fig. 2. Hatt, såkallad Capote, af gros de Naples. En rund- 

spencer (Canezou) af broderad tyll. Klädning af Jaconas garnerad 

med tungor och mellanstycken af tyll. Gula handskar och svarta 

skor, eller af annan färg efter behag. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Cahl Delben, ig^S- 
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N:o IX. 
i 

^lagaötn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

September Månad 1828. 

1 

Pi. 33. 

Pre b isch-p orten. (T>ag g5rebifc$*f&or.) 

Såsom sidostycke til den uti förra N:o Pl. 29 lemnade utsigten af 

slottet Hohnstein, meddela vi i denna Pl. en annan ur samma 

trakt, Sachsens-Schweiz, som i et annat afseende är icke mindre 

märkvärdig och egen, nemligen den såkallade Prebisch-porten 

93rebifctRtf)or). 

Detta af Naturen danade hvalf, vid andan af en 11 til 1200 

fots hög klippvägg, är 98 fot bredt och 66 fot högt *). Den öfra 

stenen som täcker eller bildar hvalfvet är 24 fot bred och 10 fot 

tjock, hvaipå vandrarn träffar en smal stig, der åskådaren med 

förtjusning öfverser en vacker utbredd trakt af BÖhmen och med 

sina blickar kan förfölja bergskedjan på motsatta Elbe-stranden til 

det såkallade Snöberget. 

Under sommarn finnes en Restauration här i hvalfvet, hvari- 

från man, fast på en lägre ståndpunkt än uppe på hvalfvet, har 

utsigten af et leende landskap. 

*) I Sftifolat!? SBegroetfer öurdj bie ©ac&fifcfje ©cbroetfc, upgifves det vara 60 

alnar högt och lika så bredt, hyilket vi tro oss kunna rätta, då ofvanstående 

Opgifter af dimeusiouerne äro oss meddelade af en Svensk som varit på stället. 

Grejvinnans besök. 

Han cl teckning af Hr. L. kV. K-g. 

"Vi torde nästan kunna taga för afgjordt, at det icke finnes nå¬ 

gon af våra läsare som icke känner Grejvinnans besöh, af Fru 

Femte uirgången. I 
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Lenngren, denna sanna målning efter .Naturen, ett af den oförgät¬ 

liga Skaldinnans lyckligaste stycken, och derföre anföra vi blott 

de verser ur detsamma som närmast förklara närlagda teckning. 

Det grefliga Herrskapet fördes til bordet, 

Guds gåfvor det feltes ej der; 

Giefvinnan så nedlåten nådigt tog ordet: 

Bevars, hvad ni gjort er besvär. 

Pastorskans anrättning hon täcktes beprisa; 

Fann dillköttet läckert oeh ungt. 

Berömde ostkakan, och brydde Lovisa 

För husets vällarde Adjunkt. 

Och Fröken, med fingrar, som snön at förblinda. 

En vinge af kycklingen bröt, 

Och matade stundom sin sköna Belinda, 

Och föga af rätterna njöt. 

De förnäma gäster, med blick på hvarannan, 

Bemärkte Herr Pastorns gestalt, 

fyled knifven i steken och svetten i pannan. 

Och trugning ocli bugning vid allt. 

Pastorskan tog skålen med smultronen bräddad, 

Allt var så hjertinnerligt undt. 

Hvar tallrik hon böd som en ättehög bäddad 

Allt rikligt, tilräckligt och rundt. 

Ehuru man efter läsandet af dessa rader, nästan redan har en 

tafla upgjord i sin föreställning, fordras dock verkligen en egen 

fallenhet at göra en så liflig teckning deröfver som närlagda, der 

afven de minsta detaljer icke äro förbigångna, såsom til exempel 

sjelfva salens beskrifning: 

Nu dammades salen och gamla porträtter, 

Stamfädren förnämst deribland : 

Matronor med natt-tyg och snörda corsetter. 

Och Prester med biblar i band. 

Men tecknarens eget snille visar sig dessutom alltid så i har¬ 

moni med skaldens, at han än yttermera genom små passande ac- 

cessoirer liksom rundar det hela, hvarigenom skaldens bilder full¬ 

komnas. Hit räkna vi: den uppassande, beskedliga innc-pigan, en 

verklig contrast mot herregårdens Stockhohns-jungfrur (som nu 

iör tiden näslan alla äro Mamseller). — Det nyfikna , gapande hus¬ 

folket i <ieu halföppna dörren, hvarigenom lmsets favorit-katt in* 



t 





Fl 35. 





67 

smygt sig, och skjuter rygg emot Frökens vackra Belinda, äfven 

som brännvinsflaskan med G. III:s chiffer på brännvinsbordet, 

o. s. v. 

I anledning af denna brännvinsflaska, torde vi här fa irfföYst 

Bellmans Bouts*rime's på denna Konungens befallning: 

Min lyra ar i ..... , kr as 

Och tomt är mitt ...... skatull. 

Men jag har på mitt ..glas 

Kung Gustafs nanm i.guli. 

Den tredubbla striden. 
Han hade rätt den man från gamla verldens tid. 

Som tecknade de visa orden, 

At menniskan beständigt är i strid 

Här uppå Jorden. 

Man attackeras jemt, så väl 

Til egendom som kropp och själ. 

Mot et trefaldigt ondt man måste sig försvara. 

Och säll är den som lyckas at förvara 

Sin egendom emot Juristerne 

Sin arma kropp mot Läkare 

Och själens lugn emot de Andeligas skara. 

Ch . . . 

Pl. 35 

O 

Sy-mönster. 

Den Turkiska Shawlen. 
(Slut från N:o VIII). 

Herrman # ¥ * hade tilbragt sina första ungdomsår dels på 

hafvet, dels i främmande verldsdelar som Supercarg. Nu, vid 

fyllda trettio år, en kraftfull man, ägare af en, dels ärfd, dels 

förvärfd, förmögenhet, som tillät honom at visa sig på en anstän- 
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dig fot i verlden, ville han begynna njuta Iifvet; och til detta än¬ 

damåls fullkomliga vinnande, trodde han en skön och god hustru 

vara et alldeles oundgängligt villkor. Erfarenheten hade likväl 

lärt honom, at icke söka henne ibland de rika, och derföre för¬ 

näma standen, utan i medelståndet, och endast der. 

Det är sant at han träffade Clementine i de högre kretsarne, 

men hon tilliörde medelståndet i anseende til sin förmögenhet; 

hennes skönhet berusade hans sinnen, moderns sorgfällighet lians 

förstånd, några drag af Clementine* godhet rörde hans hjcrta, och 

hvad han lärde känna af sin tilkommandes upfostran och talanger, 

lofvade mera än han begärde af en hustru som skulle förhöja hans 

lefnads lycka. 

Herrman * * * sökte och vann inträde hos Fru S 4 * * . Den 

omsorgsfulla modrens skarpa blickar, utforskade snart i tilbedjaren 

en friare. Men at det, för at qvarhålla denna Phenix, isynnerhet 

fordrades solid kännedom af qvinnans bestämmelse, det märkte 

jemväl snart fru S * * *, och hon förstod åtminstone at gifva sin 

kära dotter et sken af livad som verkeligen hade bort vara i 

lienne. 

•»Ewalds råd fö* at blifva en god maka och mor a måste 

släppa til fraserne, som också allt mera snärjde den beskedliga 

Iferrman * * * . Väl (det är sant) var det mindre lätt för Cle¬ 

mentine, at med otvungenhet röra sig i denna nya sfer; men der 

Ewalds Handbok Iemnade henne i sticket, hjelptc hennes eget för¬ 

stånd och modrens kloka råd henne ur förlägenheten. Herrmau 

snärjde sig sjelf allt mer och mer i de utlagda näten, och mor och 

dotter atdrogo allt hårdare banden, så at i hela staden berätta¬ 

des: at den sköna Clementine S 4 # * skulle gifta sig med den ri¬ 

ka Amerikanska Herrman * „ „ . 

Oaktadt Ilerrmans passionerade kärlek, föreföll honom den 

utkorade likväl ofta såsom den der endast citerade Ewald utantil; 

lians erfarenhet sade honom, at han icke var den förste eller skul¬ 

le bli den siste, som blifvit fångad med qvinnolist, och vid dylika 

förståndiga, ögonblickliga ti 1 fallen, föresatte han sig al sätta sin 

fastmö pa prof, om alla dessa talesätt endast voro minnesvcrk, el¬ 

ler kommo från hjertat; men vår Herrman var med all sin erfa¬ 

renhet en menniska, hos hvilken det varma blodet förvandlar det 
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gestalt, en blick af det eldiga ögat, Öfverändakastade all filosofi, 

och den upretade sinnligheten vältrade i glömskans haf på det häf¬ 

tigt slående hjertats eldsvågor livad helst förståndet utgrubblade 

at skingra villfarelsens dimmor. 

Ödet eller en tilfallighet hade bättre afsigler med den goda 

Herrman än med tusen andra. 

Clementine hade på modrens inrådan endast emotlagit obetyd¬ 

liga småsaker af Herrman och deribland aldrig något som tilhör 

en grannare toilett. Vägrandet at emottaga dyrbarare presenter 

hade visserligen icke skett utan en inre strid; men hon tänkte: 

utan upotfring kan ingenting vinnas, och sålunda afslog hon dem 

beständigt, förstod at, under det hon med låtsad blygsamhet emot- 

tog hans gåfvor, inblanda några vackra fraser, til exempel: at 

prydnader som väckte upseende, icke passade för en fattig flicka 

o. s. v. så at IJcrrman skulle bli öfvertygad at hon — om också 

hennes enkla, likväl med urval ombestyrda garderobe icke redan 

hade bevisat det — var et mönster af hushållsagtighet och enkel¬ 

het, samt fiende til all fåfäng grannlåt. Detta borde så mycket 

mera behaga Herrman, som han i synnerhet hatade all yppighet 

i modernt glitter. 

