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Pl. i. 

James Thomson. 

n Red. i den föregående Årgången lemnat porträtter af stora 

skalder, prydda med infattning af löfverk och smärre bilder som 

alludera på personens lefnadshändelser, såsom en Italiensk skald, 

Fetrarcdj och en namnkunnig fransk, Pierre Corneillej — tyckas 

våra prenumeranter äfven hafva billiga anspråk at få porträttet af 

en stor Er.gelsk skald, och vi äro i tilfälle at kunna upfylla dessa 

fordringar genom meddelandet af James Thomson», denne beröm¬ 

de Årstidernas författare, i samma stil orneradt fast olika i an¬ 

ordningen med de föregående. Til venster är en utsigt af Kelso- 

klostei ; til höger en utsigt af Jedburghs-kloster, och nederst en 

utsigt of Themsen sedd från Richmond-Hill, — allt ställen der 

skalden ofta och länge uphållit sig. 

Omgifningen i hvilken Thomson först såg dagsljuset, i h v i 1— 

ken han lefde och dog, stod uti harmonisk sammanklang med 

lians arbeten, ägde samma mårgfaldighet och storhet »amt bidrog 

genom Sagorna och historiska tildragelser som slöto sig intil dem, 

al lifva hans skalde-snille. Ifrån den sköna ländtliga trakt i Skott¬ 

land, omgifven af taliika kullar, tloder och skogsparker j grefska- 

pet Iloxburgh, der han föddes i Ednam <1. ii September 1700, 

ocli tilbrngle sina unga år uti skolan i Jedburgh , — kom han til 

Edinburg at på dervarande högskola studera thcologi. Sina ledi¬ 

ga stunder tilbragte han med vandringar i denna nordliga hnfvud- 

stads vackra nejder. Efter tvenne års vistande derstädes dog hans 
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far, en prestman, och modren flvltade med de öfriga barnen äf- 

ven til Edinburg. Det var här Thomson först upfottade ideen til 

hans Skaldestycke Arstiderne och utgaf sitt fö'rsta försök i et skal¬ 

destycke öfver Landtlefnaden; men det tilvann honom icke någon 

synnerlig upmärksamhet, h vårföre lian beslöt begifva sig til Lon¬ 

don (1725). Men äfven hans ankomst dit var redan åtföljd af 

motgång. Han hade medfört åtskilliga recommendations-bref dem 

han knutit i sin näiduk, men som blefvo honom frånstulna : en 

omständighet som redan är et charaktersdrag af Thomsons enkla 

sätt at vara. Han var för grannlaga at begära nya recommen¬ 

dations-bref, och dels detta, dels andra lilfälliga omständigheter, 

vållade at han en tid bortåt var i penningeförlägenhet och stun¬ 

dom i verkligt behof. — Samuel Johnson säger: ”hans nödvändi¬ 

gaste behof var ett par skor." 

En anmärkningsvärd punkt i Thomsons lefnadshistorie, som 

jemväl talar för hans charakter, är det stora antal af vänner han 

förvärfvat sig. Han vnr redan från sin barndom afhållen och ak¬ 

tad af alla som närmare kände honom, En vän hade ledt hans 

upfostran i Jedburgh; en annan, Mattet, gjorde honom sedan i 

London bekant med inflytelserika personer, såsom Pope, Lord- 

Kanslern Talbot m. fl. 

Mediertid utgaf han sitt skaldestycke Vintern, som visserligen 

förskaffade honom rygte och vänner, men föga inkomster, ty han 

erhöll derföre endast — tre guineer. 1727 utkom Sommarn,- året 

derpå Våren och 1730 Hösten. — Thomson har likväl sednare 

mycket ändrat och förbättrat denna första uplaga och ökt den med 

g6o versar. 

Thomsons försök i dramatiska arbeten voro mindre lyckliga; 

af hans fem Sorgspel anses Tancred and Sigisnunda för det bästa. 

Hans allegoriska skaldestycke i Spencers maner och versart, The 

Castle of Indolence, som utkom 1747* utmärker sig mer genom 

spridda lyckliga ställen, än genom fulländning af det hela. 

Sedan han följt Talbots äldsta son på dess resor, fick han en 

indrägtig och nästan sysslolös tjenst, såsom Secreterare vid Paten- 

terne, hvilken han dock efter Talbots död åler förlorade. Han 

erhöll likval 1746 en Öfver-Intendents syssla öfver de Antilliske 

öarne; men var icke länge i åtnjutande deraf. Han bodde vid den¬ 

na tiden i den vackra trakten af Richinuud i Iiew-lane, och pro- 
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menerade vanligen til fots, när vädret icke medgaf at färdas på 

riiemsen, til London. Vid en af dessa promenader ådrog hon sig 

en stork förkylning, som efter några dagars sjukdom lade honom 

i grafven, d. 27 Maj 1748. 

Thomson innehar en hög rang ibland Englands Skalder. Han 

hade en Jiflig och rik inbillningskraft, och riktade skaldekonsten 

med en mängd nya och originela bilder. Årstiderne äro hans mä¬ 

sterstycke, och kanske det bästa af alla Engelska beskrifvande 

poemer. 

Orléanska Jungfruns farväl til sin 

hembygd. *) 

Farväl! J kära berg! Farväl! J ängar gröna, 

J lugna dalar, der jag skild från menskors blick 

I helga drömmar stadd, så tyst och enslig gick! 

Farväl! jag på min stig skall andra törnen röna. 

Träd jag planterat sjelf! Du klara bäck som rinner, 

Du ömma Echo som uprepade mitt namn, 

Ni vackra ställen der min vår så aällt försvinner. 

Jag sorgsen sliter mig för evigt ur er famn. 

Ni fromma, späda Lam, som åt' ur mina händer, 

Som glada lyssnade och kände väl min röst; 

Nu fån J utan skydd gå både vår och höst 

Och fåfängt söka mig kring dessa öde stränder. 

Ty för en annan hjord, för andra fält. Guds Anda 

Har karat mig i nåd. Jag måste vandra snart 

Trots stormens förebud och kulna dagars fart 

Som mörka, hotande med åskans ljud sig blanda. 

*) Denna öfversättning är icke gjord efter Schillcrs original uti Pro¬ 

logen til hans Stingfrau non Orléoné, utan efter en fransysk öfver¬ 

sättning deraf utaf Professor Haldy. 
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Jag måste bort; ty Han som uti buskens flamma 

Til Mose talade sin lag på Horebs häll, 

Ocb Esaias tog utur sitt tysta tjäll 

At säga Zions fall och straffdom mod detsamma; 

Han talade til mig, sin röst han mig lät höra 

I skogens susning och i vilda stormens ljud, 

Hans stämma underbart förknnnadc Hans bud: 

”Gack! uuga flicka, gack! at mina budskap föra. 

’’Gack! at din späda växt i stålets harnesk dölja, 

”Gack! skynda! Det är tid. Omgjorda dig med svärd; 

”Drag det med spenslig orm i vapen föga lärd, 

”Ty du i ®trideu8 gny skall mina härar följa. 

”Brudkronan aldrig skall omkring din tinning blänka, 

”Men ärans ljusa sken omstråla den en dag, 

”De roser för en tid som vällusten kan skänka 

’’I evig lagerkrans åt dig förvarar jag. 

”Gack! säg de Krigare som fegt och nesligt hvila 

”När fiendernas hop betäcker deras jord, 

”Säg dem at aldrig än en hjelte varit spord 

”Soin til sitt lands försvar ej modigt velat ila. 

"Gack, barn! med ädelt mod förjaga Englands söner, 

”Må för ditt dragna svärd de häpna innan kort, 

”Från fosterlandets jord besegrade fly bort 

”Oeli bäfva för den magt hvaraf du bistånd röner.” 

Ja, Herre! ja; jag går dit du den svaga bjuder; 

Jag redan ser nsin Kung befriad af min hand! 

Led fram min stridshäst der, livars öga står i brand; 

Johanna längtar dit der strids-trumpeten ljuder. 

som genom deras skapnad 

ocli färgglans väcka vår beundrant förtjenar onekligen Skogs-fasa- 
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nen en särskilt upmärksamhet, ehuru han, hvad färgernas skönhet 

och pragt angår, icke kan täfla med Påfogeln, Guldfasanen, Pape¬ 

gojan och flera Brasilianska fåglar; men så mycket mer genom det 

egna och pittoreska utseende hans stjert erbjuder, hvilken utbredd 

fullkomligen liknar en Grekisk Lyra, i anledning hvaraf Frans¬ 

männen kallat den Ménure Lyrc, ehuru dess allmänna namn af 

Engelsmännen på Port-Jackson är Skogs-Fasan. 

Kroppens storlek är Fasanens med en grå-brun färg; bröstet, 

de yttre täck-fjädrarna och ving-fjädrdrna af röd-brun färg; det 

hela således icke lysande; men den lyr-formiga stjeiten är fågelns 

förnämsta prydnad; den består af 16 fjädrar, hvaraf 12 äro långa, 

spensliga oeh med utspridt skägg; 2 midtel-fjädrar endast försedda 

med skägg på inre sidan, samt 2tne yttre-fjädrar hvilka i skapnad 

af ett S formera lyran, och äro de försedda med randigt, yfvigt 

skägg åt inre sidan, liknande et bredt band. 

Skogs-fasanens hemland är Nya Holland, synnerligast i skogs- 

trakterne Eucalyptus och Casuarina, hvilka betäcka de så kallade 

blåa bergen, genomskurna af bål vägar. Han tiifs mest i stenig mark 

och aflägsna trakter; visar sig icke gerna annat än om morgon och 

afton; men sitter om dagen upflugen i träden. 

I allmänhet är Skogs-fasanen sällsam at finna, men vårt Zoo¬ 

logiska Museum äger likväl ett exemplar. 

Buketten. 

Af Henri Berthoud. 

(Öfversättning af *******). 

Slut fr. Dec. månads Häfte 1842. 

Dagen efter denna händelse, hvilken nästan syntes Marie som en 

dröm, salt hon med sitt arbete vid fönstret; emot hennes vilja föll 

sömnaden ur hennes hand, vid tanken på den föregående dagen, 

och hon försänktes i Jjufva drömmar, då hennes sväfvande , obe¬ 

stämda blick, fäste sig pä huset midtemot. En likprocession och 
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prester tomroo derifrån. Bakom dem gick en yngling som gret 

bittert!.han följde sin moders likkista. Marie kunde ej å- 

terhålla sina tårar, ty hon kände sig rörd af medlidande, och de¬ 

lade den unga mannens smärta, vid erinran af den dag, då hon 

sjelf sett sin moder* likkista bortföras. 

