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N:o I. 

^lagastn 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Januari Månad i83i. 

Pl. i. 

Amalia, 

Kejsarinna af Brasilien. 

J ten nuvarande Kejsarinnan af Brasilien, en yngre syster til H. K. H. 

Kronprinsessan, är tredje dottern af framlidne Hertigen af Leuch- 

tenberg, Prins Eugene, föddes den 3i Juli 1812 samt förmäldes 

genom procuration i Munchen den 2 Augusti 1829 med regerande 

Kejsaren af Brasilien, Don Pedro, och deras biläger firades i Rio 

Janeiro den 17 October 1829. 

Det Förflutna och det Tilkommande. 

Denna allegoriska eoraposition är Red. benäget meddelad afPIisto- 

rie-målaren Herr Jacob Lilljedahl, hvilken flera gånger tilforne 

hedrat vår Tidskrift med dylika bidrag i en genre, som onekligen 

kan anses for den svåraste i skön konst, emedan i en allegorisk 

composition allt är målarens verk, ifrån första ide'en till hennes ut- 

lörande, då deremot i en Historisk compositiou ide'en eller händel¬ 

sen är gifven , och denna tildragelse liksom endast flyttas på pap¬ 

peret. Til hvad grad Konstnäreu lyckats i upfattningen at allego¬ 

riskt föreställa det förflutna och det tilkommande, leinna vi åt lä¬ 

saren sjelf at bedömma, och på det Red. omdöme icke måtte anses 

föi’ mycket partiskt lör Herr Lilljedahl, må endast en kort förkla¬ 

ring deröfver lemnas til vägledning. 

AlLonde Årgången. A 



2 

Den förflutna Tiden med sina glada och mulna skiften är fö¬ 

reställd under vanlig bild af en åldrig man försedd med vingar» 

åtföljd af en Genius, som i ena handen håller et omstjelpt timglas 

samt i den andra en tistel och en blomsterkrans — de omgifvas 

begge af en cirkel beströdd med stjernor — en symbol af evigheten* 

— Den gamla Tiden söker at undei flygten med sin mantel hölja 

Minnet (föreställd under bild af et barn), som söker skydd i fam¬ 

nen af Historiens Gudinna, hvilken räddar det för at öfverlemnas åt 

en kommande Tid, symboliserad under bild af en sofvande Genius 

hvilande på en Sphinx (det fördoldas sinnebild), hållande i fram- 

tassarne et upstående timglas — bredvid denna Genius ligger et 

ankare (hoppets attribut) omlindadt med blommor. — Jemte Hi¬ 

storien, å hvars knä ligga några pergamentsblad, står dess Genius 

x med griffeln i ena handen, och i den andra facklan (snillets bild). 

— Nederst ses en kant af Jordgloben. — I några få ord är det hela 

en framställning af den sanningen: »at af hvarje händelserik tid, 

»återstår omsider ej mer än minnet, som ock slutligen försvinner, 

»om icke häfdatecknaren förvarar det åt efterverlden.ee 

Hvilket rikt fält för tanken erbjuder icke denna sanning! och 

huru vanskelige äro icke menniskans såkallade storverk vid öfver- 

vägande häraf? 

——© fBB0g»—r 

Den Vansinniges klagan. 
o o 

Irriitntion. 

Solen bränner; 

glad jag känner: 

vredgad är bon dock ej mer ! 

En gång tänkte 

jag, hon sänkte 

sig för alltid, alltid ner. 

Langa natt! då bjertat stod 

stilla , som den frusna flod. 

Tyst! hvem ropar mig? — hvem minnes 

än mitt namn ? — ha ! det är Du 

Sel ma! Ängel! min ännu 

om på jorden trohet finnes. 
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Lät mig kyssa få dia panna 

och de ljusa lockarna —-• 

Enda! ej kan du bedra? 

nej, då skulle Solen $tanna. 

Man har sagt, at för en annan 

mig du glömt, förskjutit mig; 

svekfull lögn ! — den hulda pannan , 

fläckfri än, försvarar dig; 

ren är hvarje tår du gråter, 

lockarna ej mörknat, — — nej, 

nej, vi tro de menskor ej, 

men *år kärlek dem förlåter! 

Solen bränner, 

ha ! jag känner : 

vredgad är hon nu igen, 

ty de blickar 

du mig skickar 

väcka hennes afund än. 

Snart förbränd jag faller ned —- 

Selma! är Du också vred? 

Var tyst, var tyst! stör ej min smärtaJ 

det svarta blir nog hvitt til slut. 

Men — at ej lifvet strömmar ut — 

så lägg din hand uppå mitt hjerta! 

det är väl icke mer det varma, 

ungdomligt friska Gud mig gaf, 

men dock fragmenterne deraf: 

det sargade , förblödda , arma. 

Det sägs en samum-vind har härjat 

dess blomsterlält; — en ändlös rymd, 

en Öcken , utaf midnatt skymd 

det ligger nu, — jag intet bärjat! 

•) Samum eller Snmiel kallas en vind som stötvis ofta blåser i Öde-Arabien ; dess 

verkningar äro qväfrande och farliga tör lifvet, I Dalrnatien och Italien, dit han 

afren sträcker sig, har han genom sin långa vandring öfver haf och berg redan 

furleiat mycket af sin skadlighet, han kallas der Sirocco. 
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jo — Iifvet *-älskade? da gråter» 

du häpnar vid min fattigdom ; 

ack, om din verld en gång blir tom, 

så tänk på mig: jag står dig åt - r ! 

Jag är ju stilla, ack! så stilla. — 

Låt mig rätt snart din brudkrans se , 

den klar dig säkert, älskade! 

På den får du ej tårar spilla. 

Jag blöder, säger du? — Sök gömma, 

så fint ligt du förmår, mitt sår. 

Gråt ej! jag tål ej ömkans tår, 

ty, kärlekens jag förr såg strömma! 

Jag fryser så, — ack nej! jag brinner; 

jag längtar så från denna jord 

der jag är Söder, du är Nord, — 

i rymden jag dig aldrig finner. 

Säg! mins du lifvets dunkla gåta? 

Ack, jo! det var — at kärleken: 

Central-kraften i Himmelen — 

oss lärt: försaka och förlåta. 

Mig syns, liksom en ljusalf fore 

förbi min blick; ljus är hans lock. — 

(som din ; — så är hans Öga ock !) 

Tänk om det dödens ängel vore? 

Farväl, gå nu. — Förlåt min smärta; 

som honom jag förlåta vill 

den lycklige , du nu hör til — 

dut helgerån ifrån mitt hjerta! 

3U ♦ ♦ ni ♦ ♦ e. 

Redactionen har skyndat sig al genast efter inhändigandet med¬ 

dela sina läsare detta sköna stycke, och må den anonyme författa* 

ren (enligt dess eget yttrande) härigenom förvissas, at Red. alltid 

med begärlighet och innerlig erkänsla skall emottaga dylika bidrag 

af samma hand, öfver hvars sanna fortjenst säkert icke något de- 

ladt bifall skall äga rum. 
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Pl. 3- 

D o m in o ram a. 

Til benämningarne: Panorama, Kosmorama, Georama, Diorama, 

Unarorama, etc. har nu äfven kommit den af Dominorama, hvar¬ 

med förstås: el vanligt Dominospel, til storleken likt en vanlig 

kortlek. — Det har gått med detta som med många andra ting, 

al hufvudsaken måste vika för bi-omsländigheterne, och sjelfva Do¬ 

mi no-brickan intager det minsta utrymme, men deremot åtskillige 

grupperade figurer rundtomkring brickan utgöra hufvudföremålet; 

också har den franske ulgifvaren ganska visligen förklarat sitt Do¬ 

minorama vara; Dez et cartes formnnt une galerie pittoresque de 

Caricatures comiques et houffonnes, och som sådant belraktadt» 

torde dessa åtta små scener roa våra läsare, helst de icke utgöras 

af osmakligt groteska figurer, utan små nätta ideer ur hvardags- 

lifvet i förening med en skäligen god teckning. De äro för öfrigfc 

nog karakteristiska, för at behÖfva någon vidare förklaring. 

Färgernas harmoni, 
med afseende och användbarhet vid Fruntimrens klädsel. 

Ingenting ger tydligare tilkänna et fruntimmer med smak, än fär¬ 

gernas harmoni. Vid klädseln måste en färg vara rådande och de 

andra densamma underordnade; kroppens ena hälft får icke utmär¬ 

ka sig genom en färg, och den andra hälften genom en annan. 

Allt som delar upmärksamheten, minskar föremålets skönhet, och 

ehuru hvar del for sig kan vara skön, skulle dock effekten genom 

det hela förstöras. 

De underordnade färgerna måste slå i et visst förhållande til 

den rådande färgen och båda i harmoni med hvarandra. 

De rådande färgerne mildras genom contrasten, men denne får 

icke vara af den art, at den mildrande färgen är lik den andra; 

ty då skulle deraf snarare upkomma en motsats, som man bör undvika- 

Valet af den rådande färgen måste isynnerhet bestämmas ge¬ 

nom färgen af personens hy. 1 betraktande häraf lära några an¬ 

märkningar icke synas onyttiga. 
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Emedan Iiufvudfargerne äro Gulli, R-idt och t, så åstad¬ 

kommer en lika blandning af tvenne af dessa färger alldeles mot¬ 

satsen af den tredje. Orange-gult är en blandning som strider emot 

blått; grönt strider emot röd t, och purpui-rödt är största contra- 

sten emot gult. 

Hvarje af de tre hufvndfärgerna likasom de tre sammansatta, 

blanda eller förena sig fullkomligen med den hvita. 

Detta "Di a gr amma förklarar livilka färger äro hvarandra mot¬ 

satta (i contrast). Gult, rödt och blått äro Iiufvudfargerne; orange, 

purpur och grönt upkomma genom deras blandning eller samman¬ 

sättning; rödt och blått förenar sig til purpur; rÖdt och gult til 

orange; blått och gult til grönt. Dessutom ser man, at rödt och 

grönt, blått och orange, purpur och gult äro hvarandra motsatte. 

I allmänhet kan man rådfråga detta Diagrnmma i hänseende 

til klädselns enkelhet eller pragt. De på hvarandra följande schat¬ 

teringar i trekanten, äro användbara vid en enkel klädsel som har¬ 

monierar inom sig, och den dem motsatta färgen användes derlil , 

at genom contrasten öka glansen af de andra färgerne. 

Vill man använda dessa färger på personer, så kan man i all¬ 

mänhet antaga följande grundsatser: är ansiglet gulagtigt, så afhjel- 

pes denna omständighet genom en gul hufvudbonad, hvilken lyfter 

fram det purpurröda och blå i ansiglet. Om rödt blir för mycket 

rådande, så minskar det personens purpur och det gula och blå 

bli rådande. Är ansigtsfärgen mycket blåagtig, så afhjelper man 

denna olägenhet genom blått som gör det gula och röda rådande. 

Genom orange bjelper man det för mycket gula och röda; ge¬ 

nom purpurrödt det för mycket röda och blå; genom grönt det 

för ni veket blå och gula. 

Målaren kan emot dessa grundsatser göra den invändningen, 

at man i et porträtt måste använda färgerne i et jemnförligt förhål¬ 

lande; at, när gult är rådande det måste fninas purpurrödt. i an- 
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sigtet, då nämnde grundsatser skulle medföra et oangenämt Straf¬ 

fande at öka det gulagtiga; at, ehuru personen voro för röd, del 

gröna likväl är ganska nyttigt, och ehuru hon vore för mycket blå, 

hon dock måste hafva gult. Härpå svaras, at dessa facta alldeles 

icke betaga ofvannämnde grundsatser deras sannfärdighet. Dylika 

fäiger äro fördelagtige i porträtter, men få icke komma i beröring 

med personen. 

Samma grundsatser äro användbara på den lefvande eller por¬ 

trätterade personen, endast med den åtskillnad, at fonden på por¬ 

trättet är inskränkt inom ramen, livilket icke är händelsen med den 

lefvande personen. Emedan fonden är gifven på porträttet, måste 

också et jemnförligt förhållande färger emellan finnas der. Det lef¬ 

vande hufvudet rör sig och kommer at synas mot åtskilliga fonder, 

så at det blir nödvändigt gifva det et draperi, som passar för det 

största antal sådana. 

Man vill icke påstå, at, när detta draperi ända ned til fötterne 

är af en och samma färg, det vore entonigt och i thy fall borde 

mildras; likaså litet bestrider man, at bästa medlet vore den enkla 

eller sammansatta färg, som tjenar henne til en naturlig contrast, 

såsom purpur emot gult, eller blått emot orange; men då, när våra 

grundsatser äro rigtiga och det icke kan nekas, är det afgjordt, at 

den mildrande färgen ieke får komma i beröring med ansigtet, der 

hennes contrast, som är stark ocli prononcerad, skulle göra en fel- 

agtig budens färg (teint) ännu mera märkbar. Den mildrande fär¬ 

gen måste \ara ringare i quantitet. När man nederst på en kläd— 

ning sätter en bred rand af en mildrande färg, så använder man 

en smalare rand eller en enkel bandros, för at utmärka klädningens 

öfra delar. Denna regel bekräftar förhållandet nu för tiden, eme¬ 

dan man, utan kännedom af grundorsakerne, nyttjar breda ränder 

af en mildrande färg nederst på klädningen och omkring ansigtet hvitt. 

Man kan äfven betjena sig af blommor oeh plymer til hufvud- 

bonad at mildra den rådande färgen. 

Vi komma nu til en vigtig punkt vid fruntimrens klädsel, nem- 

ligen den inre beklädnaden af hattskärmen, hvilkens färg återkastar 

sitt sken på ansigtet, eller de genomskinliga hattar, hvilka likasom 

släppa färgen igenom. I båda händelser får man icke begagna den 

färgen som blifvit använd omkring ansigtet, oeh som genom con¬ 

trasten verkar dtrpå, ulan i det ställe en motsatt färg. När grönt 
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omkring nmigtet genom contrasten lyfter fram kindbenets för myc¬ 
ket blekröda färg, så bidrager ball-kantningen genom de>s återsken 
dertil. All kantning, hvars färger komma i tillälle at ka^la sken 

mest i saknad; men då måste man taga sig til vara, at dessa kant- 
ringar ieke befinna sig niidt framför betraktarns ögon, för al icke 
genom contrasten skada ansigtet, emedan de förstöra den svaga fär¬ 
gen den de voro ämnade at frarnlyfta genom återskenet. FYarn- 
delen af sådana hattar måste således icke vara för mycket utringad. 

Stora hattar fodras bäst med en färg af passande contrast, men 
man akte sig al återskenet icke blir för starkt, emedan det eljest 
skadar ansigtets färg. 

Fina ansigtsfarger begära til contrasten lätta färger och mörka 
ansiglen mera i ögat fallande. Mörka färger göra ansiglsfärgen be¬ 
hagligare; men en fin by försmår i ögal fallande färger, emedan 
motsatsen skulle synas för stark och buden för blek. 

Man skulle tro, at brandgult contrasterade mest med en för röd 
köttfärg, som sjelf bar något gulagtigt; men vid eftersinnande! fin¬ 
ner man genast, at under det hattfodrets gula färg sträfvar al för¬ 
störa ansigtets gulagtigbet, det svartagliga i tfcn bi andgula färgen 
icke allenast söker göra ansigtet hvitt genom motsatsen, utan älven 
framlyfter del gulagtiga genom coutrasten, och at på detta satt en 
dubbel effeet upkormner, som ar med sig sjelf i motsats. 

Fortsättning i nästa N:o. 

Mode-Costymer från Paris och Moskau. 

Tmntimmers-Costym ifän Paris. Bart bår prydt med sköld- 
padds-kam, band och en blomsterkrans, af Herr Nareisses uplin- 
ning. Sidenklädning med en broderad blomslerguii lande. Broderad 
kappa med dubbel pelerin-krage samt en uddig ståndkrage kantad 
med snören. Hvita handskar och skor. 

Herms Cosrym ifrån Moskau. Pelsen kallas Balka ”sky och 
förenar med sitt yllre behagliga utseende den fördelen at vara lätt, 
beqväm och varm. Pelsverket dertil kallas Nnrsky och liknar myc¬ 
ket Zobel, men med den väsendtiiga skillnaden, at det förra endast 
kostar 3oo ftubel, då det sednare skulle gå til 4uou Hubel til en 
sådan pels. Det vid sidorna nederst på pelsen synliga sprund (Schlitz) 
är, för den gåendes beqväinligbets skull, försedt med elastiska snö¬ 
ren, hvilka vid stegets uttagande öppna och åler sammandraga 
sprundet. Cordonen öfver bröstet går omkring halsen oeh liänger 
sammanknuten jemte en toffs et stycke ned på ryggen. MöVan är 
Persisk och kallas Krivansky. fH. J. Otto i Moskau förfärdigar 
dylika pelsar.) 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl, Deleen, i83i. 
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N:o II. 

^lagasftit 
för Konst, Nyheter och Moder. 

Februari Månad i85i. 

Pl. 5- 

Ludvig Philip I. 

Fransmännens Konung1. 

Ludvig Philip af Orleans föddes i Paris den 6 Oct. 1773. Han», 

fader var Ludvig Philip Joseph, Hertig af Orleans, (under Revo¬ 

lutionen 1789 känd som Egalité) och hans mor, Louise Marie Ade'« 

laide, dotter af Hertigen af Penthiévre. — Ludvig Philip kallades 

i början Hertig af Valois och, sedan hans far blifvit Hertig af Or¬ 

leans — Hertig af Chartres. 

Hans första upfostran var anförtrodd åt Riddaren Bonnard, en 

aktningsvärd Artilleri-Officer; men ifrån 1782 ställdes hans studier 

under den bekanta, numera aflidna, *) Grefvinnan de Genlis’ led¬ 

ning. Hon ingaf honom isynnerhet denna smak för Vetenskaperna 

och de sköna Konsterna, hvaraf han sedan skulle göra et så ädelt 

bruk, äfvensom dessa känslor för rättvisa och dygd, och isynner¬ 

het denna kärlek för Fäderneslandet, som han i en sednare tid på 

et så otvetydigt sätt ådagalagt. 

I Juli 1791 emottog han i Vendöme i egenskap af Öfverste. 

befälet öfver det honom då tilhörande i4:de Dragon-Regementet, 

och det var här som han ur en ursinnig folkhops händer räddade 

en man, som den ville mörda. Kort derefter räddade han med e- 

gen lifsfara, ehuru han var en snäll simmare, en Ingeniör från at 

drunkna. .Staden Vendöme tilerkände verkställaren af dessa båda 

modiga och vackra handlingar en Borgarkrona. S. å. anförtroddes 

honom befälet af fästningen Valenciennes. Den 28 April 1792 del - 

') Hon dog den 3i Dec. i83o vid 85 §rs ålder. 
* 

Åttonde Årgången. B 
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tog han i de första fiendtligheterna mot Österrikarne vid Boussu 

och Qnarignon , och den 3o:de bidrog lian genom sitt nit och sin 

fintlighet ganska mycket til de flyendes qvarhål lande. Den 7 Maj 

s. å. erhöll han General-Majors grad och som sådan commenderade 

han en Dragon-Brigad under Marskalk Luckners befäl. Han del¬ 

tog i eröfringen af Courtray. Den 11 Sept. 1792 befordrades Lud¬ 

vig Philip til General-Lieutenant och utnämndes derjemle til Öfver- 

Kommendant i Strasburg. Den 20 Sept. stridde han vid Valmy i 

spetsen för sin division., och den 6 iVov. afgjorde han genom sin rå¬ 

dighet och en lysande attack segern vid Jemmapes. — Conventets 

bekanta Decret emot alla medlemmar af Bourbonska huset nöd¬ 

gade honom lemna tjensten, men då Decretet få dagar derefter 

återtogs, gick han i Febr. 179^ äter i tjenst och utmärkte sig så¬ 

som Befalhafvare för 2:dra Divisionen vid anfallet af byarna Med- 

delvinden och Nervinden, och betäckte derefter med ovanlig skick¬ 

lighet återtåget til Tirlemont. 

Högt yttrade han sin ovilja öfver de ytterligheter revolutionen 

medförde, hans arrestering beslutades och för at undgå schavotten, 

som väntade honom, såg han sig nödsakad öfvergifva Frankrike, 

och under et diktadt namn lemnade han Mons den 12 April 1791. 

Beständigt i fara at igenkännas, angifvas och arresteras, uppehöll 

han sig eller snarare kringirrade han länge i Schweiziska bergs- 

trakterne i de fattigaste herdars kojor, men sökte mot vintern en 

fristad, som han i slutet at Oct. 1793 fann i Reichenau, dit han an¬ 

lände til fots, bärande sjelf sin lilla kappsäck, under det lånade 

namnet Chabos, anhållandes om en Läraie-plats vid der'varande 

upfostrings-anstalt, den han äfven erhöll och tiIträdde i Dec. 179$, 

der han spisade vid samma bord som de öfrige Lärarne och Ele- 

verne. Denna Lärare-plats i Historien och Geografien innehade han 

til Juni 1794 då oroligheterne i Graubundten och Reichenau nöd¬ 

gade honom lemna den. 

Til slutet af 1794 uppehöll han sig i egenskap af General Mon- 

tesquious’ Adjutant, under det digtade namnet Corby i Bremgnrten 

i Schweiz, reste sedan til Hamburg i tanke at begifva sig til A- 

merika; men i brist af medel begaf han sig til Köpenhamn och 

Sverige. Den 24 Aug. 1795 var han vid Nordkap och återvände 

genom Lappland til Torneä, afreslc derefter td Finland och kom 
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öfver Ålands haf til Stockholm. Här förråddes hans incognito af 

Franska Ministern vid Svenska Hofvet. Gustaf Adolfs födelsedag 

inträffade just i de dagar då han dit ankom; den firades genom en 

stor bal på Slottet i Rikssalen, och Ludvig Philip, som önskade 

at bese den, erhöll dertil en biljett. Okänd och obemärkt (som 

han trodde) satt han på en af läktarne, när Ceremoni-mästaren 

kom och bad honom stiga ned, för at taga plats ibland Ilofvet, 

der han emottogs af Konungen, äfvensom af Hertigen af Söder¬ 

manland på det mest förekommande sätt. — 1796 uppehöll han 

sig dels i Hamburg dels i Holstein, embarkerade den 24 Sept. och 

ankom den 21 Oct. til Philadelphia, der han 1797 sammanträffade 

med båda sina bröder, i hvilkas sällskap han gjorde en resa i det 

inre af de Förenade Staterne. Efter några års vistande i Amerika, 

dels i Boston, New-Orleans, Havanna, Halifax och New-York åter- 

kommo bröderne til Europa och i Febr, 1801 til London , der de 

til boningsort valde Tvvickenham, i grannskapet af denna hufvud- 

stad. År 1807 förlorade han genom döden sin bror Hertigen af 

Montpensier och i anseende til den andra broderns, Grefvens af 

Beatijolais sjuklighet, reste Philip med honom til Malta 1808, der 

brodern dog. Från Malla begaf Ludvig Philip sig til Messina hvar- 

est han mottog K. Ferdinand I V:s inbjudning at komma til Paler¬ 

mo der Sicilianska Hofvet då befann sig. I egenskap af Rådgifvare 

följde han Prins Leopold, Konung Ferdinands andra son, til Gi¬ 

braltar, der Engelske Guvernören likväl satte sig emot fortsättnin¬ 

gen af deras resa til Spanien. Leopold arresterades och Ludvig 

Philip skickades til England hvarifrån han tillika med sin syster 

seglade til Figuera, hans moders dåvarande vistelseort. Mot sin 

vilja måste han doek (1809) anlöpa Malta, men begaf sig derifrån 

ånyo til Palermo, der hans formälning med Prinsessan Amalia (född 

den 26 April 1782) beslöts. Efter at med sin syster hafva efter 

16 års sk ilj^mäsea omfamnat sin mor i Mahon, återvände han jemte 

samtlige då lefvande medlemmar af Orleanska familjen til Palermo 

at fira sin formälning med Konungens af Sicilien dotter. 

Pä kallelse af Regentskapet i Cadix , begaf han sig år i8ro til 

Spanien; men på Englands enträgna begäran, återvände han i Oct. 

s. å. til Palermo, der han vistades til Maj månad t8i4, då han 

efter Bonapartes afsägelse, åter beträdde Franska jorden och bo¬ 

satte sig med sin Familj i Paris. Vid JVapoIéons återkomst frän 
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ön Elba 1815 fick Ludvig Philip öfverbcfdlet i do norra Departe- 

menterne; men dä han af Ludvig XVIII, pä dess Hykt ur Frank¬ 

rike, i Lille icke fick några förhåll nings-ordres, öfverlemnade lian 

befälet til Marskalk Mortier och sammanträffade med sin familj i 

England, der han för andra gången bosatte sig i Twickenham. — 

Efter den andra restaurationen i8i5, kom han emot slutet af Juli 

månad åter til Paris och tog sitt säte i Pair-Kammaren, men enär 

han, redan s. å. i Oct., yttrade sig der i en motsatt mening af det 

rådande och Hofvets parti, såg han sig tvungen at lemna Frank¬ 

rike, och et slags landsflykt af aderton månader var lönen för hans 

patriotism. I början af 1817 tilläts det Ludvig Philip at återse fä¬ 

derneslandet, men man vägrade honom at intaga sin plats i Pair- 

Kammaren. Ifrån denna tiden förde han et enskilt lif och gaf de 

vackraste efterdömen, såsom fader och make: gaf sina barn en tarf- 

lig upfostran, lät dem upväxa i sällskap med privata personers, 

beskyddade vetenskaper; prydde sin boning med alster af fransk 

konst och konstflit, upmuntrade handel och församlade omkring 

sig alla fäderneslandets utmärkta män, tils han den 9 Aug. i8>o 

utkorades til Fransmännens Konung. — Konung Ludvig Philip I 

har åtta barn: Ferdinand, Philippe, Louis, Hertig af Orleans, 

född den 3 Sept. 1810; Louise, Marie, Thérése, född den 3 April 

1812; Marie Caroline Adélaide, född den 12 April 1813; Louis 

Charles Philippe, född den 20 Oct. i8i4‘, Marie Clemenline Caro¬ 

line, född den 3 Juni 1817; Francois Ferdinand Philippe, född d. 

18:8; Henri Eugéne Philippe, född den 16 Jan. 1822 och Anloine 

Marie Philippe, född den 3i Juli 1824. 

-<J-—.aMO» » <aKw~—-O- 

Pl. 6 & 7. 

Un grand homrne; Un homme grand. 

Jrl vart språk har sina egenheter, sina constructioner hvilka icke 

höra eller kunna rubbas, emedan genom ordens orätta användande 

eller förflyttande stundom helt olika och hvarandra rakt motsatta, 

om icke förvrängda, meningar upkomma. Vi vilja anföra några 

exempel. — Ilvilken olika mening upkommer icke genom förflyt¬ 

tandet af ordet fur i följande uttryck: han är fallen för, och han 

är förfallen? — Ordet lätt användes i Svenskan ofta i betydelsen 
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af snart, såsom i lättlärd, lättrörd; men om man ville beteckna 

en persons egenskap at vara snart färdig, snart ti Ireds genom ut¬ 

trycket lat t färdi", skulle man dermed sannerligen icke ge honom 

et beröm; — uttrycket: et litet barn säger något helt annat än at 

et barn är litet til växten, — 
/ 

I Franska språket äro ordens förflyttande i allmänhet ännu 

mera betydelsefulla och väsendtliga; til exempel: un pauvre homrne 

(en stackare, et kräk i intellektuelt afseende) och un homrne pau¬ 

vre (en fattig man i pecuniärt afseende) ; —• un repas maigre (en 

fredagsmiddag då Katholikerne icke få äta kött, men för öfrigt halla 

til godo kräsliga rätter) och un maigre repas (en tarflig måltid el-, 

ler rent af fattigmans-kost,) o. s. v. 

Ofvanstående har föranledt en fransk Tecknare (vi förmoda Mon- 

nier eller Grandville, hvilkas stil det förråder) at genom bilder 

tydliggöra språkets egenheter under rubriken: Principe de Gram- 

maire, och närlagde begge plancher hafva til underskrifter: Pl. 6 

un grand homme och Pl. 7 un homme grand. De äro så karae- 

leristika, at man omöjligen kan taga miste om hvad och hvem teck¬ 

naren menat dermed. — Om likväl hela verlden är enig med teck¬ 

naren i hans åsigt af en stor man (af själs-egenskaper,) har han 

kanske något exagererat i motstycket, ert man som är stor (til väx¬ 

ten ;) ty man lärer ieke kunna betaga den föreställda personen en 

märkvärdighet som berättigar honom at åtminstone förblandas med 

en stor man ; och det torde således endast genom jemförelsen med 

en större man förklaras, at hans underlägsenhet här har tjent til 

motstycke; inen livad som är säkert är: at tankarne om hans stor¬ 

het äro ganska delade, hvilket de mångfaldiga i London utkomne 

carricaturer öfver honorn tilräckligt tilkännagifva. Den skarpsynta 

författarinnan af Mémoires d'nne Femme de qualité sur Louis XVIII, 

sa cour et son régne yttrar sig om honom sålunda: son regard 

na d’autre expression cjue celle d'un excessif amour propre. Quil 

me parul ridieule la premiere fäs que je le vis! (vid Hofvet i 

Paris i Maj 1814-) C om me il y avait de la pretention dans ses 

poses, et de la vanilé dans ses rnoindres gestes! A la mauiére 

dont il r ecevait hs avances de certaines notabilités amour en es, 

on voyoit bien qu en fait de femme rl n avait fréquenté que la 

mauvuise compagnie; et Miss llenriette WHson est venue depuis 

jwus rélever que c est lä quil fart ses plus belles conquétes. 
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Barnet och Si öm ann en. 