Clementine hlef hans hjerta med hvar dag kärare; äfven hon 

fattade tycke för den hederlige Herrman, och beslöt at låta den 

roll hon hittils endast spelt för syns skull, hos henne bli en verk¬ 

lig egenskap, och derigenom göra den älskade mannen så lycklig 

som det stod i hennes förmåga. 

O! ädla föresatser! J haden samma öde, som allt ifrån verl- 

dens begynnelse svaga flickors föresatser haft: ett enda ögonblick 

af en uprörd passion gjorde at J glömdens. 

Clemenlines födelsedag nalkades. Herrman beslöt at fira den 

värdigt. För at aflocka sitt hjertas herrskarinna en önskan, förde 

den lycklige fästmannen henne i alla grannlåtshodar, hvarpå sta¬ 

den icke hade någon hrist; gjorde henne upmärksam på allt som 

kunde reta en flickas ögon och hjerta; men Clementine tycktes ic 

ke hysa del minsta begär til någon af de kostbarheter som lågo 

högtals updukade för henne, icke ens til någon liten bagatell. 

Denna stolta liknöjdhet förtröt Herrman, och han förde den 

lilla personifierade liknöjdheten slutligen til en af de förnämsta 
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mode-handlare, der den minsta småsak var i stånd at omvända 

den kallsinnigaste af de kallsinniga. 

Men for Clementine slog den timme då hennes förställning 

skulle updagas. 

En ägta Turkisk Shawl, värd at bäras af en Drottning, ska¬ 

kade Clementines med möda til kämpade grundsatser. Med blixtran¬ 

de, begärfulla ögon betraktade, med darrande hand fingrade hon 

den förträffliga väfnaden; prisade dess lätthet, kastade den omkring 

den sköna kroppen och såg sig stolt och förtjust i spegeln, med 

en blick som talande prisade Skaparen för så härliga gåfvor. 

Herrman uplågade af glädje vid anblicken af den förtjusande 

älskarinnan; han läste i de mörka ögonens blixtrande en önskan, 

ja, et häftigt längtande begär efter ägandet af denna Shawl. Men 

han föresatte sig, at endast då tilfredsställa den älskandes längtan, 

om priset för Shawlen icke var i for häftig strid med hans begrepp 

om luxe. 

Medan Clementine, under det hon beskådade sig, glömde fäst¬ 

mannen och hela verlden , frågade Herrman efter priset på Shawlen. 

»Tusen Riksdaler Bancoa svarade köpmannen, »och jag släp. 

»per den för det priset endast derför at jag önskar framdeles äfven 

»bli hedrad af ert förtroende.cc 

»Tusen Riksdaler!« utropade Herrman, med half-hög röst. 

»Hur mången skulle icke genom denna summa åter sättas i väl- 

»stånd! hur många familjer skulle icke derigenom befrias från mor- 

»gondagens tryckande omsorger !cc 

Clementine hade vaknat ur sin förtjusning; hade med en sen¬ 

färdig hand åter inlagt det lysande omhänget i asken; men härvid 

hade åter alla fåfängans, coquetteriets och grannlåtsbegärets plågo¬ 

andar bemästrat sig hennes själ. Hon fann sin glädje i den tan¬ 

ken: at om hon vore i besittning af detta pragtslyeke, skulle alla 

hennes bekanta missunna henne, icke allenast dess ägande; utan 

äfven ägandet af en så frikostig och förekommande man, för hvil¬ 

ken ingenting var for dyrt; och hon beslöt at i delta ögonblick 

begagna sina behags välde i hela dess vidd, för at försöka, om 

hon tiläfventyrs som maka, kunde äga hopp at bli sin mans bc» 

herrskare. 

Herrman hade under dessa Clementines dispositioner til en 
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liufvud-batalj, lastat ögonen pä en annan Shawl, två tredjedelar 

mindre dyr än den förra och genast köpt den. 

Denna Shawl, var i anseende til mönstret et sidostycke til sin 

kostbara broder, och Herrman tviflade ieke at Clementine, denna 

hushållsagtiga Clementine skulle med sitt bifall hedra en skänk ? 

tsom hundra andra flickor skulle med förtjusning emottagil af äl 

skarens hand. Han smickrade sig med den tanken, at hvarje skänk 

som gafs af honom til den blifvande makan, skulle af henne vär¬ 

deras, och med detta hopp lemnade Herrman detta grannlåtens 

tempel; för så många älskare och männer, en annan Pandoras ask. 

Clementine var för mycket fördjupad i sina planer, för at ge 

akt på sin älskares handel. Snart blef hon likväl ense med sig sjelf, 

nämnde icke ett ord vidare om föremålet för alla hennes tankar, 

men var stum på hemvägen, hvilket likväl icke synnerligen fäste 

hennes ledsagares upmärksamhet, emedan han för mycket njöt af 

föreställningen, huru han skulle öfverraska sin vackra brud på 

dess förestående födelsedag, o. s. v. 

Några förberedelser til morgondagens fest medgåfvo icke hel¬ 

ler i dag et längre vistande hos den älskade: han gick snart bort. 

Clementine uttömde sig i beröm Öfver det sedda pragtverket; 

den kloka modern bad henne hafva tålamod och tröstade henne 

med det ljufva hopp, at när hon väl blifvit Fru 4 , skulle hon 

lättligen få allt af den kära mannen, om hon under smekmånader- 

ne — som hos en mognad man vara längre än hos en ung, det 

ägta ståndets Korsdragare — förstod at med lämpor vänja honom 

vid al foga sig efter hennes vilja; at under detta sällhetens rus så 

mången toffel-regering, kanske hvarenda en, grundlädes, o. s. v. 

Men Clementine hörde blott til hälften den erfarna moderns utstu¬ 

derade råd; hon tänkte endast på Shawlen, och beslöt at vaga 

allt för at äga den. 

Med dessa djerfva planer gick hon til sängs och drömde om 
idel triumfer och knäböjande slafvar. Vid sitt upvaknande, fann 
hon sin säng förvandlad til en doftande blomster-parterr, der hon 
sjelf, som den vackraste blomman, låg i vårens prålande armar. 
Fn förtjusande musik hade väckt henne, och bland andra betydli¬ 
ga skänker, låg på et elegant sybord — et paket. 

Hon fastade ingen upmärksamhet vid de öffigu sakerne, fastän 
af välde; hon fattade paketet, öppnade det med skyndsamhet — 
men den efterlängtade lyste ieke emot henne, den mindre kostba¬ 
ra Turken bedrog hennes lågande väntan! Bedragen i sin skönaste 
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förhoppning, kastade Clementine med föraktliga blickar och åthäf- 
vor Shawlen på bordet, och vände det vackra, genom vreden van¬ 
ställda ansiglet mot väggen. 

Herrman hade vid detta tilfälle fördold gifvitakt på den sköna. 
Han ville njuta af hennes glada förvåning; men hur grymt blef 
lian icke sliten ur sin ijufva dröm! — Han lemnade sitt gömställe 
och huset, oaktadt modrens föreställningar, som icke anade något 
godt, och ej med kallsinnighet kunde motse sina planers omintet¬ 
görande. Hon störtade in i dottrens rum och Öfverhopade den o- 
belänksamma med en ström af förebråelser; men lät slutligen blid¬ 
ka sig genom Clernentines högttrafvande fraser: Herrman älskade 
henne för ömt, och skulle anse detta utbrott för livad det var, en 
öfvergående rörelse, en ögonblicklig harm öfver upväckandet ur 
en skön dröm. 

Alla Clernentines vänner voro församlade, för at, med skiljda 
känslor, beundra eller häckla den missunnade vännens dyrbara 
skänker, när et bud anlände ined et paket, hvilket genast öppna¬ 
des med tanka på en ny skänk i anledning af födelsedagen. 

Delta paket utgjordes af den efterlängtade Shawlen; dervid var 
en biljett fästad, som modren, ledd af oroliga aningar, genast lade 
afsides. Mer än sanna hade dessa aningar varit. 

När de voro ensame, läste hon gråtande för den, liksom från 
Himmeln nedstörtade dottern, följande: 

Min Fröken! 
I min lefnad ofta bedragen, trodde jag uti Er finna et mig af 

ödet utsedt och förbehållet väsende, för at trösta mig för så mån¬ 
gen felslagen förhoppning; at uti Er finna en foljeslagerska genom 
lifvet, som oförvillad af tidens dårskaper, skulle nöja sig med cu 
måttlig lycka och se sin sä!IHet i sin makas. Ni har skingrat en 
förtjusande villa. Emottag detta lappri, som för Er äger högre 
värde än den gränslösaste kärlek. Nu kostar mig denna upoffring 
en, som jag hoppas snart försvinnande sorg, och en obetydlig sum¬ 
ma; kanske hade föreningen med Er, icke allenast tillintetgjort 
min förmögenhet, men äfven hela mitt lifs sällhct. Jag tackat ödet 
som förskonat mig från ca for sen och fruktlös ånger! Farväl, 
för evigt! 

Herrman 4 ¥ ^ .•» 

Pl. 36. 
Mode-Costymer för Damer och Barn. 
Fruntimmers-Costymen. Krusflorshatt (capol*) af tvenne slags 

tyg. Nettclduks Ilund-spenser. (Ganezou) Kammarduksklädning. 
Hvita handskar och tygs-kängor, {^oulitifs-guétres'). 

Gossens Costytn. En grekisk rock af treskäftadt randigt tyg 
(coutil rayé) med en gördel som frammantil dr igenhäktad. (agrafée 
devani) Hvita pantalonger. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleex, 1823. 
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o X. 

iEagaatn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

October Månad 1828. 