Antingen det nu var slumpen, eller Himlen som ville det så, 

men ynglingen uplyfte sitt hufvud och såg den unga flickan* tå¬ 

rar; han förstod at hon beklagade honom, och vid detta ovänta¬ 

de medlidande kände han sig mindre förtviflad i sin djupa smärta; 

det tycktes honom at han ej var så alldeles öfvergifven på jorden. 

Då han om aftonen återkom i det toma rummet, der han ej 

mera skulle finna sin mor, öppnade han fönstret och satte sig at 

betragta genom Maries fönsterrutor, hvilka uplystes af cn lampa, 

huru hon satt och arbetade omgifven af barnen och Margreta. _ 

Efter en månads förlopp kom Baron Cuvier at göra et besök hos 

sin skyddling. När han kom derifrån, väntades han vid vagnen, 

af en ung, svartklädd man, med ganska Hygglig t utseende. 

Förlåt mig, min Herre, sade han, men jag önskade at få 

den äran tala med Er. Det är något som angår Marie. 

Cuvier bad honom stiga up och sätta sig i vagnen bredvid 

honom. 

Den unge mannen berättade at hans namn var Philip T.... 

at han var Boktryckeriförvandt, at han älskade Mamsell Marie 

och ville fria till henne. 

Jag är ej utan tillgångar, sade han, jag har en liten ränta af 

lusen Francs, och förtjcnar sju Francs om dagen hos min patron. 

Jag för en stilla och ordentlig lefnad, och är ej utan upfostran. 

Mamsell Marie skulle bli lycklig med mig; åtminstone ville jag 

bemöda mig derom. 

Cuvier steg åter up til Marie. 

En nng man, en granne midt emot, hor talat med mig om 

Er, Marie. 

En hög rodnad betäckte den unga flickans kinder. 

Det der är ett godt tecken för honom, tilläde Naturforskaren. 

Jag behöfver ej tillägga at hon älskar Er, och friar til Er. 

Min älskade beskyddare, sade Marie sedan hon hemtat sig från 

sin förvirring och efter en minuts tystnad; en hederlig karls ön¬ 

skan at äga mig lil maka, och som vänder sig til Er at framföra 
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den, borde endast hedia och fägna mig; men innan jag besvarar 

den, måste jag lemna Er några uplysningar; eller snarare ber jag 

Er, sedan Ni afhört mig, at sjelf svara för mig. Min far var son 

nf en granrilåtsliandlare ocli gifte sig, tvärtemot båda familjernas 

vilja, med min mor som bar et lysande namn. Derifrån härled¬ 

de sig många sorger och skakande pröfningar. Båda äro nu döda, 

derföre är jag ensam, fader- och moderlös i verlden! oaktadt det¬ 

ta öfvergifna tilstånd, och min medellöshet, tvekar jag ändå at 

gifta mig med en handlverkare. Har jag orätt deruti, »kall jag 

val snart besegra denna fördom; Säg, h var til råder Ni mig? 

Jag skall anföra vårt samtal til Philip, ord för ord; det är 

lian som skall besvara frågan. 

Ocb han gick ned at berätta allt för Ynglingen, som med ned- 

fäldt bufvud afhörde honom. 

Nå väl! livad besluter Ni? 

Min Herre, svarade lian, bed Mamsell Marie vänta två år, in¬ 

nan hon afduter något annat giftermål. Jag bönfaller om denna 

gunst hos henne, i min och hennes egen moders namn, som båda 

från Himlen se ned til oss. Innan denna tid skall jag förvärfva 

*lt namn och en ställning som äro henne värdiga. 

Cuvier gick åt»*r upföre Maries fyra trappor och til förde hen¬ 

ne Philips svar. 

Denna gnr.gen, Herr Cuvier, skall jag sjelf svara Herr Philip. 

Är det ej ert råd, och tänker ni ej jag gör väl at ställa mig un¬ 

der et så ädelt hjertas beskydd? 

Margieta gick ned ocb bad Philip stiga up. 

Mitt barn, sade Cuvier, här får jag presentera Er för er 

fast mö. 

Philip kunde ej återhålla de tårar som fyllde lians ögon, de 

glädjesuckar som svällde i lians bröst. 

Tre inånoder derefter var bröllopsbordet dukadt i Jardin des 

Plantes, hos Herr Cuvier. 

Nu är Philip en af våra skickligaste och rikaste Boktryckare. 

Marie har betydligt hjelpt honom i hans flitiga bemödande at för- 

värfva lycka ocb välstånd. 

Uti den unga Fiuns salong står Cuviers byst af marmor, och 
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bredvid den ilgger en vissnad bukett. Jag behöfver ej tillägga, at 

hon aldrig utan liflig rörelse och tacksamhet betragtar Bysten och 

Buketten. 

Pl. 3- 
Hjer t er Kung och Hjer t er Dame. 

Af Onkel Adam. 

Det händer stundom at ”en ung man på modet” kan blifva på 

allvar kär i ett föremål, det händer "stundom,” säger jag, och har 

dermed reserverat mig mot at det vanligen händer. 

Gamle Major von Polen på Stora Gyllingsvik märkte nemligen 

en gång något dylikt hos sin systerson Löjtnant Axel de la Brons, 

eller, som han gemenligen kallades på Gyllingsvik, kusin Axel. 

Löjtnanten gick nemligen och filosoferade, blåste flöjt om qvällar- 

ne på sin kammare ner i flygeln, glömde expeditionen, fick skra¬ 

por af förste Majoren, plockade blommor och lade sig på botani¬ 

ken, läste "Werters Lidande” och ”En skön Själs bekännelser,” var 

mycket tyst i sällskaper och pratade för sig sjelf då han var en¬ 

sam; med ett ord kusin Axel hade ändrat natur. Gamle Majorn 

som sjelf varit i åtskilliga svårigheter både til lands och vatten 

och äfven mången gång varit utsatt för den croiserade elden från 

kärleksgudens batterier, började ana at alltj som man säger, ej 

stod så rätt til med kusin Axel, och gissade slutligen at han måt¬ 

te vara kär utan hopp. Majoren såg sig om bland landsens döttrar 

och sladnade slutligen med sin blick på sin kära granne Baron 

Silfverspiks sköna dotter Eva, som nyligen och nästan liktidigt 

med kusin Axels filosofi, hemkommit från hufvudstaden, der hon 

Gått sin upfostran hos en gammal tant eller något dylikt. Fröken 

Eva var enligt ryktet lika hård som skön; man omtalade at en 

respeclabel hop af unga officerare och ett Iialft collegium med 

skrifkarlar krupit för hennes fotter, utan at vinna nåd inför hen¬ 

nes ögon eller röra hennes demanthjerta; det är klart at flickan 

måtte varit en hård själ, när ej en hel officers-corps med och 
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ulan sljernor på bröstet och fransar på epåletlerne, samt ett helt 

collegiurn med skrifkarlar med och utan ordinarie lön och iteni 

ljuspenningar, icke kunnat röra henne. Det fanns i hela den ado- 

rerande skaran icke en enda, som icke ansåg den flickan för ett 

lyckans barn, hvilken han tilböd sin hand och hjerta, och dock. 
/v V v> ■' 

likväl hade Eva Silfverspik flätat korgar til et slags jetloner 

Herrarne- 

en blygsam gosse — (ty blygsamheten aB ' 'A.. v;-" 

;r*löjtnants-graden) — och derföre fört v i f— '& .. f/'A^ 

Nu var kusin Axel en 

en dygd tilhörande under-löjtnanls-gi 

iade han om framgång, då han sett så många förträffliga män få 

afslag — det var derföre han Iade sig på botaniken och knappt 

vågade slå opp sina smäglande ögon då han någon gång kom i 

sällskap med fröken Eva Silfverspik. 

Major von Pohlen som höll af sin systerson som sitt öga (h vil¬ 

ket vill mycket säga, emedan Majoren mist det ena i en duell), 

sökte derföre at leda honom på rätta vägen och talade förnuft med 

honom, men livad lönar det mödan at tala förnuft med en filosof? 

det har i alla tider varit detsamma som at hälla vatten på gåsen, 

och kusin Axel var filosof. 

Nu slog gubben om och ville hjelpa honom. 

Bland andra talanger som kusin Axel hade var äfven den at 

rita rätt smånätt och vackert ; Julen tilstundade och nu föreslog 

Majoren sin skyddling at rita något ål fröken Eva — den blyg¬ 

samme unge marinen tvekade, men Majoren talade så rörande ora 

hans talang och om blomsterspråket m. m. at han slutligen om¬ 

vände sin kära systerson. Men livad skulle han rita? blef frågan — 

Et blomsterstycke eller fruktstycke, eller en liten sparf eller en 

fjäril — nej, intet ville passa. Då uptäcktes det i en lycklig stund 

at fröken Eva roade sig med at lägga palience — det var nemli- 

gen en konst som hon lärt sina tilbedjare; men uptäckten gjorde 

at Majoren beslöt at kusin Axel skulle rita en liten högst gentil 

patience-kortiek med allegoriska figurer. Ett par buntar af små 

glacernde och i snitten förgyllda visitkort inköptes; afräknades 

och Löjtnanten satte sig til at rita; lian ritade och ritade, suckade 

och slickade på penseln, och slutligen var den allegoriska patience- 

leken färdig til Julafton. Den inkastades efter öflig vana, och frö¬ 

ken Eva blef mycket glad åt den vackra leken och tackade Axel, 
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som helt blygsamt nekade — det förslås; ty ingen vet hvarifrån 

Julklappar komma — det är tydligt. 

Men månad gick efler månad och oaktadt fröken beständigt 

Jade palience med Axels mästerstycke, började hans egen patience 

at taga slut och Majorens tröstegrunder ej mera hafva verkan. 

Nu hände sig en gång framåt Mars, just då det värsta men- 

föret plägar vara, befann sig Axel en dag på visit hos Baron Gyl- 

Jenspik; han var något mera uprymd än vanligt, ty Baronen hade 

mycket bestyr ute och Friherrinnan var något illamående och 

drack kamillthe på sin kammare. — Axel fick således ofta nog 

långa stunden vara ensam med den hårda sköna, men delta gag¬ 

nade honom föga, ty de voro begge stumma som ett par fiskar — 

han af kärlek och hon af kalltinnighet; förstås. 