Fabel, öfversalt Irån Fransyskan. 

I\it barn som lekte invid strand 
Orb ville vassens oipor biyta , 

Såg Sjöman’ på S'n båt med styret uti hand 

Och årorna, bur han på flodens klara yta 

Sin farkost vaksamt förde fram 

Och sagta liksom Svanen sam. 

»Se! sade gossen, hur han sträfvar 

» At föra denna lilla båt! 

» Jag måste skratta just deråf. 

» Vet han då ej at båten sväfvar 

»På vattnet lika lärt förutan hans besvär? 

»Jag har väl lust, så barn jag är, 

» At visa hur han borde göra; 

»Han kan ej yrket, stackars tok! 

»Och skall få se at jag är mycket mera klok 
I konsten at en farkost föra. « 

Så sagdt; och med et hopp det djerfva barnet står 

T jullen som var fäst vid stranden. 

Han lossar den med späda handen 

Och ser så nöjd hur den från stranden genast går. 

Men mången trolös klippa döljde 

Sin spets uti den lugna flod. 

Och Sjöman’ som med ögat följde 

Den svaga gossens öfvermod , 

Såg på långt håll förskräckt hans far« 
Och ropade: » at han skall sig rilvarataga 

»Och genast vända om til srrand ! « 

Men lilla pilten har ej lust at gå i land 
Och utan styre, utan åra. 

Med armarne i kors , han i sin julle står 

Och sjunger gladt, och ler åt hvad den gamle spår* 

Tils han af vågen förs i sjelfva strömmens fåra. 

I faran ångrar han sitt yra öfvermod 
Och börjar följa Sjömans råd ; 

Den svaga handen ömsom fattar 
I åran och i styret, rädd; 

Bemödandet hans krafter mattar, 

Forgäfves håller han sig fast vid bårens brädd. 

Han en minut på vågen gungas. 

Men ack! — i djupet snart han slungas! 

Af gossens bild du ser hvart menskan kan bli bragt. 
Då blindt hon följer sina nycker: 

Pustionerne är’ strömmen , som jag tycker 

Och Styret är förnujtets magt. 

♦ ♦ ♦ 



Färgernas harmoni. 
Slut från föregående JNio. 

Xjåtom oss nu undersöka til hvad grad man törs använda hvitt 
eller svart til et ansigte med et i Ögon fallande rödt. Vi bemärka 
genast, at naturen i allmänhet pa mennisko-gestallen förenat rödt 
med hvitt och aldrig rödt med svart. Alla mennisko-racer utmärka 
sig genom en blodröd schattering, men delta år ieke händelsen hos 
Kegrerne. Detta är nog för at bevisa den hvita färgens öfverens- 
stämmelse, men den svarta färgens oförenlighet med et morklagdt 
ansigte. Rödt blir väl synbart på hvitt, men ieke på svart. Denna 
sednare är således aldrig passande til et ansigte af siark köttfärg. 
Eiriedlertid äger härvid den åtskillnad rum, livad olika kön angår, 
at: hos karlar passar den svarta färgen nästan mera til en mörk¬ 
röd ansigtsfärg än til en fin, ömtålig röd; hos fruntimren inträffar 
motsatsen. 

Alla ofvannämnde reglor äro gällande för ansigten af mer eller 
mindre röd färg; saknas den hel oeli hållen, så är skinnets färg 
biistfäilig, ofullständig, såsom t. ex. hos et helt hvitlagdt slägte 
(Aibinos °) och i sådan händelse måste man förfara på annat sätt. 
I enlighet med de redan gjorda anmärkningar skulle gult på bleka 
ansigten åstadkomma en svartgul , på röda en grön och på blå en 
grågrön (vidjegrön); ingen af dessa färger är fÖrdelagtig. Man får 
således icke använda dem, emedan bristen på rödt gör saken omöj¬ 
lig. Det återstår således ingenting annat än hvilt och svart; livar 
och en inser harmonien af svart och hvitt til dylika ansigten. 

Man begagnar sig likväl af svart och hvitt på bleka personer, 
på et helt annat sätt än på mörklagda. Hos de sednare begagnar 
man en mera prononcerad färg; är skinnets färg finare, lenare, 
erfordras en svagare; men när bleka och fina figurer begagna den 
livita färgen, och bleka fast brunetta begagna svart, så skulle de¬ 
ras ansigtsfärg synas vara af samma färg som deras kladning. Här 
måste man förfära på samma sätt som Målaren: nian måste välja 
en motsatt färg, som håller jemvigten med en annan. 

Undantag äger likväl häruti rum hos brunetta, hvilkas ögon, 
ögonbryn oeli ögonhår lysa utomordentligt svarta. Sådane perso¬ 
ner kunna bära svart i contras t med köttfärgen, men äfven hvitt 
som contraslerar med ögonens färg. Utgöra ögonen, ögonhåren 
m. ni. de finare delarne af deras ansigte, så göia de bättre at be- 
tjena sig af hvilt; äro de andra anletsdragen finare, så måste de 
gifva föieträdet åt svart. 

*) In Afrikansk folkstam med så blondt liår, blå ögon och hvit kropp, at man 

på afstånd skulle taga dem lör Holländaie eller I ngelsmän; men iden mån man 

näimer s g dem b u n »u skillnaden varse Hvifbeien at deras skinn är ingen 

liflig och naturlig läig; den är blek oib svaiiblå .um på en s( etel-k eller död. 

Deras ögon äro svaga och löi mägiande, och hvad som äi anmäikmrgsväidt, 

är al de äio myckel glänsande i månskenet >egrerne anse dessa Albmos lör 

missloster oih lillata d»m icke at fortplanta sig — I Schweiziska dalame bor 

äfven en folkart med en blek och sjuklig lärg, stora fonäxta hufvuden , hän¬ 

gande anletvdrag , »nailiki 1 ngelsk-sjuka, som föimodhgen al deias likhet med 

oivannämnde Alnkanska, kallas Albinos. _ 
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Efter hvad som blifvit anfordt är d»*t nästan öfvprTiJ-gt an¬ 
märka, at föremål som tjena ansiktet til fond eller hv lka återkasta 
deras färg på ansigtet, alltid antingen uphöja ellei forderfva ausigls- 
fargen. Af dessa och några andra orsaker, ser et fruntimmer all¬ 
tid bättre ut i sitt rum än på gatan. Målningen i rummen borde 
derföre alltid vara beräknad på skinnets färg. 

Hvad nu beträffar klädseln, så behåller finheten och lättheten 
alltid företrädet. I allmänhet göra sköna ytor, som likväl hafva 
något hårdt, eti behaglig contrast med skinnets lenhet, såsom sam¬ 
met, krusflor, i allmänhet flor in. m. 

Tätheten och genomskinligheten dervid förtjena äfven upmärk- 
samhet. 1 anseende til figuren i allmänhet förtjenar det förstnämnda 
företrädet hos en fetlagd person; genomskinliga kläder åter passa 
bättre för personer af en mindre fyllighet. I anseende til ansigtet 
isynnerhet är klädernas genomskinlighet, som komma i beröring 
dermed, i de flesta fall förmånligare. Det sträfva och genomskin¬ 
liga krusfloret gör en bättre efifect på ansigtet äfi den mjuka ocli 
täta kammarduken. 

Pl. 8- 

Mode-Costymer från Paris. 

I,"1 ig. i. Sidenhatt prydd med blommor, sedd från tvenne sidor. 
Klädning af Gros d'0'ient nedomkring garnerad med pels- 
vcrk. Lifvet kan vara med upstående krage eller utskuret 
med fällkrage. Boa (eller såkallad Palatine) och muff afZo- 
bel eller Mård eller annat skinn; (stundom af marabout el¬ 
ler hvit svandun). T J v i ta handskar, bruna kängor. 

Fig. 2. Berret af sammet med en yfvigt rynkad kulle; en hvit 
bandros är fästad bak. Klädning af Satin Royal, lifvet är 
lagdt i kors öfver bröstet och kring halsen garneradt med 
uddar kantade med snören eller rullar, (d pointe bordées 
de list-rérs) i likhet med garneringen omkring kjorteln. Ilvita 
handskar, svarta skor. — Ofvannämnda uddiga garnering 
kan göras af en mörkare nuance än färgen på klädningen, 
äfven af sidensars i samma nuance som klädningens färg. 

Fig. 3. Hatt af helskuret sammet. Kullen är rynkad ända intil 
der skärmen vidtager, hvarest sammetet är deladt i tvenne 
lika delar , livilka efter at hafva blifvit fastade med tvenne 
guldknappar (uqrajjrs) följa med skärmen och i ändarne gar¬ 
nerade med en guldfrans, hänga ned et stycke åt halsen. 

Fig. 4. Bart hår prydt med törni os-buketter, sedt bakifrån. 

;O0OOG©COO! 

S upplcm en t.-Il a d. 



P1.8 

'ttnnde ^frdngeu 





P1.9. 

Jr e/l 





N:o III. 
JHaga0ttt 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Mars Månad i83i. 

Pl. 9. 

Markisinnan af Londonderry, 

eostymerail som Drottning- Elisabet på en af henne gifven 

stor fest eller bal (fancy ball) i Hollderness House 1828. 

Drottning Elisabet, ehuru uplyft öfver sitt kön och frugtad såväl 

vid rådsbordet som i fält, var det oaktadt, hvad klädsel och grann* 

låt angick, fullkomligen qvinna; men det är knappast troligt at 

hon varit så rikt och kostsamt klädd, med denna ymnighet af ju¬ 

veler och perlor som närlagda costym utvisar, i hvilken Markisin¬ 

nan *) Francisca, Anna af Londonderry upträdde, såsom Drottning 

Elisabet, på en costymerad bal hon gaf i Hollderness House år 1828. 

För at öka illusionen, visade hon sig i början stående framför en 

förgyld länstol klädd med purpursammet och guldfransar, på hvars 

ryggstöd sågs Chiffern E. R. (Elisabet Regina), stödjande venstra 

handen på et bord öfverklädt med blått sammet och guldfransar. 

Sjelfva costymen beskrifves i Engelska Jurnaler sålunda: Et hvitt 

sidensarslif, besatt med perlor, juveler och brokiga stenar, var lågt 

och rakt utskuret öfver bröstet samt följande conturen af höften, 

der det nederst omkring var försedt med rundade uddar och i hvarje 

af dem en infattad smaragd. En tjock, vriden rulle af guld-lame- 

radt hvitt sidensars utgjorde kantningeu af lifvet ofvanföre dessa 

uddar. Från medlersta udden nedhängde en dyrbar cordeliére **), 

*) Marchioness betyder på Engelska både Markgrefvinna och Markisinna. 

**) Cordeliére kallas et smalt stycke tyg nästan likt et förkläde, som fått sin be¬ 

nämning af det knuriga repet som Fransiscaner-munkarne hafva omkring lifvet 

såsom en gördel. 

sill onde ^irgång en. G 
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äfven af Hvitt guld-lameradt sidensars, som räckfe til inemot kjor¬ 

telkanten. E11 ifrån båda axlarne bakomkring lialsen upstående, 

mycket fyllig krage (ä la Reine Elisabet) var kantad med Briis- 

selska spetsar. Långa fylliga tyll-ärmar med gallerverk af guld- 

lameradt b vitt sidensars kantadt med perlor och brokiga stenar, 

som slutade sig vid handen med yfviga Brusselska spetsar. Kjor¬ 

teln, i likhet med lifvet, af hvitt guld-lameradt sidensars och be¬ 

satt med dyrbara stenar, var mycket fyllig och vid. Härtil bar 

hon et långt släp af purpursammet kantadt med guld och broderadt 

med guldblad samt fodradt med hvitt sidensars broderadt med guld. 

Purpursammets-skor med juvelspännen. Håret var bak före slätt up» 

kammadt och gick fiamåt pannan i fylliga lockar, hvarpå hon bar 

en dubbel krona monterad med juveler, perlor, rubiner och tur¬ 

koser, och ifrån hvars öfra del utgick en dyrbar aigrette eller hvit 

esprit. Bröstbuketten bestod af et smycke juveler smakfullt infat¬ 

tade, liksom halsband och Öronhängen voro af perlor och juveler. 

I hö‘gra handen bar hon et slags solfjäder af hvita strutsplvmer. 

Pl. IO. 

Den föga b åt an de förslgtigheten. 

.Den fransyske författaren, af hvilken vi lånat denna teckning, 

har genom en dialog emellan de unga dansande flickornas Guver¬ 

nant (allegoriskt föreställd som deras skyddsgudinna) och Kärleks¬ 

guden, den hon upläcker dold bakom en rosenbuske, gifvit följande 

förklaring öfver denna Planche: 

Guvernanten: Du trodde mig, din skälm, långt härifrån at vara 

Och kunna blanda dig i deras dans och sång; 

Men jag är vaksam, jag, när oskuld ar i fara! 

KarleJiSguden: IVå väl! — jag kommer då hität en annan gång. 

At Kärleksguden skall hålla sitt löfte, taga vi för afgjordt, ocli 

at han vid et annat besök tiläfventyrs af flickorna sjelfva tages med 

i dansen , tycka vi oss redao märka på den ena af dem , som lånar 

örat åt livad som förefaller bakom henne. Lyckliga ålder då man 
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icke anar ondt eller något försåtligt i umgänget med detta barn* 

som likväl är uphofvet til så mångens ofärd, som bedragit så stora 

förhoppningar och i hvars spår så ofta följa qval, bekymmer och 

ånger! — Han varder kommandes den dag, äfven för er J unga, 

oskyldiga flickor, då J skolen öfvertygas at Florian hade rätt du 

han sade: 

Lorsque j’ai dit, que le bonheur suprémfi 

Etait d’avoir un champétre séjour, 

D’y vivre en sage , en paix avec soi-méme, 

C’est å dessein que j’oubliai 1’Amour. 

Til Frölien A. O. C. S. 
på dess 15:de födelsedag den 6 Noxk i83o *). 

Insänd t. 

Fågelns sång i blomsterhäcken, 

Sorlet af den stilla bäcken. 

Solen, af hvars milda strålar 

Rymden lif och värma får; 

Fjärilen som flygtig leker 

Och den unga rosen smeker. 

Allt för känslan lifligt målar 

Himlens fest: — en vacker Vår. 

Bild af denna sköna tiden, 

Som så hastigt är förliden, 

Med et ömt och menlöst hjerta 

Flickan in i verlden går. 

Hennes blick, den oskuld röjer. 

Som dess sanna värde höjer. 

Fri från oro, qval och smärta, 

Flickan fyller femton år. 

*) Redactionen tror sig icke hafva ägt et mera passande tilfälle til införande af 

dessa stancer, än genast efter föregående artikel, med hvilken de tyckas liksom 

stå i sammanhang, och hvarigenom deras intresse snarare skulle kunna sägas 

vara ökadt, icke blott för våra läsarinnor, utan jeinväl för föifattaren, hvars 

laderliga ömhet digtade dem til sin dotter. 



Du som denna ålder hunnit. 

Du hvars första år försvunnit 

Under glada skämt och löjen. 

God och oskuldsfull och öm ; 

Känslan dig ej skall bediaga, 

Ansvarslös skall du behaga. 

Och din ungdomstid bland nöjen 

Flykta lik en lycklig dröm. 

Napoleon och Josephina. 

Ur Mémoires anecdoticjiies sur Vintérieur du Bal ais etc. 

par B a us set. 

Sedan Napoleon, efter bataljen vid Wagram, gjort stillestånd ined 

Österrikarne och Coinmissarier å ömse sidor blifvit utsedde til freds¬ 

villkorens bestämmande i Altenburg, uppehöll lian sig likväl ännu 

tre mänader i Schönbrunn, och hade sjelf dagliga öfverläggningar 

med Österrikiska Commissarierne, Furst. Johan af Lichtenstein och 

Grefve Bubna, hvaraf man tog anledning förmoda, at någon vigtig, 

hemlig artikel afhandlades. Ändteligen undertecknades freden (den 

>4 Oct. 180g) och Napoleon begaf sig öfver Munchen til Fontaine- 

bleau, der han inträffade flera timmar före Kejsarinnan Josephina, 

som ifrån Paris kom honom til mötes, hvilket dröjsmål »gaf an¬ 

ledning til el litet upträde af förebråelse å Napoleons sida.« För¬ 

fattaren berättar derefter följande: 

»Tre dagar efter vår ankomst til Fontainebleau bemärkte jag 

nagra sorgemoln på Josephinas panna, och en märkbar mindre 

otvungenhet i Napoleons sätt at vara med henne. En förmiddag 

efter Kejsarinnans frukost, bevisade bon mig den nåden at språka 

med mig stående i en fönstersmyg af salongen; efter några likgill- 

tiga frågor om vårt vistande i Schönbrunn och på hvad sätt vi der 

fördrifvit tiden, sade hon: Monsieur de Bausset, jag har förtro¬ 

ende til er tilgifvenhet för ruin person; jag hoppas Ni svarar 

uprigtigt och öppet pä en fräsa jag vill göra er. Jag försäkrade 

henne om min beredvillighet at säga henne allt hvad jag kunde 

reta, och det var så mycket lättare för mig, som mig i«Ae blifvit 



ålagd t a t tiga med något. Nå väll säg mig, om Ni känner det, 

hvar före den särskilta commnnication emellan mitt och Kejsarns 

rum är stängd? Det kände jag icke och får na först veta det af 

Ers Majrst; jag känner endast, at flera reparationer voro påbegynta, 

Jivilka blifvit inställda genom Kejsarns ankomst, som inträffat innan 

man väntat den. Kanske man icke heller beräknade, at han i eu 

så sen årstid skulle vilja residera i Fontainebleau. Ers Maj:st lär 

af möbleringen i sina rum finna, at en del deraf ännu är ofullän¬ 

dad.-Jag glömmer aldrig hennes sista ord under detla samtal: 

Monsieur de Bausset, tro mig at härinunder är någon hemlighet. 

— Vi reste sedermera til Paris. Jag hade min vaktgöring (förfat¬ 

taren var PreTet du palais Imperial) i Tuileries sedan måndagen 

den 27 i\ov.; denna och derpå följande tisdag och onsdag var det 

icke svårt för mig at bli varse en stor sinnesrörelse i Kejsarinnans 

anletsdrag och cn tystnadsfull tvungenhet hos Napoleon. När han 

under måltiden bröt tystnaden, var det för at göra mig några korta 

frågor, hvarpå han icke afvaklade svaret. Denna dagen räckte mid¬ 

dagsmåltiden knappt tie minuter. Stormen utbröt thorsdagen den 

00. — Det höga paret satte sig til bords. Josephine hade på sig 

en stor hvit halt med hakband som gömde en del af hennes ansigte. 

Jag trodde mig likväl märka at hon gråtit och at hon ännu med 

möda återhöll sina tårar. Hon föreföll mig som en smärtans och 

fortviflans afbild. Den djupaste tystnad rådde under denna måltid: 

de rörde endast för eu syn skull vid rätterne som serverades. De 

enda ord som yttrades voro Napoleons til mig: Hnrudant är vädret? 

I detsamma han sade detta, steg han ifrån bordet. Josephine följde 

långsamt efter. Caffe’t serverades och Napoleon tog sjelf af pagen 

koppen (hvilken vanligen alltid räcktes honom af Kejsarinnan, 

emedan han eljest ofta glömde at dricka Calfe), i det han gaf tec¬ 

ken at han ville vara ensam. Jag skyndade mig ut; men orolig 

och öfverlemnad åt mina sorgliga betraktelser, satte jag mig i en 

länstol i rummet utanföre eller der maten blifvit serverad, som 

vanligen tjente til matsal, och såg machinmässigt på huru betje- 

ningen afdukade bordet .... när jag i detsamma höide i Kejsarns 

rum et häftigt anskri af Josephinas röst.Vaktmästaren för 

rummet, som trodde henne hafva sjuknat, var på vägen at öppna 

dörren, hvarifrån jag hindrade honom under yttrande, at om Kej¬ 

saren ansåge någon hjelp behöflig, skulle han nog kalla på någon. 
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Jag stod ännu vid dörren, när Napoleon sjelf öppnade den, och då 

han fick se mig sade med häftighet: Kom in} lians set, och stäng 

dörren. Jag gick in och får se Josephine liggande på golfmattan , 

under sönderslitande rop och klagoljud. jNej, j<ig /fcerlfcer det 

aldrig, yttrade den olyckliga. Napoleon sade til 111ig: T'or ni er 

vara nog stark at kunna bära Josephine härifrån och utfire den 

lilla lönntrappan so/n har comtnunication med hennes rum, för 

at kunna låta gifna henne den hjelp och or/nä'dnud hennes be¬ 

lägenhet fordrar? Jag lydde och uplvfle Kejsarinnan, som jag 

trodde hafva fått et anfall af nerfslag. Med Napoleons tilhjelp tog 

jag henne i mina armar och han log sjelf et ljus på bordet, lyste 

mig och öppnade dörren til salongen, hvarifrån man genom en 

mörk gång kom til den af honom anvista lilla trappan. Vid öf- 

versta trappsteget gjorde jag Napoleon upmärksam drrpå, at trappan 

var så smal, at jag icke utan fara at falla vågade mig utföre .... 

han ropade genast på dörrposten til hans portefeuille, som natt 

och dag postade vid en af dörrarne til lians kabinett och »om hade 

sitt ställe på en liten plan eller afsättning bredvid trappan. Napo¬ 

leon gaf posten ljuset, hvaraf vi icke tycktes vam i behof, emedan 

gången redan var uplyst. Han befallde posten gå förut och tog 

sjelf i Josephinas ben, för at göra det lättare för mig at kunna 

komma utföre med mera varsamhet. Men jag såg ögonblicket vara 

nära, då, hindrad af min värja, vi skulle falla alla tre; lyckligtvis 

kommo vi oskadde utföre och lade den dyrbara bördan på en ot- 

toman i hennes sängkammare. Kejsaren sprang genast til k lock- 

strängen och ringde på Kejsarinnans kammarfruar. — När jag bar 

Kejsarinnan ifrån öfra salongen, uphörde hon at jemra sig; jag 

trodde henne vara afdånad; men när jag i den trånga trappan hin¬ 

drades af min värja, var jag tvungen at hålla hårdare i henne, för 

at icke genom mitt fall åstadkomma en olycka för de deltagande 

personerne i detta bedröfliga upträde, emedan vår belägenhet icke 

var frukten af en i maklighet öfverlagd tilställning. Jag höll Kej¬ 

sarinnan i mina armar på det sättet, at då jag fattade henne om 

lifvet hvilade hennes rygg pä mitt bröst och hufvudet på min hö¬ 

gra axel. När hon kände den ansträngning jag gjorde til undvikande 

af at falla, hviskade hon vid mig: Ni håller för hård t i mig. Jag 

märkte då at jag icke behöfde frugta lor hennes vederfående och 

at hon alldeles icke varit afdånad. Under hela denna tildragelse hade 
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jag endast varit sysselsatt med Josephine, hvars belägenhet hedidl- 

vade mig; jag hade icke haft tilfälle observera Napoleon, men när 

Kejsarinnans Kammarfruar kommit til hennes hjelp, gick Napoleon 

in i et litet förmak nästintil sängkammaren och jag följde honom. 

Han var utomordentligen uprörd och orolig. I denna häftiga sin¬ 

nesrörelse gaf han mig tilkänna orsaken til allt livad som förefallit 

och sade: Frankrikes och min dynastis intresse hafva gjort vald 

på mitt hjerta .... skiljsmessan har för mig blifrit en sträng 

skyldighet .... h i diket hon för tre dagar sedan bort veta af 

Uortense .... den olyckliga nödvändighet som dÖrnmer mig at 

skiljas vid henne .... Jag beklagar henne af allt mitt hjerta, 

jag trodde henne hafva me.ra karakter .... och jag var icke för¬ 

beredd på utbrottet af hennes smärta .... I sanning tvang hans 

häftiga sinnesrörelse honom at göra långa uppehåll emellan hvarje 

fras, för at ålerhemta andan. Oiden kommo med möda fram 

och utan någon jemn ordning; lians stämma var rörd, qväfd och 

tårar fugtade hans ögon .... Det fordrades verkligen för honom 

at vara utom sig, för at meddela mig så många detaljer, åt mig, 

så långt skild ifrån hans rådslag och hans förtroende. — Hela detta 

upträde varade sju til åtta minuter. Napoleon skickade genast efter 

Corvisart (hans Lifrnedicus), Drottningen Hortense, CamhaceYés 

och Fouclie', och innan han gick up i sitt rum, öfvertygade han 

sig om Josephinas belägenhet, den han fann mera lugn och un¬ 

derkastande sig sitt öde. 

•OOOOOQi 

PI. II. 

En blick på gr af ven, 

af fru Lenngren. 

Musiken af B. Berkenmeijer. 

onart skola mina år förflyta 

Som droppar uti Tidens haf, 

Snart tunga stormar ödsligt ryta 

Och gräset vissna kring min graf. 
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Snart döden skall det öga sluta 
Som länge sorgens tårar göt; 
Snart skall milt stoft sin livila njuta 
Och frid i jordens lugna sköt. 

Men i den stund, då dödens smärta 
Mig omger med sin ryslighet, 
O! då gör kännbar för mitt hjerta, 
Allfader! Din barmhertighet. 

När rösten, ^skälfvande och bruten 
Åkallar, Skapare! Ditt namn — 
O, sträck inol mig, i dödsminuten, 
Din hulda, faderiiga famn! 

Under Ps. N:o 449 * nya Psalmboken, finnas de tre sista af 
dessa verser äfven intagna. 

Mode-nyheter ifrån Paris. 

t de stora sällskapen eller såkallade soiieer ä Vanglaise serveras 
kl. io tårtor och sylt; kl. ii punsch t*’h glaeer; kl. 12 små skink- 
pastejer (Tartines au jambon), smörbakelser och hetsiga vin; kl, l 

t.he', och aftonmåltiden serveras kl. 2 oin natten. 

Pl. 12. 
Mode~Costymer för Damer. 

Pig. r. Turban af silfverflor (gaze d’ar^nt). Klädning af silkes- 
nettelduk, i likhet med tyget til Turbanen; gröna blad kan¬ 
tade med silfver, antingen på hvit eller röd botten. Korta 
ärmar garnerade med blönder, äfvensom epauletterne eller 
såkallade Jockeis af blonder, hvilka gå förlängda omkring 
halsen der de på ryggen formera sig i likhet med en pelerine. 
Hvita handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Si dentygshatt fodrad med sammet. Sammetsklädning gar¬ 
nerad med svandun, samt tyllärmar. Iloa af mård. Hvita 
handskar och skor. — Det liila sybordet är Chinesiskt. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Caiil Deleen, iK3r. 
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N:o IV. 
iEagasttt 

för Konst, Nyheter och Moder. 

April Månad i83i. 

Rättelse: 

I fortgående häfie har er tryckfel insmygt si», som, ehuru genom den deraf 
upkommande omening genast är märkligt, likväl behölver rättas och för hvilket Red. 
anhåller om ursäkt; nemligen; på 20 sidan och 6 raden står Ansvarslöt, bör rara 
Anspråkslös. 

Henrik Brougham. 

l^erme berömde Engelske Jurist härstammar från norra delen af 

England, men liar fålt sin upfostran i Edinburg, hvadan han ock 

representerat denna skolas politiska och stats-ekonomiska åsigter i 

Underhuset. Ehuru han gjort sig känd som skicklig skriftställare, 

bar han dock isynnerhet vunnit en mera allmän rygtbarhet genom 

silt försvar i Parlamentet för Drottning Carolina; denna vidunder¬ 

liga process som en tid sysselsatte hela verlden, och hvars skandalösa 

hislorie står qvar i nittonde århundradets annaler som et förvånande 

minnesmärke åt kommande generationer. — Henrik Brougham har 

länge varit en af Oppositionens utmärktaste talare, men sedan Wel¬ 

lington aflrädt ur ministeren, är han numera uphöjd til Lord Broug¬ 

ham Baron de Vaux och verklig Lord-Canceller af Skattkammaren. 

I lV:o 3 och 4 af Heimdall för detta år, finnes införd en cha- 

racteristik öfver Brougham såsom talare, ur hvilken vi torde få 

låna några korta utdrag. 