Pl. 37- 

Gustaf Wasa dold i et halm-lass. 
(Fortsättning från VII Häftet.) 

Ehuru Gustaf genom Sven Nilssons och hans hustrus fintlighet 

undsluppit denna gången at af de Danske blifva igenkänd och gri¬ 

pen, återstod honom ännu et äfventyr af dylik art på vägen til 

Rättviks Församling, som kunnat kosta honom lifvet, om icke För¬ 

synen skyddat honom, och Sven Nilsson genom sin rådighet före¬ 

kommit den ögonskenliga fara hvaruti han sväfvade. Men vi fort¬ 

sätta Celsii, i Pl. 25 af brutna, berättelse: 

•» Sven Nilsson, hvars namn **) af denna händelse är värdt 

» at iliågkommas, förde sin angelägne gäst uti et halmlass ifrån sin 

» gard up til Rättviks ***) Församling. De Danske hade besatt 

w grinder och broar med stark vakt. Dessa stungo genom det miss- 

5) tänkta halmlasset med verjor och spjut, träffandes Herren så djupt 

» i benet at bloden började visa sig på vägen. Konsten hade såle- 

» des blifvit yppad, om ej den beslagne Bonden, då han förnam 

i> tilståndet, så behändigt hade skurit sin häst uti foten, at han 

» kunde inbilla dem det bloden deraf syntes, v. 

*) Vid nummer eringen af Hr Holmbergsons teckningar börande til Gustaf Wasas hi- 

stone, har i de föregående Häften någon irring skett, hvadan denna är ver- 

keligen den X:de af de vi leinnat. 

**) tian kallas, i Svenska Folkets Historie under Konungarna af Wasa-Ättcn* 

af Stiumnholm, alltid Sven Elfson. 

***) Uti ofv.mnämnde aibete står beståmdt, at Sven Elfson förde Gustaf til Mar¬ 

nas by til Kronoskytlarne Pehr och Matts Olofsöner. 

Femte udrgången. K 
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Uti den intressanta och rika samlingen af Hr Holmbergsons 

compositioner öfver den Store Konungens hislorie, (den han ännu 

dagligen fortsätter), borde visserligen denna händelse ieke saknas. 

Til hvilka betraktelser ger den icke anledning! — Herr Holmberg- 

son har lika troget och i samma stil som alla föregående tecknin¬ 

gar upfatlat och i sin teckning återgifvit den. 

Pl. 38- 

Hemresan ifrån Marknaden. 

Handteckning af Hr. L. VHK-g. 

Ii,n Svensk landsväg efter en hållen marknad i October och No¬ 

vember månad, har någonting eget och olikt andra länders, något 

nationelt, som ger en hastig öfverbiick af landets bruk och sedva¬ 

nor; likväl skiljagtigt i anseende til vissa provinsers olika kläde- 

drägter; men det hela utgör en intressant talla til bedömmande af 

folkets lynne och plägseder. Herr K—gs eget sätt a t karakteristiskt 

och med sanning iiplatta dylika ämnen, hafva vi at tacka för denna 

teckning: Hemresan ifrån en marknad, i en af Sveriges vestra 

provinser, hvars analys knappast behöfver göras, då livar och en 

säkert igenkänner detaljerne sådana han sjelf ofta sett dem. Vi 

skola dock i korthet upräkna de olika tildragelser på denna lilla 

väg-sträcka. 

Det ömnigt njutna brännvinet har med sin tyngd fallit på en 

Bonde som somnat in i et stort kar; — en ung bondflicka, som 

köpt sig en spinnrock, blir varnad och ryckes lindan faran för de 

i fyllan kapp-körande; — en bonde, med några såll på ryggen, 

har köpt sig en ny hatt, den han visligen satt ofvanpå den gam¬ 

la; — det lifgifvande finklet lyfter en bonde up i sadeln, för at 

piska på sin häst; — en annan har vid hästens framryckande för¬ 

lorat jemnvigten och jemte det lösa sätet tumlat omkull med be¬ 

nen i vädret, hans häst hålles al ingenting tilbaka i sitt lopp, ty 

betslet hänger bredvid munnen ; — medan ruset på den körande 

bonden (i förgrunden) tungt trycker hufvudet mot bröstet, och 

händerna väl hålla i tömmen men icke styra hästens lopp, reser 

eu annan sig up bak i kärran, och i brist af piska med sin krit- 
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pipa anmanar hästen at springa; som buk gjorde n Icke är igenspänd, 

tyckes lerkrukan i gummans famn sväfva i ögonskenlig fara, när 

vid en backe upföre kärrskalmarne, af tyngdkraften bakat, komma 

at resa sig; — det ena kärrhjulet har våldsamt vidrört oxens bak¬ 

del och gifvit honom en annan rigtning ä-n hem vägens, h vadan 

också bonden som leder honom är ytterst bemödad at få honom 

åter åt samma håll med de andra farande; — utom flera fredliga 

vandrare i bakgrunden, ses en sofvande person i en täckvagn och 

en, något corpulent hennes nåd i en caléche som köres afen kusk 

i livre'. 

Phlegmans låf. *) 

M* andra snillets ära sjunga, 

Och kärlekens förtjusta lif. 

Och Hjeltar som i striden ljunga, 

Och glada nöjens tidsfördrif; 

Jag dessa höga ämnen visar 

Längt bort ifrän min lyras slag; 

Dess matta ljud dig, Phlegma, prisar 

Ocft dina döfvande behag. 

Du mina steg så vänligt stöder 

Då uppå tornets han jag går; 

Det lugn du i mitt sinne föder 

För inga stormars våld förgår. 

Fritt må de rasa! — Trygg jag hvilar. 

Och gäspande dem hvina hör: 

D in aköld förslöar tadlets pilar. 

Din kraft mitt hjerta modigt gör. 

•) Redactionen, som nä«tan hade förlorat hoppet at Tagnas af den anonyma för¬ 

fattaren til Harald och Anna (se N;o III) med ytterligare bidrag til sitt Magasin, 

har på et angenämt sätt blifvit öfverraskid genom inhändigandet af tvenne styc¬ 

ken af samma band, hvarai i brist af utrymme denna gången blott det mmdre 

kan införas. Under afläggandi» af sin tacksamhet, önskade Redactionen, såsom 

bevis af sin erkänsla, kunna iå iemna iörlattaren et exemplar af denna Argång, 

samt aivaktar adressen och stället;, utsättande aer den får aileinnas. 



76 
Den döf-dryck Jo sä vanligt skänker 

Mot lifvets qval, et motgift bär: 

Knappt råren uti ögat blänker 

Förr'n af din hand den torkad är. 

Men (yran mig ur handen faller; 

I ditt beröm hvem hindrar mig? 

Det är du sjelf! — Dm röst befaller 

At njuta, men ej sjunga dig. 

C. A. S. 

Utdrag af et Bref från en resande Svensk 

i Köpenhamn i Juni månad IS^S» 

J det genialiska af stilen och åsigterne igenkänner man författaren,, 

som redan i andra skrifter gjort sig förmånligt känd bland våra 

Litteratörer, och Red. hembär sin hjerteliga tacksägelse för dessa 

underrättelsers meddelande, helst Red. ofta önskat at kunna lemna 

något om våra grannars konstsamlingar, och det värde de veta at 

sätta derpå, genom et väl ordnadt Galleri, så märkbart skiljagtigt 

ifrån förhållandet med vår Tafle-samling i det såkailade Kongl. 

Museum. 

w-Med fulla segel spände vi öfver Sundet. Tor¬ 

nen i Köpenhamn lyfte sig snart up ur vågorna. Naturen är pla¬ 

tonisk. Hon visar oss först det högsta, det som hinner himmelen 

närmast. Ju närmare vi hinna det anblickade föremålet, desto mera 

nalkas ögat dess jordfästa grund. — Efter en seglats af ai timma 

hade vi från Malmö hunnit til Danskarnes hufvudslad. 

Vi äro således på utländsk botten. Hvilken underbar känsla! 

Vi möta en Konung — utan at vi känna hjertat klappa. Folket 

som hvimlar obekant förbi, rör oss mindre. En olycklig krymp¬ 

ling var det första, som störde vår själs slummer. Natur! eviga 

kraft! på din oändlighets glob cirklar ej menniskohand några grän¬ 

ser för kärlek och fröjd. 

Vi ha klifvit up i Nicolai vårdtorn i stadens medelpunkt. Hvil¬ 

ken charta rullar sig ej ut för vår blick. Från Lunds til Roskilds 

Domkyrka upfattar ögat en nejd ur sydliga länder. Hvarföre äl¬ 

skar jag ej denna Natur, dessa blomstermattor i en sal med him- 
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len til vaggar? Huru äro vi ej beslägtade med den natur, som 

var vår amma. Jag föddes bland berg, sublima som hymner, ocli 

floder, lefvande som dilhyramber. Och här finnes ingen större 

höjd, än den kulle, som lyfter Fredriksberg np, här finnes intet 

annat rörligt vatten an springkällan på Gammal Torv. 

Pragtigt är det doek at se staden under sig, at se alla dessa 

Villor, dessa lunder deromkring, at i en enda blick upfatta slott 

och haf och hamnar, städer och land, och landet i sin fullaste vår. 

Sundet mellan Svea och Dana. — Dalin! jag tror på din vat¬ 

tenminskning. En dag kyler ej en orolig våg mer dessa fjermade 

stränder. 