Då man ej kan tala plägar merendels kroppen vara desto me¬ 

ra beskäftig, och detta gjorde at Axel nu kom at med en mine 

värdig en Snickare och Scliatullmakare at betragta et litet skåp 

eller schatull af kinesisk fabrik, hvilket hade sin plats på marmor¬ 

bordet under stora spegeln; huru kusin Axel ”vinglade” med lå¬ 

dor och dvlikt, kom han at trycka på en dold fjäder och en lönn¬ 

låda öpnades och i lådan låg den lilla Patienceleken gömd. Han 

framtog leken för at tilse om den kunde vara mycket sliten, men 

knappt hade fröken Eva sett den i hans händer, förr än hon stör¬ 

tade opp från sin plats och bad med rodnande kinder at han 

skulle inlägga Patienceleken på sitt ställe; men Axel ville ej göra 

det, utan bläddrade igenom leken. Bäste Löjtnant, bad Eva i 

verklig ångest, gif mig leken, gör mig til viljes, jag ber så vackert 

— och det shöna barnet stod der som en oskuldens engel, skön 

och rodnande som en ros. Det är något hon vill dölja tänkte 

Axel och fortfor småleende at bläddra. Då föll Hjerter Dame i 

hans hand och se der oppe i kanten stod skrifvet med en lätt 

fruntimmershand namnet Eva. — Nu var gåtan löst; Kungen 

skulle också ha elt namn, han skulle då få se namnet på sin ri¬ 

val, ty han tviflade ej på at en sådan varelse fanns, och med dub¬ 

bel ifver sökte han efter Hjerter Kung. Han fann slutligen Hjerter 

Kung — men på detta kort stod — ”Axel — min Axel” skrifvet 

med samma sköna hand. — Axel rodnade nu äfven och såg opp. 

—■ ”Goda fröken Eva,” frågade han, — har ni skrifvit detta? I 
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delsamma hörde de den gamla baronens lunga steg i förmaket. 

Har ni skri fv i t det la? för Gnds sku!4 säg, har ni skrifvit ”min 

Axet' här på Hjerter Kung? frågade han med stigande värma den 

sköna flickan som bortvände sitt glödande ansigte. — ”Ja” hviska- 

de hon slutligen, för Guds skull göm korten; ty Pappa kommer 

— "Ja Axel, jag har skrifvit det, fråga ej mera!” 

Axel stal de begge korten och gömde dem vid sitt hjerta; det 

var den lycksaligaste stund i hans lefnad. 

Axel fick den skona Evas hand; de äro nu ett gift Jyckligt 

par, som ännu lika hjertligt älska hvarandra som den dagen; men 

til minne af den Jyckliga tilfälligheten som uptäckte hvad den 

sköna flickan så omsorgsfullt gömt, lät Avel porträttera sig och 

sin goda hustru kostymerade som Kung och Drottning i Hjerter- 

na; den taflan hänger i det unga herrskapets sängkammare och 

framkallar månget gladt smålöje på deras anleten. 

Närliggande tekning är en liten copia af den stora taflan, der 

jcke en gång artisten glömt at rita en stor korg, blott en — de 

öfrige äro gömda bakom Hjerter-kung och Hjerter-darae. 

Missförstådt, Iieligions-begrepp. 

(Scener ur verkligheten.) 

En stödjestaf for älskande är hoppet; tag den pä 

vägen med, beskydda dig der med emot furt vi/lan. 

Shakspearc. 

Det var en trakt, der naturen antagit ett det vildaste utseende, 

der icke ett träd kunde uptäckas så långt som ögat fattade, endast 

några buskar af En hade sparsamt här och der i denna vildmark 

slagit sina rötter. — 

Mattsson, en ung, fattig bonde, hade här för en ringa summa 

förpantat sig ett stycke jord, odlat och byggt sig en bostad, som 

han med. sin hustru redan fyra år hade bebott. 

Mattssons Malin benämndes ännu den vackra ungmor i Ny- 

V 
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hemmanet, af den närgränsande byens invånare, ehuru nio år ha¬ 

de förflutit efter biöllopet. Den unga bondhustrun ägde också elt 

fördelagtigl utseende; hon förenade med en smidig växt, med de 

friska, fylliga kinderne, och det kastaniebruna håret, något i blic¬ 

ken ur de själfulla ljusbruna ögonen, som ingaf förtroende, och 

som äfvcn motsvarades af hennes odelade tilgifvenhet för sin man, 

den hon älskade lika varmt och innerligt, som första dagen af de¬ 

ras förening. 

Mattsson var också sin Malin med själ och h jer la tilgifven. De 

små älsklingarne omfattades af båda föräldraine med innerlig kär¬ 

lek, och med barnalijertats hela bängifvenhet älskade de dem til- 

baka. 

Om vintren var den unga bonden sysselsatt med sitt yrke som 

skräddare inom grannskapet, och Malin då med sin spinnråck; 

men från vårens första dagar, intill sena hösten delade båda ma- 

karne gemensamt ai betet ute på marken. Ilvarje morgon när den 

unga bondhustrun ombestyrt sina sysslor vid hemmet, skyndade 

hon ut til sin man, som dag efter dag med allvarlig flit ansträog- 

de sina krafter, dels med eget och dels med grannboarnas arbete. 

Den åttaårige Frans var stolt at kunna gagna med sitt biträde 

när modren medförde småflickorna, och äfveu maten til utmar¬ 

ken, så at hon obekymrad kunde egna sig ät de förefallande syss¬ 

lorna. Vanligtvis hastade Malin åt hemmet en timme innan 

dagsverket var slut; Frans var äfven då redan färdig til hemmar- 

chen, och hade fyllt sin lilla vagn med torf, som i brist af ved 

användes i spiseln. När den unga bondhustrun hade uplyftat det 

yngsta harnet i famnen, och räckt handen åt Anna, en sexårig 

flicka, då bar det raskt af, under det den glada qvinnan med en 

Ilar och böjlig röst, och med en känsla, som säkrare än konsten 

hittar vägen til li jer la t, sjöng någon folkvisa. — Beklagligen, och, 

kanske ofta, saknar den civiliserade mannen den oskattbara tref- 

lighet i sitt hem, som ägdes och högt upskattades of Mattsson; ja, 

jag är fullt öfvertygad, at om Ni, mine Ilerrar ägla män, åtföljt 

honom, då han vid dagens slut återvände til den snygga, ehuru 

enkelt möblerade boningen, och ur den unga, vackra makans el¬ 

diga blickar helsades med ett hjerlligt välkommen, och då de 

små läflade at smekande borttorka svettdropparne från fadrens 
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solbrända panna, — dä, skulle åtminstone nägon af Eder förlåta 

om jag icke kan jaga den, kanske origtiga tanken ur min själ, at 

denna Mattsson, i trots af ail den trollglans som omgifver Eder i 

de lysande salongerna, icke ville hafva bortbytt den sällhet han 

kände som make ooh fader. — — 

Hvarje afton när den lilla tarfliga måltiden, under ett mun¬ 

tert skämt var slutad och faten borttagna från bordet, plägade 

Mattsson ur väggskåpet framtaga Psalmboken, de unga makarna 

uplyfte då, hvar och en på sitt knä de små barnen, och hörde 

med glad tilfiedsstallelse huru Frans rent och tydligt läste afton¬ 

bönerna. Och aldrig bar eiderdunet bjudit en Ijufvaie hvila, än 

den, dessa lyckliga makar njöto efter dagens mödor i den tarfliga 

boningen. 

Det var vinter, Malin skulle åter skänka en medlem åt fa¬ 

miljen. — ”Gud vare med dig kära Malin,” sade Mattsson, ”jag 

går icke långt bort ifrån dig, bara ner til lorfhögen nch risar ner 

den , för vi ha innan qvällen en öfvervälla med snö. Gud late 

allt stå väl til när jag kommer lilbaka,” tilläde han, nickade annu 

en gång åt hustrun och lemnade henne med grannqvinnan. Han 

återkom mot dagens slut, Malins plågor hade tiltagit och fortforo 

hela natten, och ännu dröjde den så ifi igt efterlängtade nya verlds- 

borgaren. — ”Jag tar Gabriels häst i byen, och far efter doktorn 

i stan,” — sade Mattsson beslutsamt, och torkade en tår ur ögat 

med sitt råckskört, öpnade väggskåpet och medtog den gamla plån¬ 

boken, som varit hans farfars, der han förvarat några Riksdaler 

tills länsmannen skulle pålysa skattpenningen, ”de må då i Guds 

namn stryka med, tänkte han, det blir väl alltid någon råd; och 

skulle doktorn vilja ha ändå mer, så skall jag tala vid Gabriel, 

at lian lånar mig några til, när jag far hem med doktorn.” Der- 

på »toppade han plånbokeu i fickan, och skyndade til byen. — 

Väglaget var svårt, kölden stark, och ett förfärligt yrväder 

hade inträffat. Mattsson fördrog tålmodigt hvarje stöt den gamla 

bondkärran, i följd af den ojemna vägen, meddelade honom, och 

fortfor at köra i fullt traf. Hans i fr i g a önskan at kunna bringa 

sin Malin en skyndsam bjelp, i förening med hans förtröstan til lä¬ 

karens otvifvelagliga bistånd, gjorde honom känslolös för allt an¬ 

nat; ty utom Guds nåd och bjelp, och der näst den gamla Kyrko- 
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herden i byen, hade han med elt oinskränkt förtroende fästat sig 

Tid läkare i allmänhet. Sjelf hade han väl aldrig förr varit i be- 

hof af deras biträden, men hans far, som varit soldat, talade ännu 

på sin ålderdom med en så innerlig tacksamhetskänsla om rege- 

inents-läkare, och hade så ofta nedkallat välsignelsen öfver hvaije 

man, som egnat sig åt detla stånd, dem han benämnde för Christi 

trogna eftei följare. 

Det var tre mil emellan Mattssons lilla boning och släden, 

och oaktadt han påskyndat sin resa, ljöd ett-slaget från torn¬ 

klockan då han stannade vid| doktor Diklers hus. Efter en god 

timmes väntan i förstugan, erhöll han ändlligen tillåtelse at stiga 

inom dörren. Nästan stel af köld, föredrog nu Mattsson sitt ären¬ 

de, omtalade i så rörande uttryck han förmådde den sjukas lång¬ 

variga plågor, och bönföli om skyndsam hjelp. — 

(Slut i nästa N:r.) 

Kom Spartas son ur fejd tilbaka 

och ej initt hela med sig bar , 

lian hånades af barn och maka 

och dog föraktad af en hvar. 

Af detta stamord som utgöres 

af fem bokstäfver, atlas lätt, 

så lätt, at ej et nödrop höres 

af descendenter denna ätt: 

et land, som Ägirs döttrar ystert 

kringdansa uti slöjor bla; 

en dryck, hvarmed et sinne, dystert, 

kan sorgerna på flykten sia; 

en plog, som skurit fåror, tljupa, 

i Thetis famn, men utan spår; ( 

et arbetsdjur, som lätt knn stupa, 

om pålagd börda trycker, svår; 

en kall despot, som ifrån polen 

■jo hcrrskarspira sträcker ut; 
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hvad mensknn skall, när Irfnadasolen 

i grafven sjunker ner til slut; 

til kropp ocIi själ livad Sybariten 

af yppig vällust ofta blef; 

et fel hos den, som glömsk af fliten 

på torget fåfäng gick och dref; 

Imr kämpen stundom återvände 

från marknadsplatsens tornerspel; 

hur elden var, då den upbrände 

af Hamburgs prngt en fjerdedel; 

et råd åt den, som önskar finna 

dc visas vidtberömda sten; 

hvad dykarn gjorde, för at vinna 

en perla , kostelig och ren ; 

hvad Ryssen såg med glndlynt sinne 

framkomma ymnigt på hans fält; 

hvad Guden Kronos, grym i minne, 

med sina söner gjorde snällt. 