>'Brougham skiljer sig från Sir James Macläntosh deri, at han 

mindre befattar sig med abstracta principer och mera med enskilta 

detaljer. Han gör mindre bruk af allmänna bevisningsgrunder, än 

af omedelbara facla. Sir James vet bättre hur en fråga skall be¬ 

dömmas efter gamla författares åsigter; Herr Brougham, hur den 

förhåller sig til Europas politiska ställning. Har den förre djupare 

yftLonde sir gången. D 
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studerat historiens fortgång och skiften, så är ingen bättre än den 

sednare hemma i vexelkursens stigande och fall. Han känner på 

et hår förhållandet mellan vår införsel och utförsel , och knappt 

klarerar et skepp sin laddning i Liwerpool eller Hull, utan at han 

tagit kännedom om fraktsedeln. Vår Kolonial-politik, fång-disci¬ 

plin, åkerbrukets förfall, handel och manufacturer, Catolikernas 

emancipation, Bourbonerna och Inquisitionen, inhemskt förräderi, 

utländsk truppvärfning, — ingenting kommer för honom i olag; 

han är hemma i allt, går ej vilse i de ruttna köpingarnes slingriga 

irrgångar, förbryllas icke af Skottska lagformerne och kan följa 

tankegången i Cannings tal. Med så många tilgångar, med så stor 

mångsidighet och grundlighet i sina kunskaper, är Brougham sna¬ 

rare en stark och förfärande, än en lycklig och segrande talare. 

-I sina parlaments-tal förer han, så at säga, en hufvudbok 

i debet och credit mellan styrelsen och landet, upförer så och så 

mycket verkliga brott, corruption och orättvisa, emot så och så 

mycket tilfälliga fördelar och inrotade fördomar, och glömmer icke 

at i slutet af räkningen påföra et saldo af förtrytelse och förakt, 

der det förtjenas. — Med ett ord, Broughams vältalighet är öfver- 

liopad med bilagor, anvisningar, register och updelningar, liksom 

artiklarne i en Skottsk encyklopedi: den är sakrik, imponerande, 

mästerlig, utvecklar en outtömlig rikedom af klara åsigter, af snabb 

och kraftfull tankegång, af nit och åhåga; men det är icke hjerlats 

vältalighet: fantasien har deri ingen del, och den skall aldrig kunna 

rädda en nation eller en enskilt från undergång.» — Efter flera 

intressanta anmärkningar och detaljer i samma anda, slutas upsatsen 

sålunda: »Herr Brougham är ovedersägligen en ganska bildad, 

driftig och beundransvärd man.» 

Pl. 14- 
Gustaf TVasa anländer med sin kär 

til Brunheberg, 

XV. 
Forts, från Pl. 3o ur i8>o. 

Efter tildragelsen vid Lähy vad, som var föremålet för Xl\ :de 

Planchen af dessa Herr Johan Holmbergs compositiouer ur Gustaf 
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den förstes Historie, tror Redactionen sig icke kunna lemna någon 

mera intressant af den unga Konstnärens mångfaldiga teckningar 

ur denna cyklus, än närlagda: då Gustaf Wasa med sin här först 

anländer til Stockholm och slog sitt läger vid Brunkeberg (t52i). 

Efter ofvannämnde händelse vid Läby vad, slog Gustaf läger 

på Rymninge skog, upbådade i hast sina liemförlofvade krigare 

och sände sina käcka höfvidsmän Lars Olofson och Lars Ericson 

med en utvald hop af de raskaste män at ställa sig i försåt för 

Erkebiskopen och göra återvägen til Stockholm för honom blodig; 

men Erkebiskopen, derom underrättad, tog en annan väg. Gustafs 

Öfverstar uptändes af harm öfver den misslyckade anläggningen , 

bröto up, upsökte fienden och anföllo honom i ryggen med största 

häftighet. Striden var skarp och blodig; länge gjorde Danskarne 

et tappert motstånd; men slagne och förföljde, ledo de et så stort 

nederlag, at Erkebiskopen knappt med hvar sjette man kom tilbaka 

til Stockholm. Dit följde honom Svenskarne. Gustaf slog sjelf få 

dagar deiefter sitt läger vid foten af Brunkeberg. Öfverst på berget 

stodo ännu fyra galgar fulla med svenska mäns kroppar. — Vi vilja 

här låta Celsius sjelf tala: »Det första som, vid ankomsten til huf- 

vudstaden, föll vår Iljelte uti ögonen ifrån bergshöjden, voro fyra 

galgar, ännu upfyllte med svenske mäns kroppar, til vedermäle af 

tyranniet, lian suckade vid et så ömkeligit ögnamöte. Landsmän; 

sade han med hög röst, vändandes sig til menigheten och sträc¬ 

kandes handen emot berget, här sen J spåren af det Danske Re¬ 

gementet. Myckenheten gaf dervid et sorl af fäseligit gny. Den 

ohyggeliga åsynen, med de få ord Anföraren dertil lade, uträttade 

mer än tusende upmuntringar. De gnistrade tänderne af vrede och 

voro utom sig. Gustaf gaf straxt befallning at kropparne skulle 

tagas neder och anständigt begrafvas.« 

Stjern-natten 

ell dig, natt, välgörarlnna 

För de dödeligas qval! 

Deras strid och sorl försvinna 

Ur din daggbeströdda dal. 

Fantasi. 

Öfver jordens trånga stängsel 

Själen glad och dristig far. 

Och ur bojans tunga fängsel 

Tjust sin frihet återtar. 



O! hur qvaft syns jordens naste! 

Huru usel all dess pragt, 

Då mot himlens höga fäste 

Ögat höjs til stjernans trakt. 

Myriader Solar blicka 

Genom skuggans dunkla flor. 

Och sin helsning mennskan skicka 

Liksom til en bannlyst bror. 

Ja, til stoftets regioner 

Mennskan sjönk från himmelen, 

1 de kalla, vilda zoner 

Irrar den förvista än; 

Men då natten sträckt sin slöja 

Glimmande af stjernors ljus, 

Hjertats känslor stolt sig höja 

Ur det tårbemängda grus. 

Hvilken mängd af verldar blänka 

Utur nattens skyar der ! 

Vid den milda glans de skänka, 

Hjertats natt förklarad är. 

Om än deras gång försvinner 

Undan ögats skymda blick. 

Känslan likväl högre hinner 

An dit Herschels fjerrglas gick. 

Hvi kan hon mig ej bevinga 

At mot höjden lyfta opp. 

Ifrån sol til sol mig svinga 

Uti aldrig hejdadt lopp? 

Och den som med dem förenad 

Smälte bort i deras glans ! 

Då från jordens dimmor renad , 

Själens höghet återvanns. 

Önskningarna icke famla 

Uti stoftets dunkel mer, 

Djerft de sig mot skyn församla 

Hvarest stjernans klarhet ler: 

Då sig hjertats oro öker 

Och et trolöst hopp försvann. 

Jag i molnens kretsar söker 

Hvad jag ej på jorden fann. 

Söker dygdernas förmåga, 

Enthousiasmens ädla brand, 

Ljusets oomhöljda låga, 

Vänskaps-Immortellens band: 

Deras urbilder, försvunna 

Ur en verld af dimmor skymd , 

Känslan skådar återfunna 

Uti andra vcrldars rymd. 

»O! ja der de återfinnes!« 

Hviskar hoppets milda röst. 

Der den höga sällhet hinnes 

Hvilkens åtrå fyllt mitt bröst: 

Denna stjerna, der, som lyser 

Mot min blick så himmelskt klar* 

Kanske ock et väsen hyser. 

Som min känsla delat har. 

Kanske denna stund det skådar 

Emot jorden vänligt ner. 

Och en hemlig aning bådar 

At up til dess höjd jag ser; 

Klappande dess hjerta svarar 

Til mitt hjertas varma slag, 

Och i troget bröst bevarar 

Samma kära bilders drag. 

O! hur denna tanke väcker 

I mitt sinne himmelsk fröjd! 

Rörd jag mina armar sträcker 

Mot den stjernbeströdda höjd; 

Dit min ande hänryckt ilar 

Genom Sol-systemers krets. 

Och sin djerfva vinge hvilar 

På den högsta stjernans spets. 



Der jag rörd och lycklig dignar 

Til det hulda väsens famn 

Oih med glädjens tår välsignar 

Vänskaps — heligt ljufva namn: 

Då på jorden den föröddes, 

Flög den öfver tidens elf 

Och i himlen återföddes 

Ren och klar som himlen sjelf. 

O så tindren, stjernors skata, 

På den mörkblå afsonskyn! 

Skimren, skimren, evigt klara. 

Emot min förtjusta syn ! 

I er anblick ljuft förlorad, 

Glömmer jag allt hvad jag är, 

Ser mitt väsens kraft förstorad, 

Fritt från qval som från begär. 

C A. S. 

Bref ifrån Josephine til Napoleon, 

några dagar sedan skiljsmässan varde henne kungjord *). 

»IVJina aningar hafva gått i fullbordan. Ni har då uttalat detta 

ord som skiljer oss åt; det återstående är endast en formalitet. 

Detta är då frukten , jag säger ieke af så många upoffringar (de 

voro ljufva för mig, emedan de gjordes för Er), men afen gränslös 

vänskap å min sida och af de högtidligaste eder å Er! Om ändock 

Staten, i det jag vill urskulda Er, som Ni upger såsom skäl dertil, 

hölle mig skadelös! Men detta låtsade intresse, åt hvilket Ni up- 

offrar mig, är endast en förevändning; Er illa beräknade ärelystnad 

har varit och skall alltid blifva Er ledsagare i lifvet; en ledsagare 

som fört Er til erofringar, til thronen , och som nu leder Er til 

förderfvet. 

Ni talar om förbunds afslutande, om en arfving til Ert rike, 

om grundläggandet af en dynasti! Men med hvem slutar Ni för¬ 

bund? Med Frankrikes naturliga fiende, med detta försåtliga hus, 

som föraktar vårt land af böjelse, af systeme och af nödvändighet. 

Tror Ni at detta hat, hvaraf Österrike gifvit oss så mänga bevis, 

isynnerhet under femtie år, icke öfverflyttats ifrån Konungariket 

til Kejsaredömct? och at barnen af Maria Theresia, denna skickliga 

herrskarinna, som af Madame Pompadour köpte den olycksfulla 

traetaten af år 1756, om hvilken Ni alltid yttrat Er med afsky, 

tänker Ni, säger jag, at hennes efterkommande icke med hennes 

•) Liksom en fortsättning af berättelsen: Napoleon ocli Josephine i föregående 

häfte ur Mémoires aneedotiques, par Causset, lemna vi här detta bref ur Mé- 

moira coniemporams, hvars författare tros rara en systerdotter af M:me Genli*. 
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magt äfven ärft hennes sinnelag? Jag uprepar endast hvad Ni sjelf 

sagt mig tusen gånger; men då sträckte sig Er ärelystnad endast 

derhän at förödmjuka en magt som det i dag anstår Er at åter 

upsätta. Tro mig: så länge Ni är herre öfver Europa, skall det 

vara Er undergifvit, men tag Er til vara for missöden. 

livad en arfving angår (skulle en mor äfven synas Er vara 

pr evenernd för en son då hon nämner honom), kan jag, bör jag 

med stillatigande förbigå den som utgör hela min glädje och som 

upfyllt Edra förhoppningar? Denna adoption af den 12 Januari 

1806 var således äfven en politisk osanning! Men livad som icke 

är någon villa, det är min Eugcnes talanger, hans dygder. Huru 

många gånger har Ni icke sjelf beundrat dem! Hvad säger jag? 

Det är genom besittningen af en lliron som Ni trott dem böra be¬ 

lönas; och ofta liar Ni sagt at han förljente ännu mera. Välan! 

Frankrike har ofta uprepat Era ord; men livad bryr Ni Er om 

Frankrikes önskningar? 

Jag talar icke om den person som är ämnad at efterträda mig, 

©cli Ni väntar icke at jag med Er skall yttra mig om henne. Ilvad 

jag kunde säga, skulle synas Er misstänkt. Men hvad Ni aldrig 

bör misstänka, äro de Önskningar jag gör för Er välgång. Måtte 

det åtminstone hälla mig skadelös för mina sorger! Den skall blifva 

fullkomlig om den motsvarar dem.» 

Pl. 15. 

Rese-äfv en tyr. 

Handteckning af llcrr L. W. K—g. 

IVfan har väl ofta prisat sättet at resa i Sverige, och jemfört det 
med andra länders, samt dervid icke underlåtit berömma det förra 
framför de sednaies; men vid en nogare granskning skall man lätt 
finna, at mycket återstår ännu för oss at göra, och, med undantag 
af vägarnas förträfflighet, äro skjutsningssättet och gästgifvaregår- 
darne ännu ganska ofullkomlige. Äfven den bemedlade, som likväl 
onekligen har största fördelen af skjutsningssättet i Sverige, händer 
det icke sällan at han måste nöjas med pojkar eller unga flickor 
som skjutsa, och stundom händer at den resande sjelf måste sätta 
sig på kuskbocken och köra sin vagn; ty för at icke förspilla sin 
tid onödigtvis, har han varit nödsakad skicka sin betjent som före¬ 
bud. Men den mindre bemedlade reser onekligt i Sverige jemfö- 
relsevis til andra länder, obeqvämt och icke för så godt köp. Icke 
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genom några beqväma Diligencer eller säkra postvagnar, hvilka gå 
och komma på bestämda klockslag, kan han bestämma tiden fdr 
sin resa, hvilket i Sverige ofta beror af en mer eller mindre be¬ 
redvillig gästgifvare eller hållkarl, en bondkärras mer eller mindre 
goda sammansättning, stundom af hästen, som spännes ifrån plogen 
at efter dagens släpsamma arbete springa i skjuts. I en sådan ställ¬ 
ning, dä den resandes pretentioner inskränka sig til det måttliga 
begäret af en bondkärra orh en bäst, men framfor allt, at ieke up¬ 
pehållas 3 til 4 timav på hvarje håll, är det i sanning misströstande 
at komina til en gästgil vartgård cler blott en gammal orkelös gum¬ 
ma är hemma och alla karlar ute på åker och äng, stundom i sko¬ 
gen, efter en half timmas väntande på hållkarlen, som långsamt 
och flegmatiskt anländer, fä til svar på sin anhållan om skyndsamt 
fortskaffande: Herrn sitter icke i gräset. 

Det foidras et eget slags lefnads-philosophi, en högre grad af 
tålmodighet at icke fortörnas af det sarcastiska svaret, och med en 
sanning, tecknad efter naturen, har Herr K—g upfattat en sådan 
tildragelse, då ögonblicket tyckes vara nära at den resande herrns 
förtrytelse utbrister och han kommer i gräl , för hvilket omak han 
far vänta ännu längre, emedan illviljan och hämndbegäret nu kom¬ 
mit med i spelet; allt olägenheter hvarför man är utsatt , emedan 
ingen annan embets- eller controllerande myndighet finnes på stället 
än den döda Dagboken, som för tilfnllet ieke är tilfyllest görande, 
och endast åt en framtida undersökning lemnar hopp om et annat 
förhållande för en annan, men icke denna resande. — Vi torde 
framdeles återkomma pä detta ämne. — 

Enkorna i Georgien, 

Den, vid försvaret af Briissel i Augustidagarne förlidet år, så verk- 
same Don Juan van Halen, som befriade sig sjelf ulur Inqvisitions- 
fängelset i Madrid (1818) och til 1820 var i Rysk tjenst vid Armeen 
i Georgien, berättar i sina memoirer följande: 

v Under mitt vistande i Tiflis dog General Ahuerdoff som var 
född här i landet och gift med et ryskt fruntimmer. De militäriske 
cercmonierne vid lians begrafning voro i allmänhet lika med hvad 
annorstädes i Europa är brukligt. De officerare som varit honom 
mest tilgifne, upburo hörnen af bårtäcket, andra buro med vörd- 
nadsfull åtbörd hans vapen; man såg äfven här i processionen, li¬ 
kasom det i England är brukligt, den aflidnes ridhäst prydd med 
lika saldon och handtäcken, men närmast efter likvagnen gick En- 
kan med sina barn i djup sorgdrägt. Vid ankomsten til kyrkan, 
log hon sitt ställe vid Katafalkens trappsteg, öfverlemnad ät den 
djupaste bedröfvelse, och när Grekernes långa Requiem tog slut, 
gick hon jemle sina barn, ledd af presterne, långsamt upföre trapp¬ 
stegen al Katafalken. Här, lutande sig öfver sin mans lik i den 
öppna likkistan, kysste hon den afiidne och barnen följde moderns 
exempel. Derefter lades locket på kistan, och Enkan, badande i 
tårar, hemfördes til sterbhuset. 



Georgianerne iakttaga icke allenast vid deras begrafnings-cere- 
monier dessa af grekiska ritualen strängt föreskrifna former, utan 
de öka dem, hvad giftermål angå, än ytterligare med Asiatiska 
bruk. Sedan Enkan kommit hem, skiljas karlarne åt, men qvin- 
norna sätta sig på golfvet i en dyster krets omkring henne. Alla 
iakttaga den största tystnad; endast då och dä höjer sig en iö't, 
som berättar något enskilt vackert drag, eller påminner om någon 
den aflidnes egenskaper; och beständigt emottages el sådant sorgetal 
med utbrott af suckar och strömmar af tårar. — Men it ke nog 
härmed; Enkan måste äfven, antingen hon vill eller icke, slita 
håret och kläderne af sig samt sönderrifva sill ansigte; ty det är 
genom myckenheten och de djupare spåren efter naglarne, som 
höjden af hennes förtvillan bedömmes. Och dessa scener racka icke 
blott en dag, nej, denna prunkande sorg och smärta fortsattes hela 
sex veckor, på bestämda tider af dagen. På några skiljagligheter 
nära, iakttagas dessa bruk i någon enda provins i Kuukasen af in¬ 
vånare som icke bekänna Christua Religionen.«. 

Pl. 16. 

Mode-Costymer för Damer oeh Herrar. 

1? ig. i. Snmmels-barret med en snibb i pannan ä la Marie Sln- 

art; kullen är låg och rynkad, samt dess nedra kant invid 
skärmen prydd med en rad af guldperlor. Klädning af bro¬ 
derad Chaly. Långshawl al' krusflor. 1Jvila bandskar, svarta 
skor. 

Fig. 2. Svart Castors-hatt. Surtout med dubbla slag som knäppas 
upifrån och ända nedåt skörten. Kragen nästan lik en kapp¬ 
krage; snedfickor på sidorne. Ärmarne med en söm, i all¬ 
mänhet mamcluckärmar kallade. Klädespantalonger til stöflar. 
Paraplyn är af det slaget som, hoprullad i sitt fodral, före¬ 
ställer en käpp. 

Fig. 3. Föreställer en stickad randig mössa af ylle eller bomull, 
sådan som Herrarne nu nyttja på jagt. Denna nya hufvud- 
bonad med den betydelsefulla benämningen Cordilliére-mös- 
sa *), är högst ändamålsenlig för at bevara jägarns nacke, 
öron och hals för vår- och höst-luffens skadliga åverkan, 
■-1 en tid då hos oss flera Jagt-sällskap bildats, har Red. 
trott det vara ytterst välkommet för dess prenumeranter at 
meddela denna mode-nyhet, emedan den icke allenast är af 
väsendtlig nytta för de jagande sjelfve, ulan jemväl öppnar 
et nytt fält för deras fruar och älskarinnor at visa icke blott 
deras händighet utan jemväl deras öinhet ocli omsorg til be¬ 
varande af den dyrkade jägarns helsa. 

*) Cordilliéres kallas Aadiska bergen eller bergsryggen i Södra Auierika. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Delben, i85r. 
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PL 17. 

.Ma da me Malibran, 

Denna utmärkta sångerska, som skördat och ännu skördar så myc¬ 

ken beundran, är dotter af den berömde teuoristen Garcia vid Ita¬ 

lienska Operan i Paris. Fadern ville icke at hans dotter skulle be¬ 

träda den bana, på hvilken han sjelf vunnit så mycken utmärkelse. 

Hon var honom följagtig til Amerika, och blef i Philadelphia gift 

med en förmögen och ansedd bankier, vid namn Malibran. Genom 

några misslyckade spekulationer, blefvo likväl inom kort tid dennes 

affärer så försämrade, at han nödgades upgifva sin stat, och han 

såg sig, tillika med sin familj, bragt i de knappaste omständigheter. 

Familjens existens hvilade då på den musikaliska talang, hvaraf 

Madame Malibran dittils endast gjort et sällskapsnöje, men hvaraf 

hon nu hoppades kunna draga någon ekonomisk nytta. Hon begaf 

sig til Paris i slutet af 1827, och under den tid Mademoiselle Son¬ 

tag hade på et par månader lemnat denna stad, antog M:me Ma¬ 

libran ti Ibudet at rcmplacera henne på Italienska theatern for denna 

korta mellantid. Hon debuterade i Rossinis Semiramis, och skör¬ 

dade et nästan allmänt bifall, som öktes i hvarje ny roll i hvilken 

hon korl efter hvartannat upträdde. — Hon äger en ren och för¬ 

träfflig sångmethod, en röst af omkring tre octavers omfång, h var¬ 

igenom hon beherrskar både sopran och alt-partierna; den vack¬ 

raste figur som måhända någonsin upträdt på någon scene, et med- 

födt snille för den dramatiska konsten, som mer än ersätter hvar¬ 

daglighetens theater-rutin, och var när hon debuterade, blott — 
aderton år. Hon är til sitt yttre af en något mer än vanlig storlek, 

och af en på en gång fin och fyllig växt, har mörka, nästan svarta, 

Åttonde Ar gången. E 
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ögon och lockar, men derjemte, såsom stundom Spanska fruntim- 

merna, en ljus och blomstrande ansigtsfärg. Aldrig har någon sce¬ 

nisk talang hastigare utbildat sig, ty inom et par månader ägde 

hon redan et Europeiskt rygte. Upmuntrad af et nästan enhälligt 

och ständigt växande bifall, fortfor M:me Malibran at på detta sätt 

genomgå den ena Operan efter den andra af repertoiren, såsom 

Desdemona i Othello, Rosine i Barberarn af Sevilla ömsoin 

i tragiska, ömsom i komiska karakterer, och publiken har i all¬ 

mänhet ansett henne mest öfverträffande i den som hon senast gaf, 

såsom i Romeos och Tancreds roller, der hon förenar den mest 

själfulla och hänförande sång med et fulländadt tragiskt spel och 

en idealiskt skön figur. 
Ur Heimdall 182g. 

Pl. 18. 

Sällskaps -musi k. 

Det ges vissa tildragelser i sällskapslifvet, som stundom ha en sa 

egen löjlighet, en sådan carricaturphysionomi, at de icke kunna 

undfalla den lugnare betraktaren, som antingen icke delar enthou- 

siasmen för tilfället, eller blott är en kall åhörare. Bland dessa må 

man nämna den såkallade amatörs- eller sällskaps-inusiken ; icke 

som skulle de deltagande stundom sakna verklig talang, vara grän¬ 

sande til fullkomligheten; ty »fe vieux bon temps,^ den gamla goda 

tiden är längesedan förbi, då en mor högmodades när hennes dotter 

utan hackande kunde spela en Murhy, och då man gällde för en 

skicklig Claverspelare när man någorlunda färdigt utförde en Sonate 

af Edelman (hvem anade då at man en gång skulle få Ries, m. fl.); 

men derföre, säga vi, at biomständigheterne i et sällskap så ofta 

äro i contrast med föremålet för den musik som exequeras, och de 

gxequerandes olika förhållande til hvarandra, — flvem påminner 

sig icke t. ex. vid representationen af Värdshuset i Bagniéres, der 

en sällskapsmusik förekommer, och vid stämmornas fordelning i en 

Trio, den unga behagliga fru Casagli öfvertog baspartitet, under 

det hon med en len och ljuHig stämma yttrade: och jag, jag blir 

Tyrann! 
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Uti närlagda teckning af Bellange', har han upfattat en sådan 

tildragelse, der et äJdre fruntimmer, för at göra sällskapet til viljes, 

åtagit sig aceompagnementet af en bravur-aria, utförd af en herre, 

som med all möjlig flegma, och nästan maschinmässigt, i Rossiniskt 

maner, i böjliga rulader mångfaldigt uprepar: 

•»Nej! skiljd från dig, jag blott vill dö! jag blott vill dö!!» 

Lugnet som råder i Herrns physionomi vid dessa förtviflade ut¬ 

rop, och de något åldrade behag hos den accompagnerande, som 

tyckes vara närmast at taga åt sig sångarns grymma beslut, allt är 

här i en fullkomlig contrast med hvartannat, och det hela blir der- 

igenom sannerligen mera löjligt än ömt. — Vi meddela i anledning 

häraf en verklig tildragelse af dylik art, hemtad ur Mémoires con- 

temporains, afdelningen: Mémoires sur Josephine &c. &c. 

»Kejsarinnan underrättade oss om Storhertigens af Wurtzburg 

(Marie Louises farbror) ankomst. Han är en god musieus, sade 

hon til mig, Ni kommer at sjunga med honom. Men, sade vice- 

Konungen * *), tror Ers Majrt at fröken ända til slutet skall kunna 

sjunga et stycke med honom , då Ers Maj:t vet huru lätt hon skrat¬ 

tar? derpå tviflar jag mycket. — Jag» min Nådig Herre, skratta 

under det jag sjunger en duett med brodern til sjelfva Kejsarn af 

Österrike! Ers Kejserliga Höghet kan väl icke förmoda at jag til 

den grad skulle våga glömma hvad jag är skyldig hans uphöjda 

plats ? — Jag försäkrar er at Ni utbrister i skratt. — Och jag är 

ganska säker at det icke kommer at hända. — Nå låt oss slå vad 

om ep berlock — Gerna, min Nådig Herre, min samling blir 

derigenom ökt. — Tålamod, vi få väl se! — ***). 

På utsatt dag anlände Hans Kejserliga Höghet, klädd til full 

parad i full Österrikisk Costym •{-). Lång, mager, allvarsam, vän¬ 

dande hela kroppen på en gång, och med en utomordentlig stelhet 

i alla åtbörder, föreföll deilna torra, fula, obehagliga figur mig så 

litet komisk, at jag i förväg fägnade mig öfver vinsten af det ut- 

*) Prins Eugene, tice-Konungen af Italien. 

**} Så kallas allehanda små nipper, som ofta gåfvos på Malmaison, såräl af Kej¬ 

sarinnan som af vice-Konungen, stundom ytterst täcka, och hvaraf jag hade en 

dyrbar samling. 

***) Författarinnan rar en iöårig glad Fransyska. 

U Röda underkläder och hvit frack. 



tta vadet. — Vid frukosten och middagen a t Ilans Höghet myc¬ 

ket, men talte ganska litet och var ytterst enslafvig i sina svar. 

Klockan åtta förde Kejsarinnan Storhertigen til galleriet, sä¬ 

gande, at som hon kände hans utmärkta tycke for musik, hade hon 

for honom arrangerat en liten concert. Ers Mnj:t är mer än god, 

svarade han med det största lugn, ty jag är en verklig musik-vurm, 

jag är helt och hållet passionerad för musik. — Den i hög grad 

tyska accentueringen, som jag hörde for första gången (ty denna 

fras var den enda som Hans Höghet dittils högt och tydligt hade 

uttalat), den köld som contrasterade med hans ord, gjorde at jag 

drog på munnen; men det oaktadt förlorade jag icke contenansen, 

ty jag tänkte allt på min berlock. 

Fortepiano’t öppnades; Porto och Tucchiarini sjöngo med deras 

vanliga talang en duett. Madame Gazani (Kejsarinnans Leclrice) 

och jag utförde en täck Notturno af Azioli, hvarefter Kejsarinnan 

bad Storhertigen välja et stycke som jag kunde sjunga tilsammans 

med honom. Han valde Pandolfelto af Paesiello. Jag hade full¬ 

komligt studerat in det och gladde mig högligen åt valet, i den 

förtröstan at dermed lättare draga mig ur spelet än möjligtvis med 

något annat stycke som jag icke så väl kände. Vi begåfvo oss til 

Fortepiano’t; just som jag skulle börja, sade Hans Höghet ganska 

förbindligt: förlåt, min fröken, ämnar Ni sjunga fiuntiinmers-stänv» 

man (sopran)? — Ja visst, min Nådig Herre. — Ack! förlåt mig, 

den sjunger alltid jag. Var så god och tag tenor-partiet. — Helt 

förlägen öfver denna proposition, framstammade jag några ord. 

Vice-Konungen tog ordet och försäkrade at delta ombyte af stäm¬ 

mor betydde ingenting, med den musikaliska färdighet jag innehade; 

Kejsarinnan var af samma tanke, och jag blef tvungen at sjunga 

tenoren antingen jag ville eller icke. 

Min sårade egenkärlek verkade ofordelagtigt på mitt lynne, och 

jag ansåg mig redan ha vunnit vadet; i detta ögonblick hade jag 

likväl önskat motsatsen. Den olycksaliga duetten begynte; men 

efter några fa takter var mitt elaka lynne förbi och jag kunde 

omöjligen hindra mig ifrån at le. — Man föreställe sig en falsett¬ 

stämma ur den långa Storhertigliga halsen, ögonen vid hvaije mo¬ 

dulation rigtade mot himlen, agacanta och behagsjuka miner på 

detta eljest så orörliga ansigte, en starkt uttryckt romanesk känslo¬ 

fullhet, och isynnerhet den tyska accenten, hvarigenom Italienskan 
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fick Ungerska språkets hela hårdhet, och man begriper lätt den 

hastiga revolution som detta åstadkom på mitt humör. Det lycka¬ 

des mig et ögonblick at qväfva et gapskratt, men vid ordet gracio- 

selto fick Hans Höghet et så besynnerligt utseende, at jag icke längre 

var mästare öfver mig, utan sprang, under föregifvande af näsblod, 

från Piano’t in i billard-salen för at få skratta ut. 