Sju kyrkor stå omkring mig. Man vandrar i detta höga torn 

bland dessa gyllene ljusastakar. Sjelfva slotten stå här under. Hvil- 

ka dristiga ide'er uttalade ej medeltiden i sina skyhöga tempel. Må 

mig tillåtas härvid at förtjena namnet obscurant med en anmärk¬ 

ning: Medeltiden var m/i g tig af höga idéer *). Den byggde kyr¬ 

korna, dessa konstens underverk, som torde tala om et högsinnadt 

folk, när alla våra dundrande dictamina, med hvilka man manöv¬ 

rerat sig fram til en fördel, redan förmulnat. Der krönikan blott 

nämner någxa namn, der tala dessa byggnader om et folk, som i 

et sekel inskränkte sina bchof, på det at blifvande generationer 

skulle vid sjelfva inträdet i kyrkan förnimma den O/indlige, an¬ 

tingen tilfälligheten förlänat dem en talare eller ej, antingen tiden 

tillät sanningen höras eller förviste densamma. Och detta är ju, 

lik stjernornas, »et mål och et tal, tlier man deras röst hörer. « 

Beklagansvärd den, som ej förstår geniets gudaspråk, det tale i 

naturens eller i konstens verk, det uttrycke sin kraft i ord eller 

toner, i toner eller byggnader. 

Köpenhamns förnämsta tempel är Forfrue-Kirhe. Den gamla, 

som var 3g4 fot hög, öfverlefde den grufliga branden 1795; men 

skördades af krigets åskor 1807. Innan kort öppnas detta härliga 

tempel och kommer at för verlden visa de nu anlände 12 Apost¬ 

lar, hvilka Thorvaldsen hemsändt från Bom. For Frelseres Kirhe, 

m) Med medeltiden förstår författaren den tidsbildning, som gick ut från det Ca- 

tholska Hom, ända til dess en ny, mot denna sjelfständigt på verlden och. tif- 

vet inverkande protesterande tid, tydligt utbildat sig » Europa. 



78 

1 förstaden Christianshamn, har et åttakantigt torn, omkring hvil- 

ket en spiral-trappa förer up til spetsen, en Christus-bild, 5 alnar 

hög, med en segerfana i handen, izj4 alnar från jorden. Man sä¬ 

ger mig, at staden är blott 4>I4° alnar lång, 3,120 bred, men in¬ 

neslutande ändå 110,000 menniskor. Man visar mig 3 förstäder, 

2 sjöportar, 4 landportar, i5 offentliga platser och torg, 10 broar, 

och omförmäler at staden har 23o gator, och at hamnen kan rym¬ 

ma 5oo stora skepp. Jag nedstiger från min höjd. 

Til Trinitatis - Kyrkan — til Runde Torn. En god idee! — 

Om sann protestantism: en afhandling i stenstil. Kyrkans torn är 

Observatorium, och dess hvalf — Akademiens Bibliotek och Anti- 

quariska Museum. Då nordbon tog magtens bannstråle ur prestens 

hand, gaf han honom tuben i stället. Som lärd allenast, kunde 

han numera vinna anseende och ära. Ty i tempelhvalfven insattes 

livad man tänkt visast och diktat skönast på jorden. 

Runde Torn är bygdt af en Tyeho Brahes lärling, och är 

värdigt dess anor. Man kan åka med spann up i detsamma. 

Blott Czar Petter med sin gemål lär dock försökt det. I tornväg- 

garne ser man runstenar infattade. Äfven den som 1824 uptäcktes 

på den Amerikanska continenten (?) 

Akademiska Biblioteket räknar 100,000 band. Professor Rask, 

det namnkunniga Grammaticalisha geniet, som, en nutidens Sveg- 

der, gjort en lärd resa til våra framfäders hemland, visade mig 

dess förnämsta skatter. Om Rask i de östliga folkslagens språk 

funnit ord, som bevittna, at de obegripliga Edda-namnen ha på 

något ställe af jorden rot och betydelse; om han funnit skäl för 

eller emot våra förmodningar om Runornas och Sanskrits förvandt- 

skap, om-ja, om han vill besvara de lärdas hundra frågor, 

vet man ej ännu. 

Äfven här funnos den Indiske Förstens Sju Haf *), Här voro 

de doek ej beseglade. I Stockholm säges deremot en recension vara. 

författad, som bevisar Hans Höghet, at han ej kände sitt moders¬ 

mål. Skada at han ej fick lära det bättre här i lifvet. 

Oldsagerna visas af Gansli-Rådet Thomsen, en af Danmarks 

*) D-11 berygtade Boken, som förärades af sin höga författare tii de Europeiska 

Hofven. 
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ypperste konstdomare, en af Nordens mest bildade män. Tre ur¬ 

nor af guld och Ire af glas föllo först mitt unga sällskap i ögonen. 

Til Slottet. — I fordna dagar lans en Ärke*Biskop i Lund, 

som hette Absalon. Han ägde et stomhemman på Seland — nu¬ 

varande hufvudstaden — och byggde en borg, som efter honom 

nämndes Axelshus — nuvarande Christiansborg. Liksom staden, 

har slottet renats i eld. Sist förvandlades det i en ruin af den 

brand, som Franze'n så mästerligt skildrar i sin frihetsbild —et af 

Nordens allrayppersta poémer, — och som Steflens dristigt teck¬ 

nar i sin Roman: die Gebrilder Walser. Det är nu åter upbygdt, 

n4 fot högt, en qvadrat af öyo fot med io alnars tjocka murar, 

hvilande på 10,000 pålar. Förut fordrade dess fleste corridorer 

eldsljus äfven om dagen. Nu är fjerde sidan borttagen och en co- 

lonnad satt i stället af ypperlig effect. Genom denna ser man ut 

genom staden til de gröna vallarne och från det porthvalf, der- 

ifrån man skådar ut Öfver den prägtigaste delen af staden. I höst 

skall förmälningen der firas mellan Prins Fredrik, H. K. H. Prins 

Christians ende son, och Prinsessan Wilhelmina Maria, Konun¬ 

gens yngsta dotter. Detta Slott, liksom Frue-Kirke är Hanstens 

verk. Hansten är ej Nicodemus Tessin. Slottet uttrycker med sina 

Åreskute-väggar allt — ntom genie. 

Men inom detta slott finnes et Museum, som grymt förödmju¬ 

kar oss. 

De öppnas, dessa 12 salar i slottet — Nordens yppersta Gal¬ 

leri. Mitt öga har för sig 921 taflor af 45o mästare. Hvilka här¬ 

liga timmar! 

Den Piomerska Skolan 

äger taflor af Rafael, af Giulio Romano, af Perugino-—. 

Några ord: 

Herdarnes titbedjande af Rafael. O! stadna goda läsarinna. 

Det är snillets lågor, och en Gud är i lågorna. Det är originalet, 

hvarefter Rafaels skolärer utförde cartonen til det häremot sva¬ 

rande stycket, som finnes på Vaticanens tapeter. Midt i et stall 

ser man den lieliga Jungfrun knäböjande uplyfla det heliga Barnet 

från sin vagga, för at visa det för de ankommande herdarne. Ma¬ 

ria gläds som Engeln, hvilken först såg in i Guds försonartanke 

(1. Petr. 1: 12.) Den främste herden uttrycker fromhetens him- 
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melsrena glädje och både bäfvar och längtar at nalkas. De öfrige 

fröjdas sora jordens barn. En bjuder skänker, en blåser, full af 

lust och fröjd, på siu säckpipa. Enkla sanning! hvad du behagar* 

•— Ljuset kommer dels från det heliga Barnet, dels från stjernan, 

som lyser in genom takets runda öppning. Det deraf upkom mande 

klardunkel är mera värd t at se, än allt livad dagens mästare fram¬ 

bringa för dagens pris. JVu har jag sett et stycke af Rafael. Jag 

har sett hans sublima själ. Jag har sett in i sjelfva ljusets himmel. 

Eller är der ej sanning under Stjernhjelms barndikt, blott man 

förstår den rätt? Äro ej geniehimlens stjernor öppningar på him- 

Iahvalfvet, hvarigenom man ser in i det eviga ljuset? Denna tafla 

omges af et bland Rafaels ungdoms-stycken (?) och cn tafla af Pie- 

tro Perugino, för at visa, hvilka örnvingar der växte vid hans 

snilles englaskuldror. Fortsättning nästa gång. 

Pl. 39- 
Husgeråd i Göthisk stil. 

IVJed åtcruplifvandet af den Göthiska Architekturcn, skulle nöd¬ 
vändigt följa möblers och husgeråds förfärdigande i samma stil; 
och som et bevis bur långt man går deri, lemna vi närlagda Plänche, 
ur Ackermans Repository, der utom nycklar, eldgafflar och tänger, 
damborste m. m. til och med bandet til klocksträngen fått et slags 
göthiskt yttre. 

—>i^ocooceeoo^^~ 

PL 40. 

Mode-Costymer för Damer och Herrar. 
Jdruntimmers-Costym. Rishalmshatt garnerad med gros de Naples 

och band. Siden-shavvlett eller halskläde. Morgonklädning, 
kallad Puderskjorta, (Peignoir) af jacconnet, öfveralll lagd 
täta, fina veck, med en dubbel pelerin. Gula handskar, 1 
tia skor. 

Herrens Costym. Hatt af silkcs felp. Engelsk bonjour-råck 
gula metallknappar. (På de vertikala blinda fickloeken 
före, äro äfven trenne knappar) 
treskältadt tyg: (coucil-jaspé). 

Pantalonger 
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bru- 

mcd 
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af marmoreradt 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Caul Deleen, 
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N:o XI. 
iEasaötn 

för Konst, Nyheter och Moder, 

November Månad 1828. 

Pl. 4l • 

Fredrik VEilhelm von Ehrenheim. 