Ordet til Logogrifen i December Månads Häfte 1842 är: Grafj 

hvaruli finnes: Far, arfj gafj argj af_, F G A. 

—» - 

Charad. 

Der borta i den lugna dalen 

jag mången afton liänryckt står 

och lyssnar huru näktergalen 

uti mitt förstas krona slår. 

Hvarcnda ton förtjussam tyckes. 

Mitt auclra djupt ur känsligt bröst, 

och stilla vemod ljuft uttryckes 

i denna underbara röst; 

den griper själen och jag finner 

hur hvarje Itrå, som ej är 

mitt tredje, dämpas — och jag brinner 
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nf mera himmelska begär. 

1 dessa stunder, hvilka sofTra 

min tro, min kärlek och mitt hopp, 

jag på mitt hela ville offra 

åt Herran anda, själ och kropp. 

Pl. 4- 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig. i. Hvit sidensars-hatt garnerad med hvila sidensars-band 

och blommor samt fodrad med rödt; blå siden-klädning; 

Kappa kallad Crispine af brunt sidensars garnerad med 

sammet i samma nuance och snörmakare-ärbete samt hvitt 

foder; gula handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Bart hår prydt med blommor och trenne guld-pann-band 

i ställe för ferroniere; klädning af broderad Tarlatan 

med 3:ne Kjortlar; den ena kortare än den andra med en 

gul sidensars-underklädning; h vita handskar och skor. 

Fig. 3. Samma hårprydnad som Fig. i sedd ifrån sidan. 

Fig. 4. Gul sidensars-hatt prydd med plymer och band; Kappa 

af siden garnerad med snörmakare-arbete. 

Fig. 5. Modern hårklädsel med kam och flätor med en slöja fästad 

inunder. 

Fig. 6. Grön sammetshalt prydd med blommor och blad; Rock 

af rutigt siden med veckadt lif och trånga ärmar. 

——— 

1843. 

Tryckt hot Carl Durin, R. W. O. 
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Pl. 5- 
Hertig Philibert Emmanuels af Savoyen 

Staty til häst i Turin. 

Af nyare tiders sculptur-nrbeten anses denna Statue cquestrc af 

Hertig Philibert Emmanuei af Savoyen, som finnes i Turin, utförd 

af den berömde Marochetti_, för et af de skönaste och mest fullän¬ 

dade konstverk. Allt i densamma är lif och rörelse. Man får 

sällan skåda konstalster utförda i en så stor scala , i hvilken tan¬ 

ken är bättre uppfattad och enkelheten mer storartad bibehållen. 

— Piyttarens dubbla handling bidrager til harmonien af det hela 

och liksom sammanbinder compositionen: krigarns bestämmelse är 

upfylld; han sticker det långa svärdet i slidan och hejdar sin strids¬ 

häst i gången, som lyder under någon motsträfvighel. 

Savoyen förklarades för Hertigdöme år i416, då Grefve Ama- 

deus VIII erhöll Hertig-titel af Kejsar Sigismund; nu för tiden, 

sedan Pariser-freden i8i5, hörer det till Sardiniska Monarkien. — 

Hertig Carl III:s af Savoyen son var Philibert Emmanuei, som af 

Fransmännen blef fördrifven ur sina stater; men han utmärkte sig 

i egenskap af Spanska Konungen Philip II:s fältherre xinder kriget 

mot Frankrike, så at lian genom freden i Chåtenn-Cambrcsis 155g 

åter erhöll Savoyen och Piemont. Emedlertid hade protestantis¬ 

men nlbredt sig i hans stater. Til följd af Påfvens upmaning ville 

Hertig Philibert Emmanuei med våld omvända Protestanterne, 

bland h vilka många Waldenser befunno sig; men han blef af dem 

flera gånger slagen i bergen, och måste slutligen medgifva dem fri 

Tjugonde Årgången. 
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sma undersålare, hvilka förut voro tröge och oveiksamme; isyn¬ 

nerhet lade han genom planteringen af mulbärsträd grund til den 

närvarande stora siden-til verk ningen. Han lat äfven an lägga flera 

fästningar och byggde ci tadel Jet i Turin. Genom by te förväi fvade 

han 1576 för sil t hus Furstendömet Oneglia och genom köp Gref- 

skapet Tenda. 

Hertig Philibert Emmanuel dog 1080. 

Adas Dotter. 

Uti en liiflieskuggad dal, 

en fridena hembygd lugn och sval, 

der hade Thor sig rest en hydda; 

dess tystnad löfvens susning bröt 

och bäcken klar, romantiskt flöt 

igenom ängar blomsterprydda. 

I närheten utnf sitt tjäll 

satt Thor cn molnfri Juni-qväll, 

sin trogna hund så hjertligt smekte. 

Förtrodd åt gräsets lugna våg 

en bok invid lians sida låg 

och vestans flägt med bladen lekte. 

»I sjutton år på denna dag 

»här, med min trogna hund, hsr jag 

»först lifvets lugn fått ostörd njuta. 

»Nu skild från tvångets tunga band, 

»skall ingen lömsk, förrädisk hand 

»en dag mitt matta öga sluta.» 

Sa talte Thor och reste si<r ; 

och Fillc strax den kända stig 

med snabba steg åt hyddan ilar; 

da framför Thor en flicka står. 

Hans mössa lyfts från grånadt bår, 

på främlingen lians iiga ti v il ar. 



»Er tilgift, vördnadsvärde mnn, 

»jag kanske icke hoppas kan 

»som här er lugna fristad störde?» 

Så hviskar flickan blyg och öm. 

Til Thor hans flydda ungdoms dröm, 

likt sömnens ängel återförde. 

Vid hennes blick, dess röst, vid allt 

stod för hans själ cn ljuf gestalt, 

som hjcrtat fåfängt sökt at glömma. 

»Fritt tala, barn !» genmälte Thor, 

»den hemlighet man mig förtror, 

»förvaras som i grafvens gömma. 

»Men följ mig först till hyddan der, 

»jag tycker luften kylig är 

»sen dageus drott sin fackla släckte.» 

Han förde flickan vid sin hand 

och formen af dess fot i sand 

ännu et slumradt minne väckte. 

Midt uti dalens lugna sköt, 

der hvarje pragtfull blomma göt 

det ljufva doftet öfver trakten, 

den anspråkslösa hyddan låg, 

och höga löfträd der man såg 

likt hela härar höllo vakten. 

»Säg mig,» säd’ Thor, »hvems barn du 

»och hvilken klagan som du bär? 

»jag ser ditt hjerta våldsamt lider.» 

Hon hviskar, lutad inot hans famn, 

och ljudet utaf kända namn 

som echo flög från fjerran tider. 

»IVIin far nu i ert grannskap bor, 

»Ni känner trakten, som jag tror, 

»en times väg från dessa lunder. 

»Hans boning Rnsenviken är; 

»kom skynda dit, jag er besvär 

»skänk friden åt hans sista stunder.» 



»Emot din far jag drog mitt svärd 

»ocli måste lemna hopp och verld, 

»blott denna flykt mig kunde trygga. 

»Min älskarinna — blef din mor; 

»jag vid min flydda sällhet svor, 

»at på en qvinnas tro ej bygga. —» 

»Den samma dag jag ljuset såg 

»den unga Ada liflös låg 

»och sexton år har hvilan njutit. 

»Men om ni henne älskat har, 

»ni säkert skyndat til min far 

»och tröst uti hans hjerta gjutit. —» 

»Nej, Hulda, vet, at denna far 

»så grymt min lycka mördat har; 

»du anar ej hvad du begärde. 

»Blott minnet af min fosterbygd, 

»här i naturens stilla skygd, 

»mig svek och hämnden glömma lärde.» 

»Hvad? Thore! suckar flickan ömt, 

»ni säger, at ni hämnden glömt, 

»och hatet än uti ert hjerta 

»kan rymmas efter sjutton år! 

»Smälts icke det vid denna tår 

»som tolkar Adas dottera smärta?-» 

Ej guld och icke tidens magt 

åt Thors betryckta sinne bragt 

den frid som nu hans hjerta kände; 

svagt var det välde talarn flek 

emot den tåromhöljda blick 

som flickans milda öga sände.- 

»Räck, sade Thor, din hand åt mig, 

»jag, Adas dotter, följer dig, 

»din inor i dina blickar talar. 

»Men Hulda, hvarje stund är dyr, 

»vi måste innan dagen gryr 

»ren hafra lemnat dessa dalar.» 



Snart tydde horisontens bryn, 

ined lätta färger uppå skyn, 

Auroras purpurbrand i öster; 

och fåglarne i trädens topp 

sin morgonhelsning stämde opp 

och härligt ljödo tusen röster. 

Nu hastade de arm i arm 

och suckar höjde flickans barm, 

dess tårblick rigtad mot det höga. 

När parken de tilrygga lagt, 

af konstens och naturens pragt 

en tnfla låg för vandrarns öga. 

Uti do rika lundars famn 

et bildspråk tycktes ställets nainn 

i blommig häck på grönskad matta; 

och Inom den en stilla vik 

på rosors spegelbilder rik, 

så långt som ögat kunde fatta. 

Midt framför flodens täcka sund 

och hvilande på klippans grund 

en smakfull boning kullen prydde. 

Dit förde Hulda til sin far 

en gäst, som efterlängtad var; 

så Herrmans matta blickar tydde. 

»Var hclsad, du som friden bär! 

»Kom närmare och sätt dig här.» 

Bjöd Herrman Thor, och handen räckte. 

Den tårflod Huldas öga göt 

livad sveket söndrat återknöt 

och hatets sista gnista släckte. 

»Var lugn, min vän; det flydda glöm 

»det var en tid då hoppets dröm 

»i vära bröst sin flamma tände; 

»inen snart af verkligheten väckt, 

»jag fann mitt sköna irrbloss släckt 

»af ödet, lyckans stränga frände.» 



Så sade Thor, och Herrmans hand, 

anm hudskap ifrån fridena lund , 

til et försonadt hjerta tryckte. 

»För Allas dotter blif en far!» 

och denna suck den sista var 

förr'n döden Ilerrmans öga lyckte. 