Vice-Konungen skyndade efter mig för at utkräfva det öfver- 

enskomna vadet och tillika säga mig, det jag betjent mig af samma 

undflykt som et annat fruntimmer, hvars namn jag icke påminner 

mig, i en dylik ställning en gång begagnat. Vid Hertigens förra 

resa hade hon befunnit sig i samma forlägenhet och genom samma 

förevändning dragit sig ur spelet. 

Sedan vi hjertligen skrattat, måste man likväl åter in i galle¬ 

riet. Vid hvarje steg jag tog för at bege mig dit, såg jag lifligen 

Hans Höghets figur framför mig, och jag var flera gånger tvungen 

at stanna på vägen. Ändtligen trädde jag åter in, och Prinsen un¬ 

derrättade sig på det artigaste huru jag mådde, med det tillägg : 

jag frugtar at Kejsarinnans folk eldar för starkt, ty för andra gån¬ 

gen har jag öfvervarit en dylik händelse. — Hans godhjertenhet hade 

bragt mig til ånger öfver mitt upförande, om jag kunnat låta bli 

at skratta, men om det gällt lifvet hade jag icke varit i stånd at 

tilinletgöra Vice-Konungens spådom.-« 

Den tankspridde Banditen. 
Nog hör jag mången åldrig klagar 

At menskan fordom bättre var 

An hon befinns i våra dagar; 

Jag tycker deremot hon har 

Til detta tidehvarfvets heder 

Förkofrat sig i vett och seder. 

Alan är i allmänhet långt mera liberal, 

Mer atädad uti bruk och tal 

Och man har hunnit långt uti belelvenheten: 

Är det ej et bevis på bildning och moral ? 

Stritröfvarn til ocb med vat nyttja höfligbeten 

Och plundrar på mar artigt sätt. 

Hör på min anakdot och medgif jag har ratt. «— 



En Engelsk Lord, som red tilbaka. 

Mot afton, från en Bacchi fest, 

Blef sömnig och beslöt at genast hvilan smaka , 

Steg af i skogen, bandt sin häst 

Och lade sig til sömns vid näktergalens qväden 

I skuggan af de höga träden. 

Nu borde jag väl orda om 

Den ädle Lordens dröm, hvari det förekom 

En spådom, aning och slikt mera. 

Så som det brukas dagligdags 

I hvarje ny Roman, om den skall intressera; 

Men jag berättar blott, kan ganska slätt orera. 

Och låter Lorden vakna strax. — 

Hvad anblick bidade hans öga! 

En grym Bandit som höll pistolen spänd 

Med mynningen directe vänd 

Mot Lordens panna, var en syn han väntat föga; 

Men frugtan fans ej i hans bröst, 

Han frågade med säker röst: 

Hvad vill Ni mig? —> Er pung, om Ni behagar. — 

Nå väl! Se här, jag lemnar den, 

Man kan ej motstå ödets lagar. — 

Banditen stod dock qvar i samma ställningen: 

Vill Ni mig något mer. min vän? 

Ert ur, om ni behagar, än. — 

Och Lorden gaf det så beskedligt 

Åt fienden, som ganska fredligt 

En djup och tacksam bugning gör, 

Men ifrån stället ej sig rör. — 

Hvad önskar ni ännu, min Herre? — 

Er näsduk blott, om ni behagar sä. — 

Och Lorden, väntande sig värre, 

Caf den helt glad, och sade: Nå! 

Se här, jag ger er den med nöje. — 

Då bockar Röfvarn sig igen 

Och med et fint, belefvadt löje 

Aflägsnar han sig ändtligen. — 

Vår goda Lord steg up, han svor och han förbanna 

Båd' Punsch och sömn och äfvendyr; 

Knappt har han gått två steg, ännu helt hufvuryr, 

Då Röfvarn återsyns och bjuder honom stanna 

Med spänd pistol, men artig mine. — 

Har jag än något som kan vara. 

Min Herre, til er tjenst? — Förlåt, hörs Röfvarn svara. 

Jag kom ihåg er råck var mera ny och fin 
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Än min; jag tror vi kunde byta 

Om ni behagar så. — Ni har fullkomligt rätt, 

Den saken kan jag ej förtryta. — 

Och bytet skedde fort och lätt. 

Inom et ögonblick Banditen var försvunnen 

Och Lorden i hans drägt befunnen. 

Vår resande fick då til slut 

Bege sig af, men fann, at såsom han såg ut, 

Med grof och trasig råck , han kunde sjelf bli tagen 

Af en och hvar för en bandit. 

Om han ej skyndar hem, ty redan grydde dagen. 

Nu föll det honom in at granska sin habit 

Som var med lappar öfverdragen; 

Men gissa hvad han fann i den ? 

Sin näsduk, penningpung och ur i samma ficka, 

Samt hundrade Guinéer än, 

Som lyckan vill åt honom skicka. 

Då Röfvarn bytte råck , han glömde lyckligtvis 

At uti fickorna ransaka 

Förrän han lemnade sin egen frack tilbaka; 

Och det var han, på detta vis. 

Som, ganska skamflat och förandrad, 

I största bast befann sig plundrad. 

<fft) . . . 

Pl. 19. 

Virkmönster til en Tippo Saib. 

Ehuru detta virkmönster i och för sig sjelft är ganska användbart 

til pallar, stol- eller soff-dynor, åsyftar Red. vid dess meddelande 

ännu et annat ändamål dermed, som i egenskap af sin nyhet för- 

tjenar våra läsarinnors upmärksamhet, vi mena dess användbarhet 

til en Tippo Saib. Anledningen til denna benämning torde vara 

svår at upgifva, hvårföre vi också icke skola uppehålla oss med 

utredandet deraf, utan endast förklara hvad dermed menas och 

hvartil den begagnas. 

En Tippo Saib eller Saheb kallas några hopsydda klädeslappar 

i olika skapnader, som på skrifbordet begagnas at på dem tid efter 

annan aftorka pennan. Stundom göres den sålunda: at man me- 
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delst et huggjern utskär runda klädesbitar, i olika färger, af mun* 
lacks storlek, hvilka nätt fastade bredvid och på hvarandra fä ut¬ 
seende af en hel stapel munlack; men den artigaste af dessa skap- 
nader til ofvannämnde ändamål har synts oss vara, en fjäril sydd 
med märkstyng (tapisserie) på hårduk. Denna fjäril utklippes sedan 
efter dess yttre conturer , fodras med taft och får inunder sig flera 
klädeslappar i lika storlek med fjärilns vingar. 

Ide'en är verkligen artig! Den för et skrifbord nästan ound¬ 
vikliga tilhörigheten af något hvarpå man kan aftorka pennan, och 
som hittils bestått i en nedbläckad lapp, den man for dess obehag¬ 
liga utseende gömt undan, blir nu en prydnad, emedan välförstå- 
endes pennorna torkas på de inunder fjärilvingarne befintlige klä¬ 
deslappar, hvilka derföre alltid böra vara af svart eller mörkblått 
kläde. 

När likväl detta mönster skall begagnas til en Tippo Saib, få 
vi anmärka: at sjelfva kroppen och spröten (antennerne) på fjärilen 
då icke sys på hårduken, utan i dess ställe göres kroppen af gummi 
elasticum (caoutc/wuc) och spröten af tagel. Härigenom mångfal¬ 
digas instrumentets nytta, emedan man utom dess begagnande vid 
pennornas aftorkande, nu äfven kan derraed borttaga blyertsstrecken 
på papperet medelst caoutchouc. — 

Vid färgernes utsättande, hvilka endast i allmänhet kunnat an- 
gifvas, har Red- alltid förutsatt at Damerna med et vant öga och 
i enlighet med egen smak sjelfva bäst välja nuanceringarne; men vi 
torde dock uplysningsvis fa tillägga: at den ljusgrå färgen och dess 
schattering i mörkare grått bör vara en varm farg, stödande nä¬ 
stan i chairt; — at med gulbrunt menas nästan carmelit; med 
grågrönt och dess schattering i mörkare grönt, menas et grönt som 
skiftar i et varmt grått. 

Pl. 20. 

F 
Mode-Costymer för Damer. 

ig. t. Siden- eller sammets-hatt med plymer, sedd från tvennft 
sidor. Klädning, snarlik en råck, med en pelerin-krage. 
Hvita handskar, samt kängor af samma färg som klädningen. 
— Et nytt sätt at bära en Boa, är äfven antydt på denna 
figur; det nemligen: at den öfver bröstet sammanhålles af en 
löpring som efter behag skjutes högre up eller lägre ned. 

Fig. a. Krusflors-hatt; en bandros är fästad bakpå kullen nedan- 
före plymerne, och tvenne dylika utanpå skärmen i nacken. 
Klädning af broderad Chdly. Lifvet korslagdt lika bak som 
fram. Hvita handskar, svarta skor. 

Fig. 3. Broderad tyll-mössa med bandöglor, sedd från 2tne sidor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Delben, i83i. 
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N:o VI 
ifcTagastn 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Juni Månad i83i. 

Pl. 21. 

»i 

Eric Hagström. 

O fver-Direclören och Riddaren af Kongl. Wasa-Orden Herr Eric 

Hagström föddes år 1760 den 2 December i Stora Tuna i Dalarne. 

Hans fader, Eric Hagström, var Bokhållare vid öfra Silfberget, och 

modern, Maria Helena Gustrin, en dotter af dåvarande Kyrkoher¬ 

den i Vestra Schedvi. Sedan fadern 1763 blifvit Bruks-Inspector 

vid Grängshammars bruk och den unge Hagström jemte sina för¬ 

äldrar afflyttat til Bråfalls masugn, anförtroddes han, år 1767, åt 

sin morfar Kyrkoherden Gustrin, af hvilken hans första upfostran 

med omsorg och insigt leddes. Tidigt utvecklades hos honom de 

anlag för studier och den håg för mekaniska kunskaper som i fram¬ 

tiden skulle bereda Hagström et rum bland fäderneslandets mest 

utmärkte Vetenskaps-idkare. Han förlorade snart den sorgfälliga 

ledaren af hans första steg på undervisningens bana, och efter sin 

morfaders död, år 1770 i början af året, sändes han af sina föräl¬ 

drar til Falu Trivial-Skola, der han, med särdeles flit och alltid 

ökad kunskapshåg, genomgick alla klasserne, til år 1778, då han 

afreste til Westerås Gymnasium, och efter 3:ne års vistande der 

begaf sig år 1781 til Upsala Akademi. 

Redan vid den tid då Hagström inträdde i 4*de klassen i Falu 

Skola, ägde han erforderlig skicklighet at, förmedelst conditione- 

rande, sjelf bidraga til sin utkomst; hvarmed han äfven fortsatte 

under läs-terminerna i Upsala til åren 1784 och 1785. 

M ed fästad upmärksamhet på den fallenhet Hagström redan 

vid Akademien röjde för Bergs-mekaniken, och hvaraf han, eldad 

af begäret at, i afseende på den nya anläggningen iElfdalen, kunna 

silLotide s^rgången. F 
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vara sitt fädernesland nyttig, genom en sinnrik upfinning aflagt et 

öfvertygande prof, föresåg en af Rikets Herrar, R. R. Presidenten 

m. m. Herr Grefve Bjelke, livilken redbar fördel lian, vid anlägg¬ 

ningen af Porfyr-verket i Elfdals Socken af Öster-Dalarne, kunde 

hemta af Hagströms verksamhet och af den insigt han ådagalade i 

det ämne som skulle förberedas, förmedelst upfinningen af en ma- 

chin för åtskilliga porfyr-arters bearbetning och polerande, hvilken 

inför Kongl. Bergs-Gollegium upvisades och gillades. 

År 1787 inskrefs Hagström såsom Auscultant i Kongl. Bergs- 

Collegium , hvarjemte han samma år förordnades at vara Extra 

Canslist vid Kongl. Controli-Contoret, och d. i3 Maj 1788 updrogs 

honom befattningen at hafva inseendet öfver Porfyr-verkets anlägg¬ 

ning samt med all drift detsamma fullfölja. Under en så förtjent 

och insigtsfull ledares förvaltning framskred Porfyr-verket år från 

år til den fullkomlighet det slutligen upnått. — Den arbetsdrift 

Hagström viste at der införa och förädla, röjde sig efter hand i 

värdet och utförandet af tilverkningnrne. Jemte de mindre arbeten 

som vid inrättningen i dess första daning förfärdigades, utgingo tid 

efter annan från dessa verkstäder dessa, til storhet i företag och 

förträfflighet i utför ning, förvånande alster, som i skönhet täfla med 

de berömdaste arbeten från fria konsternes hembygd i södra Europa. 

Den 16 Dec. 1793 erhöll Hagström Gescbworners namn och 

värdighet och år 1800 invaldes han såsom Ledamot i Kongl. Ve- 

tenskaps-Akademien. År 1811 antogs han til Under-Mekanikus, 

samt år 1815 til Öfver-Mekanikus vid Götba Ganal-arbete. — Bland 

hans Kajdamsbyggnader här, anses den vid Sjöttorp för et mäster» 

stycke. — Den 9 Maj s. å. undfick han Öfver-Directörs heder och 

värdighet, och den 17 Sept. 1819 utnämndes han til Riddare af 

Wasa-Orden. 

Af Kopparbergs Bergslag anmodad at Öfvertaga Avesta Bruks- 

styrelse, emottog han denna befattning 1820, och ditflyttade samma 

år. — Ar 1823 upgjorde han plan för en Ganalbyggnad vid Gråda- 

fafleri i Dal-Elfven, och blef af Kongl. Maj:t i nåder förordnad at, 

såsom Ledamot i den för anläggningen ti Isatta Direction, å arbetet 

hafva öfverinseendet. Samma år eihöll han Kongl. Maj:ts förord¬ 

nande at deltaga i den för Mynt-verkets iståndsättande utnämnde 

Comitös arbeten, hvarvid han upgjorde förslagen til de nya bygg¬ 

nader och den valsverks-inrättning som här upfördes. 
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• Öfver-Directören Ha »ström hade alltsedan ungdomen ej haft 

stark helsa. Hans medfödda böjelse at använda all förmåga för 

upfyllandet af sina åligganden, ofta med åsidosättande af en nödig 

aktsamhet; hans stundom mödosamma resor i de värf honom an¬ 

förtroddes; hans ansträngningar och alltid oförtrutna verksamhet i 

de befattningar han bestridde, bidrogo snart at påskynda den slut¬ 

liga uplösningen af en lefnad som dittils varit så gagnande. Hans 

sista krafter medtogos småningom; och en påkommen förkylning 

slutade, efter få dagars sjukdom, hans dagar i Avesta d. i5 Dec. 1827. 

Gift 1792 i Maj månad med sin efterlefvande maka Catharina 

Elisabeth Munktell, dotter af Geschwornern vid stora Kopparbergs 

grufva J. E. Munktell och dess Fru Magdalena Nordman, hade Öf- 

ver-Directör Hagström 5 barn , af hvilka han öfverlefdes af en¬ 

dast en dotter, Christina Elisabet Hagström, gift med Capitenen 

vid Strömrensnings-Corpsen i Finland , Riddaren af Kejserl. Ryska 

St. Annx-Orden, Fred. Ad. Hällström. 

(Ut dm g nr Kongl. Vetenskaps-Akademiens 
Handlingar för år 1827, tid. 23o—238). 

Det föibindliga sätt hvarpå den efterlefvande, aktningsvärda 

makan lemnat Red. tilstånd at til denna Planche få copiera det af 

Hr Arborelli lithographierade porträttet af framlidne Öfver-Direc¬ 

tören Hagström, skulle illa motsvaras, om copian kanske icke full¬ 

komligen lyckats, eller til den grad som Gravören önskat, hvarom 

han sjelf icke är i tilfälle at dömma, då han aldrig haft den lyckan 

personligen känna den allmänt saknade vetenskaps-idkaren, förträff¬ 

liga maken, ömsinta fadern och vänfasta mannen. 

Pl. 22. 

Akta dig! 

Våra läsare torde påminna sig huru (i N:o III Pl. 10) Kärleken, 

som hållit sig dold bakom en rosenbuske, blef uptäckt och obarm- 

hertigt bortkörd ifrån de unga dansande flickorna, huru han under 

bortgåendet yttrade: 

A7å väll — Jag kommer dd hitdt en annan gäng, 

samt at vi förmodade det han en vacker dag skulle hålla sitt löfte. 
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Vi ha väl alltsedan icke hört utaf honom, men af hans aldrig hvi- 

lande verksamhet och hans listiga sinnelag bör man vänta sig allt 

och förmoda honom hvar som helst, och vi skulle icke förundra 

oss om han ånyo gör försök at gömma sig under denna blomster¬ 

bukett, hvarföre vi också i förväg varna något hvar at akta. sig. 

Unga Flicka akta dig! 

Amor smyger på din stig. 

Han är ej allenast dristig, 

Han är äfven lika listig; 

Under menlös blomma höljd 

Lurar han så skälmsk och döljd. 

Obetänksamt trotsar du 

Amors välde, unga fru, 

Och förmäten ler åt faran; 

Akta dig för dolda snaran! 

Under menlös blomma höljd 

Lurar Amor skälmsk och döljd. 

Muntra gosse, ung och yr 

Från förståndets väg du flyr, 

Rusar in på nöjets bana, 

Akta dig! ty Amors vana 

Alltid är at blomsterhöljd 

Lura tyst och skälmsk och döljd. 

Cubbe, med ditt glesa hår. 

Som så glad och säker går 

At dig ingen yrsel fattar, 

Akta dig! ty bäst du skrattar. 

Under meulös blomma höljd 

Lurar Amor skälmsk och döljd. 

Mogen man ej frugtan har, 

Vandrar säkert alla dar , 

Åt dess stadga ej kan rubbas; 

Akta dig! ty lätt du tubbas; 

Under menlös blomma höljd 

Lurar Amor skälmsk och döljd. 

Gumma, som med bleknad kind 

Ler åt känslans hrirfvelvind 

Och passionens fröjd och smärta. 

Akta dig! du har et hjerta ; 

Under menlös blomma höljd 

Lurar Amor skälmsk och döljd. 

4T9 ♦ ♦ ♦ 

Suckar i Fjerran. 
Hon var af ljus och lif en bild 
som sedd, jag måste evigt se! 

Bvron. 

t n offerkalk den flydde tid mig räckte ; 

på fradgan låg hvad skönast lifvet haft: 

min tro på kärlek! — Snart jag dock uptäckte 

at giftbemängd var denna ljufva saft. 

Amanda svek mig; djupt blef själen sårad; 

Hon svek, och dä var jag til offer korad! 

Amanda! — ack, — som morgonsolens lågor — 

då gyllne vingarne de sammanslå, 

så glänste hennes blick vid bjertats frågor, —- 
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livad salighet at hemta svaren så! . . . 

Tyst, Minne! tyst, — nprepa ej din Saga; 

den dr ju löst; mig kan den ej bedraga. 

Nej, andebleka! jag kan dig ej lida; 

Gengångerska ! hvi stirrar du på mig? 

Tih såren blifvit ärr, kan du ju bida, 

och mot en värnlös ej försynda dig! 

At så jag veknar än vid dina sånger, 

fastän jag hört dem tusen tusen gånger! 

Astraliskt skönt de färger likväl strål* 

från denna tafla som du visar mig. 

Men — tag den åter! — Nu-tid kan ej tåla 

det gäckeri som deri visar sig; 

Utaf dess fattigdom, dess sorg, dess tårar, 

den är en parodi som bittert sårar. 

Det sägs at Odet monopoliura äger 

på Hoppets balsam ; Ockraren af den 

åt oss hvart gran uppå sin guldvigt väger 

och ger det — endast at det ta’ igen! 

se’n först, som lösepenning af vårt hjerta, 

han räknat in: vår lätttro och vår smärta. 

En dag kanhända äfven mig han dårar. 

En dag kanhända ock mitt öga ler. 

Ack! leendet är krampdrag blott, — och tårar 

de äro också krampdrag, och ej mer! 

Men en gång blir mitt bleka anlet stilla — 

då han det vidrör, som förstör all villa. 

Död heter Engeln ! — Jordens slägter alla 

förenar han i allmän amnesti. 

Den biltog dömde skall han återkalla, 

ljuft blir at helsas i sitt hemland — fri! 

Befriare! hur jag til dig skall lyssna — 

som barnet vid sin moders vaggsång tystna ! 

Amanda, o Amanda! — skall du ana 
i dessa ord, dm vän, din själsförvandt? 
l)u klara Sol — du öfvergaf mm bana, 
och — sorgen böjde djupt din Helianlh! *} 

1 skymning 1'gger jorden och dess dalar, 
och sommurn flyktat med de näktergalar 
och med de rosor, ack / —• ty du försvann i . .. 

#) En art Solblomina. 
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Ej länge dock, med tår i halfsläckt öga, 
skall Helianthen ränta från det höga 
den varma solblick som der fordom braan ; 

ack, nej! mot jord dess kronblad sagra böjas, 
och — när en gång i Herihas hulda famn 
sig blomman lutat för at mer ej höjas — 
Amanda! fridfullt namne du dess namn! 

£>onöerUtts* *) 

Napoleon på et annat sätt. 
Ur Mémoires Oontemporains. 

INTapoleon, van at lyckas hos större delen af Damerna, hvilka stun¬ 
dom forekommo lians önskningar, påstås en tid hafva sökt vinna 
Hertiginnan af Bassano. Han sysselsatte sig enträget med henne; 
hon svarade honom med en vördnadsfull köld som bort öfvertyga 
honom at han denna gängen skulle misslyckas i sina planer. — Un¬ 
der et vistande i Fontainebleau råkade han Hertiginnan i galleriet, 
fattade hennes hand och gjorde henne den mest passionerade och 
bestämda förklaring. — »Sire, om jag underrättade min man här¬ 
om, skulle han möjligen tro, at den, som han med så mycken til- 
gifvenhet tjenar, söker störa hans husliga lycka. Är det Ni, Sire! 
som vill tilintetgÖra den? Jag ser mig tvungen til den förklaring, 
at om dessa förföljelser icke ifrån denna stund uphöra, underrättar 
jag derom den som ständigt blir enda föremålet för all min ömhet. 
Jag känner honom tilräckligt för at kunna försäkra, at han i ögon¬ 
blicket inger sin ansökan om entledigande från alla sina Embeten 
ech med mig aflägsnar sig från Hofvet.u — Min- fru, det skall han 
icke våga.— »Ers Maj:l bedrar sig: han skall våga allt för at und¬ 
vika öfvertygelsen om den mans otacksamhet som han mest af alla 
älskar.«. — Med dessa ord slet hon sin hand ur Napoleons, som 
ännu med styrka fasthöll henne, och skyndade sig hastigt bort. — 
»Trösta er, min fru,« ropade han med häftighet efter henne, »spring 
inte så fort. Ni är lika så enfaldig som Ni är vacker: jag är kure- 
rad.n — En tid bortåt var han kall och försmädlig emot Madame 
Bassano; men sedermera fördubblade han sin artighet och vördnad 
för henne, samt anförde henne som et värdigt efterdöme.-« 

»Då jag nämnt Madame Gazani ©3), bör jag meddela några 
detaljer rörande denna skönhet, som gjort så myckel upseende. Hon 
var född i Genua af en vid dervarande Theatern anställd Dansös. 
Kejsaren blef på en af sina vesor högst intagen af hennes vackra 
figur, erbjöd henne en plats för sig och hennes man, och föi flyttade 
henne til Paris, der hon genast utnämndes iil Lectrice hos Kejsa- 

Ät den okände förf. heinbär Red. sin tacksägelse för meddelandet af dessa själ¬ 
fulla, melankoliska stancer. D“ införas med nöje och hafva , efter egen önskan, 
fått tilgodonjuta förstfödslorätten, hvilker var så mycket mer* i öfveiensstäm- 
melse med Redts läglighet, som den derigenom blilvit ännu mera öfveriygad om 
det förtjenstfulla af sitt bemödande i föregående stycke, al åtminstone för fram¬ 
tiden rama andra, då hon beklaghgen , hvad Suckarnes författare angår, tycks 
kommit för sent med sitt Akta dig■ 

**) Se föregående Häfte sidan 56. 



FL 9.3 





linnan och stod i synnerlig gunst hos Napoleon. Hennes man skic¬ 
kades til Evreux i egenskap af upbördsman. 

Den nya favoriten ville räkna sig jemngod med Stats-fruarna. 
Madame de la Rochefducauld gjorde sitt til at motarbeta flera dy¬ 
lika försök, stundom den rättigheten hon tilvällade sig at i kyrkan 
intaga deras bänk. Fru Gazani beklagade sig derofver hos Kejsarn, 
som befall te at bon skulle ha sin plats der . . . och man var tvun¬ 
gen at lyda. 

Hon var stor til växten och hela hennes väsende var ytterst 
behagligt, ehuru hon var något spenslig. Hennes hy var mörk, 
stundom blossande; men hennes drag voro så bänryekande, at man 
skulle trott något fattas, om hennes yttre varit annorlunda än det 
var. Hennes ögon voro de vackraste jag någonsin sett, hastigt ut¬ 
tryckande allt livad hon sade och allt hvad hon hörde. 

Fru Gaznnis händer voro icke vackra, hvarföre hon också all¬ 
tid nyttjade handskar. Hennes sköna, hvita tänder visade sig be¬ 
ständigt genom en obetydlig dragning på munnen, som gjorde hennes 
physionomi ännu täckare. Hon dansade väl , men med en nästan 
för långt drifven pretention, och hennes fötter varo icke vackra. 
Utan at vara musikalisk, sjöng hon behagligt de stycken hon hade 
inöfvat. Et odladt lefnads-vett ersatte hennes brist på kunskaper, 
och fastän hennes conversation icke var snillrik, behagade hon genom 
sitt vackra uttal och de valda uttryck som ljödo från denna sköna mun. 

Då Kejsaren, hvilket ofta var händelsen, frugtade at bli be- 
herrskad afen qvinna, slog han up med henne tvenne månader 
efter begynnelsen af hennes tjenstgöring och inträdde hastigt en dag 
til Josephine med de orden: »skilj er vid Fru Gazani; låt henne 
bege sig til Italien igen! —« Nej, Ers Maj:t, jag behåller henne; 
man bör ej låta förtviflan få magt med et ungt fruntimmer som 
Ni bragt til glömska af alla sina pligter. Dessutom torde jag til — 
äfventyrs snart blifva lika olycklig som hon. (Man talade då redan 
i tysthet om den förestående skiljsmässan.) Vi skola gråta tilsam- 
mans; hon skall förstå mig. Hon blir qvar hos mig; detta lärer 
för framtiden säkrast förekomma Ers Maj:ts sammanvaro med henne. 
— »Efter behag; blott jag mer slipper se henne.—« Från denna 
slund öfverhopades hon med godhet af Josephine. Kejsarinnan liar 
sjelf berättat detta upträde för min mnr, och hon tilstod, at hon 
vid den olyckliga och plågsamma skiljsmässan ansåg det för en lycka 
at omges af en person med samma ömhet för Kejsarn, hörde honom 
omtalas med lika smärtsamma känslor som hon sjelf erfor. — « 

Pl. 2 3- 
Åtskilliga moderna. Fruntimmers-Coiffyrer 

ock hattar. 

Mg. 1. Beret af blonder, prydd med ax och band, sedd från 2:ne 
sidor. — Stundom äro ax och band gula, stundom gula och 
gröna ax om hvartannat med gröna band. 
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Fig. 2. Siden-hatt (Capöte) garnerad med blonder och band; färgen 
efter behag. 

Fig. 3. Hvit Sidenhatt med hvita band och en stor slöja. 

Fig. 4* Rishalmshatt prydd med blommor och band; skärmen inuti 
fodrad med siden af samma färg som banden och blommorna; 
sedd från t ven ne sidor, 

Fig. 5. Sidenhatt, af hvad farg som helst, prydd med en guirlande 
af blommor och garnerad med en liten slöja. 

Fig. 6. Såkallad Engelsk hatt af moire med hörnig skärm vid si¬ 
dorna och öfverst vid kullen prydd med en fyllig bandros. 
Mössan kallas bonnet-poupard (d. ä. lindebarn eller barn¬ 
unge), försedd med små bandöglor emellan den veckade möss- 
remsan. (1 förra Årgången Pl. 24 ses en dylik på det lilla 
barnet som modern haller på knäet.) Dessa mössor aro myc¬ 
ket omtyckta. 

Fig. 7. Hatt af et slags bast-tyg kalladt Sylvestrine, grönt och gult 
randigt. Skärmen är inuti klädd med lilas—taft i likhet med 
blomklasens farg, banden gröna. Då en sådan hatt klädes 
med lilas-band och gröna blomklasar, är hattskärmen inuti 
klädd med grönt. 