Den förlust Vetenskaperna gjort genom Friherre von Ehrenheiins 

död, äfven som hans redbara förtjenster och utmärkta egenskaper, 

hafva redan vid hans begrafning den 16 i förra månaden, blifvit 

tolkade på det mest värdiga sätt af H. Exellence Stats-Ministern m. 

m. Herr Grefve af Wetterstedt, då tillika det Friherrliga von Eh- 

renheimska Sköldemärket krossades. Det vackra talet är tryckt och 

vi tro oss icke böra derur låna något, som, ryckt ur sitt samman¬ 

hang med det hela, endast skulle ofullkomligt återge dess skönheter, 

hvadan vi således inskränka oss at vid meddelandet af Friherre 

v. Ehrenheiins porträtt, efter et för några och tjugu år sedan af Hr 

von Breda måladt Original, endast lemna följande korta Nekrolog. 

Fredrik Wilhelm von Ehrenheim föddes den 29 Juni 1753. 

Antogs 1775 til extra ordinarie Cancellist vid Riks-Archivum. Blef 

1776 Copist; 1780 Cancellist, 1782 andre Sekreterare i Presidents- 

Expedition; (sedermera Kongl. Cabinettet for Utrikes brefvexling) 

1785 Comrnissions-Sekreterare til Dresden; 1787 Charge' d’affaires 

dcrstädes. 1790 Charge' dalfaires vid Danska hofvet; 1794 Minister 

dcrslädes; samma år Riddare af Nordstjerne-Orden. 1797 Envoyé' 

extraordinaire vid Danska Hofvet och s. å. förordnad at såsom Hof- 

Canceller förvalta Cancelli-ärendena. 1798 Ledamot af Rikets ären¬ 

dens allmänna beredning. Åren 1798—99—1800 hade han säte i den 

livarje gång under Konungens resor tilförordnade Regering. 1799 

Commendör af Nordstjerne-Orden. 1800 Ledamot i Vitterhets-, Hi- 

storie- och Antiqvitels-Akademien. 1801 Cancelli-President. 1802 

Ledamot i Vetenskaps-Akademie*. i8o5 uphöjd i Friherrligt stånd 

Femte årgången. L 



och 1807 introducerad under JV:o 342. — 1809 erhöll han pa be¬ 

gäran afsked. Bog den 2 Aug. 1828 ogift, och begrofs i Glara Kyr¬ 

ka i Stockholm den 16 Oclober s. å. 

Friherre v. Ehrenheims fader var : Assessoren Johan Ludvig y. 

Ehrenheira och hans moder: Brita Eleonora Montgommerie. 

PL 42. 

Et Bokskåp i Göthisk stil. 

Det lyckliga Barnet. 
Öfversättning från Fransyska Originalet af Lamartine. 

Ejn Engel med svanhvita , bländande vingar 

Från rymden så sagta och skyddande svingar 

Kring vaggan med sofvande barnet uti. 

Han lutar sig ned til den menlösa lilla, 

Som slumrar så fridsamt, så sött och så stilla 

Och småler i drömmen som ilar förbi •> 

Af frid och af kärlek dess ansigte strålar. 

Likt bäcken med spegelklar yta, som målar 

På silfrade vågen den lutandes bild, 

Så Engeln nu tror i de barnsliga dragen 

At skåda sig sjelf, och af villan betagen 

Han nalkas til bädden förtrolig och mild. 

Hur skönt at det sofvande barnet betraktal 

Se purprade munnen som andas så sagta. 

Och rosiga kinden så irisk och så rund. 

Se oskulden hvilar så ljuft på dess panna , 

Med himmelska lugnet det fromma, det sanna. 

Och bildar en strålglans i stilla förbund 

Omkring dessa guldgula fladdrande lockar. 

Som falla i rika i hvirflande flockar 

At slöja de bländande händerna små. 

Ku knäppta tilsammans så menlöst och stilla 

På liljehvitt bröst, som til bön af den lilla. 

Han smålog, den skyddande Engeln också 
e 

At tjusande bilden som mötte dess öga 
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S5 
Men hastigt förmörkades pannan den höga, 

Han suckar så tungt ocli han vänder sig bort, 

Ty redan han såg uti kommande tider 

Den hotande storm, som förödelse sprider 

Och bortrycker blomman så späd innan kort 

Och böjer den trotsande Jern-ekens hjessa. 

Han redan såg olyckan pilarna hvässa, 

Dess pil som lik blixten förkrossande far. 

De ögon som sömnen så stilla tilsluta 

Snart skola de bittraste tårar utgjuta, 

Det bröst som blott sällhetens egendom var, 

Och detta så lugna, så menlösa hjerta 

Snart våldsamt skall slitas af ånger och smärta. «*» 

Nu himmelska anden med sörjande blick 

Den eviga visheten bedjande frågar. 

Och Allmagten, rörd af den förbön han vågar, 

Gaf tecken åt Engeln at bifall den fick. 

I famnen han sluter den sofvande lilla, 

Få halföppna munnen som andas så stilla 

Och på dessa ögonlock slutna så sött 

Sitt finger så lätt och så sagta han lade: 

Var lycklig f så ömt åt den menlösa sade, 

Och genast det sofvande barnet var dödt. 

CD . . . 

Pl. 43- 

Virk - Mönster. 

I3egagnadt såsom lock på en jettonlåda, är detta mönster ganska 

passande at användas til julklapp, hvarföre vi skyndat at meddela 

det våra läsarinnor. 

Utdrag af et Bref från en resande Svensk 

i Köpenhamn i Juni månad iS^S* 

Forts, från föreg. Nummer. 

Den Florentinska Skolan. 

Leonardo da Vinci: Den Heliga Catharina af Alexandria. — 

Jag kände Rafael i sitt utkast besegrad. Än en sådan proportion i 
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förtjusningens klimat; och jag vore ej mägtig atden bära. Homerus 

gjorde blott två obetydliga kämpar sköna i sin bela hjeltehär. Meu 

målaren anser merendels en sådan förening af andens och den 

kroppsliga formens skönhet så nödvändig, at man högst sällan fin¬ 

ner en ädel själ målad utan al ansigtet är skönt. Naturen målav c} 

alltid så. 13e ädlaste qvinnor voro ej skönheter. Leonardo log na¬ 

turens mästare til föresyn. Catharina är en i menskligt hänseende 

vanlig, livarken skön eller ful bild, snarare likväl det sednare. Men 

i detta anlete, som mången åskådare obemärkande går förbi, har 

han nedlagt den skönaste själ, som ännu lörhända sänkt sig ner i 

färgornas stoft. I dessa ögon, så vanliga til allt som i dem är kropp’ 

har han lagt mera själsuttryck än en skald torde kunna relevera i 

en hel sång. Hvem sjöng , äfven om han fick uptaga vårt öra en 

timma, om tålamodet så som denna blick, denna enda i färg in- 

corporerade ton? Leonardo da Vinei, af lejon och segrar hade du 

med rätta ditt namn. Hviiken originel idee; fivilken seger öfver 

alla, som ej dristat täfla på samma bana! 

För at förslå de härligaste målningar, måste man känna me¬ 

deltidens mythologi. Ty under Medeltiden hann Målarekonsten sitt 

ideal, så nära det torde vara möjligt, så länge man målar med 

färgstoft *). Och denna mythologi är ej mindre poetiskt skön än 

gamla tidens, denna clav för sculplurens mästerstycken. Mindre 

utvecklad och förstådd är den likväl. Må mig tillåtas at härom i 

korthet yttra mig. 

Man har sagt och uprepat efter hvarandra a t ingen poesi kan 

bestå ulan Mylh och derföre dels, med Höjer, ansett at den nu 

mera icke kan gifvas, dels med Gyllenborg och hundra andra skal¬ 

der, har man skapat sig en mythologi af äregirighet, afund, ära 

o. d. En stor förvillelse ligger til grund både för sjukdomens och 

läkemedlets bestämmande. Ingen poesi kan bestå utan djupa san• 

ningar. Härvid kunna vi tryggt blifva. Om dessa sanningar äro 

djupare än begreppens och erfarenhetens verld, åtminstone med 

då varande tids bildning, så finnas inga ord som fullt återgifva 

dem. Man måste vara betänkt på ord, som sant återspegla dem. 

Et bilderspråk danas , och den bild som bäst motsvarar den idée 

') Författaren har ofyanföre förklarat hyad han förstår med Medeltiden. 
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hvilken den skall Åskådliggöras, blir en stående tvp. Och denna 

incorporerade idee, denna Gudomlighet tros, så länge ideen lefver 

bland folket och folket ser ideen i dess symbol. Huru den beklädes? 

gör mindre til saken. Klädes den dock af en , som vet hvem han, 

utsirar, så blir der en bestämd uniform, som utvecklar ännu bättre 

allt hvad som iuom ideen förvaras. Eken och örnen och ljungelden 

öka den betydelse afZevs, som är tecknad i lians olympskakande 

ögonbryn. Gamla tiden ägde en sådan mythologi, hvilken ej blott 

skalder, utan konstnärer, talare, ja iilosofer sjelfve begagnade. Dess 

yta är alltför väl känd i förhållande til så mycket annat, som 

borde kännas och är alldeles obekant. Dess inre anda, dess ideala 

sida, dess lif känna blott de lärde ibland oss. Medeltiden ägde ock 

en sådan mythologi — ty en dylik måste hvarje bildnings-epok 

äga. — Alla de nya ide'er, som Christendomen inlade i vetandets 

degel, måste frambringa idel nya former, när gjutningen så små¬ 

ningom skedde i nationernas sinnen. Många af dess mytlier äga 

också en öfvervägande skönhet vid sidan af den antika bildningen. 