Med blommor, fåglar, bäck och hnnil 

och dalena romaneska lund 
✓ 

förgäfves Thore trotsat smärtan. 

När jordens sällhet danad blcf, 

det var naturens hand som skref: 

den njutes blott af tveune hjertan. 

Förtroligt Liljan lutade 

aitt sköna, bleka anlete 

mot Herrmans grafhög uppå kullen; 

med tacksamhetens varma tår 

och myrten uti blonda hår , 

knäböjde Thorea brud vid mullen. 

Och sällt de båda hand i hand 

vid aftonsljerna, morgonrand, 

gemensamt delat ödets lotter; 

och Thore se n ej suckat har 

vid minnet af förflutna dar, 

hana qval belönts af Adas dotter. 

Och efter fjerrnn flydda år, 

beslöjade af daggens tår 

Förgät-mig-ej och rosen blicka 

på griften i högtidlig skrud, 

från Thore och hans nnga brnd 

ännu en minnes belåning skicka. 

Jf Författarinnan til Rudolf som älskar e 

och som man. 
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PL 6. 
En carrikatur mot slutet af adertonde 

århundradet. 

man jemnför Damerna* nuvarande hårklädsel och hufvudbo- 

n a der med de för några och 5o nr sedan brukliga, faller man i 

förundran och kan nästan icke fatta at det varit möjligt för modet 

al gå til en sådan ytterlighet i osmakliga former, som deijemte 

medförde en verklig penitens för det vackra könet, och likväl fin¬ 

nes säkert en och annan mormor i lifvet som påminner sig, at hon 

varit utrustad med en tornbyggnad på hufvudet och pudrad lik¬ 

som hade hon en vinterdag varit blottställd för limfrost. 

En hårfrisör på den tiden, ännu på 1780-talet, var et slags 

byggmästare, som måste til grundläggningen af sin byggnad an¬ 

vända tagel-putor, jernfjädrar och spjut för at få denna höga hår¬ 

klädsel at bära sig, och den tid som åtgick til en sådans upbyg- 

gande, var icke den minsta af olägenheterna; när härtil nu kom, 

hvilket vanligen var händelsen, at en viss hårfrisör var på model, 

och nt alla ville vara klädda af honom; så måste mänga Damer 

redan begagna den utmärkt skickliga hår-konslnärn om morgonen 

eller förmiddagen, för at til aftonen kunna visa sig vederbörligen 

utstyrda efter modet. Det var et vnkligt syndastraff, at uthärda 

med denna tyngd på hufvudet i 12 till tiinar på dygnet, också 

hade damerna den liden myclret mer misraine än nu för tiden. 

Ännu i Ludvig XYT:s lid nyttjade Damerna ganska låg hår¬ 

klädsel, likväl så «t pannan alltid var bar; men med böljan af 

Ludvig XVI:* legering begynle Damernas hårklädsel antaga denna 

oformlighet i consti uction och dimension, som slutligen icke hode 

några gränser, och modet utvecklade sig i verkliga dåragtigheler. 

Icke nog at man af håret upförde verkliga pyramider, man bela¬ 

stade dessa lockar, såkallade puffar ocb chignonger med en mängd 

band, blommor, flor, hattar ocb mössor som hörde til håi klädseln 

ocb dem frisöien måst upfästa under sin bår.bearbetning, så at det 

hela fiek sim dom utseendet af en krambod. Redan sjelfva benäm¬ 

ningarna af denna liåiklädsel och de derlil hiukliga coifTuier gifva 

et begrepp om deias besynnerlighet, stundom lånadt of sjelfva for¬ 

men al vei Ii1-häi d< Isen a, elhr hemgången af någon Aktris på 
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theatrarna, såsom: Lc hérisson ä quatrc Loucles,- le parterre ga¬ 

lant,- le pouf ä la chancellerie,- le pouf ä droit,- le pouf a gauche ,- 

le bonnet ä la fusét,- le case/uc a la Minerve,- le cascpie a la Dra- 

gonne,- la coijfure au Colisée,- a la mannotte} a la dormeuse, a 

la paresseusc,- eller d VAméricaine, a la VolLaircJ ä la Fictoire, 

eller ä la Gabrielle de Fergy., la CléopatreJ VEuridiccle bonnet 

d la Raucour. 

Carrikaturen koro äodtligen Damerna til hjelp, men framför 

allt Franska revolutionen 178g, som nedref Bastiljens torn, nedr.ef 

äfven med ens alla dessa byggnader som man uppfört på Damer¬ 

nas hufvuden, och allt sedan den tiden har en bättre smak 

och en ädlare stil i Damernas hårklädsel varit allmänt rådande, 

med undantag af den Chinesiska, som för några år sedan fick några 

anhängare, men blef snart utträngd och bortlagd. 

Närlagda carrikatur-teckning är visserligen något öfverdrifven, 

men i det närmaste ligger dock mycken sanning deri, ty del gran* 

sar till det otroliga hur långt man gick i denna osmakliga hår¬ 

klädsel. 

Missf örstådt Religions-bcgrepp. 

(Scener ur verkligheten.) 

(Slut från föreg. N:r). 
» r T 

Liar du penningar?» frågade läkaren, en lång, mager gestalt, 

med et par små, djupt liggande mörkbmnä ögon, och for med 

handen öfver pannan, insvepte sig beqvämt i den långa morgon- 

locken och tog plats i soffan, med pipan i mun, ocli et sjelffor- 

nöjdt uttryck af välbehagligt utspridt öfverdrag, hvilka illslughet 

och egennytta hade påtrvckt sin egen stämpel. 

»Ja visst har jag det, herr doktor,» svarade bonden, »så der 

omkring en tio riksdaler, och dessutom har Gabriel hemma i byen 

lofvat mig fa låna några riksdaler til, så det hoppas jag nog skall 

blifva väl med den saken.» 

»Tio riksdaler!» yttrade läkaren, »och du tror alltså, att ,en 

man, som jag, ger mig ut på landet til din hustru i detta eländiga 



våglag for tio Riksdaler? — nej tack min gubbe filla; först skall 

du skaffa penningar, minst tretti riksdaler, innan jag följer dig.» 

»Herr doktor!» återtog den förtviflade mannen, »tag denna 

klocka i pant tills vi komma hem, och för Guds skull följ mig, 

betänk om qvinnan dör utan hjelp,» tilläde han, och drog en djup¬ 

suck. 

»Gå,» svarade doktorn kallt, »och skaffa penningar; jag lem- 

nar icke milt biträde för en pant af det der gamla uret.» 

En välklädd person inträdde nu i rummet, det var Commerce- 

rådinnan Millers piga. Hon framförde en helsning från sin fru, 

att doktorn ville resa ut till Donby, emedan lilla mamsell hade i 

ett fall skadat sitt ena ben; »och,» tilläde hon, »Commerce-rådin- 

nan är sjelf icke rigtigt rask efter skrämseln öfver den lillas fall.» 

»Har flickan brutit sig i benet?» frågade läkarn. 

»Nej bevars,» genmälte pigan, »det är bara en röd fläck, sä 

stor som en sexstyfver.» 

«Godt,« yttrade läkarn, »jag skall komma, helsa hem.» 

Darrande stod Mattsson ännu vid dörren. Den enfaldige bon¬ 

den jemförde nu sin unga makas lifsfara med en röd fläck, så stor 

som slanten, och för första gången anade lian huru högt värde 

penningen måtte äga. Tvekande uplyfte han sina tårfulla ögon 

mot läkarn och frågade med bruten röst: »Hvar eller när kan jag 

träffa herr doktorn?» 

»Omkring klockan åtta, här, så vida du kan skaffa penningar, 

som jag sagt tretti riksdaler, farväl så länge,» svarade Dikter, och 

bonden måste aflägsna sig. 

»Stackors man,» hviskade en piga, som han tiäffade i förstu¬ 

gan, »hvad det gjorde mig ondt när herrn nekade at följa med er 

hem; men lyd mitt råd,» sade hon tyst til honom, »gå bort til 

den unga handlanden Werner vid torget, och bed honom taga 

klockan i pant, jag tror, at han hjelper er.» Med tårfyllda ögon 

tackade Mattsson för det goda rådet; »om jag ändå kände någon 

lefvande varelse här i stan,» tilläde han, »men ingen sedan garf- 

varen Bark dog i höstas. Fins här ingen annan doktor?» frå¬ 

gade han. 

»Här är bara två,» svarade pigan, »och den åndre har fått 

permission och rest långt bort åt landet.» 

»Hvad han ser innerligt god ut,» tänkte Mattsson då han stod 



26 

framför den unge handlanden, och i den 6'fvertygelsen räckte han 

sitt ur til pant för de bristande penningarne. 

»Ditt ur, min kära vän,» yttrade Werner, kan du omöjligt få 

lana mer än tio riksdaler på, om du än vill försöka i hvarje hus 

här i staden. Mattssons föitviflan steg nu til sin högsta höjd; grå¬ 

tande anropade han den handlande i Guds och menskligheteris 

namn om hjelp; han lofvade igenlösa panten när han hemförde 

läkarn; men förgäfves. 

»Vill du sälja din klocka?» frågade en ung handelsbeljent, som 

rördes vid åsynen af den lidande tårögda gestalten. 

»Om jag icke vore så illa stadd som nu,» menade Mattsson, 

»så kom den aldrig ur mina händer, jag liar fått den af farfar vid 

min första nattvardsgång, och Malin,» tilläde han, håller så mycke 

af klockan; men om jag nu kan få hustru min frisk, så skulle jag 

icke hålla på rocken, om del kom derpå an, utan fåra hem i bara 

vesten. Hvad vill herrn ge mig för klockan?» 

»Femton riksdaler,» svarade bodgossen, »se här,» och upräk- 

nade penningarne, »vill du framdeles återha den igen, så går det 

ju också an.» 

»Nu fattas bara fem riksdaler,» sade bonden för sig sjelf, och 

skyndade til Dikters hus, och der fick han nu tils vidare inrymma 

sig i köket, der hans tårfulla ögon ouphörligt voro riglade på 

vägguret, tils mörkret hor t gömde taflan. Timmarne framskredo 

långsamt för den väntande; men ändlligen förkunnade den lilla 

göken det så länge väntade åltaslaget; ändå dröjde Dikter, ty först 

vid niotiden ropade pigan: herrn är hemma. Bonden hastade att 

nu förnya sin bön om hjelp för den lidande hustrun. 

Tjugofem riksdaler liar jag på fickan, tänkte han, och livad 

som fattas måtte väl doktorn ge sig ro med tils vi komma hem; 

omöjligt trodde han det nu Lomma i fråga, at gå miste om det 

önskade biträdet. 