Fig. 8. Hvit krusflorshatt prydd med hvita plymer. 

Fig. 9. Italiensk halmhatt prydd med hvita band och hvita plymer; 
sedd bakifrån. 

—inriTiti 0 © ■ ■ 

PI. 24. 
Mode-Costymer för Herrar och Jocheyer. 

Herrns Costym är egentligen en rid-costym eller sådan den blifvit 

begagnad på Longchamp, hvarföre den också fått benämningen: 
Toilette de printemps. Den består af en framti 1 öppen bonjour-rock 
med en krage i form af Shawl, och det hela kantadt med et smalt 
broderi. Hvit Casimirs-vest utan krage, kantad med hvita silkes- 
galoner och framti! igenhäktad. Gula skinnbyxor som gå ända ned 
på vristen liksom stöfletter. Låg hatt med smala brätten. 

Jocheyens Costym kan efter behag förfärdigas af mer eller min¬ 
dre kostbara tyger; elegantast är följande: Mössan af rödt sidensars 
med blå sammetsränder och stärm; jackan af rödt sidensars med 
blå sammetsränder och krage, samt en knapprad; röd sidenhalsduk; 
gula eller hvita skinnbyxor med 4 små perlemoknappar vid knäna; 
stöflar med bruna kragar och sporrar. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Deleen, i85i. 
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N:o VII. 
^lagastn 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Juli Månad i83i. 

Pl. 2 5- 

Kappridningen. 
Det i Sverige alldeles nya skådespel af en Kappridning efter En¬ 
gelsk form, som den yrde och Brde förliden månad ägt rum på 
Ladugårds-gärdel, dr onekligen en tildragelse helt och hållet ti 1— 
hörande området af denna månads-skrift. Ehuru utrymmet icke 
medger at lemna en fullständig tafla af sjelfva scenen, hvarken i 
anseende til det eleganta af lilställningen eller den folkmassa som 
hivistat den , har Red. dock trott sig höra meddela en föreställning 
af de kappridandes utseende och deras förhållande til hvarandra 
när de äro nära målet och ögonblicket inne då den förstkomman- 
des häst blir segervinnande (se vignetten nederst på Planchen). 
Innan vi likväl öfvergå til detaljerne af ofvannämnde kappridning, 
vilja vi kasta en blick på gradationerne man genomgår, för at kom¬ 
ma til denna ytterlighet at tvinga hästen til den högsta möjliga 
ansträngning i loppet. 

Vår första ridhäst, onekligen den säkraste, minst äventyrliga, 
är vår mammas eller ammas knä; här begynnas våra equitationer, 
vi lyftas och gungas, stödde af hennes armar; men redan här röjer 
sig begäret at vilja komma fort, ty sällan nöjas vi med rörelsens 
jemna gång, och den vanligen yttrade önskan är: fortare mamma l 

— Snart nog skapar vår inbillning sig en häst af pappas käpp, och 
med en lycklig barnslig illusion färdas vi i yra språng omkring i 
rummet, härmande hästens rörelser. — Men intrycket af yttre fö¬ 
remål, så lifligl vid unga år, begär snartet mera hestämdt utseende 
afen häst, och man känner sig lycklig i besittningen af en trä häst 
stående på trissor, som dock, för at röra sig, måste framdragas af 
någon annan än vi sjelfva, hvårföre också detta långsamma fram¬ 
skridande och beroendet af andra, som det unga sinnet minst be¬ 
griper, sällan länge förnöjer, utan utbytes mot en större trä-häst i 
bättre skapnad och försedd med sadel och betsel , ställd på medar. 
Genom dennes rullande, med tilhjelp af den lifliga inbillningen, 
tror gossen sig njuta en försmak af den kappridning som en dag 
skall tilfredsställa hans och et allmänt begär hos något hvar at 
komma så fort fram här i verlden som möjligt, och särskilt hvad 
kappridningen ansar efter hvardagsspråket: allt hvad tyget håller. 

Ifrån denna digression återkomma vi til kappridningen d. y:de 

ud11 onde ydrgången. G 
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och 8:de Juni; och för at kunna ge et någorlunda begrepp om den¬ 
samma, eller om sjelfva tilställningen, meddela vi det tryckta Pro¬ 
gram som för tilfället utdelades, hvarvid vi gjort några anmärknin¬ 
gar til uplysning. 

Kapplöpningar å Ladugårdsgärdet i83i. * **) ***)) 

SD en 7 3lttni 12 mitiöagein 

Första Kongl. Pokal-Priset. 

Heat-Löpning. <*#) 

1. Grefve C. J. Wachtmeisters — Bruna Sto Etelina — Ridet af 
Grefve G. v. Essen, klädd i Mellanblått. 

2. Grefve A. v. Fersens — Grå-Schimmel Sto Osma — R. af M:r 
Maij, klädd i Grisdelin ocli Ljusblått. 

3. Grefve G. v. Dubens — Bruna Sto Molly — R. af Kongl. 
Secret. Noring, klädd i randigt Rödt och Hvift. 

4< H. K, H. Kronprinsens — Bruna Sto Corinne — R. af Cornett 
Broström, klädd i mörkt Mellanblått. 

5. Herr Bryggaren Wennbergs — Bruna Hingst Olle — R. af Herr 
Janson, klädd i Rödt och llvitt. 

Fad-Löpning N:o i om 200 R:dr B:co. 

Enkel löpning hela banan. 

1. Baron J. G. von Rehausen — Grå-Schimmel Wallack, Ivan — 
R. af M:r Maij, klädd i Rödt och Guit. 

2. K. Secr. Noring — Grefve Dubens Bruna Slo Molly f) — R. af 
K. Seci. Noring, klädd i randigt Rödt och Hvitt. 

Insats-Löpning lY:o I. Enkel löpning hela banan. 

För hästar ifrån hvad land och af hvad race som helst. 

Insats af hvar ja concurrent 6 Ducatcr — 1 forfait. 

1. IL K. IL Kronprinsens — Svarta Slo Ourika — R. af Cornett 
Broström , klädd i mörkt Mellanblått. 

2. Baron J. G. von Rehausens — Grå-Schimmel Wallack, Ivan — 
R. af William Davies, klädd i Rödt och Gult. 

3. Grefve A. von Fersens — Bruna Wallack Doricles -j-J*) — R. af 
M:r Maij, klädd i Grisdelin och Ljusblått. 

*) Banans längd var i,Goo alnar. 
**) Dervid bör banan, med något mellanskof, tvenue gånget segrande genomlöpas. 
***) Segrade inom en minut och 19 secunder. 
+) Segrade inom en minut och 16 secunder. 
tf) Segrade inom en minut och 18 secunder. 



Pl. 26. 
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jBDen 8 3Huni M* 12 mi&fcagett. 
"Föreningens Subscriptions-Pris* stort 5oo R:clr B\co3 

för inom Sverige fallna hingstar och ston. 

Heat-Löpning. 

1. Gr. A. d’Otrante’s — Bruna Hingst Achilles — R. af M:r Maij, 
klädd i Svart och Gult. 

2. Grefve C. J. Wachtmeisters — Bruna halfblods-Sto Virgin *) — 
R. af Gr. G. v. Essen, klädd i Mellanblått. 

3. Baron A. Oxenstjernas — Gula Sto Semiramis — R. af Grefve 
G. von Duben, klädd i Ljusblått. 

4* Herr Fabrikör Ljunglöfs — Bruna Sto — R. af 
klädd i 

Fad-Löpning N:o 2 om 20 Ducater. 

Enkel löpning hela banan **}. 

Vigten 7 Lispund, i5 marker. 

r. H. K. H. Kronprinsens — Bruna Sto Eliska — R. af Cornett 
Broström, klädd i mörkt Mellanblått. 

2. Grefve A. v. Fersens — Grå-Schimmel Sto Osma — R. af M:r 
Maij, klädd i Grisdelin och Ljusblått. 

Alts well that ends well — Handicap-Stakes. 

(J. Douglas Esq—Handicapper) 

För de hästar som tällingsdagarne löpt å banan. — Anmälningar til 
denna Slakes ske å banan den 7 Juni. 

Den 8 Juni Hä&t-Auction å banan framför Tribunen kl. i 7 e. m. f). 

Pl. 26. 
Rese-även tyr. 

Handteckning af Herr L. W. K—g. 

Vi lemnade vår förra resande (se JV:o IV Pl. i5) i delo med en 
flegmatisk hållkarl , som förmodeligen sent omsider framskaffat en 
skjutshäst och tiläventyrs ingen bättre kärra än en med åttakantiga 
hjul på hvilken den resande anländt, och hoppas således at han 
fortsatt sin resa, under lika äventyr kanhända. — Under tiden träffa 

*) Segrade. 
•*) Blef inställd, men i det stället en vad-lepning om 5 Ducater, emellan Capit. 

Munks och Grefve Löwens hästar; hvilken sednare reds af Grefve von Diiben 
och segrade. 

1") Upgift om de hästar som försäljas vid Auctionen erhålles af Grefve H. v. Fer- 
sen kl. emellan ii och ia kapplöpningsdagarne å Tätlingsbanan. 
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■vi här et annat resande Herrskap, med något bättre villkor och I 
tilfälle at betjena sig af mera beqvämlighet, til och med eget åkdon, 
— en välfödd herre med sin unga följeslagerska, hvilka emot nat¬ 
ten, öfverfallna af et hiskligt oväder en regnig och kall INovernber- 
qväll , anlända til gästgifvare-gurden, i hopp at lå et rum och för 
en eldbrasa torka, upvärma och restaurera sig. Hvad det sednare 
angår, så har herrn visligen ihågkommit salig Dumboms erfarenhet, 
at man på gästgifvargårdarna 

i Smaland äter mycket bra, 
i fall man matsäck har som duger! 

ty han har försett sig med buteljer oeh häller matknytet i handen. 
Men det finnes blott ett enda gästrum ocb det är förut uptaget 

af en Husar, som redan satt sig i lycklig besittning af sängen och 
med den förslkommandes rätt tycks i förhand iiafva beräknat at 
försvara sina rättigheter. Han är redan til hälften alklädd och sitter 
halfsofvande på sängen framlör spiselden. 

Finns här då inte något unnat rum ? 

är de anländandes första och naturliga fråga, på hvilken beklag- 
ligtvis endast vankas et negalift svar. Husaren ser dessutom tem- 
Jigen handfast ut och ger föga hopp om et eftergifvande af sina 
rättigheter; — hvad återstår om han icke vill beqväma sig at lemna 
rummet? — De resande måste hålla tilgodo at tilbringa nallen i 
bondstugan i sällskap med gästgifvarn, lians lmslru, barn och tjenstfolk. 

Pl. 27. 

D i l i g c n c e- i nr ä 11 n i n g c n. 

I et föregående Häfte (N:o IV) utfäste vi oss återkomma på sättet 
at resa i Sverige och de dervid ännu vidhäftande olägenheter, isyn¬ 
nerhet för mindre bemedlade, så länge inga Ddigence-inrättningar 
och de dermed åtföljande förmåner funnos; dessa olägenheter hafva 
nu, genom tvenne dylika inrättningar, til en betydlig del blifvit 
afhulpne, och vi meddela här til en början något om den Diligence, 
som sedan den 2:dra Maj oafbrutet fortgått tvenne gånger i veckan 
mellan Stockholm och Linköping. 

Planchen utvisar denna Diligences yttre utseende; en i alla 
afseenden väl construerad, brqväm resvagn, der 6 personer åka 
under tak och 2:ne fram före bredvid kusken. — Plalserne äro så¬ 
lunda fördelta: 1 och 2 äro ytterst bakåt, der man likväl åker 
baklänges; 3 och 4 äro i midteln, svarande fullkomligen til en täck¬ 
vagns; 5 och 6 äro de främre, i likhet med en Galeches, med fön¬ 
ster at släppa ned framför sig, hvilket älven är förhållandet med 
1 oeh 2, oeli slutligen plalserne 7 och 8 på kusksätet. 

Passagerare få medtaga utan särskilt a (gift en koifert eller kapp¬ 
säck om 2* vigt; derulölver betalas enligt paket-taxan. Et 
battfodral, nattknyte, portefeuille eller dvlikt beräknas ieke. 

Diligencerne anlända til Stockholm hvarje tisdag och lördag, 
omkring kl. 10 eftermiddagen, och afgå Ifän Stockholm hvarje mån¬ 
dag och fredag kl. 7 f. midd. 
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Afgiften for en person är upgjord efter följande Tariff, räknad 
i banco: 

O 2 
2 0 “Tj 
U> 
t/i 

•sJ 
CO 

w 'l ■n 
3 

0 
o 
sr 

cb 
3 
■P 

00 

R:dr| sk R:dr | sk. 

Från Stockholm til Fittia. . . I 20 1 i4 
— TäI]6> • • • • • • • • 2 8 2 — 

— Pilkrog;. 2 44 2 3o 
— Stora Aby.. 3 5.» 3 i4 
_ Svärdsbro.. 4 20 4 — 

— Nyköping. ....... 5 12 4 36 
— Jäder. ........ 6 4 5 
— Wreta.. 6 H 5 42 
— Krokek.. 7 4 6 16 
— Lilla Aby. 7 3a 6 4o 
— Norrköping. ... . ... 8 — 7 — 
— Brink. ........ 8 32 7 5o 
— Kumla ........ 9 !2 8 — 

— Linköping.. IO — 8 1 24 

Alla nya inrättningar behöfva en viss tid *), et eget slag nt 
erfarenhet, innan de tiivinna sig allmänhetens förtroende; stundom 
motarbetas de afen nationel tröghet, en besynnerlig motvilja för 
blott det nya af en sak, och sådant tyckes til en del förhållandet 
ännu vara med denna Diligence-inrältning, som hitintiis nog spar¬ 
samt eller fåtaligt för hvarje resa blifvit begagnadt, åtminstone mera 
sparsamt än man af en så förträfflig inrättning haft skäl at vänta.— 
Bland inkast man gjort emot inrättningen hafva vi hört ett, som 
för dess löjlighet förtjenar uplagas. — När DiUpencen pär sänder, 
då stur man der! liksom detta icke kunde hända med ens egen 
ellei en bondvagn , som förmodligen är med mindre omsorg eon- 
struerad och af mindre pålitliga malerialitr förfärdigad.— Et annat 
inkast: at priset är för dyrt, kunna vi icke heller anse billigt; ty 
den som är bekant med prejerierne i Fittja och Telje, beräknar 
vagnpenningar, samt drickspenningar til hållkarln och skjutsbonden, 
oberäknadt det ledsamma at få vänta på hästar i flera timmar, 
hvadan han utan förebud säkerligen icke kan resa i i mil om dagen, 
som här är händelsen, i en beqväm vagn, den mätte icke finna en 
utgift, af en R:dr lör stor, tv denna summa skulle på sin höjd ut¬ 
göra hela besparingen, om lian hellre vill slita sitt egna åkdon eller 
tycker mera om bondkärran. 

Som detta är en privat inrättning, den der icke utan betydliga 
upoffringar kunnat tilvägabringas, och dervid tiläventyrs en nog 
kännbar förlust blir enda belöningen af företaget, önska vi uprigtigt 
framgången deraf, helst vi äro Öfverlygade om dess stora förmåner 
och den väsendlliga nytta genom en lättad cooimunication, derige- 
nom åstadkom mes. 

*) Upfinningen af ångkraftens användande är hundra år gammal, men har först 
nu på tjugo år blifvit använd i en föivånande utsträckt scala. 
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Om den Paket-Post-inrättning, der äfven 3:ne passagerare e- 
mellan Stockholm och Ystad beqvämt kunna färdas, och som tog 
sin början den 18 i förra månaden, torde vi en annan gång få til- 
fälle nämna något. 

Semele *). 
Skönare än Edens dalar 
Thebes myrtenlunder stå ; 
Mellan blomstren näktergalar 
Känslans ljufva hymner slå; 
Rodnande Nayaden gjuter, 
Yr af sällhet, glädjens tår, 
Mognad höst med kärlek sluter 
Til sin famn den friska vår. 
Blommor, frukter lika glöda 
Uti solens purpurglans, 
Ambra-doft och nektar flöda 
Skiftvis från den rika krans: 
Som en brud Naturen sitter 
HÖgtidsklädd vid himlens barm, 
I dess fulla ådror spritter 
Glädjens känsla ren och varm, 

Jord och himmel, kärlek viger 
Denna »tund med allmagtshand, 
Ifrån solars eld-thron stiger 
Dundrarn ned til stoftets land; 
Askan slumrar i det böga, 
Glömd är all Olympens pragt, 
Cadmi dotters sköna öga 
Gudars Kung i bojor lagt. 

Förtjust Semele til hans möte nu går. 
Så snabb som den ilande hinden, 
Hon kysser bland blomstren hans dyrkade spår 
Och lyss til hans stäinma i vinden:' 
»Hur saligt,« hon hviskar ined svärmande röst, 
»At älska och älskas tilbaka! 
»Och älska en Gud! — O mitt klappande bröst, 
»Hvad stridiga känslor dig skaka! 
»Beundran och vördnad — För Ljungarens namn 
»I stoftet jag sjunker — men åter 
»Mig kärleken lyfter högt up til hans famn, 
• Der tjusfulla tårar jag gråter. 
»Titanernas segrare, vishetens far, 
»Hvars hand upbär verldarne alla, 
»Hvars blick lånar solen den klarhet hon har, 
»Hvars vinkar på ödet befalla ! 
»Min är han likväl. — Då hans storhet och magt 
»De bhfvande Gudarne hylla , 
»I Semeles händer sin sällhet han lagt, 
»Hon ensam hans hjerta kan fylla! « —- 

Molnen delas, Guden sänker 
Sig til älskarinnan ner; 
Stjernerika manteln blänker 
Ej kring breda skullran mer; 

*} Enligt fabeln var det Juno, som, uptänd «f svartsjuka och nnder en främmande 
skepnad, ingaf Semele den olyckliga begäran, at en dag få se sin älskare, Ju- 
piter, i hela hans gudomliga härlighet, hvilket vållade hennes tiegiska slut. 



Spiran ej i handen prålar, 
Kronan ej kring tinningen , 
Blott på ögats Ijungelds-strålar 
Dunderguden käns igen. 

Jungfrun i hans armar sluten, 
Famnar himlens salighet, 
Och förmälta — i minuten 
Mötas tid och evighet: 
På den sällas läppar dröjer 
Likväl än en ohörd bön. 
Och den blyga blick hon höjer, 
Föder ömt ännu en lön. 

Allmagtskrafter kärlek hylla» 
Zevs vid Stygens bölja svär 
At förutan tvekan fylla 
Allt hvad Semele begär: 
»Väl!« hon ber »din magt lörklara 
»Så , som då på segerns dag 
»Du Titaners djerfva skara 
»Störtade med ljungelds slag: 
»Menniskors och Gudars häpnad, 
»Iklädd dina strålars skrud, 
»På din thron med dundret väpnad 
»Skåde hänryckt dig din brud!» 

Jords och himlars herre ryser. 
För den djerlva bön förskräckt; 
Blodet i hans ådror fryser 
Och hans ögas glans är släckt; 
Eumeniders svarta vingar 
Derikring sitt mörker tömdt, 
Ty den inagt som Gudar tvingar, 
Semele til döden dömt. 

Jordisk blick i natt försvinner 
Der Olympisk klarhet ler, 
Och för himlens eld lörbrinner 
Stoftets barn til aska ner; 
Dock en ed vid Styx besvuren. 
Ingen allmagt ryggat än. 
Herrskarn öfver ah naturen 
I förtviflan lyder den. 

I oomhöljd klarhet ses stjernorna glindra 
Kring hans mantels purpurbräm , 
Och ev ga solarna flammande tiudra 
Uti hjessans diadem! 
För de mörka ögonbrynens hvälfning 
Bleknar himlens anlete; 
Jorden ryser uti ängslig skälfning, 
0'kus sjelf står bäfvande. 
Liksom perlor på hans herrskarspira 
Skina alla verldars klot. 
Lekande sig dundrets viggar vira 
Lydigt krieg hans fot. 

Jungfrun blek och magtlös dignar. 
För hans blick dess lif förgår; 
Dock sin *ott hon än välsignar. 
Kärleken på döden rår: 
»Väl mig at jag Guden funnit! 
»Väl mig at min bön bl ef hörd! 
»Väl den dödliga, som brunnit 
»Af odödlig kärlek rörd ! 
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»För Jen faren Jit Z«ts sig sankte 
»Askan inga fasor bär; 
•Lifret mig sitt högsta skänkte, 
»Oöden skön som lifret är! — 
»Ha! din bild nu molnen svärta, 
»Blixten vid min panna rör! 
»Kronton! Kronion! vid ditt hjerta 
»Semele lycksalig dör ! ■ — 

Ifrån Thebes lunder hastigt åter. 
Hvar förtrollning Hytt, i nattlig skrud, 
Vissnande och qrald naturen gråter 
Den förmätna , sköna himlabrud. 

Döden älskarns bön förskjuter, 
Och Olympens starka Drott 
Med lörtviflan ögat sluter 
För en alskydd Gudalott. 

C A. S. 

A t på en ganska kort liderymd i Sverige fem uplagor af et arbete 
kunnat utgifvas, är något så sällsamt, at det visserligen förtjenar 
största upmärksam liet, ehuru det icke bör väcka förundran när man 
erfar at detta arbete är af Tegnér. Sålunda har Frithiofs Saga för 
femte gången omtryckt nyligen lemnat pressen, men denna gången, 
på et i Sverige ovanligt sätt, prydd med 24 iithografierade Plan- 
cher af Herr Johan Holmbergsons compositioner. Våra läsare äro 
förut bekanta med den unga skickliga Artisten, och vi behöfva en¬ 
dast hänvisa til åtskilliga af dem vi tid efter annan meddelat i denna 
Månads-skrift; men för at sätta allmänheten i tilfälle at någorlunda 
bedömnia denna nya uplaga, skola vi, med Utgifvarns goda minne, 
i nästa lläfte Jemna en Planche derur, i samma format som origi- 
nalerne och, så vidt görligt varit, i en trogen copia. 

■ Mt——- 

Pl. 28- 

M.ode~Costymer för Fruntimmer och barn. 
I* ig. 1. Hatt prydd med band och en blomklase af syrener. Rock 

af et slags tyg som kallas Gros d‘Orient. Gula handskar, 
svarta kängor. 

Fig. 2. (Barn-Costymen). Hatt af Gros de Naples. Klädning af 
Guingamp med et grönt sidenförkläde. Hvita pantalonger, 
svarta kängor. 

Fig. 3. Bart hår med en kam. Klädning af et slags sidentyg kal- 
ladt Gros des Indes, med epauletter kantade med fransar, 
äfvensom kjorteln är garnerad med 2:ne rader fransar. Gula 
handskar, svarta känaor. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Cahi. Delsen, i83r. 
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N:o Vill. 
Älagasttt 

för Konst, Nyheter och Moder. 

Augusti Månad i83r. 

Pl. 29. 

Frithiofs Återkomst. 
Pedactionen fullgör härigenom sitt i förra Häftet gifna löfte, at ur 

den nya pller 5:te uplagan af Frithiofs saga meddela en Planche, 

for at sätta läsaren i tilfälle bedömma detta hos oss nya försök, at 

genom en prydlig med Plancher försedd nplaga, liksom öka värdet 

ef et förtjent arbete, åtminstone säkert Öka lusten för alla fcokäl- 

skare at aga et sådant exemplar. 

Ehuru ingen Svensk med anspråk på bildning lärer finnas som 

ej äger eller åtminstone läst Frithiofs saga, tro vi oss dock böra 

afskrifva ur Xllrte Sången, föremålet för denna Planche, några 

strofer, såsom den bästa förklaringen deröfver, som derjemte rätt¬ 

visar tecknarns skicklighet at upfatta sitt ämne, hvilket många 

anse som en småsak och tro at allt består i handens techniska fär¬ 

dighet och trycksvärtan. 

Sedan Frithiof tilbragt vintern hos Angantyr, återvänder han 

til det kära hemmet, 

Han helsar näsen , han helsar sunden 

och seglar tätt under gudalunden, 

der sista sommar, så mången natt, 

den glada svärmarn med Ingborg satt. 

Då stiger plötsligt från templets tinnar 

hans falk i höjden, och skjuter ned 

på Frithiofs axel, så var hans sed. 

■Ationde Årgången. H 
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men Frithiof munler i stäfven star. 

Han gnuggar ögat, han lägger handen 

utöfver pannan och ser åt stranden. 

Men hur han gnuggar och hur han ser, 

han finner icke sitt Framnäs mer. 

Den nakna eldstad står up ur mullen, 

lik kämpens benrad i ättekullen; 

der gården var, är et svedjeland, 

och askan hvirflar kring härjad strand. 

Förbittrad Frithiof från skeppet hastar, 

Kring brända tomter han ögat kastar, 

sin faders tomter, sin barndoms ban. 

Då kommer hastigt Iurfhårig Bran, 

hans hund som ofta , så käck som trogen , 

för honom brottats med björn i skogen. 

Han gör i glädjen så många hopp, 

han springer högt på sin Herre opp. 

'Mjöllwita gångarn med gnid i manen, 

med ben som /linden, med hals som svanen, 

den Frithiof ridit så mången gäng, 

ur dalen ilar med höga språng. 

Han gnuggar glädtigt, han halsen vänder, 

han vill ha bröd ur sin Herres händer. 
Den arme Frithiof, mer arm än de, 

har ingenting at de trogna ge. 

Bedröfvad, husvill — på ärfda grunden 

står Frithiof, blickar kring svedda lunden» 

då gamle Hilding mot honom går, 

hans fosterfar med silfverhår. 

Redactionen tror sig vid detta tilfälle böra med några ord medla 

de skiljagtiga omdömen öfver Plancherne i allmänhet, åt hvilka en 

del icke tyckes vilja göra all rättvisa. Vi tro således, at man i det 

hela fäster sig för mycket vid ulföringen såsom Planehe betraktad, 

och den vid allt stentryck ännu vidlådande ofullkomligheten och 

osäkerheten i aftrycken, som (vi medge det) kunnat vara nitidare 

och crayonen kanske förd med mera jeinnhct, hvarigenom det hela 
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fatt et mera behagligt utseende, ehuru i sjelfva verket här icke 

väsendtligt; men missledd af denna biomständighet, tyckes man 

förglömma, at det är compositionen, upfaltningen af Skaldens 

tanke, sättet at bildligt återge tildi agelsen, som är hufvudföremå- 

let, hvadan också Konstälskarn varit mera billig och tilfredsställd, 

än de som endast vilja se vackra tafior i och för sig sjelfva betrak¬ 

tade såsom tafior allena. — En kort analys torde förena de stridiga 

åsigterne: 

Titelbladet är onekligen högst enkelt och smakfullt. Den lilla 

vignetten Frilhiof och Ingborg med allusion på dessa rader: 

Del fanns ej bäck , hur strid han var, 

hvaröfver han ej Ingborg bar, —- 

lemnar ieke någon önskan Öfrig; den är behaglig, barnslig och 

sann. — — Emot första Planchen skulle vi förmoda ingen rättvis 

anmärkning til klander äga rum: det är ung Frithiof som oförvägen^ 

utan spjut och klinga besegrat björnen och med ludet byte kommer 

tilbaka at räcka sin gåfva åt jungfrun, som, nordiskt djerf, är 

färdig at smeka eller klappa vilddjuret. Den gamle Hilding tyckes 

med välbehag se på sin unga discipels bragd, och föremålen, som 

omge dem, äro nordiska. — Uti andra Planchen äro Kung Bele, 

Thorsten Yikingsson, Helge, Ilalfdan och Frilhiof ganska skickligt 

framställde, och vi kunna för vår del icke finna den ringaste an¬ 

ledning til klander emot denna composition. Allt är i enlighet med 

Skaldens målning: Kung Bele, stödd pä svärdet, näst honom: 

Thorsten Yikingsson snart hundraårig; framför dem Helge, en 

mörk gestalt, derefter Halfdan, Ijuslocldg sven och Frilhiof et 

hufvud högre än begge två. — I tredje planchen skulle man kanske 

önskat något mera bestämdhet i grupperingen; men tiläventyrs 

hade den icke varit på sitt ställe här, på et graföl bland gammal¬ 

nordiska kämpar, der dryckeshornet flitigt gick omkring och der 

ingen sednare tiders etikett är tänkbar. — När i fjerde planchen 

Frithiof blifvit förolämpad af Helge genom uttrycket: 

vår syster är ej för en bondeson. 

Norlandens drotter 

må täfla, ej du, om en Yalhallsdotler, 

och han vredgad drar svärdet under utrop: 
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Du Augurvailel 

du är dock af gammal adel. 

Och vore det icke för högens fred, 

på stället jag högge dig, Svartekung ned. 

så tyckes oss äfven denna situation vara väl upfatlad och återgifven. 