Jag skall afslöja en och annan under min vandring hland dessa 

målningar. Jag vill nu blott nämna, at den som ej finner mythen 

efter det begrepp derom som måste vara det enda sanna, hos 

Shakspeare, hos Byron, hos Göthe, hos Tegnér — han har ej fått 

förmåga att någonsin förstå annan mythologi än Mytfiologie de la 

jeunesse par Blanc/iard. 

Den heliga Catharina är i Legenden — Christendomens mylho- 

]0gi _ en i all verldslig vishet upfödd Kungsdotter. Önskande, så¬ 

som Plato, at se Idealet, eller menniskan tänkt i sin yttersta full¬ 

komlighet, fick hon se i en syn — så uttrycker Skalden än i dag 

hvad han i sitt innersta sinne förnimmer idealet såsoin en reali¬ 

tet , bevisad och trodd i veviden — Christus, Gudamenniskan; hon 

såg och trodde. Tyrannen Maxentius sände först en mängd filosofer 

som skulle vederlägga henne, hon vederläde dem. Han ville sedan 

tvinga henne at offra åt Gudarne. Förgäfves. Han lät göra jern- 

beslagna hjul , som skulle sönderkrossa henne. Englar slogo dem • 

stycken. Nu fördes hon at halshuggas. — Da Vinci har förevigat 

detta ögonblick. Hennes hufvud är något talande, en segrens palm- 

qvist synes i hennes högra, en bok i hennes venstra hand. En 

knappt synlig krona sväfvar i detsamma ned pa hennes lätt kru¬ 

sade hår. I bakgrunden ser man et stycke af de sönderslagna hjulen. 
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Carlo Dolds tafla: Christus i Getlisemane, lärde mig först 

livad blodsvett är. Alla andra taflor öfver samma ämne ha haft 

blod. Jag hade nyss förut sett två dylika försök: Hörber gs i Frye- 

led Kyrka i Småland och Professor Lunds i hans atelier i Köpen¬ 

hamn. Christi panna är sådan, at den passar för vcrldarnas Krona, 

i blicken står så klart: »Fader! icke såsom jag vill.c» På läpparne 

ännu klarare: »Gånge kalken ifrån mig.cc Den menskliga organis¬ 

mens lidande synes med skäl ännu starkare der. Lugnet och un- 

dergifvenheten i ögonen, den mest andeliga af kroppens organer. 

Den Heliga Cecilia af Onorio Marinari framställer en af me¬ 

deltidens skönaste poesier. En Christus-tärna var genom föräldra- 

tvång forlofvad med en yngling Yalerian af hednisk bekännelse» 

Cecilia förkunnade sin Brudgum me, at hon ville lefva et Gudalif 

och at det fordrades en innerligare harmoni emellan henne och 

den som skulle sjunga med henne lifvets duett, än som var länk¬ 

bart menniskor af så olika grundåsigt mellan lifvets betydelse och 

mål. Hon uttryckte i poesiens bilderspråk den jemna närvarelsen 

af fridens ande hos de trogna: en engel följde en Christen genom 

lifvet och gjorde hvarje stund skön. Valerian ville se samma engel* 

Han döptes och såg den. Med två kransar kom han. En af rosor 

fäste han på Cecilias; en af liljor på Valerians panna. Snart dogo 

de martyrdöden. Men på sin bröllopsdag sjöng hon så skönt om sin 

kärlek til den himmelska Kärleken, at hon blef värdig at alltid 

vara skyddshelgonet för andelig musik , sjelf den mythiska symbolen 

af musiken, Taflan föreställer henne denna dag. Orgelns toner, 

hon framkallat, åtföljas af hennes sång. ögonen blicka dit hvarifrån 

hon hör de toner, som hon gör förnimbara för sina yttre sinnen. 

Kransen faller lätt omkring hennes sköna hår. Ansigtet är så fullt 

af geni och andakt, at man ovillkorligen tycker sig stå för en va¬ 

relse med lefvande, fromt lefvande ande; och lätt skulle man illu- 

deras at tro sig äfven med hörsinnet upfattat något skönt accord. 

Den Neapolitanska Skolan 

liar äfven skattat hit. Luca Giordanos Cain och Abel är väl be¬ 

kant. Abels ansigte har et förträffligt uttryck af: »låt nästa slag 

sluta milt lidande.» llufvudskälen är redan bräckt, men den li¬ 

dande är ej vred. Han synes förundrad öfver livårföre brödren kan 

så handla. 
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Den Lom bord iska Skolan 

liar här sin Correggio. Dess bot furd ig a Magdalena innehåller en 

skönhet, förvandlad til honst, som ej knnde finnas i gamla tidens 

mythiska föreställningar. Legenden berättar, at Magdalena i 3o år 

lefde i en öeken af den födan, at englar vissa timmar lyfte henne 

så nära skyn, at hon kunde höra den himmelska härskarans sång. 

Vårt förståndiga tidehvarf har deri dels funnit en upsåtlig lögn, 

dels en orimlig dikt. Ändlligen har man börjat förstå, at det bety¬ 

der på vårt talspråk: hon stärktes af en inre högre kraft under 

sina lidanden. — Under en grotta, som kastar en grön skugga på 

den klara pannan, sitter den ångerfulla med ögonen hvälfda til 

Gud. Blott ansigtet är af Correggio. Det öfriga blef i branden för¬ 

störd t och är sedan restaureradt. ElFekten upkommev ej eller här 

af skönheten, ty Magdalena är ej skön; utan Correggio förråder 

sig i den harmoniska öfvergången från stora massor af ljus til stora 

massor af skugga, samt kötlfärgernaS naturliga sammansmältning. 

Hvad Correggio skulle fördömmas af våra konsldomarinnor, som 

fordra at konstnären skall måla utan skugga. 

Den Denetianska Skolan 

har sin exponent i Bassano: Christi bespottande. Den är utförd 

med mycken kraft, men det misshagade mig, at se soldaterne grå- 

hårige. Jag kän ej tro, at ålderdomen kunnat föröfva, då rus ej 

ännu togos under tjenst-utöfning, hvad en öfverbrusande ungdoms¬ 

kraft i elaka sinnen kunnat ingifva — begabbelse af en värnlös. 

Christus-bilden har den skönaste carnation. Då Carlo Dolei i Geth- 

semane låter smärtan uttala sig ur de mera kroppsliga organerna, 

så låter med skäl Bassano den oskyldiga stå bland brotlslingarne så 

lugn , som hade han varit i en högre verld. »Fader förlåt dem« 

strålar ur hans hela anlete. — Zenobrio (Lueas Carlevariis) har här 

på den beständiga expositionen sin tafla: En, scene nr Venedig vid 

en högtid til Kejsar Fredrik IVtdes ära. Förunderligt är, at i det 

högsta hvimmel af menniskor, i den högsta upsåtliga oordning, 

kunna så bevara den underbaraste ordning, at der kunna så iakt. 

taga perspectivens lagar. 

Den Flamandska Skolan 
har här en tafla af sina två furstar Jean van Eyck och Anton vara, 

Dyck. Halfva latlan, målad af van Eyck föreställer den lielige 
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Antonius, som med en annan knäböjer blickande mot något heligt 

föremål. Detta tilsatte van Dyck 200 år sednare. Det är et skönt 

helt. — Rubens målar äfven här en landtlig scene slarkt rodnande. 

E11 intagande regnbåge hvälfver sig deröfver. —- Van Dyck en 

Helig Qalharinas förlofning upbär också konstnärens namn. 

Slutet härnäst. 

r 

Pl. 44- 
Mode-Costymer för Damer. 

Fig. 1. Dans-Costym. (Innan en för vintern ny Dans-Costym 

hinner inventeras och hit anlända, meddela vi den som ännu se¬ 

nast varit begagnad dels i våras och öfver sommaren,) Hårklädsel 

efter Herr Albins upfinning i Paris. Krusflorsklädning med siden» 

sars-rullar och blommor, Iivita handskar och skor, 

Fig. 2. En Bonnet af blonder prydd med blommor. Denna 

Bonnet består af tvenne i etager öfver hvarandra satta blonder, 

som bilda en dubbel krona; kullen är platt och bakföre finnes 

tvenne bandroser. Klädning af gros de Naples. Hvita handskar och 

kängor af lika färg med kläduingen (äfven af annan behaglig färg.) 

► <* o --- 

Rättelser: 

I förra Häftet Sid. 77 rad. 5 står: Qamtnal läs: Gammel. — Sid. 77 rad. 10 

står: fjermade läs: närmade. — Sid. 77 rad. 19 står: (örmulnat läs: förimiltnat. 

— Sid. 77 rad. 28 står: loner läst bilder. — Sid 77 rad 52 står: 12 Apostlar läs: 

Christus ocli 12 Apostlar. — Sid 79 rad. 19 står: Hanstens läs: llansens. — Sid- 

79 rad. 20 står: Hansten läs: liansen. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos C a iil JDeleen, 1828* 
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N:o XII. 
iEagastit 

för Konst, Nyheter och Moder. 

December Månad 1828. 

Pi. 45- 

Carl Peter Thunberg ; 

jemte hans facsimile. 

Om en man, så allmänt känd inom och utom Sverige, tro vi oss 

icke böra Iemna nägot annat yttrande än upräknandet af de tids¬ 

epoker som varit vittne til hans förtjenst och verksamhet. 

Carl Peter Thunberg föddes i Jönköping den ii Nov. i]föt 

blef student i IJpsala 1761; anträdde en utländsk resa 1772; ut¬ 

nämndes til Botanices Demonstrator i Upsala *777» återkom til 

Sverige 1779, blef extra-ordinarie Professor 1781; ordinarie Medi¬ 

cine och Botanices Professor 1784 oc^ var s* a« Praeses i Kongl. 