Ännu förfelade dtn unge, oerfarne mannen sin kännedom om 

egennyttans herravälde. 

»Aldrig ett runstycke låter jag afpruta, har jag sagt,» yttrade 

Dikter, »du måste först skalfa dig de resterande fem riksdalerna 

innan jag reser.» 

»Nådigaste herr doktor,* jemrade s:g Mattsson, »det står vid 
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Gud ocli min salighet icke i min förmåga at skaffa dem förr än 
4 

jag kommer hem till Gabriel i byen; men då är herr doktorn sä¬ 

ker at få dem. D>*t är sant at jag är fattig; men ärlig är jag, herr 

doktor, tro mig, jag skall lika så säkert betala, som grannen hem¬ 

ma i fjol. Kär det fattades på skatten för hemmanet för honom, 

så gjorde det både mig och Malin ondt om honom och hela hu¬ 

stru mins spinnatlön, som hon nyss fått af hennes nåd på Le rå k ra, 

lät vi honom få låna; men så fattig han är, så gjoide han rätt för 

Mg på runstycket. Det skall jag också göia, och dertill bedja Gud 

för herr doktorn och hela hans hus, ja Guds hjelp,» suckade han, 

»behöfva vi alla, både höga och låga.» — Allt var förgäfves, lä¬ 

karn kunde icke öfvertalas, han stod fast vid sitt pris och full li- 

qvid på förhand. Del enda han trodde sig kunna egna åt den 

fattiga bondens olycka, var et råd, at hemta en barnmorska til 

den sjuka. »En sådan kan din cassa stå ut med at liqvidera,» 

tilläde han, »god natt, kära du, jag känner mig redan trött af den 

resan jag fulländat, och den var endast en half mil utom staden.» 

Hvad var at göra? — Den obemedlade mannen måste tigande 

aflägsna sig; i Dikters hus erhöll han underrättelse ora huset der 

en barnmorska bodde. 

»H var för kom ni icke genast til mig?» frågade honom den 

lilla vänliga gumman. 

»Jag väntade hela dagen på doktorn,» suckade Mattsson. 

»Ja, Gud förlåte den blodsugarn, han skall en gång skörda 

bvad han utsår,» sade frun. 

»Amen,» nickade Mattsson, och så bar det af. — Klockan slog 

tio då kärran rullade genom stadsporten, och först klockan ett på 

natten hade de uphunnil Kyhemmet. 

»Hur är det här?» hviskade mannen til gumman, som varit 

hos hustrun. 

»Å, nu står det nog väl til, hon sofver,» blef svaret. Matts¬ 

son skyndade til sängen, ryckte omhänget undan, och vid den kor¬ 

sade uplysningen från den svagt flammande spiselden och månlju¬ 

set, som sken genom de små fönsterrutorna på Malins förbleknade 

anletsdrag, såg han tydligt, med den rysliga visshetens hela fasa, 

at hon hade somnat den sista sömnen. 

»Alla försök at återkalla den flyktade andän är förgäfves,» sade 
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barnmorskan, ohjelpen kora för sent. — Hon hade oförlöst aflidit 

under förskräckliga plågor. 

»Målte hon icke anklaga mig som sin mördare, inför Honom 

deruppe,» snyftade mannen. »Nej, Malin!» ropade han, »gör icke 

det, Han som skall dömma oss vet bäst livems skulden var.» 

Några dagar derefter bivistade Mattsson Gudstjensten i närbe¬ 

lägna kyrkan, det var hans bortgångna makas begrafningsdag. En 

främmande läsare.prest hade upstigit på prediksstoleo, och förkla¬ 

rade texten öfver den yttersta domen. Den unge enklingen suc¬ 

kade så innerligt i sin bön til Fadren, som leder våra öden, om 

ståndagtighet, at undergifven Guds vilja kunna bära sin sorg och 

christligt upfostra de moderlösa; då ropade den andelige från det 

rum han innehade: »Det är förgäfves du söker, at med goda och 

fromma gerningar komma in i himmelriket, det är endast öppet 

för de små barnen och den ångerfulle syndaren, som vet och kän¬ 

ner sig med stora brott hafva öfverträdt Guds lag, då skall ångren 

och bönen beveka Honom, som sitter på stolen och dömer allo 

folkena.» 

Mattsson lyssnade till förklaringen af Ordet. Så hade aldrig 

den gamle kyrkoherden talat, hvars lära han fattat med fullt för¬ 

troende allt från barnaåren. Grubblande och sluten åtföljde han 

processionen til hemmet, och den nya predikantens ord ljödo oup- 

liörligt för hans själs öra. 

»Det var eu duglig prest, fader Mattsson,» yttrade en smed, 

som föregångne söndag stått kyrkostraff för stöld. Denne hade up- 

hunnit processionen under hemvägen. »Han predikade Guds ord, 

som en hel karl,» tilläde han, »jag har nu, Gud vare lof, stått mitt 

straff, oeh erkänt min föi brytelse, jag är alltså säker, om jag dör i 

dag, at komma i Guds rike.» 

Det samlade lilla begrafnings-sållskapet bos Mattsson fortsatte 

til sena aftonen samtalet om den nya prestens förträffliga gåfvor. 

Men Mattsson sjelf var endast en tyst åhörare. Ilan satt i et hörn 

af rummet med hufvudet nedluladt mot bröstet, och svarade icke 

en gång då barnen tiltalade honom. Men ingen gaf akt derpå, 

och sedan gästerna aflägsnat sig, och endast gumman qvardröjt til 

biträde för honom och barnen, fortsatte lian hela natten at stilla¬ 

tigande och grubblande än gå några sJag öfver golfvef, än återtaga 
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sin plats i liörnet af stugan. Så snart den gamla grannhustrun 

vid dagens inbrytande aflägsnade sig, riglade Mattsson dörren, fram¬ 

tog en rakknif och skar djupt i halsen på sina tre barn, under 

deras sömn. »Nu,* ropade han, då gumman återkom, »har jag 

fiälsat både barnen och mig från fördömelsen,» och skyndade at 

sjelf anmäla sitt brott. Underdomstolen dömde honom efter lag 

til döden; öfverdomarn förklarade honom för vansinnig och han 

förflyttades til et hospital. Den lilla stugan stod öde, emedan in¬ 

gen vågade bebo den af fruglan, at det der begångna brottet af 

Mattsson skulle föranleda andesyner. — Tre år derefter hade den 

olycklige aflidit. Han hade til sitt slut varit lika tyst och sluten; 

men någon gång hördes han snyftande löja sin farhåga, at Malin 

icke vore Guds barn, emedan hon aldrig begått något brott, at 

försona. 
Af Författarinnan til Porträttet. 

Pl. 7. 

Bondflickor uti La Bretagne i trakten 

af La Guérande. 

La Bretagne är en af Frankrikes vidsträcktaste provinser som bil¬ 

dar en lialf.ö genom den landtunga som sticker ut åt hafvet och 

är omgifven, dels af stora Kanalen fLa MancheJj dels af Atlantiska 

oceanen. Hon är delt i fyra departementer: C6tes du Nord, Fi- 

nisterie, Morbihian och nedre Loire. La Bretagne kom genom gif¬ 

termål med Anne de Bretagne och Ludvig XII, i slutet of i5:de 

århundradet, under Frankrike och liar länge bibehållit sina egna 

privilegier lils det 1788 förklarades för en erÖfrad provins. Genom 

inånga Engelska flyktingar som nedsatte sig der tid efter annan, 

blcf befolkningen mycket blandad, och språket så väl som Costy- 

merne vittna ännu derom. De äro så olika 1 vissa distrieter, stun¬ 

dom inom vissa pastorat, at folket knappast förstå hvarandra; här¬ 

ifrån göra dock städerne i allmänhet el undanlag; så til exempel 

är Nantes helt och hållet en Iransysk stad, hvarest man icke igen¬ 

känner den Bretagniska typen. 
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Uti nedre Loire-departementet Sr et arondissement som kallas 

La Guetande} af en gammal fästning af samma namn. Inom dess 

murar med sina 16 torn, tror man sig vara flyttad et århundra 

tilbaka; allt har inom densamma et medelålders ntseende och skick; 

likväl äro bondflickorna i trakten af La Guérande och La Roche 

utmärkte för deras fägring, vackra växt och skäligen behagsjuka 

väsende, och det är tvenne sådana vi här på tekningen framstäl¬ 

la för våra läsare. 

C har ad. 

H varför ej i lugna hemmet trifvas, 

der du i mitt Jörsta sitta kan, 

hellre än vid stormig riksdag drifvas 

mellan dagens vindkast af oeh an? 

Sitter ej mitt andra på din tunga 

der tilreds at fylla kassans brist, 

röstar du ej för at punga, punga, 

stämplas genast du til rabulist. 

Lyckas ej mitt tredje at anvärfva 

dig för Kamarillans mål, til slut 

får du varmt af Biet och Minerra, 

lägges up för publicistisk stut. 

Baxnar du för detta heta badet, 

skiftar färg och skrämd och skygg 

blir mitt hela, kommer Aftonbladet, 

denna kältring, på din stackars rygg. 

Ordet til Charaden i föregående JY:r är: Altaren. 

Lagagrif. 

■När sorgen, plågorna och noden 

På lifvets törnbeströdda stig 



Tycks evigt saroraansvärja sig 

At fylla menskans dystra öden 

Och nedslå både mod och hopp. 

Då går en vänlig stjerna opp. 

Då uppenbarar sig mitt hela. 

Än nnder bilden af en vän 

Som kommer ömt at sorgen dela; 

I tålamodets skepnad än 

Det visas oss den lugna grafven 

Och himmelsk strålglans bortom den 

När vi ha nedlagt vandringsstafven 

Och pröfningen bar nått sitt slut 

Och trötta ögat gråtit ut. 

Men mången likväl här i verlden 

Få orätt väg mitt hela sökt 

Ibland förstörelsen och flärdcn 

Och finner blott sin oro ökt. 

Ack! han mitt hela icke känner! 

Dess rätta Hemland ofvan skyn 

Är ofta doldt för menskans syn! 

På jorden finns det blott bland vänner. 

Fem fötter har mitt hela fått: 

En egenskap som örat fägnar 

När den är böjlig, ren och klar; 

Hrad vädret kallas då det regnar 

När re’n man vintcrföre har; 

Hvad älskarn säkert fann sin sköna 

Och hvad den fula aldrig är; 

Hvad man i öcknen lätt får röna. 