Emot femte planchen har man i synnerhet gjort den anmärkningen 

at den gråtande Ingborg icke är vacker, utan snarare ful. Vi medge 

at så är och at hon blifvit interessantare, om tecknaren åt hennes 

drag gifvit mera behag; men vi hemställa: om en fornnordisk 

flicka, ensam med sig sjelfoch öfverväldigad af sin sorg, i utbrottet 

af en verkligen själens smärta, kan eller bör synas vacker? Vi 

skulle förmoda at en flicka som gråter med behag, har beräknat 

sina tårars verkan på någon åskådare, och då är hon icke mera 

denna Ingborg, naturens och oskuldens okonstlade dotter, ensain 

med sin sorg. — Sjette planchen: Frithiof spelar Schack, är i alla 

afseenden en god composilion och upfyllande ändamålet. — Frithiofs 

lycka, föremålet för sjunde planchen, kan svårligen föreställas an¬ 

norlunda, och livad utföringen angår är här crayonen klar ocli al¬ 

trycket nitidt. 
Fortsättningen härnäst. 

Pl. 50. 
v» 

Agta Aristokrati. 

Teckning efter Gabriel Scheffer. 

Ibland flera ytterst skickliga Konstnärer i Paris och som rik¬ 

tat de lilhografiske pressarne med genialiska teckningar ur hvardags- 

lifvet, är äfven Gabriel Scheller, hvilken dessutom gjort sig fördel- 

agtigt känd vid sista exposition genom en oljefärgsmålning som väckt 

allmän upmärksamhet. Närlagda Planche är tagen ur elt litografie- 

radt häfte: Le Diable boiteux ä Paris, par Gabriel Scheffer, åt 

hvilken tecknaren gifvit följande underskrift: 

Arislocralie pure 

(un hotel pres äes Invalid 13.) 

»Mais ne dites donc pas nouvelle noblesse, Vicomte, ce 

sont des mots vides de sens.v. 
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De ssa ord ur den gamla, förnäma Damens mun skulle vi vilja öf- 

versätta sålunda: 

»Men, min bästa Hans Exellence, tala inte med mej om nya 

adeln; det är ord utan mening! 

Et yttrande om gammal och ny adel af författarinnan til Mé- 

moires d' une femme de qualité sur Louis XVIII, sa cour el son 

régne, i anledning af premier-ministern Decaz.es *), torde här 

vara på sitt ställe: 

»I själ och lijerta liberal, var han vid denna sista epoken 

(1814 — 1815) rojalist genom omständigheterna. Hans åsigt var i all¬ 

mänhet rigtig; men et oundvikligt öde, som tyckes häfta vid alla 

dem hvilka lyckans nycker dra fram ur hopen och förflyttar bland 

fornama herrar, förledde honom eller gaf åt hans upförande utseen¬ 

det likasom hade han varit utan all urskiljning. Uplyfttil högsta vär¬ 

digheten , i ställe at bemöda sig om et högt anseende genom någon 

af dessa handlingar som för all lid försäkra en minister om en up- 

höjd värdighet, gick hela hans bemödande endast ut derpå, at 

vinna den högre adelns bifall, vänskap och förtrolighet; han sträf- 

vade snart sagdt endast, at införlifva sig med den, och för at hinna 

detta ouphinneliga mål, behandlade han Konungens och Frankrikes 

intressen vårdslöst. — En ofrälse borde likväl fullkomligen öfver- 

tyga sig derom: at huru stora tjenster han än gör Adeln och huru 

stor lians personliga förtjenst elier rikedom än må vara , skall den 

gamla Adeln aldrig uptaga honom helt och hållet ibland sig. Den 

skall ansigte mot ansigte bemöta honom väl, men drifva gäck på 

hans bak; den skall begagna honom at tjena deras Kasts intressen, 

ulan at derföre vilja anse honom för en ade sina. En nykommen 

ibland dem är alltid en påtrugad person , den man tål, finner dräg¬ 

lig; men som man icke håller af, som man endast bemöter förbe- 

hålisamt och i synnerhet, ännu en gång, som man aldrig tilerkän- 

ner rangen af en född Adelsman. — Napoleon , som hade gjort så 

mycket för oss **), kunde icke af oss erhålla pergamentsbref på en 

högre naturalisering; och när Tuileries-slotlel blänkte af hela hons 

*) Han hade förut vant en obetydlig man, Secreter öfver Madame Lactilia Bons- 

partes förläningar, följde med Ludvig XVIII til Gent och tilvann sig helt och 

hållet Konungens förtroende, som slutligen gjorde honom til Duc. 

**) Författarinnan hörde sjelf til de» gamla, förnäma Adeln. 
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härlighet, var det icke han som emottog oss der, men väl vi, som 

af eftergifvenhet, tilläto honom at der göra tes Uonneurs. Jag skulle 

kunna bevisa, at den obetydligaste af den gamla styrelsens förnäma 

Herrar trodde sig i sin själ vara mera legitimt bosatt i Tuileries 

än Kejsarn, åt hvilken lian af gunst och nåde förunnade rättigheten 

at innehafva det på behaglig tid. —« (Se andra Tomen sid. J92. —) 

I sammanhang härmed tor.de vi äfven få låna utur Stockholms 

Posten K:o 55 för den 8 Mars d. å. följande lilla poem: 

S tegen. 
En stadgad man, (liar.s namn är Tiden,') 

Stark, uplyst, kraftfull, minneskiok, 

Samt bärande en öppen bok 

Och många ärr ur frihetsstnden , 
Gick framåt; ty at stilla stå 

Var aldrig denna mannens vana. 
Och ingen kunnat än förmå 

Den starke rygga på sin bana. ■— 

Han gick och såg vid et palats 

En stege uprest emot muren , 

Som der. Gud vet hvarför, fått plats. 
Dit kanske blott af slumpen buren. 

»Hvad, tänkte han, är meningen 
»Med stegar resta emot husen? 

»Är det väl den: i skymningen 
»At kring palatsen tända ljusen? 

»Men månget slott är lysande 

»Och i än fler ses mörkret råda, 

»Trots alla ljus kring dom vi skåda. 

»Hvad är då afsigten ? Låt se! 
»Är ändamålet mera eget: 

»At blott til ingång nyttjad bli? 

»Så tyck’s mig, fast på högsta steget, 
»Får man blott krypa in deri. 

»Nej, stegen gör ej all den nytta, 

»Det gagn hvartil han ämnad var; 

»Jag har väl lust at honom flytta 
»Et stycke framåt.« — Han den bar 

Och ställer den i bättre dager 
At der af alla blifva sedd ; 

Men mägtigt af sin tanke ledd, 

Han ej så noga vara tager 
Hvad läge stegen fordom haft, 

(Då allt är lika inom stegenj 

Och sätter ned den som sin egen. 

Fast up-och nedvänd; men med kraft. 

Men himmel! hvilket väsen hördes! 
Och hvilka missljud stämdes opp! 

Man skulle trott, at solen rördes 

Och jorden stannat i sitt lopp. 



De steg, som fordom öfverst gällde, 
Nu blifvit flyttade dit ner. 

Och de som varit nederst ställde. 

Man nu derupp* i höjden ser. 
De förra i sin stolta ifver, 

På grund af anor, gammal ätt, 

Häfdvunnen sed, prerogativer 
Och åldrigt ädla tänkesätt. 

Förklara detta otilbörligt 

Och stridande mot sed och vett i 
Hvad uti många år var görligt, 

Deri bort ingen ändring skett. 

Dessutom kunde de bevisa, 

At farfars far haft denna rätt 

At vara öfverst bland de visa 

Och denna plats med fräjd beklädt. 
Hvad blir väl legitimiteten, 

Hon, folkens enda, sanna bloss, 

När folket tar sig rättigheten 

At handla sjelft, förutan oss? 

Förutan oss, hvar vore stödet 
För Kungathron och starens väl ? 

På hvilka grunder, hvilka skäl 
Hänvisas vi til öiverflödet. 

Och sättas ned mot all reson ? 
Med mera, som af denna arten 

Blef ordadt med en pretention. 

Så löjlig, ömkansvärd som farten 

Hvarmed man loisjöng sin person. 
Men upifrån de svaret fingo: 

»Vet blott den starkare har rätt! 
Med styrkans rätt vi upåt gingo. 

Som Ni har gjort på samma sätt. 

Och utaf Er vi konsten lärde. 
Häfdvunnen sed! Prerogativ! 

De äro ord förutan värde ; 

Samhällets kraft och själ och lif 

Af Tidens Anda stöd begärde. 
Det är blott en moralisk kraft 

Som rår på allt, på sjelfva tvånget. 

Hur legitimt man väldet haft 
At bålla menskovärdet fånget. 

Det gamla! Var det icke nytt 
En gång i ijerran mörka tider? 

Det nya skall, när sekler flytt. 
Bli också gammalt hvad det lider. 

Vi hafva rollerna förbytt. 
Nu gäller blott en samfällt vilja. 

Som kraften är hos h var och en , 
Och inga stånd och kaster skilja 

Från hvad är allas i gemen. 
Nog länge gingen J at plundra 

På et, af Er ej odladt fält; 
Det är förbi. — Stå nu och undra 

På Tiden, som oss öfverst ställt.« 

Den medlersta af stegen hördes 

Ej yttra sig i denna tvist* 
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Han Intet vunnit, intet mist, 
Oeh föga utaf trätan rördes. 

Han sig i samma ställning rör. 
Vill ej den nya ordning klandra. 

Helst som han tror, at ingen bör 
Ha större rätt framför den andra — 

Men mannen, som med väldig arm 
Har flyttat stegen, går at skilja 

En träta, som de storas harm. 
Så magtlös, för mot allas vilja. 

**Jag flyttat stegen ,« sade han, 
»Jag nya skiften åt den ämnat, 

m »'Hvem helst som mig begripa kan, 

At honom hvarje ban jag jemnat.« 

Pl. 3i- 

Sy -m önster. 

pi. 32. 

Mode-Costymer för Da mer. 

Fjg. 1, Bart hår prydt med Ivenne kokarder af band. Et slags 

Rock af nettelduk , med en rundad Pelerin-krage, kantad 

med spetsar öfver en underklädning af sidensars. Den blå 

remsansom formerar kragen, går bak på ryggen i en snibb, 

der den äfven är igenfdst med trenne knappar. Hvita hand¬ 

skar, svarta skor. 

Fig. 2. Rishalms-hatt prydd med (örnrosor. (Et rosa-band, utklippt 

i små blad, i likhet med dem på hattskärmens inre sida, 

omger kullens nedra del med en half gtiiriand.) Klädning 

af Indiansk nettelduk (mousseline des Indes) Långshawl af 

tryckt Casimir. Gula handskar, svarta skor. 

STOCKHOLM, 

Tryckt hos Carl Delben, i83i. 
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N:o IX. 
JEagastn 

för Konst, ISlyheter och Moder. 
September Månad i83i. 

Pl. 33- 

Claes Fleming. 
Framlidne Hans Exellens Grefve Claes Fleming var född 1771 den 

24 April, under en af mordbrännare tilställd eldsvåda. Blef, efter 

erhållen enskilt undervisning, 1782 den 8 Mars Fandrik vid Lif- 

Gardet. Fortsatte sedan sina studier vid Akademien i Upsala, der 

han flera gånger i Konung Gustaf III:s öfvervaro försvarade Theser 

och upläste afhandlingar i Skyttianska Collegium. Blef 1787 den 7 

Dec. Lieutenant vid Lif-Gardet. Gjorde, ifrån 1788 til 1790, vid 

Regementet Garnisons-tjenst i Stockholm, Götheborg, Carlskrona, 

etc. Erhöll 1790 d. 12 Mars på begäran afsked ifrån krigstjensten. 

Höll 1792 d. 12 Juni, på den i Upsala studerande Adelns vägnar, 

Åminnelse-Tal öfver Kon. Gustaf III. Blef d. 19 Maj 1794 Cavalier hos 

Hertiginnan af Södermanland. 1795 den 2 Nov. Öfverste Kammar- 

junkare. Afsändes kort derefter til Danska Hofvet, för at Iemna 

underrättelse om Konung Gustaf IV Adolphs förlofning med Prin¬ 

sessan af Mecklenburg. Aflade 1796 den 5 Febr. Cansli-eden inför 

Hertigen af Södermanland, för at kunna deltaga i Cabinets-ären- 

dena, hvilken befattning uphörde då nyssnämnde Konung samma 

år d. 1 Nov. såsom myndig anträdde Regeringen. Följde emedlertid 

s. å. den 12 Aug. med Konungen til Petersburg, och återkom med 

honom tilbaka. Valdes 1799 d. 20 April til en af de 18 i Svenska 

Akademien, der han s. å. den 2'J Nov. tog sitt inträde. Bevistade 

1800, för sin alt (Friherre Fleming af Liebelitz), Riksdagen i Norr¬ 

köping, och var då Ledamot af Riddarhus-Utskottet. Blef s. å. 

den 14 Juni Riddare af Nordstjerne-Orden. Bevistade år 1809 Riks¬ 

dagen i Stockholm, såsom fullmägtig för Grefliga ätten Hård, och 

Åttonde Årgången. I 
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var då Ordförande i Stats-Utskottet, samt äfven i Constitions-Ut- 

skottet efter Friherre Mannerheim, Valdes sedermera til en af Re¬ 

visorerna öfver Riks-Discontverket. Blef s. å. d. 3 Juli Commendör 

af Nordstjerne-Orden, och antog valspråket: Sanning, och mennisko- 

kSrlek. 1810 d. 24 April Heders-Ledamot af Vitterhets-, Historie- 

och Antiqvitets-Akademien. S. å. den 23 Juli förordnad til Landt- 

Marskalk på Riksdagen i Örebro, hvilket kall han med mycket 

beröm förestod, då Prinsen af Ponto Corvo, Jean Jules Baptiste 

(sedermera Konung Carl Johan) valdes til Thronföljare. Biel s. å. 

den 7 Oct. Serafimer-Riddare. S. å. den 19 Nov. Stats-R.åd. Den 

1 Dec. Ledamot af de Fria Konsters Akademi, och d. 17 i samma 

månad Ledamot i Pass-Comite'n. 1811 d. 27 Maj Riddare af Ko¬ 

nung Carl XIII:s Orden. 1812 d. 3 Dec. Heders-Ledamot af Landt- 

bruks-Akademien. i8i3 den 24 Jan. Ordförande i Comite'n öfver 

Drottningholm, Svartsjö och Gripsholm. S. å. d. 7 Juli förordnad 

at förvalta Riksmarskalks-Ernbetet, hvilken befattning följande året 

i April uphörde. S. å. 1813 d. 11 Juli Ordförande i Öfverstyrelsen 

öfver Strömsholm, och derpå följande Augusti vice Ordförande i 

Comiten öfver Flyinge och Dalby Kungsgårdar. 1814 updrogs ho¬ 

nom öfverinseendet vid Riddarholms Kyrkans reparation. Blef s. å. 

den 20 Febr. uphöjd til En af Rikets Herrar. i8iö den 7 Febr. 

åter föiordnad at förvalta Riksmarskalks-Ernbetet. S. å. d. 28 April 

Ledamot i Seraphimer-Lasaretts-Direction. 1816 den 29 April Öf- 

verste Skattmästare vid Kongl. Maj:ts Orden, och s. å. Riksmarskalk 

i Survivance. 1818 den 23 Nov. Cansler vid Kongl. Maj:ts Orden. 

1818 d. 11 Maj uphöjd i Grefligt stånd, och 1820 d. 3 Maj ibland 

Grefvar under N:o i32 introducerad. 1824 Riksmarskalk. 1825 

President i Kongl. Kammar-Collegium. 1828 vice Ordförande i 

Comitén til ölverseende af Rikets allmänna Undervisningsverk. — 

Hans Exellens Grefve Fleming var Ledamot af åtskilliga utländska 

lärda och litterära samfund och dog i Stockholm (ogift) d. 12 sistl. 

Maj, 60 år och 18 dagar gammal. 

Ha ns far var Hof-Marskalken Friherre Johan Casimir Fleming, 

Göransson; dess moder Grefvinnan Florentina Henrietta Hamilton, 

dotter af En af Rikets Herrar, Fält-!Ylarska!ken, Ridd. och Comm. 

Herr Grefve Gustaf David Hamilton, och dess husfru Jacobina Hen¬ 

rietta Hildebrand. 

Vi hänvisa för öfrigt våra läsare til Friherre d’Albedyhls Tal, 
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då det Grefliga vapnet krossades, samt til Biskop Wallins minnesord 

vid Jordfästningen den 3 Juni detta ar. 

Eraedlertid kunna vi icke emotstå frestelsen at ur det sednare 

anföra några, ehuru ur sitt sammanhang ryckta, strofer: »- 

Åtanken af hans försvunna lif är den af en vacker sommardag, som 

icke skakat luften med några stormar, eller menniskosinnet med 

några förvånande upträden i naturen; men blid och molnfri, fyllt 

luften med sång och sinnet med frid. Dagar kunna komma med 

större jubel och mera larm , med yppigare och kanske rikare skör¬ 

dar; men om denna, säger det belåtna hjertat til sig sjelfl: skrif 

up denna dagen! och när den gått neder, sörjer det tacksamma 

minnet, at den ej mer kommer tilbaka.-— Han kunde miss¬ 

taga sig, kunde ock understundom hafva sin förutfattade mening 

om personer och ting, — men aldrig förställa sig. Den gamle Hof- 

mannen hade ej lärt konsten at visa sig annorlunda än han var, 

hycklade ingen tilgifvenhet som han ej kände, men förnekade ej 

heller sitt hjertas helgdvunna känsla för tilfälliga afseenden. —* — 

Men väcktes de stora frågorna som rörde hans själs helgedomar: 

menskligheten, rättvisan, fäderneslandet, konungamajestätet, så för¬ 

vandlade sig hans blödiga natur, lian lyftades af sitt ämne öfver 

betänkligheter och farhågor, blef stark och bestämd i handling som 

i ord. Det var som när modershjertat får hjeltemod; det glömmer 

sig sjelft vid barnets fara. När han uthärdat profvet, som kostade 

honom dyrt, drog han sig tilbaka i sitt betraktande och oberoende 

lugn, trött af ansträngningen, men nöjd at hafva fredat sitt sam¬ 

vete. Om han, med allt det bevekande, sofn hans rika snille och 

ännu rikare känsla erbjöd, ej förmådde inverka på andras öfverty- 

gelse, eller fåfängt sökte medla mellan stridiga, mot hvarannan 

stormande meningar, behöll hans pressade hjerta länge sin dyning 

efter stormen, men på djupet låg intet agg; harmlös och frisinnig, 

dömde han mildt äfven om oliktänkande, när de i öfrigt ej förver- • 

kat hans aktning.-« 

WiM — 

Fattigdom, 

Pl. 34- 

Skrymteri, Snikenhet. 
Denna teckning af Grandville, ur hans Mécamorpfioses du jour, 

med underskrift: Misére, hypocrisie, convoitise, har tyckts oss vara 
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bland de bättre och mest karakterislika. Det ligger någonting o- 

hyggligt sant i denna tildragelse. — Den stora prägtiga rattan ligger 

döende omgifven af omisskänneliga bevis på elände och fattigdom. 

Katten gråter krokodil-tårar öfver förlusten af det sköna rofvet, 

som, hade hon ensamt fått råda, nu går.henne ur händerna, ty 

korparne, i åtskilliga autoriteters skepnad, äro redan framme at 

lagligen (det förstås!) slå under sig allt hvad möjligtvis kan fås och 

realiseras, på det åtminstone sportlarne icke måtte gå förlorade, til 

ersättande af embetsmanna-besväret. 
« 

Snart Kyrkans räkningar 

Qvitteras för din mull; 

Snart glupska arfvingar 

Beskatta ditt skattull. 

Hvad jag ville vara! 

(Til Selma) 

Ack, livad jag gerna ville vara — 

(ty hvem är nöjd med hvad han är?) 

en Skald, som kunde uppenbara 

hvad Ijufvast känslan innebär. 

Lik stjeinors skrift på faslet blå, 

en bildskrift skön Du såge då! 

Det vore ljuft likväl at vara: 

en blomma, vårdad ulaf Dig! 

Fick jag en blick, — en enda bara, 

hvar dag, — hvad fattades då mig? 

Men, ingen mer mig skulle se 

än Du, Du enda, älskade! 

Hvar morgon väckt, jag ville ila, — 

en stråle ut af ljus, til Dig, 

och vid ditt milda anlet hvila, 

der själen skönt förråder sig. 

En kyss på pannan, — Ögat se’n •— 

tils slumrerskan blef väckt af den. 
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Nog vet jag livad jag ville vara: 

en midnatts-lampa i ditt rum, 

jag skulle brinna, — brinna bara —- 

en trogen väktare, fast stum! 

Dock hellre — uti qvalens natt 

en lampa, til din ledning satt! 

* 

Af allt dock helst jag ville vara: 

en tanke i din egen själ, — 

på bönens hvita vinge fara 

at bedja för ditt lugn, ditt väl, 

och — åter sväfva ned igen 

från himmelen til — himmelen! 

*—e *—nt* 

Pl. 35- 

Dagg- eller Regnbads-apparat. 

J)en dagliga erfarenheten vittnar om nyttan och nödvändigheten 

af bad, såväl til helsans bibehållande som dess återställande. Til 

de mångfaldiga slag af nyare upfinning som begagnas, hörer öfven 

det af .regnbad, eller en apparat, hvarigenom varmt, ljumt eller 

kallt vatten i otaligt små fina droppar vidrör kroppen. — Kongl. 

Controllören Herr F. A. Schneider i Berlin har erhållit patent på 

denna apparat, under benämning af Staubbab, och dess nytta, så¬ 

väl i medicinskt som ekonomiskt afseende, är ganska fördelagtigt 

intygadt af fjorton ansedda läkare, för hvilka Hufeland står i spet¬ 

sen. — Som denna apparat hr ganska enkel och icke särdeles kost¬ 

sam, emedan til i5 minuters bad icke fyllest 4 kannor vatten åtgå, 

torde våra läsare gerna emottaga en ritning derpå, jemte en kort 

förklaring deröfver. 

a är en vattentät låda om 4 kannor vattens rymd, som ställes på 

et skåp. 

b c et fallrör, i communication med vattenlådf.n, försedd vid 

d med en kran. 

«/g trenne i rundel böjda sprulrör, hvilka, horisontelt fastade vid 

och satta i förening med fallröret, äro försedde med små fina 
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hå4, hvarigenom vattnet utsprutar i fina droppar, liknande dagg 

eller fint regn. Dessa sprutrör fästas vid begagnandet sålunda 

vid fallröret, at på det sednare äro 3:ne små rör eller mynningar 

hhh, och på hvarje sprutrör är en motsvarande mynning, som, 

instucken i en af de förra på fallröret, åstadkommer commu- 

nication och dymedelst leder vattnet ur fallröret in i sprutrö- 

ret. Om man icke vill begagna mer än ett eller 2tne sprutrör, 

igensättes mynningen på fallröret medelst lock 

ii i. För at kunna rengöra sprwtrören äro de vid begge ändar öpp¬ 

na, hvilken öppning vid begagnandet likväl igensättes. 

hl: äro 2tne klotsar, något framstående, hvarpå vattenlådan hvilar. 

Vattendropparne, som i massa samla sig i badkaret, utsläppas 

och utrinna under badningen, genom en kran, i et annat käril, e- 

medan ändamålet med dessa bad är vunnet genom det artificielt 

åstadkomna regnet som vidrör kroppen, eller stundom endast vissa 

delar deraf, efter omständigheterna. 

Upfinnaven har inrättat denna bad-apparat i skapnad af et skåp, 

hvars dörr, innanföre försedd med bräddar, nedsläppt utåt golfvet 

som en fållbänk, derjemte tjenar til badkar, eller snarare bildar en 

aflång låda, hvari den badande kan ligga, sitta eller stå. Efter 

apparatens begagnande, och sedan sprutrören fråntagits, lägges allt 

tilbehör i skåpet, dörren igenslås och det hela utgör då en vacker 

möbel, som efter behag kan göras mer eller mindre elegant. — De 

säljas tii olika pris hos Hr C. L. W. Schneider i Berlin, Leipziger- 

strasse N:o 3g. 

j4.fs 

Den nya uplagan af Fribhiofs Saga. 
Slut från föregående Häfte. 

fskedet, 8:de Planchen. Artisten har valt slutet af det långa 

samtalet, ögonblicket då den ungdomligt starke Frithiof beslutsamt 

tar afslted af den älskade, skiljes från henne, men ej från sitt hopp, 

at en dag återse och tilhöra henne. Han är i begrepp at gå, under 

det krossande uttryck: 

Farväl, min brud, min älskade, farväl, 

om några månar är det annorlunda! 

Den gtde Planchen: Ingeborgs klagan, anse vi, i anseende til 

tryckningen, den minst lyckade, och här hade visserligen Ingeborgs 



anletsdrag bort vara intressantare, ehuru för öfrigt Skaldens tanke 

är rigtigt upfattad. , 

Den svåraste upgift för Konstnären at bildligt återge, var onek* 

ligen io:de Planchen. Frithiofs strid pä hafvet med lör oss okända 

hafstroll: Hejd och Ham, dem han väldigt besegrar» Konstnären 

har likväl troget följt Skalden: 

Öfver styrbord gick 

nu en sjö med fart, 

i et ögonblick 

spolas däcket klart. 

Se, då simmar för Ellida 

hafshval, lik en lossnad ö, 

och två leda hafstroll rida 

på hans rygg i skummig sjö. 

Och en blodig stråle ryker 

utur såret up mot sky; 

genomborradt vil Idjur dyker 

vrålande til djupets dy. 

På en gång två lansar springa, 

slungade af hjeltearm, 

midt i luden isbjörns bringa, 

midt i becksvart stormörns barm. 

Tildragelsen i u:te Planchen, der Angantyr med bägarn i han* 

den säger til Frithiof: 

Välkommen gäst härinne, 

du son utaf min vän! 

jag dricker Thorstens minne, 

jag sjelf och mina män. 

tyckes oss vara en af de bättre i samlingen. — 

Den i2lte Planchen, Frithiofs återkomst, hafva vi redan om¬ 

nämnt i föregående Häftet, men få dock, hvad vår copia angår, 

anhålla, at läsaren icke efter den måtte bedömma originalerne; ty 

copian är beklagligen så misslyckad, at Red. sjelf, med ledsnad, 

måste erkänna det. 
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Pl. i3, Raiders bål, och Pl. r4, Frithiof går i landsflykt, 
bafva synbarligen vid stenens etsning förlorat en del af livad de 
varit under Artistens hand; men deremot äro Pl. i5, Vikingabalk, 
Pl. 16, Frithiof och Björn, utmärkt vackra, äfvensom Pl. 17, Fri¬ 
thiof kommer til Kung Ring, väl utförd. — Isfarten, Pl. 18, var 
svår at återge inom en så liten eller trång ram. 

Pl. 19, Frithiofs frestelse, ao, Kung Rings död, och ar, Rings 
drapa, äro goda föreställningar, vid dem icke gerna några gilltiga 
anmärkningar äga rum, och Pl. 22, Konungavalet, är i alla afse- 
enden förträfflig. — Hvad 2'hde Planchen , Frithiof på sin faders 
hög, angår, må Artisten tillåta oss yttra vår enskilta önskan, den, 
at han til föremål för densamma valt följande ställe ur sången: 

Välkomna stjernor, som deruppe tågen! 
Nu ser jag åter glad er stilla gång. 

Här vill jag slumra på min sköld och drömma 
hur menskor sonas, och hur Gudar glömma. 

Figuren hade då kunnat få mera rörlighet, en viss känslofullhet i 
åtbörden och en liflighet i uttrycket, som är öfverensstäqamande 
med situationen: Frithiof ensam med sig sjelf, sina minnen, sina 
föresatser m. m. Pl. 24, Försoningen, är en vacker composition 
och svarande til ändamålet. — 

Slutligen torde vi få göra en anmärkning, som i allmänhet gäl¬ 
ler i Sverige vid dylika konst-alster, den, at man är obillig i sina 
fordringar; man vill bafva goda gravyrer, lika utförda med de för¬ 
träffliga i de tyska Cafcbentmdjev til exempel, och besinnar icke 
at dessa utgifvas för en publik af 4o millioner menniskor, och så¬ 
ledes kunna löna en större förlagskostnad, hvilken ersättes genom 
den rika afsättningen, då deremot i Sverige, med 2| million men¬ 
riskor, icke 200 personer köpa en bok som öfverstiger 3, högst 4 
Rtdrs utgift. Kort sagdt: man vill bafva utsökt goda gravyrer, 
fint papper, vackert tryck, elegance för — god t köp, hvifket åter 
med et litet läsande publieum är omöjligt. 

Pl. 36. 

Mode-Costymer för Damer och Herrar, 

Teamens Costym. Italiensk halmhatt med hvita maraboutfjädrar. 

Klädning af Kammarduk eller muslin-batist med en stor pe* 
lerin-krage. Gula handskar, svarta skor. 

Herms Costym. Mörk Bonjour-rock med en knapprad, randig hals» 
duk, hvita pantalonger och derinunder ljusgrå damasker 
(guétres) til skor. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleen, i83i. 
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N:o X. 
^Iaga0tit 

för Konst, Nyheter och Moder. 

October Månad i83i. 

Pl. 37- 

Leopold I. 