Vetenskaps-Akademien äfven som han utnämndes til Riddare af 

Wasa Orden, Han blef Commendör af samma orden i8r5* — Thun¬ 

berg var Jubel-Doclor 1822, Rector vid Universitetet i Upsala 4 

gånger äl ven som 4 gånger Promotor i Medicinska Faculteten. Han 

har praesiderat för 293 Akademiska Disputationer och \ai medlem 

af nästan alla utländska Akademier och Lärda sällskap. Han dog 

ogift den 8 Aug. 1828 i Upsala och begrofs derstädes den 17 sam- 

ma månad på stadens begrafnings-plats. 

Thunbergs facsimile är tagit ur ett af hans förra disciplars Al¬ 

bum, i hvilket den ädle mannen skref dessa rader den 12 Februaii 

1816, dem vi åt våra läsarinnor lemna i följande svenska öfversättning. 

Sätt dm tro och tillit til Gud, så shall Han hjetpa dig dd 

du det minst förmodar, 

Femte Årgången. M 
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Pl. 46. 

JValter Scott ock hans Familj. 

Den ännu lefvande utmärkte målaren David Wilhie i London 

upställde på expositionen år 1818 denna tafla öfver Walter Scott 

och hans Familj, som han målat föi Hr Adam Fergusons räkning, 

och som vann et allmänt bifall. 

Uti et bref til Ferguson yttrar sig Walter Scott sjelf derom 

sålunda: »Idcen, som den ojemförlige Wilkie upfattade, var, at 

föreställa vår familj i klädedrägten af södra Skottlands Landtfolk, 

sysselsatte med tilredelserne af et landtligt nöje. Til sjclfva loca- 

len valde han Terrassen vid Kayside, hvilken emot Eldonsbergen 

erbjuder en vidsträckt ulsigt. 1) Den sittande figuren klädd som 

en mjölnare, föreställer Walter Scott, författare af några dussin 

tryckta band och egendomsherre af Abbotsford. 1) 1 förgrunden 

ser man en stor skalk och spefågel, Adam Ferguson, Domare 

och Kongl. Fiskal i Skottland. 3) I bakgrunden står en gammal 

gubbe Tom Scott, då förtiden omkring 84 år gammal, costymerad 

i enlighet med sin verkliga befattning, som herde; han dog kort 

derefter. 4) Den äldre af de trenne qvinno-figurerna, är den af- 

lidna begråtna makan och modren. 5) Den i gruppen mest fram¬ 

stående flickan är Sophia Maria Scott, numera Mistriss John 

Gibsan Lockhart, och den andra 6) hennes yngre syster, Miss 

Anna Scott. Begge äro föreställda som mjölk-flickor med deras 

mjölk bunkar, 7) Til venster om herden står en ung man med 

en bössa och något villbråd: det är Walter Scotts äldste son, nu¬ 

mera Capiten vid Konungens Hussarer, Gossen 8) var den yngste 

af husets barn, Carl Scott, nu vistande i Brazen-JSose-College i 

Oxford. — Begge hundarne voro utmärkta favoriter hos hela fa¬ 

miljen. Den ena af dem är redan död och hvilar under et Epita- 

phium af sten. — — — — — — — — — — —c«. 

Abbotsford deu 2 Aug. 1827. 

Stolar i Göthisk stih 

® * 
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Ch ar a de. 

För flickans Önskningar mitt första 

Nog ofta föremålet var, 

Men ofta ibland qval, det största 

När hon sin önskan vunnit har. 

Mot frihets-paradisets dagar 

Hon ångrande tilbaka ser 

Och harmfullt på et öde klagar, 

Som ingen ånger ändrar mer. 

En dröm från gyldne ålderns tider 

Mitt andra nämns på jorden än, 

Men finnes ej — från lifvets strider 

Det återvändt til Himmelen: 

En philosophisk sten det blifvit, 

Fördold för sjelfva snillets blick, 

Om hvilken tusen vise skrifvit, 

Men sällan någon äga fick. 

Mitt Hela — Nej, jag det ej målar, 

Sjeif snillets hand det skildrat har 

På Alpens spets vid Solens strålar 

Står fram, så hög och underbar, 

En stolt fantom, hvars blickar jaga 

In skräck och vördnad på en gång, 

En gåta sjeif, hvars dunkla saga 

Ej tolkas ulaf Skaldens sång. 

Min gåta lättare förklaras, 

Om blott du denna sången vet, 

Så vet du nog, mitt namn förvaradt 

Med den i dess odödlighet. 

C. A. s. 

Utdrag af et Bref Jrån en resande Svensk 
i Köpenhamn i Juni månad igi-S* 

(Fortsättning från XI Häftet), 

Den Holländska Skolan 

f ramställer sig här uti Qamphuysen, hvars tafla föreställer det 

inre af en bondstuga. Solljusets infallande är högst elfektnkt. 



9* 

Taflan erinrar Iält om en annan af samma hand, föreställande en 

scene utom en bondstuga, livilken finnes hos H. E. Herr Grefve 

Jacob De la Gardie på Löberöd. Camphuysen blef adlad af Ko- 

ttung Carl XI för sin talang *). — Esaisas Van der Veides lafla 

Bataljen vid Liitzen i6j2 , äger stort värde, äfven derforc a t 

konstnären sett de förnämsta personer som der framställas. Han 

bodde i Leyden i63o. Midi i förgrunden galopperar taflans Miltia- 

des med draget svärd. Van der Veide har i denna tafla besegrat 

sig sjelf. Huru vist, at Konstnären väljer et ämne, som lyfter ho¬ 

nom Öfver sig sjelf och hela dess hvardagsverld. — Holländska 

Skolans mästerstycke här, är likväl en tafla, som Catalogen ti 1 - 

skrifver den föga bekanta Victors. Den föreställer: David välsig¬ 

nande Salorno pä sin dödsbädd. Davids blick har redan hunnit 

sitt förklaringslugn; men dödens qval ligger öfver anletet, och 

man frugtar med skäl at dödens suck förekommer det afskedets 

ord, med hvilket han arbetar. Som Victors vistades i Rem brants 

sin lärares hus **), kan man väl förmoda at Rembrant har någon 

del i denna dödsmin. Costymeringen är osmaklig. — Hoekgeests 

tafla: Domkyrkan i Delft, visar et solsken så naturligt, at Naturen 

sällan visar det mer. Solen faller in från högra sidan och uplyser 

de hvita pelarne och hvalfven. Perspectiven är förträfflig. Sådant 

solsken torde sällan ha upgått under en penselskugga. — Jan 

Bot/is Landskap i sclupgängen är ej oförtjent af Ramdohrs men* 

tion. Han sätter det dock bland taflor af första storleken. 

Bland den mängd porträtter, denna Skola här äger, vill jag 

blott nämna ett af A. Meytens’ ***), personen obekant. Det före¬ 

ställer en man, som helt hvardagsstämd träder fram för at säga 

*) Månne Iiäruti icke är en irring i anseende til likheten i namn med de begge 

svenska ätterna von Campenliausen P Lorentz, adlad 1665» introducerad 1672 

under N:o 816, och hans bror Johan, adlad och introducerad 1675 under N:o 

881; den förre Öfverste-Lieut. rid Fortification död 1674, den sednare Öfverste 

för Österbottens Regemente, död i R.ga 1705, hvilka begge voro söner af 

Handlanden i Stockholm Herman von Campenhausen. Målaren Theodor Camp- 

huysen rar född i586, hans dödsår är icke kändt. 

Redactionens anmärkning. 

**) Johan Victors upges af andra vara en af Rubens bästa Elever. 

Red. anmärkning. 

. * ) Bör icke förblandas med Daniel Meytens, och en Svensk, Martin Meytens, 
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en sak utan betydenhet. Förundransvärdt trälTadt. Hvad Sanningen 

har effekt! Med den ringaste spänning i muskler och höjning i 
blick skulle detta porträtt varit et intet. Juel, en god Dansk må¬ 

lare , hade aldrig förtjusts af någon tafla såsom af denna. — Et 

månshemtyeke af van der Neer öfvertygade mig, at skalden kan 

sjunga: 

■sy Och månen slår bali sbyn och lyss.v. 

Et nattstycke af Gerard Dow ägde en piga med ljusskenet i ögo¬ 

nen så, at det snarare förde tanken på Piafael än Laureus. — 

Här funnos Norska scener. Van Everdingen blef af en storm ka¬ 

stad up på Noriges kust. Der kopierade han ifrån Naturen sina 

bästa taflor. Vattnet rör sig, träden stå så särskilta, som majestäti¬ 

ska ruiner på bergshöjderna. Denna Natur måste gripa djupt in i 

en Holländares själ, trött vid sina sumpiga slätter. — Et Tyskt 

Landskap ai Jan Hachaert * *) står förträffligt jemte de Norska, 

för at visa dessa olika Naturer, som af en stam gjort Norrnän 

och Germaner. — Et Landskap af Jacob Rnysdael! Den som ej 

här tycker sig höra vattenfallets brus och ej tror sig kunna fatta 

i en björk , hvars topp är nedfallen i vattnet — åtminstone vid 

första anblicken — han är förståndigare än jag. Luften är i ypper¬ 

lig harmoni med det öfriga i det vilda landskapet. — En sinnrik 

ide' — ovanligt nog inom konstens omythiska verld — möter man 

i Jan Steens tafla: en gir ig, som väger sitt guld. Med obeskriflig 

glädje betraktar den gamle syndaren en Ducat, då obemärkt utan¬ 

för fönstret döden framvisar dess snart utrunna timglas. — En 

familje-scene af oan S/inge/and värderas högt af konstdomare. En 

dylik ansåg det ej betaldt med 10,000 Ducater. Et öga fans här 

ock, som Piafael ej torde kunnat teckna mera lyckligt. Äfven mig 

förbryllade det; och det satt dock i en tik. Man föreställe sig en 

dylik, sittande framför sin matmoder på et bord, seende henne 

bortlemna några älskade valpar åt en son, hvilken triumferande 

begaf sig bort med sin skänk i en korg. Modren til valparne må¬ 

ste se pä det hotande finger, som gossens mor uplyfte; men det 

född i Stockholm 1695, död i Wien 1770, hvilken sednare var en god pox- 

trätt-målare. 