Ty vatten finnes sällan der; 

Hvad vinet gjorde uti Cann; 

En biblisk bild af vankelmod; 

Hvad alla, båda ond och god 

Få kännas vid uppå sin bana 

Men ändå akto sig från fall; 

Hvad Lejonet i vreden gjorde; 

Hvad vanligtvis i hvarje stall 

På golfvet man i rader sporde; 

En jordart, mager, ofruktbar 

Som ej til odling tjenlig var; 
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Et ord iom Flicka plär betyda, 

Et storre eller mindre land 

Som Ägirs sköna döttrar pryda 

Och dansa gladt oinkriog dess strand, 

Ordet til Logogrifen i föregående N:r är Skölds hvaraf bildas: 

öj ölj kiilj ökj köldj döj slö, sölj klöst, los, sökj dökj lök, slök. 

PI. 8- 
Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

Fig. r. 

Fig. i. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

CinifFure af svart sammet med snören och tolRar; (den 

kallas Camail af sin likhet med en kåpa för vissa ande- 

liga.) Röd siden-klädning garnerad och ornerad med svarta 
spelsar, fastade med gagat-slenar (et slags fluss) samt med 

svartä cordonger; hvita handskar och skor. 

Herrns Costym. Röd halsduk (eller brokig) svart-blå 

rock, som endast räcker til knäet, kantad med svart pels- 
verk; hvit piqué-vest; ljusgrå pantalonger in i stöflarne. 

(Med förra årets slut har modet med half-stöflar utanpå 

pantalongerne, åter gjort sig gällande) gula handskar. 

Ljusblå sammets-eoiffure prydd med plymer vid ena sidan, 

I»vilka falla ned på halsen; hvit tyllklädning garnerad 
med bandroser äfven som tvenne lader öglor och band- 

roser framti! och nedåt; hvita handskar och skor. 

Bart hår med perlor; hvit crépe-klädning, rikt garnerad 

med spetsar och guld-perlor; hvita handskar och skor. 

Grön sammets-Toque garnerad med guld-snören och ju¬ 
veler samt prydd med plymer; grön sammets-klädning 

rikt garnerad på samma sätt som toquen; hvita handskar 
och skor. 

Rättelse. 5:te och 6:te raderna i Charaden uti föregående N:r 
höra sålunda läsas: 

Hvarenda ton förtjusarn tycke* 

mitt andra djupt ur känsligt bröat. 

£tocftl)0lm, 1843. 
Tryckt hos Carl Deizen, R. W. O. 
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N:o III 
MAGASIN 

för 

Honst, jSpijeter ocf) jHoöer. 
Mars Månad 1843. 

författandet af den bekanta Marseljer-Sången, och i så väsendtlig 

del bidragit til franska härarnas första segrar och framgångar ifrån 

1792 års början, at det säkert skall intressera våra läsare at få 

hans porträtt (efter en medaljon af David) jemte några detaljer af 

hans lefnad. 

Deu 20 April 1792 förklarade den lagstiftande församlingen 

('I/assemblée IcgislativeJ krig emot Österrikiska Kejsaren, som ho¬ 

tade national-sjeifständiglieten, och den 11 derpå följande Juli för¬ 

kunnade dåvarande Presidenten Aubert-Dubayetj med en högtid¬ 

lig röst under en religiös tystnad efter det enkla och förskräckli¬ 

ga formulär: Medborgare/ Fäderneslandet ar i fara. 

Kär nyheten of krigsförklaringen blef kunnig uti Elsas, emot- 

togs hon der med en allmän enthousiasm; tusentals frivillige au- 

mälte sig för at bli inskrifne i rullorna och marchera til landets 

försvar. — Såväl de afmarcherande som de qvarblifvande kände 

et gemensamt behof af afskedets högtidlighet och upmaningens 

kraftighet til förestående skyldigheters upfyllande, genom detta lik- 

stämmiga uttryck som förenar hjertan under det rösterna förenas: 

de gamla sånger ifrån Monarkiens tider talade icke mer til smnena. 

I Strasburgs Garnison fanns en ung Officer vid Ingeniör- 

Corpsen, Rouget de LJisle. känd som en behaglig skald af tilfällig- 

hets-verser och dessutom icke oskicklig musicus. Man lilfrågade 

Tjugonde Årgången. 
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honom om han tiltrodde sig tilfredsställa sina medborgares begä¬ 

ran om en fosterländsk sång. Han sökte afvärja deras önskan un¬ 

der föregifvande, at han hittills endast sk ri f vi t små Socielets- verser. 

Han kände icke hvad enthusiasmen i sin hela kraft för en ädel 

sak förmår utveckla liksom af sig sjelf hos oss och ge oss en omed¬ 

veten förmåga. 

Det var hos mairen Hr Dielrich efter en slutad concert, när 

den fosterländska exalialion hade nått sin höjd, som den enstän¬ 

diga begäran om en nationalsångs författande gjordes hos Rouget 

de L' isle. Han gick hem, hufvndet fullt af harmoni och i en lif- 

ligt upfatlad sinnesstämning. På en gång vid midnattstiden väc- 

kes han liksom af en lyrisk feber, och ifrån detta ögonblick fostra¬ 

de hans snille den rygtbara Hymnen, både ord och musiken. Han 

kunde sjelf icke förklara på hvad sätt det tillgått, i en sådan hast 

på en natt. 

Bittida andra morgonen går han til Dielrich och ber honom 

sammankalla de personer som äflonen förut varit församlade hos 

honom: de inställa sig. Rouget de L/isle sätter sig vid Claveiet 

och sjunger sin sång under allmänna och högljudda bifälls-yll- 

ringar. 

Sången blef genast instuderad af militär-musikanterne, och de 

frivillige krigarne aftåga under afsjungande af: 

Allom, enfans de la Patrie, 

Le jour de gloire est arrive. 

Aldrig har väl någonsin populariteten haft en hastigare fait. 

-Några månader härefter kunde hela Frankrike den nya sången 

utantil, och Marseljarnes Bataljon lät echo ifrån Tuileiierne up- 

repa densamma den stora uploppsdagen d. 10 Augusti. Del ar 

från denna tildragelse sången fick sitt dopnamn: han kallades 

Marseljer-sängen. 

Marseljer-sången har varit revolutionens heliga lofsång vid 

Arme'en. När man kom til den versen: 

Amour sacré de la patrie, 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs; 

Liberté, liberté c/icrie 

Cornbats avec tes difenseurs! 

blottades alla hufvuden, man föll på knä ocb tårar flöto i öfver- 

måttet af en frivillig känsla. Denna sång är så införlifvad ined 
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Frankrikes sedvanor, at hvar man påminte sig den i83o: vi hafva 

alla lärt den af våra fäder. 

Vian finner häraf hvad en timmes storartad ingifvelse förmår 

åstadkomma hos en eljest icke ovanlig man, som då för tiden icke 

var någon synnerlip passioneiad anhängare af revolutionen. Det 

första af detta yttrande är bevist genom den obetydenhet så i lit¬ 

terärt som i politiskt hänseende hvaruti den stannade som gjort et 

så lysande inträde. Inga andra af hans snillefoster hafva förtjent 

at frälsas ifrån glömskan, och han sjelf, som genom sitt stora po¬ 

pulära rygte hade med lätthet kunnat göra en lysande bana, Jef- 

de sitt lif bland en ny generation, som högmodades öfver hans 

namn, anande icke at han ännu var til. 

Det andra yttrande stöder sig pä följande anekdot: Efter of- 

vannämnde revolutionära uplopp d. 10 Augusti, som uphäfde den 

Konungliga magten och satte Ludvig XVI:s person i qvarstad, sän¬ 

de Lagstiftande församlingen Kommissarier til alla Arme-corpser 

för at emottaga deras samtycke och biträdande til den regements¬ 

förändring som inträffat. Carnol blef skickad til Rhen-armeen, 

den han fann i den fördelagtigaste sinnesstämning för den nya 

ordningen. Likväl var et ringa antal Officerare, ledde af Hertig 

d’Aiguil!on och Prinsen Victor Broglie och bland hvilka äfven 

Rouget de L’isle befann sig, de som vägrade aflägga den nya eden. 

Carnot bemödade sig förgäfves genom föreställningar och öfvertal- 

nings-förmåga at besegra deras motspänslighet. Sjelf Ingeniör-Of- 

ficer vände han sig särskilt til Rouget de L’isle, sägande: ”Vill ni 

tvinga mig at för onredborget ligt förhållande afsälta ifrån tjensten 

författaren af Marseljer-sången ?” Man sjöng den just vid tilfället 

några steg ifrån dem; men Rouget de L’isle beherrskades af sina 

kamraters aristokratiska knteii: han blef vid sitt nekande. För¬ 

st lemna dem någon besinningstid, försökte Carnot at genom en 

ny kallelse och namnens upräknande lemna dem tilfälle biträda 

tnassans samtycke, men utan framgang. De motspänstige blef vo 

nfsatle från deras sysslor och Kommissnrierne kunde med möda 

frälsa dem ifrån folkets och soldaternes förtrytelse. 

Någon tid härefter ingick Rouget de L’iile åter i militär-tjenst 

och blef Adjutant bos General Hoche J med hvilken han deltog i 

handelserne vid Quiberon, der han blef blesseracf under det han 
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stridde mot Emigranterne. Härefter drog han sig tilbaka och lef- 

de obemärkt och glömd, ur hvilken glömska Ke}sare-regeringen 

aktade sig at framdraga honom. Hvad restaurationen under Lud¬ 

vig XVIII angår, hade den gerna landförvist honom til straff för 

de lysande minnen som voro fastade vid hans namn. Någre Ar¬ 

tister och Litteratörer förenade sig för at skydda honom för de 

mest tryckande behof, och denna Medaljon af David med hans 

bild förfärdigades at bidraga til denna handling af national-er- 

Jkänsla. Efter Juli-revolutionen i83o, som gaf en ny fart åt IVlar- 

seljer-sången, erhöll Piouget de L’isle en måttlig årlig pension. 

Han dog i836 i Choisy (e-Roi omgifven af en familj, hvilkens 

hela tilgifvenhet han sedan längre tider förvärfvat sig genom sitt 

goda hjerta och sitt ädla upförande. När han bars til grafven, ut¬ 

delade fabriks-arbetarne i Choisy åt alla deltagande buketter af 

Eterneller, hvarefter de ställde sig i ring kring grafven och med 

en högtidlig, religiös röst afsjöngo Marseljer-sången. Liksom for¬ 

dom vid Armeen, när man kom til den ofvananförda strofen, föllo 

alla opåmint på knä i den kring grafven upkastade mullen. 

Rouget de L’is!es lefverne leder oss til en reflexion: den, at 

man icke bör uteslutande tilegna den enskilta mannen allena all 

förtjenst, äfven i de foster som äro hans ensak. Stora tildragelser 

alstra sköna skapelser, och stora tildragelser äro massans verk. En, 

äfven medelmåttig man kan blifva folkets organ, ty det är ge¬ 

nom folket han får sin ingifvelse. 

Vallvisa. 