Kon un 2: af Belgien. 

Kenpold Georg Christian Fredrik, Prins af Sachsen-Coburg, född 

den x6 Dec. 1790, är yngste sonen af sex syskon, och bror til nu 

regerande Hertigen af Sachsen-Coburg. — I yngre år var han i 

Rysk tjenst, men tog afsked ur densamma, tils.han åter deltog i 

det såkallade allmänna befrielse-kriget 1813 och i8i4> i hvilket han 

bivistade slaget vid Lutzen, Leipzig och Brienne, samt under an- 

ryckandet mot Paris anföll Marskalk Marmonts högra flygel, hvar- 

vid lian bemägtigade sig 5 kanoner. — År 1816 d. 2 Maj förmäldes 

han med Charlotta Carolina Augusta, Prinsessa af England, som 

ofled året derpå den 6 November, vid 21 års ålder.— 1829 tilbjöds 

honom, af de stora Magterne, Greklands thron och Konungavär- 

digheten, hvilket lilbud han likväl icke antog; men blef i Juli må¬ 

nad detta år af Belgiska Folkets Representanter vald och utkorad 

til Konung öfver Belgien. 

TJr Ackermans Repository N:o VII, för Juli månad 1816, med¬ 

dela vi följande berättelse om denna Furstes ungdomsår. »Läsnin¬ 

gen af Sachsens Historie upväckte hos den unga Prinsen et afgjordt 

tycke for Historien i allmänhet: från hans förfäders, som gjorde et 

djupt intryck på honom, gick han at studera de angränsande Sta¬ 

ters, och en god del af sina studier egnade han med allvar åt Eng¬ 

lands Historie, hvadan han fattade en förkärlek för dess Constitu- 

tion, sedvanor och litteratur. Af Tysklands Historie fäste han sig 

isynnerhet vid Schillers trettiåriga krig. Han lifvades af Hjeltens 

åttonde årgången. K 



ädla och chevalereska anda, och denna Religionens och den politiska 

oafhängighetens stridskärapes, Gustaf Adolphs, död väckte hos Prin¬ 

sen den högsta enthusiasm. Vid betraktandet af donna Konungs 

lefnad kände ynglingen en rik njutning, och ofta önskade han sig 

en dag komma i Gustaf Adolphs belägenhet, at kunna beskydda 

den återstående delen af continenten emot Napoleons despotism. Den 

unge Prinsen fördjupade sig ofta i dessa speculationer, och när han 

i sin ungdomliga fantasi tänkte sig vara en annan Gustaf Adolph, 

Germaniens befriare, kallade han stundom med rörelse sin redlige 

ledare, Geheimerådet Hohnbaum: min goda Oxenstjerna.« 

Pl. 38- 

Croquier af VFetterling, 

Vår skicklige landsman, Artilleri-Capitenen A. C. Wetterling, är, 

efter 5 års vistande i Frankrike, Italien och på Sicilien, återkom¬ 

men til Fäderneslandet med en rik skörd af teckningar och åtskil¬ 

liga i olja målade taflor, som bära et ojäfagtigt vittnesbörd af en 

utmärkt talang, och lofva en högre grad af fullkomlighet genom 

dess utvecklande.— Sällan har väl en konstälskare varit mera flitig 

och arbetsam under sina resor, än Capiten Wetterling, och det 

gränsar nästan til det otroliga, när man ser hvilken mängd af teck¬ 

ningar, i skön konst, som förvaras i hans portefeuiller, oberäknade 

de som höra til hans yrke. Med en förvånande lätthet och med 

yttersta correcthet tecknar han ieke allenast figuren, utan äfven 

landskap och djur, och allt delta efter naturen, stundom i en stor, 

men alltid i en behaglig stil förenad med en talande sanning.- 

Utrymmet, och sjelfva slaget af de gravyrer vi kunna lemna i et 

periodiskt verk som detta Magasin, hvars låga pris icke medger 

mera fullkomlig och dyvbarare handläggning, nekar oss meddela 

någon större composition eller teckning af Capiten Wetterlings mä¬ 

sterliga och mera utförda arbeten; men för at sätta våra läsare i 

tilfälle at bedömma rigligheten af hvad vi nämnt om hans stil, 

lättheten och säkerheten af hans utföringssätt, äfven i de mest obe¬ 

tydliga små utkast, skola vi, tid efter annan, meddela några an¬ 

språkslösa bitar i olika genre, ehuru visserligen endast flygtigt ka- 
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ttade på papperet, dock icke mindre artistiskt, vi skulle vilja säga 

Ehrenswärdiskt upfattade och tecknade. Vi göra således början med 

närlagda tvenne scener ur Neapel. Den öfra föreställer sättet at 

boi iföra soporna och orenligheten ur Neapel, medelst tvenne fyllda 

och packade korgar betäckta med ströhalm eller höboss, lastade 

på en åsna, hvars ledare går bakföre och styr åsnans cours medelst 

• vansen, under det han dervid röker sin pipa. Med sopqvasten 

nedstucken i en af korgarne, vandrar han sålunda längs gatorna 

och vidare utåt vinbergen utanför staden. 

I Neapel, der åtskilliga handtverk och förrättningar bedrifvas 

under bar himmel på gatan, uppehålla sig äfven såkallade publike 

skrifvare, hvilka sysslosätta sig med författandet af upsatser och bref 

åt den lägre folkklassen *). En sådan ses nederst på Planchen. — 

Under afvaktan på författare-förtjenst, har han somnat vid skrif- 

bordet, och blir nu väckt af tvenne fruntimmer, som komma at 

anlita hans stilistiska skicklighet. Vi beklage at vi icke kunna Iemna 

något prof af hans förmåga at upfatta och utföra de olika ämnen, 

som för honom upgifvas eller förestafvas; men at dömma efter dessa 

publika skrifvares yttre och attiraljen, skulle vi förmoda at, med 

undantag af språkets harmoniska klang, ingen betydlig skillnad fin¬ 

nes emellan den Neapolitanska och Svenska pig-stilen. 

Is-växt en. **) 

» hj) är han skön, ej sinnena han dårar, 

»men, han Kr egen: Lifvets bild han är! 

»så stel, så kall, och prydnaden är — tårar . . . 

» hvad skada at han ej ock tornen bär!« 

Så sade jag i känslans vårdag, — gäckad 

«f en och annan mensko-individ. 

Ack! — hela mänskligheten syntes fläckad, 

då hjertat stridde denna förstlings-strid. 

•) Ganska ofta äfven fruntimmer af Borgareklassen, hvilka i allmänhet i skrifiiing 

äro långt efter våra fruntimmer. 

**) Mesembryanthemum crystallinum. Bladen på denna afrikanska växt äro öf- 

versådda med små vattenagtiga blåsor, som likna frusna droppar eller briljanter, 

och gifva växten et högst besynnerligt utseende. Den odlas i våra orangerier. 



Erfarenheten först Novicen förde 

til sans igen, och — ömhetståren brans, 

dS jag Försonlighetens stätnma hörde : 

» den trampade förlåta bör och kan!* 

Och småningom slog Lugnet sina vingar 

Kring kränkta hjertat: der blef ljust igen. 

Nu lyssnar jag, då Hoppets stämma klingar; 

Jag tror på kärlek, tror på sällhet än. 

Och Isväxten? — den syns mig nu allenast 

af Tviflets hemska magt en sinnebild. 

Bland själens alla blommor Tron är renast; — 

O! blifve aldrig hon ifrån mig skild! 

*—t *—m. 
« © 

H varje Avtist har sitt eget maner, hvarpå han lika lätt igenkännes, 

som man i allmänhet igenkänner en persons handskrift, och deraf 

upkomma olika vackra stilar i begge fall. — Bland de mångfaldigt 

skickliga Franska tecknare, räkna vi med skäl Bardon, ehuru gan¬ 

ska litet känd hos oss. Hans stil är et slags esquisse-mane'r, som 

ganska fördelagtigt utmärker sig genom correcthet, raskhet och san¬ 

ning; samma egenskaper som vi förut anmärkt hos Capiten YVelter- 

ling, och likafullt hafva hvardera en egenhet, hvarpå de lätt igen¬ 

kännas och deras arbeten kunna skiljas ifrån hvarandra. — Då Red. 

jemnfört beggederas stil, har den trott göra sina läsare et nöje, men 

derjemte åsyftat, at tillika nämna några ord om Elefanten, helst för 

det närvarande visas i Herr Lehemans Menageri en lefvande, hvil- 

ken, ehuru blott på fjerde året, redan utmärker til hvad grad detta 

djur är läragtigt, och hvad han förmår verkställa med sin snabel. 

Elefantens egentliga hemland är Asien cch Afrika, der han 

uppehåller sig helst i sumpiga och skogiga trakter, äter gräs, ris 

(risgryn) och bladen af träden, blir ofla 6 alnar hög och 12 alnar 

lång, samt upnår en ålder af 100 år och deröfver. Hans farg är 
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allmännast ask-grå, men det finnes afven hvita, och den unga i 

Herr Lehemans Menageri är nästan neger-svart. Elefantens båda 

tänder, kända under namn af elfenben, upnå med tiden i alnars 

längd och tjockleken af en mans arm, hvilka han fäller och återfår 

efter 2:ne år. Hans snabel, i vanligt läge afen alns längd, men 

utsträckt til 3:ne alnars, tjenar honom icke allenast at dermed af- 

plocka födoämnen och föra dem i munnen, utan ock til åtskilliga 

förrättningar i likhet med menniskohänder. Så t. ex. gör han der¬ 

med en halmviska at bortjaga flugor; uptar ifrån golfvet det minsta 

penninge-stycke och lägger det på et anvist ställe; tar et stycke 

bröd eller et äpple ur fickan på någon och lägger åter dit det igen; 

uplåter och igenläser en dörr eller et skrin; tar korken ur en bu¬ 

telj och dricker ur den; lar utaf hatten på sin ledare och sätter 

den åter på honom; lyfter betydliga tyngder och lägger dem på 

sin rygg; simmar långa sträckor och drar tyngder efter sig, m. m. 

Ofvannämnde unga Elefant verkställer större delen af dessa Öfnin- 

gar. — Han är i allmänhet god, from och fördragsam, samt lydig; 

men retas han eller blir misshandlad och slagen , så är han grym 

och hämndgirig: ty han har godt minne, Deremot är han ädel¬ 

modig och tacksam emot sin välgörare. — Man berättar, at en Ele¬ 

fant, som på allt sätt blef illa handterad och slagen af sin Aornack 

(så kallas deras ledare), sedan han länge tålmodigt uthärdat denna 

medfart, en dag slog ihjel sin ledare, i åsyn af dess hustru och barn, 

genomborrade honom med sina tänder och söndertrampade honom 

i stycken. Den stackars hustrun skälfde och darrade, utbröt i för¬ 

bannelser öfver djuret, och kastade i förtviflan sina begge barn åt 

den ännu rasande Elefanten, under utrop: se der, din mördare, har 

du dödat min man, så tag äfven mig och mina fattiga barn! Ele¬ 

fanten, liksom förvånad, sagtade sig, lyfte, likasom ångrade han hvad 

sig tildragit, den äldste gossen med sin snabel, satte honom på sin 

bals, och tålte från denna stund ingen annan til ledare än detta 

barn, — Såsom exempel på hans erkänsla berättas, at en soldat, 

som nästan dagligen gaf en Elefant et stycke bröd och en sup (han 

dricker gerna vin eller brännvin), sjelf en dag söp sig full och blef 

liggande emellan Elefantens ben at sofva af sig ruset. En annan 

soldat af en utskickad patrull at arrestera den druckne, och som 

ville dra fram honom ur sitt läge, blef af Elefanten så våldsamt 
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slagen, at han krossade tvenne refben på karlen, hvaraf han sedan 

dog, och de öfrige af patrullen vågade icke förnya försöket. — 

Elefanten låter icke gerna fånga sig; der t i 1 erfordras io til 20 per¬ 

soner, som åtföljde af tama Elefanter småningom innesluta honom 

i en liten omkrets, kasta någon god bit åt honom och derigenoin 

kunna nalkas så nära, at de kasta et streck omkring et ben, hvar¬ 

igenom de bemägtiga sig honom. Det oaktadt fångas årligen så 

många, at nästan hvarje Indian åtminstone äger en, den mera väl¬ 

mående 6 til 8, och Furstarne stundom tolf til femton hundra, 

hvilka utgöra en lux-artikel vid deras hof. En hvit Elefant anses 

i Siarn, och i allmänhet i Indien, för helig, och far en nästan Guda¬ 

lik dyrkan, hvadan också hans föda och dryck räckes honom i guld- 

käril. Stallet, eller snarare sagdt rummet der han vistas, är prägtigt 

utsiradt, och hvar och en som nalkas honom , måste böja knä för 

denna förmenta Gudomlighet. I Indien och isynnerhet på Geilon 

och Java kostar en vanlig vacker Elefant omkring 60 til 80 R:dr B:co. 

Gästfrihet och Erkänsla. 
Öfvcrsättning frän Tyskan, 

Au -Iba-Abas, Califen Mamouns gunstling och Polisens högste 

Upsyningsman under denne Furstes regering, berättar följande även¬ 

tyr som händt honom sjelf. 

En afton då jag var hos Califen förde man til honom en man, 

starkt fängslad med kedjor til händer och fotter. Mamoun befall te 

mig at hafva et vaksamt öga på denna fånge, och andra morgonen 

återföra honom til Palatset. Califen syntes mycket upbragt, och 

frugtan at sjelf ådraga mig hans vrede, förmådde mig til det be¬ 

slutet, at förvara den fångne i min harem, såsom det säkraste och 

otilgängligaste ställe. Jag frågade efter hans fädernesland, och han 

svarade, at han var ifrån Damas, och bodde i samma qvarter som 

den stora moske'en var belägen. Måtte himlen, utropade jag, skän¬ 

ka sina rikaste välsignelser öfver staden Damas, och framför allt 

öfver det qvarter som du säger dig bebo! Ilan ville veta orsaken 

til den ovanliga känsla som lifvade mig, och jag svarade honom, 

at jag hade at tacka en invånare i detta qvarter för mitt lif. 
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Detta väckte lians nyfikenhet och han besvor mig at tilfreds- 
ställa den. För många år tilbaka, fortfor jag,' afsatte Califen Vice- 
Konungen i Lamas. Jag beledsagade den som Mamoun utnämnt 
til h ans efterträdare. I det ögonblick vi togo Ståthållarens Palats 
i besittning, upstod en strid emellan den nya och den gamla Ståt¬ 
hållaren. Den sednare hade upretat soldaterne til upror, och de 
öfverföllo oss. Jag hoppade ut genom et fönster i Palatset, och då 
jag såg mig förföljd af flere mördare, tog jag flykten til ert qvarter. 
Jag såg et hus öppet, livars ägare stod i dörren, och jag bad ho¬ 
nom rädda mitt lif; han förde mig genast in i sina fruntimmers 
boning, och här lefde jag en månad i lugn och öfverflöd. Min värd 
gaf mig en dag den tidningen , at en Caravan skulle afgå til Bag¬ 

dad , och at, om jag hade lust at återse mitt fädernesland, så kunde 
jag begagna mig af detta gynnande tilfälle. Jag var i största för¬ 
lägenhet och vågade ej uptäcka min fattigdom för honom; alldeles 
utan penningar hade jag således måst åtfölja Caravanen til fots; 
men huru stor blef ej min förundran, då man vid afresan öfver- 
lemnade mig en prägtig häst, en mulåsna lastad med lifsmedel, och 
en svart slaf som skulle betjena mig på resan! min värd skänkte 
mig äfven en pung full med penningar, förde mig sjelf til Carava- 
nen och recommenderade mig hos flere af de resande, som voro hans 
vänner. Detta är den välgerning man bevisat mig i er stad, och 
som gör den så dyrbar för mitt minne. Mitt bemödande at ännu 
en gång få återse denna ädelmodige välgörare har hitintils varit 
förgäfves. Jag skulle dö nöjd, om jag blott kunde få betyga honom 
min erkänsla. 

»Din önskan är upfylld , utbrast den fångne med synbar glädje. 
»Jag är densamme som hyste dig i mitt hus; känner du mig ej 
»meia?w Den långa tid som förflutit efter mitt äventyr, och det 
lidande som nu öfverhopade honom, hade förändrat hans ansigte; 
men et nogare betraktande af hans anletsdrag, och flere omstän¬ 
digheter som han erinrade mig, lemnade ej något tvifvel, at han 
var den, som på et så ädelt sätt räddat mig. Jag omfamnade ho¬ 
nom med tårar i ögonen, borttog hans kedjor, och frågade honom 
hvarigenom han ådragit sig Califens vrede. »Nedriga och förakt* 
»liga fiender, svarade han, hafva oskyldigt svärtat nug hos Califen; 

»med allrastörsta bast affordes jag från Lamas, och grymheten 
»sträcktes så långt, at man ej unnade mig den trösten at taga af- 
»sked af min hustru och mina barn. Jag vet ej hvad öde som vän- 
»tai mig; men skulle min dödsdom fullbordas, så besvär jag dig at 
»underrätta mina anhöriga oin denna olycka.«. 

»Nej! du skall inte dö, inföll jag; jag ger dig min försäkran 
»derpå. Du skall återse din slägt, och är fri ifrån detta ögonblick.<« 
Jag hemlade genast åtskilliga stycken af de skönaste sidentyg, bad 
honom öfverlemna dem til sin fru, och tilläde för honom sjelf en 
pung ined tusen Zequiner. »Återvänd, sade jag, til de dyrbara 
»■»föremålen för din Ömhet, hvilka du lemnat i Lamas. Califens 

»'vrede må drabba mig, jag fru g tar den ej, om jag är nog lycklig 
»>at kunna frälsa dig.w — »Hvilket anbud gör du mig, svaiade den 
»fångne, anser du mig tänka så lågt? Huru? i afsigt at undgå dö* 
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»den; tror du at jag i dag vill upoffra et lif som jag fordom rad- 
»dat? Sök at öfvertyga Califen om min oskuld, jag begär ej något 
»annat bevis af din erkänsla. Kan du ej betaga honom sin villfa- 
»relse, så skall jag sjelf öfverlemna honom mitt hufvud.» Jag bad 
honom på det ö’mmaste at fly, men han var obeveklig. Jag under¬ 
lät ej at följande morgonen infinna mig hos Califen. Han var klädd 
i en eldfärgad mantel, et säkert tecken at han var ond. Så snart 
han blef mig varse frågade han efter min fånge, och befallte at 
skarprättaren genast skulle t il kal las.— »Nådige Herre! svarade jag, 
»det har tildragit sig någonting utomordentligt med den fången som 
»du anförtrodde mig; tillåt at jag berättar dig det! « Detta ord 
väckte hans vrede. »Jag svär, sade han, vid min farfaders själ, 
»at du skall dö i den fångnes ställe, om du vågat låta honom 
»undkomma.«. — »Mitt lif och hans äro i din hand, värdes blott 
»höra mig!» — »Tala!» sade han. Jag anförde nu på hvad sätt 
»denna mannen i Damas frälsat mitt lif, at jag af tacksamhet er¬ 
bjudit honom friheten, men at han, af frugtan at utsätta mig för 
någon fara, afslagit mitt anbud. »Nådige Herre! utropade jag, han 
»är ej brottslig! en så ädelmodig man kan ej vara det. Nedrige smä- 
»dare hafva gjort honom misstänkt; han är endast et offer för det 
»grymmaste hat och de svartaste ränkor.» — Califen syntes rörd. 
Denne Furste ägde af naturen en hög själ, och kunde ej afhålla sig 
at beundra främlingens upförande. »Jag förlåter honom, sade Ma- 

•simoun, bringa honom denna goda tidning och för honom hit.» Jag 
kastade mig för Furstens fötter, kysste dem, och tackade honom i 
de lifligaste uttryck som tacksamheten kunde ingifva. Derpå förde 
jag min fånge til Califen. Monarken skänkte honom en hederspels, 
tio hästar, tio kameler, tio mulåsnor, samt fem tusen Zequiner til 
återresans bestridande, och försåg honom med et recommendations- 
bref til Ståthållaren i Damas. 

Pl. 40. 

Mode-Costymer för Damer, 
sedd från tvenne sidor. — Bart hår prydt med blonder, band och 
sköldpadds-kam. Klädning af Gros de Naples med en tyll-pelerine. 
Förkläde af broderad Grenadine med fickor, til formen liknande 
en plånbok eller ridikyl. Bruna skor. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Deleen, i83i. 
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N:o XI. 
iEagaattt 

Konst, Nyheter och Moder. 

November Månad i83i. 

Pl. 41. 

Constantini Triumfbåge i Rom, 

Penna utsigt af Constantini Triumfbåge, och den såkallade Vim 

Iriumphaiis i Rom, har Red. lånat ur Herr Capiten Wetterlings 

samlingar af croquier, til rättfärdigande af sitt omdöme i förra N:o, 

rörande hans landskaps-stil. — Skillnaden emellan en mjuk och lös 

blyertspenna och detta graverings-mane'r (som icke bör förblandas 

med stentryck), hvilket alltid medför någon hårdhet, är visserligen 

synbar, men ickedessmindre igenkänner man på planchen mästarns 

egen hand, och denna raskhet och friskhet i handen, som är Capit. 

Wetterling egen. I alla fall är det egentligen upfattningen och det 

helas intryck som kommit i fråga vid denna Constantini Triumfbåge, 

den prägtigaste, den rikaste och bäst bibehållna af alla som återstå i 

det moderna Rom.— Han byggdes och tilegnades Constantin den store, 

af Senaten och Romerska folket, isynnerhet til minne af segern öfver 

Maxentius. Den består af 3 nrkader prydda med 8 sköna, rafflade 

korintliiska pelare, livaraf 7 äro af gulagtig (jaune aniique) och en til 

en del af hvit marmor, jemte åtskilliga basreliefer, hvilka likväl icke 

ärt» af lika förtjenst, emedan, i brist af skicklige arbetare, dertil 

begagnades qvarlefvormi af en .Trajani triumfbåge. — Dels af äm¬ 

nena , dels af stilen, igenkänner man et äldre tidehvarfs arbeten i 

colonnerne, i en del af taklisten (entablemenl), i de 8 fyrkantiga 

basrelieferne, i de 8 runda basreliefer på facaden, och i de båda 

stora fyrkantiga å begge sidor af år 98 e. Chr. f.; det öfriga til hör 

Constantini tidehvarf af år 3o6. Sju af de fångne Konungars bild¬ 

stoder äro af violett marmor, och tagne af Trajani triumfbåge: den 

J!tionde Årgången. L 
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i hvit marmor, är et modernt arbete från Clemens XU:s tid (17^0), 

som restaurerade denna triumfbåge. 

Genom denna blandning af äldre och sednare tiders arbeten, 

förekommer på densamma olika stil; så til ex. kunna de begge 

,* basreliefer man ser under den stora arkaden hänföras til et tid¬ 

skifte emellan Trajani och Constantini. På facaden emot Colise'en 

hänvisar den ena basreliefen på Trajani intåg i Rom; den andra 

på den af honom restaurerade Via Appia; den tredje på en utdel¬ 

ning af lifsmedel; och den fjerde på Parthomasiris, Konung i Ar- 

menien, som af Trajanus blef stött ifrån thronen. Tvenne fyrkan¬ 

tiga basreliefer hänvisa på Trajani bataljer och segern som han 

vann öfver Decebalus, Dacernes Konung, likasom de fyra basreliefer 

på andra sidan, alla äro til Trajani ära. De 8 runda basreliefer 

på de små arkaderne föreställa åtskilliga jagt-stvcken och offer åt 

Apollo, Mars, Sylvanus och Diana, alla af samma Kejsare. 

Det var först 1804, som denna Triumfbåge blef af Pius VII 

helt och hållen blottad, utgräfven och til grunden rensad; somlige 

påstå likväl, at ISTapole'on egentligen var den som hade föranstaltat 

derom. 

Pl. 42. 

Resan til evi g h et en. 

Teckning af Grandville. 

O ti förra Årgångens c^:de Häfte PI. 34 lemnade vi en teckning i 

samma ämne af Grandville; der var det likväl egentligen en drin¬ 

kare som öfverraskades af döden , och sålunda något hals öfver 

hufvud kom at göra resan til evigheten; här deremot har tecknarn 

velat visa, huru ofta man sjelf påskyndar tidpunkten för denna färd, 

genom öfvermåttet af njutningen i en annan gren af menskliga lif- 

vets ofullkomligheter. — De begge unga Herrarne tyckas nyss hafva 

Jemnat några skönheter för at genast ånyo öfverlemna sig åt en 

annan, och under en sådan fortsatt vexling af föremål ana de icke, 

at de slutligen, bakom den unga vackra masken, råka döden i dess 
/ 

skröpliga gestalt. — H vilken lärorik moral ligger icke här til grund 

för den humoristiska framställningen! At hvilken tecknarn, genom 
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de begge flädermössen som kringsvärfva horisonten, gifvit den be¬ 

tydelsefulla hänvisningen: at slika njutningar i nöjets famn höljas 

vanligen af nattens skuggor. 

De politiserande Fruntimmernas försvar. 
Imitation tfter Fransyskan. 

Om nfgon gång vi tala politik. 

Ar mannen strax tilreds at klandra; 

Men, mina Herrar, er critik 

Ar ganska härd, som många andra, 

At Ni i saken ej har rätt, 

Skall jag bevisa er helt lätt. 

Vi älska er; jag medger det så gerna; 

Vi dela allt med er, så ljuf som sorglig lott. 

Skall ödet, hjertat då, sympathisera blott. 

Och kan ej samma smak få råda i vår hjarna? 

Då alla dar man Jer och hör 

Ert nit at landets väl försvara. 

Kan det som är förtjenst hos er. 

Hos oss et fel, en dårskap vara? 

Ni talar inför oss ej blott det glada, qvicka. 

Och jollrets, skämtets fina digt. 

Ni ordnar Statens väl och embetsmannapligt; 

Få vi ej nämna dem med samma tilförsigt ? 

Och äro vi då barn man bör på dörren skicka 

När något talas utaf vigt? 

Då mannens hjerta ädelt lågar 

Af omsorg för sin fosterbygd , 

Det vore til och med för honom sjelf en blygd 

Om hustrun saknar denna dygd. 

Och med förundrans dumhet frågar 

Om landets läge, allmän lag, 

Och Riksdagsval och stats*anslag. 

Hon kan omöjligt liknöjd vara 

För det hon alla dagar hör. 

Och måste utomdess uti sin klädsel spara 

Hvad hon til staten skatta bör. 
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Skall qvinnan kanslolöst förglömma 

De fasor krigets åska röt? 

Och får ej modershjertat ömma 

Nar sonen slits ur hennes sköt? 

Då Tidningsbladen annonsera 

Om stridens utgång, krigarns lott. 

Är det då Mode-Jurnalen blott 

Som hon h2r tilstånd at studera? 

Ni medger sjelf at qvinnans lif 

Ar högst enformigt af naturen; 

Nå neka oss då ej det lilla tidsfördrif, 

At något känna conjuncturen 

Och följs med vårt tidehvarf, 

Nar väldet är och blir ändå ert säkra arf. 

J karlar dömmen j,u om lek och dans och sång. 

Om toilette och moder och slikt mera, 

Då kunna äfven vi få dömma någon gång 

Öm dem som land och verld regera. 

De t är ändå i grund för at behaga er. 

Som vi med dylikt oss befatta; 

Vi i ert sällskap skulle skatta 

Helt andra ämnen mycket mer. 

Ja, vänskap, kärlek intressera 

Hos oss långt mer än politikens stråt ; 

Men bättre är politisera 

Än alltid lefva skilda år, 

Vi lyda ju i allt er vilja; 

För at bebaga er vi trotsa allt besvär; 

Sägl hvarför skulle vi då skilja 

Intresset ifrån ert i det som vigtigt är? 

Nå! låt oss då i denna saken 

Få sagta orda et förfluget ord ibland, 

Det skadar ju på intet vis vårt land. 

Men vill Ni rent utaf betaga oss den smaken , 

Så tala ibland oss om andra ämnen då. 

Och döm oss ej at ensamt höra på. 

♦ 

a. 

En Sä 
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Sultan Mahmud ILs Namn-chiffer. 

Sedan Turkiska Kejsarn numera hunnit til en så hög grad af eu¬ 

ropeisk uplysning, at han äfvcn instiftat et slags Riddare-Orden, 

vederbörligen fördelt i fyra klasser, med sina distinclioner för olika 

fortjenster, hvarigenom de trogne Musulmäntiens bröst hädanefter 

någorlunda kunna mäta sig med andra Nationers stjernbeströdda 

individers, torde det roa våra läsare at se Sultan Mahmuds Namn¬ 

chiffer (Tugra), som finnes på den ena sidan af Ordens-tecknet, 

hvilket består af en guldmedalj infattad i briljanter, och omkring 

ofvannämnde Namn-chiffer omskriften: Fisc/iani Ifcichar (dre- 

teclien). Denna den första gradens deeoration bäres i en guldkedja, 

som med et rikt orneradt spänne är fastad vid en knapp af bril¬ 

janter. Tecknet för de andra klasserne är detsamma, endast mer 

eller mindre rikt infattadt , och för den lägsta blott sjelfva medal¬ 

jen utan all infattning, men fästad vid en demanlknapp. 