*) Bör icke förblandas med Johan Gottlieb eller Philip Hackert. 
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kunde ju ej nekas henne at se til sidan efter de älskade föremålen. 

Det sneglande ögat uphann Naturen närmast af allt hvad jag 

sett. Der Tulpaner kostade Ducater, måste dylika ögon ha kostat 

tusentals dylika. 

Den Franska Skolan 

har ej skattat hit synnerligen. Et Landskap af Claude Lorrain — 

et ungdomsarbete, ringare än de Fahlkrantziska jag sett — samt 

en storm af Vemet, som ägde mycken expression, ådrogo sig för¬ 

sta upmärksamheten. Jag erinrade mig ha sett hos skalder, såsom 

en äretitel på härliga Naturscener; »lika taflor af Claude Lorrain!» 

Artigheten kan ej inverteras. 

Den Tyska Skolan 

hade här några gamla slycjken af värde. Jag vill nämna Albr. 

DiirerS porträttmålning af Konung Christiern II. Det synes inverkat 

på konstnären, at Konungen bjudit honom til sitt bord, äfven då 

han gaf en stor banquett åt Kejsaren och Fru Margaretha och 

Drottningen af Spanien — enligt Durers egen anteckning. Man ser 

icke här den bistra blicken hos Konungen, annars vanlig på äl¬ 

dre porträtter af honom. — Et porträtt af Luther, måladt af 

en bland Durers skolärer, är högst märkvärdigt, om föregifvan- 

det, at Luther suttit för Konstnären, äger historisk grund. Det 

är fråa i5>2, Han är ej lik andra porträtters afbildningar. Det är 

ej en fet Abbot; det är en hvarken fet eller mager man, med 

högt allvar, något dyster blick. 

Bland Danska Mästare 

vill jag erinra om van Mandern. Hans tafla föreställande Prins 

Svens lik, enligt Tassos sång, äger et eget intresse. — Abilgaards: 

Hamlet hos Drottningen af Skottland , erinrar mer om Saxo än 

Shakspeare. — Bland Juels taflor frapperades jag mest af hans 

eget porträtt. 

Bland de lefvande konstnärernas stveken, som förvaras i et 

inre rum i slottet, utmärkte sig inånga. Men härom anser jag mig 

ej böra dömma något, då det genom enskilt förtroende bief mig 

gifvet at dem se. — — — — — — — — — — — 

Ypperliga konststycken finnas äfven i enskilt ägo. Grefve 

Moltkes Konstsamling är vida berygfad. Man föres merendels först 

til et porträtt af Kubens, afen Eudarnidas af Foussin. — l Bug- 
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gens ser man: en scfvande Venus af Correggio; et liolofernes 

hufvud af Da Vinci; en Magdalena af Guido Rheni. — I Can- 

celli-Rådet Fhoinsens samling: et CiciLice hufvud och den yppersta 

samling af kopparstick. Nyss hade den ädle vännen fått ett af nära 

tre alnars längd, föreställande Marias Himmelsfärd, copia af den 

bekanta målningen. Då han rullade ut den för min syn, frappe¬ 

rades jag visserligen af dess skönhet, men ännu mer af ägarens 

blick, som fick glädjetårar, och nästan darrade pä rösten. Så skall 

man känna det sköna, och man förstår då, at det hör til idéer¬ 

nas Gudaverld, vida höjd ofvan Tellus, derifrån definierande män 

observera den himmelska stjernan. — — — — — — — 

TV. . * •*)). 

Mitt sista Ord. 

Nej! jag ger vers och rim på båten 

Af Vitterheten afsked tar. 

Och finner mig så väl belåten 

At blott ha makligheten qvar. 

Man fåfängt på min Sångmö vänte, 

Hon flyktat bort med glädjens dar, 

Och af det sälla Far niente 

Som Rousseau fordom prisat har. 

Jag nu mitt högsta nöje tar. 

Apolios dyrkan föga lönar ; 

Om den en ledig stund förskönar. 

Ger den blott fattigdom til arf. 

Så djupt man tänker sig tilbaka 

I längst förflutna tidehvarf. 

Fick Skalden nästan aldrig smaka 

Behaget af et sorgfritt lif. 

Skild ifrån glädjeus tidsiördrif 

Blef det hans lott at ensam lida. 

Mot våld och afund fåfängt strida. 

Och slutligt dö i uselhet. . 

Ja, liksom en fatalitet 

Tycks fästad vid talangens öden. 

Och sorgen, motgången och nöden 

Blott vara dess tilhörighet. — 

Homerus sjelf vid tiggarstafven 

Och dagens ljus för ögat släckt, 

Förskjuten vacklade mot grafven 

Se n han en tom beundran väckt. 

Den vittra Eschyls hjessa bl äck tes 

Emot et slungadt sköldpadds skai. 

Af Archelai hundars tal 

Euripidis *') dagar stäcktes. 

At Herodot, Thycydides 

I landsflykt slutat sina dav 

*) Med ledsnad ser Redactionen sig nödsakad at här afbryta denna intressanta 

artikel, i anseende til bristande utrymme; men torde i nästa årgång återkom¬ 

ma på detta äraoe. 

•*) Den frihet författaren tagit sig , at efter sin beqvämlighet scandera de gamla 

namnen, torde vara utsäktligt i et poem af detta slag. 
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Xr kunnigt ibland en och livar 

Som i en forntid forskat har. 

Med Ostracismen Aristidcs 

Af sina landsmän blef belönr; 

Ovidius så lagerkrönt 

Och Aristoteles ha rönt 

Det samma öde likaledes. 

Hur gick det väl med Archimedes, 

Hvars kunskap var så uudiansvärd ? 

Han föll för Romarns grymma svärd. 

Nedstörtad utför klippans branter 

Blef Esopus af afundsmän 

Och Sappho utal kärleken. 

Socrates, denna dygdens vän. 

Hvars lära är beundrad än, 

Blef smädad ifrån alla kanter 

Och dömdes til giftbägaren. 

Hans trogna lärjunge och vän, 

Den känslofulle Isokrates , 

Af sorg och af förtviflan dog 

På samma timma som Socrates. 

En ömklig ända Plinius tog, 

Som med sin forskande förmåga 

Föll plötsligt i Vesuvii låga 

Et offer för sitt kunskapsnit. 

Pindarus Greklands favorit 

Slöt på Theatern sina dagar 

Sophokles både skald och vis 

Vann vid Olympia et pris: 

Ej' van at lyckans ynnest bära 

Dog han af glädje vid sin ära. 

Man vet at på försåtligt vis 

Hesiodus blef hemligt mördad, 

At Demosthén af gift är död. 

Och Seneca, af Rom så vördad, 

Som bort i Nero ägt et stöd 

Föll blodigt offer för Tyrannen. 

Petrarca var olyckligt kär, 

O h Milton blind, den hedersmannen. 

Sjelf Tasso nödens trasor bär, 

Corneille dör fattig ocb förgäten. 

Racine var kanske mer iöimäten 

At lita på Monarkens nåd — 

Han vågade ge några råd — 

En skrift så ödmj‘ukt stiliserad, 

Men oförtänkt blef disgracierad. 

Förtjensten äfven «ä!len fått 

I Norden njuta bättre lott. 

Beständigt tryckt af torftigheten 

Och fåfängt sökande et stöd , 

Den stackars Lidner skref for bröd 

Fastän han nått odödligheten; 

Och Bell/nan, Sångens, glädjens vän 

Ej alltid kunde njuta den, 

Af brist i Cassa och i gryta, 

Och ofta gerna velat byta 

Kanske med sjeltvå dumheten. 

Som ägde guld och prägtig^yta. 

Ja, han vår Nestor, som står qvar 

I Snillets och i Smakens rike, 

Homerers och Miltoners like, 

Med dem et lika öde har: 

At vara blind i åldrens dar. 

Om med eu sann , upmärksnm blick 

Man granskar alla tiders skick. 

Skall man beständigt deraf draga 

Den slutsats: at talangen är 

Don sämsta lott som vankas här, 

Och nästan alltid at beklaga, 

Samt at, (må ingen det förtycka). 

Den som är dum gör största lycka. — 

Säli dumheten uppå vår jord! 

Det är och blir mitt sista ord. 

€1) ♦ ♦ ♦ 
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Mode-Costymer för Damer. 

Fig i. Hatt (Capote) af gros de Naples garnerad med florsband. 

En peJerine (kallad Crispin) af tyll. Klädning af gros de Naples 

garnerad med en uddig remsa kantad med motveck. Hvita hand¬ 

skar, Lilas-kängor. 

Fig. 2. Bonnet af krusflor prydd med band. Klädning af cöte- 

pali med en guirlande af målade blommor. Ärmar af organdi. Skärp 

och armband sydda med mäa-k-styng. Hvita handskar och bruna skor. 

Fig. 3. Toque af tryckt sidensars med genombruten eller öp¬ 

pen kulle (ä jour). 

Anmälan. 

Denna Tidningsskrift kommer at utgifvas nästkommande år ef¬ 

ter samma plan, under et lika noga iakttagande af samma förbin¬ 

delser och til samma pris som de föregående åren. — Prenumera¬ 

tion emottages i Stockholm å de flesta Boklådor och i Landsorten 

å alla Post-Contor. — 

00000(5000! 
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