Alla fnilmagter, befallningar och Pass utfärdas med Sultans 

namn-chiffer inunder. När Sultan sjelf underskrifver et dylikt do- 

euraent, så kallas det en Chat- eller Hatti-Scherif; men om det 

endast undertecknas af Storviziren eller en annan högre Embets- 

man , kallas det en Firman. Stor-Cancelleren eller Nitschandjy- 

EJfendy har sig isynnerhet updragit at trycka den konstigt målade 

namn-chiffern under expedilionerne. 

Den nu regerande Turkiske Stor-Sultan Mahmud TI är född 

den 20 Juli 1785, och besteg thronen den 28 Juni 1808. Hans son, 

th ronföljaren Abdulmcdschid, är född den 20 April 1823. 

Lord By rons lefverne; 

i sammandrag, efter Fru Louise Sw.—Belloc. 

George Gordon Byron föddes i Skottland <)) den 22 Jan. 1788, på 

et gods tilhörigt hans mor, 3o mil ifrån Aberdeen. Redan tidigt 

*) Thomas Moore , som i sin Lord Byrons lefverne stödjer sig pj egenhändiga 

bref, såväl til honom sjelf som til hans ännu lefvande samtida, och således för- 

tjenar mera trovärdighet än Fru Belloc, säger: vid Holles-Street i London; men 

at modern omkring 1790 flyttade til Aberdeen i Skottland. 
Utgifvorens Anmärk. 
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tilkännagaf han en eldig karakter och hastigt utvecklande af talan» 

ger. Han var halt och af en spenslig kroppsbyggnad. Hans far, 

fläckad af åtskilliga laster, förstörde sin hustrus hela förmögenhet, 

samt öfvergaf henne och barn (Lord Byron hade äfven en half- 

syster), för at i Frankrike undvika sina Creditorers förföljelser. — 

Den unga Gordon (han hade förkärlek för detta möderne-namn) 

utgjorde sin mors enda tröst, och upfostrades med en til svaghet 

gränsande eftergifvenhet. Han tvangs icke til några studier, fick 

dagen igenom springa i skogarne och klättra på bergen, hvilket, i 

en af de mest landlligt vilda trakter af Skottland, upväckte hos 

honom denna kärlek för Naturen, den han ständigt bibehöll, och 

som sedermera så ofta skänkte honom mildring i olyckan eller mot¬ 

gången. Här var det äfven som han först gjorde bekantskap med 

Mary Chaworth °), i hvilken han, ehuru ännu barn, blef kär, så 

at han nästan aldrig lemnade henne. Vid 9 års ålder kom han i 

en Skola i Aberdeen, der han, oakladt sin svaga helsas ti Istånd, 

älskade våldsamma kroppsöfningar. Han var djerf ryttare, roade 

sig mycket med fiske, gaf sig ofta ensam ut i en båt, samm långa 

stycken , och var i allmänhet öfverdådig. Vid 10 års ålder erhöll 

han, genom en grand-Onkels död, en omätlig förmögenhet, jemte 

dennes namn, Lord Byron, och förflyttades til Skolan i Ilarrow *) **), 

der han förblef i 6 år, hvarefter han inträdde i Treenighets-Skolan 

i Cambridge. 

Lord Byron var 19 år när han emottog sin stora possession 

Hewstead-Abbey i Nottinghamshire ®00), et gammalt Göthiskt Slott 

på det kostbaraste inredt, och här utgaf han sitt första arbete: 

Lediga stunder, hvilket blef hårdt och bittert reeenscradt i Edin- 

burg Review, hvarpå han svarade med styrka och et upblossande 

snillets öfverlägsenhet. — Vid samma tid återsåg han första före¬ 

målet för sin kärlek, Miss Chaworth , med hvilken han, ehuru hon 

var några år äldre, önskade en förening; men hon var icke mera 

*) Detta är et misstag af författarinnan, ocli en förblandning af namn, ty perso¬ 

nen hette Mary Duff, och det var först flera år efteråt som Byron blef kär i 

Mary Chaworth. Utg. Anm. 

**) Th. Moore säger: Modern flyttade 1798 til Newstead-Abbey; 1799 til London, 

der den unge Byron sattes i en privat Skola, och 1801 i en Skola i Harrovv. 

**') För at iordningställa sina förstörda peuninge-affärer, sålde han 1814 detta gods 

för 140,000 Pund Sterling. 
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fri, utan liade redan skänkt sitt hjerta åt en annan Frukten 

af detta afslag, som kostade mycket på honom, var tiläventyrs or¬ 

saken at han for til London och öfverlemnade sig der åt en högst 

utsväfvande lefnad 00), hvarefter han återvände til sitt åldriga Slott, 

der han inneslöt sig, och lilbragle tiden nästan ensam, i sällskap 

med et par Amerikanska hundar, af hvilka han åt den ena reste 

et monument af h v i t marmor, med en inskrift, som redan gaf til — 

känna et visst menniskoförakt, hvilket sedermera ofta blef föremålet 

för hans lyra. — Kommen til myndiga år, gjorde han en resa ge¬ 

nom Portugal, Spanien och Grekland, samt derifrån sjövägen til 

Constantinopel, och återvände efter tvenne år til fäderneslandet, 

der han utgaf de begge första sångerna af sin Childe-Harold, och 

tid efter annan flera af sina arbeten. Det upseende dessa väckte, 

jemte Byrons personlighet och föraktet för all fåfänga och företrä¬ 

den, hvartil han genom sin födsel, såsom ställd på Engelska Aris¬ 

tokratiens högsta spets, tycktes vara berättigad, ådrogo honom all¬ 

mänhetens nyfikenhet och stundom tadel.— Bland dem som skrift¬ 

ligen , äfven på vers, klandrat mera hans personlighet än hans poesi, 

var Miss Milbanlt, om h vilken det äfven berättades, at hon ansåg 

Byron för et vidunder. Detta yttrande väckte hans fålänga, och 

som han fann mycken qvickhet i hennes vers, beslöt han göra hen¬ 

nes bekantskap. Miss Milbanks nyfikenhet segrade på hennes mot¬ 

vilja, och hon samtyckte at lära känna honom. Utan at vara skön, 

var hon angenäm i umgänget, och hennes förstånd fängslade Byron, 

som å sin sida icke underlät göra sitt til at behaga henne, hvilket 

slutade med en häftig kärlek å ömse sidor. T början af Dec. må¬ 

nad i8i4 begärde han hennes hand och d. 2 Jan. i8(5 voro 

de gifta, vid hvilket tilfälle han, för at göra sin svärmor til viljes, 

antog hennes familje-namn och kallade sig sedermera Noél Byron. 

— Detta giftermål väckte allas förundran, å ena sidan Lord Byrons 

*) Är äfven en orimlighet, ty Mary Chaworlh var redan gift när Byroo blott var 

i5 år gammal. 

*•) Hela denna supposition är falsk. Lord Byrons eldiga snille, bans upfostratj 

och lycke för ytterligheter, göra det lätt begripligt, at han til sina utsväfningar 

icke behölde låna skä'et af en olycklig kärlek 

***) 1 h. Moore, enligt et bref från L Byron til honom, påstår af det var i Se/>- 

tember, och et raisonneradt giftermål, samt at Byron kort iörut friat til en annan 

person , af hvilkeu han fiek korgen. 
Utg. Anm. 
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ungdom och lättsinnighet, som vid 27 års ålder försakade den oaf* 

hängighet han tycktes så mycket värdera; å andra sidan Miss Mil¬ 

bank och hennes fars stränga religiositet, som cifvergick til purita- 

nism, jemte den beskyllning som gjordes henne, at vara högdragen 

och misstänksam. Efter bröllopet, som firades i Seaham, i Gref- 

skapet Durham, återvände de nygifta til London, der Lord Byron 

utgaf åtskilliga poetiska arbeten. Han gick sällan i sällskaper, och 

visade sig der aldrig utan med sin hustru. Man kände ganska litet 

af deras husliga förhållanden. Lady Byron hade hos sig en gammal 

husmamsell, den hon ansåg för sin vän och bemötte med mycken 

aktning. Antingen nu Lord Byron tröttnade vid denna tredje 

persons eviga närvaro, eller såg med ledsnad det inflytande som 

en främmande utöfvade i hans hus, tycks det at denna persons 

högmod deraf högeligen sårades. Detta är åtminstone det enda 

molif til det gränslösa hat hon sedermera visade honom. Hon, som 

allrabäst kände Lady Byrons karakter, förstod i rättan tid sätta allt 

i rörelse for at upväcka svartsjuka och förgifta Byrons husliga lycka. 

Hon svärtade honom genom falska berättelser, och förstorade de 

oförrätter hva 1 tiI han tiläventyrs kunde vara saker. Retligheten 

hos honom medgaf icke at med lugn fördraga orättvisa förebråelser: 

den uprigtiga kärlek han hvste för sin hustru fördubblade hans 

vrede emot denna Megära, hvars inflytande var så olycksbringande 

för hans lugn. Han beklagade sig deröfver; hon erfor det och svor 

at hämnas. Tilfället der ti I erbjöd sig snart. 

Fortsättn. en annan gång. 

Pl. 44. 
Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

amens Coilym. Hatt (Capot) af hvilt sidentyg. Klädning af 

randigt sidentyg med en uddig pelerine. Halskrage af hvit nettelduk 
med en grön shawlelt olVanpå. Klippingshandskar och svarta kängor. 

Herms Costym. Randig halsduk, brokigt blommerad vest, 
brun hon jour-rock med svart sammetskrage, och framstycken på 
rockskörten fodrade med ljusare brunt siden. Grå Casimirs-Panta- 
longer til stöflar. Gula handskar. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos Carl Delben, i85i. 
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N:o XII. 

iHagastit 
för Konst, Nyheter och Moder. 

December Månad i83i. 

pi. 45. 

Etuder a t rita djur. 
• • 

Andamålét med dessa Elnder är ingalunda at leinna en föreskrift 

af et utförd t maner, utan tvertom , hafva vi endast velat meddela 

et lätt sätt at esquissera, och visa, huru man med några drag up- 

faltar karakteien, ställningen och åtbörderne af djur, för at efteråt 

mera utförligt bearbeta sitt utkast; och i sådant afseende torde de 

närlagda onekligen upfylla ändamålet. 

PI. 46- 
Atskillige moderna möbler. 

N:o 1. Et Divans-bord upburit af svanor. 

— 2 och 3. Tvenne Länstolar. 

— 4* Et Fruntimmers-sybord med spegel i locket. 

Lord Byrons lefverne, efter Fru Belloc. 
Slut från föregående N:o. 

Pord Byron hade blifvit utnämnd til Ledamot i Comite'n af Drury- 

Lanes theater. Denna befattning föranledde beständiga relationer 

med aklörerne och aktriserna. Lady Byron , Öfverlemnande sig at 

sin falska förtrogna, ansåg dessa relationer endast som en skenfa- 

Au onde Argången. M 
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ger förevändning at derunder dölja någon intrig, men nämnde ieke 

något för sin man om sina misstankar, fast lion behandlade honom 

stolt och med förakt. 

Vid slutet af 1815 fick Lady Byron en dotter som utgjorde fa¬ 

derns stora glädje; han älskade barn i allmänhet och ti 1 bra g te ofta 

hela timmar vid sin kära Adas vagga. — Ungefär vid denna tiden 

kom en dag den vackra Mistriss Mardyn, som då var medlem af 

Drury-Lanes theater, til honom, för at tala i angelägenheter. Bv- 

ron satt och skref i sitt bibliothek och betjenten bad Aktrisen stiga 

in. Emediertid upkom en förfärlig aska med et sådant hällregn , 

at hon, som kommit til fots, skickade efter en hyrvagn. Ingen 

hyrvagn kunde erhållas; Lord Byron befallte at hans vagn skulle 

förespännas och föra hem Miss Mardyn. Lady Byron, genom sin 

Argus underrättad om Aktrisens närvaro, glömde sin värdighet til 

den grad, at hon förbjöd kusken lyda sin herres befallning. Hon 

skickade betjenten tilbaka med det svar, at Lordens vagn redan 

var utlånt. Upbragt af en motsägelse hvartil han begrep motivet, 

svarade Byron med häftighet: »i den• händelsen , låt genast spänna 

före min hustrus vagn.w Denna befallning bief lika litet efterkom¬ 

men som den föregående. Lady Byron svarade betjenten: »säg My- 

Jord, at Miss Mardyn aldrig kommer at åka i min vagn.v Obillig¬ 

heten af et sådant förfarande, förtöl nade Lord Byron; han vände 

sig til Miss Mardyn och bad henne göra honom den äran at stanna 

qvar til middagen då lian icke kunde föra henne hem. 

Han gaf henne armen til matsalen , der Lady Byron förut in¬ 

funnit sig, och presenterade Miss Mardyn för sin hustru. I stället 

at bemöta henne med artighet, drog Lady Byron sig några steg 

tilbaka, yttrade sig med det bittraste skämt öfver ändamålet med 

Miss Mardyns besök och öfver hennes conduite; hvarefter hon gick 

sin väg. Lord Byron , för mycket uprelad at kunna återhålla sin 

harm , följde henne under yttrande af sådana yttryck dem högmo¬ 

det aldrig förlåter. Han slog med häftighet igen dörren efter henne. 

Efter några ögonblick inträdde Lady Byron åter i salen; hennes 

åtbörd var lugn och studerad. » Jag lemnar Er för alltid, sade 

hon til honom ,♦ jag vill icke mera lefva lilsammans med en sådan 

menniska.w Dessa voro de sista ord som Byron höide af sin hustru: 

han såg henne vid detta tilfalle för sista gången. Hon satte sig i 

den vagn, som til följe af en förnyad beiållning från Lord Byron 
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blifvit förespänd för Miss Mardyns räkning, ooh flydde på detla sätt 

ur sitt hus, begaf sig til sin far, lemnande sin man i största för¬ 

virring och Miss Mardyn, en oskyldig orsak til denna oenighet, nä¬ 

stan afdånad. 9) 

Upseendet som denna tildragelse gjorde i London, åstadkom 

tvenne partier, et för, et större emot Lord Byron, och Miss Mardyn 

blef första gången hon åter upträdde på scenen uthvisslad af pu¬ 

bliken. Hon bibehöll likväl sin fattning och förklarade, sedan 

bullret och oväsendet sagtat sig: at hon vore alldeles oskyldig til 

de beskyllningar man gjorde henne; at hon vädjade til Engelska 

nationens rättvisa, och at et värnlöst fruntimmer icke borde ohörd 

blifva dömdt. Denna förklaring gjorde et magiskt intryck på åhö- 

rarne, man applauderade med häftighet, och från detta ögonblick 

ansågs Miss Mardyns oskuld rättfärdigad. 

Man var icke lika billig emot Lord Byron. Han hade aldrig 

dolt sina fel , kanske ofta sjelf liksom med skryt framdragit sin 

lättsinnighet — man envisades at tro honom felagtig. Han gjordes 

til åtlöje i Hofvets och stadens sällskapskretsar, blef sorgsen, knar. 

rig och förlorade hela sin liflighet samt fattade det beslut at lemna 

England, för at aldrig mera återvända. — Ehuru hans högmod icke 

medgaf at lian sjelf gjorde första steget til en förlikning, tillät han 

likväl at hans vänner försökte tilvägabringa den; men Lady Byron 

blef obeveklig. Kort dereftcr skref han det rygtbara afshedet: 

Fare thee well! and if for ever, 
Still for ever, fare thee well. <5tc. &c. 

•) Thomas Moore berättar om Byrons skiljsmässa följande: — Lady Byron hadö 

vid slutet af Januari (1816) rest ifrån London för at helsa på sin far i Grefska- 

pet Leicester, der Lord Byron skulle möta henne. Makarne skiljdes som de bä¬ 

sta vänner, under vågen skref hon et gladt och tilgifvet bref, och knappt var 

hon framkommen til Kirkby Mallory, då hennes far genom et bref underrättade 

Lord Byron at hans dotter aldrig mera skulle återvända til honom. Kär detta 

olörväntade slag träffade honom , var hans penninge-förlägenhet, som under å- 

rets lopp ökt sig betydligen, kommen til sin höjd; 8 til 9 utmätningar hade ägt 

rum i hans hus, och, för at betjena mig af hans eget uttryck, i et ögonblick 

då han »satt ensam vid sin brasa (loyer) och med sina sönderbrutna husgudar om¬ 

kring sig- bragte man honom den oförklarliga underrättelsen , at hans hustru , 

som på det ömmaste tagit afsked af honom, hade skil jr sig för evigt ifrån ho¬ 

nom. -I et bref d 99 Febr. til Th. Moore säger Byron: »en Mistris C ** * 

(et slags husmamsell och Lady Noels spion^ i sina yngre dagar tvätterska , an¬ 

ses af väl underrättad! folk för den dolda orsaken til våra sista husliga tvister.» 
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I saknad af en god öfversättning af det!a allmänt crkändt mä¬ 

sterliga stycke, torde vara läsarinnor ieke ogerna här återfinna det 

bekanta afsked af en Svensk skald, i en dylik belägenhet, h v il ket 

med det Engelska liar et skönt syskonstycke och i det närmaste ut¬ 

trycker samma känslor, jemväl med den likheten i bådas ställning, 

at hafva blott en enda dotter. 

Farväl Sophie! vi se hvarannan åter, 

Fast aldrig, aldrig mera här. 

Men i en verld der ögat aldrig gråter. 

Der hjertat aldrig hatar, blott förlåter, 

O! låt mig hoppas at få se dig der. 

I denna lugna, säkra sista hamnen. 

Der alla lifvets seglare gå in , 

Der skall min Mllla, tryckt i fadersfamnen. 

Vid ljudet af de väl bekanta namnen 

af far och mor, Sophie! bli åter min. 

Farväl Sophie! jag tyst och tåligt tömmer 

Den bittra kalk, som du har fyllt åt mig; 

Du hatar mig, jag älskar och jag glömmer ; 

Men evigt rättvis god är Han som dömmer 

En dag, Sophie, emellan mig och dig. 

Farväl Sophie! de skynda snart de tider 

Då jag blir åter kall och lugn och fri. 

Då detta hjerta icke mera lider, 

Ej klappar, blöder, hoppas, önskar, svider. 

Men kanske kommer då din tour , Sophie. 

Farväl Sophie! var god emot vår Milla , 

Glöm gerna mig, men henne aldrig glöm. 

O! straffa ej den menlösa, den lilla 

För faderns skull, som kanske gjorde illa. 

Hon var vår flydda sällhets sköna dröm. 

Farväl Sophie! jag dessa rader tecknar 

Med darrande och öfvergifven hand; 

Mitt hjerta mattas och min styrka veknar. 

Jag grå ter, brinner, fryser, rodnar, bleknar. 

Farväl Sophie! nu slits vårt sista band. 



rr 

Lord Byron lemnade England, uppehöll sig en tid i Schweiz 

och valde sedan Italien til sin vistelseort, der han 1816 utsug Mi¬ 

lano til bostad. Här umgicks han med åtskilliga Italienska lärde, 

gick ofta på spektaklet och gjorde långa promenader til häst, men 

han var dyster och melankolisk. Från Milano begaf han sig til 

Venedig der han lefde mycket indraget, tils han bosatte sig i Ra- 

venua, hvarest han förblef i nära trcnne år, under hvilken tid han 

utmärkte sig genom mångfaldiga drag af adel mod och stor frikostig¬ 

het. Om hösten 1821 lemnade han Ravenna, för at begifva sig til 

Pisa. Det var här han fick underrättelsen om sin svärmors, Lady 

JNToels död och anlade tillika med hela sin beljening sorg efter henne. 

Härifråu skref han til sin hustru i de mest bevekande yttryck, ytt¬ 

rade sin önskan at närma sig til henne och talade med största öm* 

liet om sin dotter. Under afvaktan af et svar lefde han inneslu¬ 

ten och orolig inom sig, men efter et nekande svars ankomst, åler- 

tog han sitt förra lefnadssätt. I October 1822 flyttade han , (för¬ 

anledd dertil dels af et obehagligt upträde hvaruti han hlef inveck¬ 

lad, dels genom sin vän Poeten HyssUe Shelleys tragiska slut i me- 

delhafvets böljor,) til Genua, eller rättare, en half mil derifrån i 

et landlligt hus af en högst pittoresk belägenhet på en höjd, hvar- 

ifrån man har en förträfflig utsigt. Han förde här et stillasittande 

lif, hlef mycket hushållsagtig, til och med snål, h vi i ket af hans 

vänner likväl uttyddes såsom et molif at spara, för at framdeles 

dermed bistå Grekerne. Den af honom länge begrundade plan at 

personligen och med upoffrande af sin förmögenhet deltaga til Grek¬ 

lands befriande sattes ändlligen i verket i Augusti i8a3, då han em- 

barkerade i Livorno på et enkom dertil hyrdt Engelskt fartyg och 

ankrade utanför Kephalonia, hvarest han erbjöd Grekiska rege¬ 

ringen 1000 dollars i månaden samt utrustandet och provianteran- 

det af 4o Sulioter, hvilket allt skulle skickas til Missolonghis hjelp. 

Han landsteg der , införlifvade sig med Grekernas angelägenheter 

och lemnade detn tid efter annan 400j°00 piaster, utom 4 til 5ooo 

Louisdorer för Missolonghis garnison. — I December månad samma 

år beslöt han at sjelf bege sig til Missolonghi och embarkerade i 

Argostoli; men icke långt från Zante öfverlöllos hans begge fartyg 

af en Turkisk fregatt, som bemägtigade sig det ena på hvilket be- 

funno sig Grefve Gamba, Lordens betjening och hästar jemte 8000 

^dollars i penningar; men lian sjelf undkom med det andra fartyget. 



Efter några dagars uppehåll och under äventyr at lida skeppsbrott, 

anlände han til Missolonghi, hvarest han högtidligen emottogs. Här 

träffade han Grefve Gamba, sina hästar och betjening, hvilka blif- 

vit frigifna af Yousouf-pascha, hvartil isynnerhet den händelsen 

bidragit, at den Turkiske Befälhafvaren på fregatten hade igenkänt 

i den Grekiska befälhafvaren på det tagna fartyget, en man som 

i5 år förut räddat Turkens lif, och som i enlighet med et gjordt 

löfte och af erkänsla utverkade de fångtias fi igifvelse, hvilket å Lord 

Byrons sida besvarades genom återsändandet af 4 Turkiska fångar, 

rikt begåfvade och utrustade. Under sitt vistande i Missolonghi 

har Lord Byron sedermera tid efter annan varit orsaken til 4° Tur¬ 

kiska fångars återskickande på samma sätt til Patras. — Lord By¬ 

ron tog 5oo Sulioter i sin sold, med hvilka han, jemle en annan 

styrka , var utsedd at leda operationerne af Lepontos belägring, 

lfrigt sysslosatt med dessa tilredelser i början af »824, hade han 

redan i Februari månad stundom känningar af häftiga nerfslag, och 

sedan han den 9 April, efter at hafva blifvit genomblött af et oup- 

hörligt regn, underlåtit at ömsa kläder, kände han om natten starka 

frossbrytningar. Under en beständigt tillagande feber, åtföljd af en 

stark yrsel och de sista il\ timmar af en fullkomlig lethargie, dog 

han om afton Påskdagen d. 19 April 1824. De sista ord som sväf- 

vade på hans läppar voro Ada (hans dotter) och Grekland. — 

Lord Byrons död upväckte en allmän bestörtning, icke blott i Misso¬ 

longhi utan i hela Grekland; folket gret och klagade och Auto- 

riteterne hedrade den med alla yttre bevis af en förlust, oersättlig 

för det nyfödda Hellas, samt anlade 21 dagars sorg. -- 

VirkmÖnster i Etrurisk stil. 
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• Pl. 48. 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig. i. Sedd från tvenne sidor. Bart hår prydt med band af Herr 

Croizats upfinning. Slät neltelduks-klädning med blått skärp 

och blå bandrosor på ärmarna. Svarta skor. 

Fig. 2. Bart hår prydt med blommor och ax, af Hr Croizats up¬ 

finning. Klädning af silkes-nettelduk, garnerad med en ranka 

af ax. Hvita handskar och skor. 

Fig. 3. Bart hår prydt med blommor, af Hr Narcisses upfinning. 

Klädning af slätt krusflor (crépe lisse) garnerad med band 

och en blomsterbukett. — Desse begge sistnämnde costymer 

äro ock ganska användbara til Dans. 

;000- 

ANMÄLAN. 
Denna Månadsskrift kommer äfven at utgifvas nästkommande 

år efter samma plan och til samma pris som de föregående åren. 

Hela Årgången på iegal-velin-papper kostar 8 B:dr, och på //o/- 

ländsht rrgal- 6 B:dr B:co. — Prenumeration emottages i Lands¬ 

orten på alla Vost-Conlor och i Stockholm på det ställe som ge¬ 

nom Dagligt Allehanda skall blifva tilkänuagifvet. 

INNEHÅLL af ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. 

Pl. I. A rnalia , Kejsarinnan af Brasilien . . , . . 

■— 2. Det förflutna och det tilkommande . . . . 

Den vansinniges klagan ... . • . 
— 5 Diorama. — Färgernas harmoni • . . . . 

—- 4- Mode-Costymer från Paris och Moskau . . 
— 5. Ludvig Philip I Fransmännens Konung , . . 

— 65c 7. Un grand homme; Un homme grand . . . 

Barnet och Sjömannen — Färgernas harmoni. 

— 8. Mode-Costymer från Paris ...... 
Supplement Blad; Namn - Lexikon, slut från 1850. 

— 9 Markisinnan af Londonderry ...... 

— Jo. Den föga båtande försigtigheten . 

Til Fröken A O. C. S. — Napoleon och Josephina. 

It En blick på grafven. ....... 

1a. Mode-Costymer för Damer ...... 

Sid. 
I. 
3. 
5. 
8. 
9- 

ja. 

16. 

17. 
18- 

25. 

24. 
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Pl. 13. Henrik Eroughatn . ..Sid 25. 
— 14. Gustaf Wasa anländer med sin här ti! Brunkeberg . . . . ■ 26. 

Stjernnatten. — Bref ifråii Josephine til Napoleon. 
— i5. Rese-äventyr....»,» 50. 

Enkorna i Georgien. 
— 16. Mode-Costymer för Damer och Herrar . . . . . . ■ 5a. 
— 17. Madame Malibran.. 33. 
—- 18- Sällskaps-musik........ 54. 

Den tankspridde Banditen. 
— 19. Virkmönster til en Tippo Saib.» 3g. 
— 20. Mode-Costymer för Damer ... 40. 
— 21. Eric Hagström » 41. 
— 23. Akta dig!.. . » 43. 

„ Suckar i fjerran. — Napoleon på et annat sätt. 
— »3. Atskdlige Fruntimmers - Coiffyrer och Hattar.  47. 
— 24. Mode-Costymer lör Herrar och Jockeyer.  48. 
•— 25. Kappridningen ..  49. 
— 26. Rese-äventyr.»51. 
— 27. Diligence-inrättningen . . ....... . » 5a. 
— 28. Mode-Costymer för Fruntimmer och Barn.• 56. 
— ag. Frithiofs återkomst.» 57. 
— 5o. Agta Aristokrati....» 60. 

Stegen. 
3i. Sy-mönster.  64. 

— 3a. Mode-Costymer för Damer ......... » C4. 
— 53. Claes Fleming.  65. 
— 34. Fattigdom, Skrymteri, Snikenhet.* 67. 

Hvad jag ville vara. 
— 35. Dagg- eller Regnbads-apparat.. C9. 

Den nya uplagan af Frilbiofs Saga. 
— 36. Mode - Costymer för Damer och Herrar ....... 72. 
— 37. Leopold I. Konung af Belgien ... . » 73. 
— 38- Croquier af W'etterling.. » 74. 

Is-växten. 
— 59, Handieckning af Bardon ........... 76. 

Gästfrihet och Erkänsla. 
—- 4°- Mode-Costymer för Damer.. 80. 
— 41- Constantini Triumfbåge i Rom ... 81. 
— 42. Resan til evigheten.. . » ga. 

De politiserande Fruntimmernas försvar. 
—■ 43* <*) Fn modern Säng. b) Sultan Mahmuds Namnchiffer ...» S5. 

Lord Byrons leiverne, i sammandrag efter Fru Belloc. 
— 44. Mode-Costymer för Damer och Herrar ... ...» 88. 
—> 45- £tuder at rita djur ... ... 8g. 
— 46. Atskillige moderna möbler.. 89. 

Lord Byrons lefverne; slut. 
— 47* Virkmönster i Etrurisk stil ..... . . . . » 94. 

48. Mode-Costymer för Damer.. 95. 

Fiat t else: 

lig, ty i ställe för 60 bör den vara 58- 
— 6t — 5g. 
— 6a — 60. 
— 63 — 61. 
— 64 — 62. 
— 65 — 65. 
— 65 — 64. 

STOCKHOLM, 
Tryckt hos C a hl Deleen, i85r. 
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