Vexelsång. *) Ord af U. A—n. 

Melodien från Da lar ne. 

Gossen: **) Se, iifver fjellets topp 

går Sol’n i purpur opp, 

slumrar väl Kullan ***) än? 

hon som är min vän. 

*) Med Musik-bilaga. **) Ifrån en bergshöjd. Kulla: flicka. 



Flickan: * 

Gossen: 

Flickan: 

Gossen: 

Flickan: 

Gossen: 

Flickan: 

Gossen: 

yi 

Oppe förrn Sol’n jag var, 

mjölkat och plockat har 

hlommor från ängen grön, 

under stilla bön. 

Hur skönt på berget är 1 

silfversnö toppen bär; 

och så långt ögat når 

skog och elfven går. 

Men glöm ej dalen då 

rik uppå blommor små. 

Se, huru elfven mild 

speglar himlens bild. 

Se'n du bortgången var, 

skön bild ej dalen har; 

och utaf blommor der 

skön då ingen är. 

Smickrare, falsk förvisst; 

ej sad’ du sanning sist; 

räfven sig så beter 

då han lammet ser. 

Din mun är skön och rar, 

men giftig tunga har, 

inidt i den rosenknopp 

födes biet opp. 

Visst i din blick är tro, 

men uti hjertat — ho 

vet om cj fjäriln kan 

fladdra af och an? 

Vi må ej gnabbas mer! 

Jag om din hand nu ber; 

och länge, jag det svär, 

du mig varit kär! 

*) Svarar från en annan närbelägen bergshöjd. 
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Flickan i Handen tag då från mig, 

hjertat re'n tillhör dig; 

blif du mig etöd oeh stat 

til min mörka graf. 

Gossen'. Här mellan höga fjäll 

timra vi up vårt tjätl; 

der uti flit och tro 

vi som dufvor bo. 

Flickam Odla och kör din plog, 

valla vår hjord i skog! 

idog vid siändan jag 

spinna skall hvar dag. 

Fegge: En gång då Sabbat rår, 

och kyrkoklockan vår 

kallar med heligt ljud 

oss at tilbe Gud, 

vigs vi och bli ett par; 

älska i alla dar; 

och endast dödens hand 

sliter hjertats band. 

Pl. IO. 
Thisbe lyssnande vid muren på sin 

älskares ord. 

Det fordom namnkunniga Målare-Galleriet i Dusseldorf kom ge¬ 

nom aif til Baiern och är numera spridi ibland de Kongl. samlin- 

garne dels i Munchen och dels på de Kongl. Lustslotten. Sedan 

Dusseldorf kom under Preussiska monarkien, har der bildats en 

målare-skola, under Professor Schadows ledning, hvilken redan 

hunnit väcka mycken upmärksamhet, och flera (örtjenstfulla ar¬ 

beten bafva utur densamma framkommit som vittna om stora 
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framsteg och förhoppningar. Bland dessa foster är äfven en min¬ 

dre tafla af Steinbruck, som är ganska behaglig och fördelagtigt 

omnämnd i flera Tyska Jurnaler. — Red. lemnar deraf en tek- 

ning; men torde först i minnet återkalla sjelfva händelsen som är 

föremål for densamma, lånad ur Ovids Metamorphoser 4Jde Boken. 

”Pyramus och Thisbe, begge utmärkta genom ungdom och 

lagring , voro grannar i den gamla, vidlberömda staden Babylon; 

de älskade hvarandra och önskade förena sig, om föräldrarne, 

hvilkas hus stötte intill hvarandra, icke varit deremot och 

strängeligen förbjudit de älskande allt umgänge. Men oaktadtalla 

förbud och hinder, hittade det unga paret dock på medel och 

utvägar at meddela sig hvarandras tankar; ty hvad vore väl omöj¬ 

ligt för kärleken? En liten öppning på muren som skiljde beg¬ 

ge husen, gaf dem tilfälle at samspråka och ömsesidigt ut¬ 

gjuta hjertats känslor. Här öfverenskommo de en dag at mölas 

utanför staden, vid Nini grafvård. Thisbe kom först til stället, 

men synen af en annalkande lejoninna förmådde henne at flykta i 

en närbelägen grotta. I hastigheten tappade hon sin slöja som 

lejoninnan ref i stycken. Snart derpå anlände äfven Pyramus til 

mötesplatsen, men i ställe at träffa sin älskarinna fann han endast 

hennes sönderrifna slöja; detta förde honom på den rysliga tan¬ 

ken at Thisbe sjelf blifvit et offer för det grymma djuret, och i 

sin förtviflan genomboirude han sig ined sitt svärd. När nu den 

stackars Thisbe framsmög ifrån sitt gömställe, fann hon Pyramus 

badande i blod och dödade sig med samma svärd. Beggts lik 

gömdes i samma graf under et Mulbärsträd, hvars frukter, som 

fordom varit hvila, förvandlades til röda; de älskandes blod hade 

färgat dem." 

På taflan föreställes Thisbe lyssnande vid öppningen i muren 

på sin älskares röst och ömma försäkringar under det hon är sys¬ 

selsatt al vid biunnen fylla sinn vattenkrukor. Det öfver brädden 

rinnande vattnet tycks ge tilkänna al hon redan en stund bortåt 

hört på Pyramus. Hennes ställning och hållning äro väl valda 

och af målaren förträffligt upfattade; den venstra handen är nägO| 

uplyftad, liksom ville hoo bjuda tystnad åt vattenstrålens sorlan¬ 

de, emedan del hindrar henne at tydligt förnimma älskarens ord' 
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Uttrycket i hennes ansigte tilkännager den spända upmärksamhet, 

med hvilken hon sträfvar at upfatla hvarje ord. Hennes klädsel 

är rik, men lätt och vårdslöst kastad öfver den vackra kroppen. 

Det hela af denna tafla vittnar om en god upfattning af ämnet, 

omsorg i handläggningen och correcthet i lekning, hvilket sednare 

i synnerhet utgör Dusseldorfska skolans utmärkta förtjenst, som i 

allmänhet icke gäller om coloriten, ehuru denna tafla äfven i 

detta afseende icke är utan förtjenst. 

Pl. II. 

Om Orientaliska Målningssättet. 

Inledning. 

Detta målningssätt, förmedelst hvilket man kan åstadkomma gan¬ 

ska fina, smältande och vackra arheten, som icke utan svårighet 

och långsamt arbete skulle kunna göras i vanligt lavis-maner, har 

först på detta åthundradet blifvit mer kändt i Europa och nått en 

högre grad af fullkomlighet. När det nu är på modet och af Da¬ 

merna mycket användes, gör Red. sig det til en pligt at något de- 

taljeradt nämna derom. såsom en vägledning för dem som skulle 

vilja göra försök dermed, ehuru utrymmet icke tillåter at alldeles 

utförligt afhandla ämnet, helst som det nästan ovillkorligen fordrar 

en praktisk undervisning; men vi hoppas dock kunna komma för¬ 

faringssättet så nära genom denna afhandling, at våra Läsarinnor 

genom egna försök skola sättas i tillfälle at upfatta det hela. 

Det är Fransmännen vi hafva at tacka för spridandet af detta 

målningseätt; de hemförde methoden ifrån China, och med deras 

lätthet at upfatta, gjort den användbar til nästan alla föremål. — 

Sjelfva grundprincipen är väl icke någon nyhet, ty våra Embets- 

eller tapet-målare hafva länge begagnat sättet at genom utskärnin¬ 

gar på kardus-papper ölverflytta på väggen sina mönster, hvilket 

de kalia drajfera,- men äfven på hvarje kort-fabrik begagnas me¬ 

thoden i sin enkelhet genom så kallade patroner, der inga schat¬ 

teringar eller fördrifningar af färgen kommer i fråga, hvilket åter 

på det nyare sättet eller den nu så kallade Orientaliska målningen 
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8r en hufvudsaklig förmån som gör den så mjuk och glänsande 

intil miniatur-målningen. 

Den nästan otroliga hastighet med hvilken man genom denna ^. 

raelhod fulländar sin målning, skall säkert förvärfva den många^^ ' 

anhängare, och jeraväl de första, om också ofullkomliga försök. ■ Cvj fullkomliga torsok^, : <. 

någon liten öfninj| - yjk 

Vrj. * 

skola utvisa, hvad man på kort tid och genom 

förmår åstadkomma. 

En af Orientaliska målningssättets mest framstående förmåner 

ar, at det kan verkställas af en som icke kan teknautan at arbe¬ 

tet derigenom förlorar i finhet, correcthet och elegans. Man må 

likväl liäraf icke draga den slutsats, at hvar och en kan måla 

hvad han ser eller lians fantasi skapar, tvärtom, här gäller endast 

at copiera andra målningar. 

I allmänhet måste man ock erkänna, at blommor, frukter och 

djur framför mennisko-figurer och landskap äro mest användbara. 

Om dc behöjliga verktyg och materialier. 

1. En spetsig, fast icke hvass stift eller nål i et skaft 6 til 7 

tum långt, hvarmed man på det transparenta papperet, Cha- 

blon-papper kalladt, efterteknar originalets conturer. Fig. 1. 

2. En spetsig knif med ägg å begge sidor, at utur Chablon- 

papperet utskära de stycken som med stiften äro antecknade 

och hvilba framdeles skola målas. Fig. 2. 

3. Et litet bräde 8 tum långt, 6 tum bredt och £ tum tjockt, 

af lind, bok eller björk, väl slälhöflndt och svartfärgadt, hvar¬ 

på man lägger Chablon-papperet under det man utskär de 

med stiften uprilade conlurer. 

4. En liten tyngd, en fyrkantig blybit, öfverklädd med papper 

eller taft nt lägga på Cliablon-papperet, för at orubbadt fast- 

hålla det dels vid conturernes eflerteknande med stiften, dels 

under det man målar, på det Chablonen icke må skttfva sig# 

5. Tolf stycken penslar af svinborst til sjelfva målningen, större 

eller mindre efter beliofvet, men i allmänhet af den storlek 

som Fig. 3 utvisar. — Af borstpenslarnes godhet beror visser¬ 

ligen mycket. De äro tvära för ändan, måste vara af fin 

borst, jenangod i styrka, finhet och spänstighet, hålla val til- 

samman, och icke sprida sig. 
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6» Man behöfver äfven några vanliga vattenfärgs-penslar til be- 

gagnonde af små saker, såsom fina stjelkar, frön i blommor el¬ 

ler dylikt som slutligen ditsättes på fri hand. 

•p. Chablon-papper, hvilket icke är annat än transparent-pappet 

för at läggas på originalet och derpå med stiften eftertekna 

conturerne. — Man väljer härtil någorlunda stadigt concept- 

velin-papper, öfverstryker det jemt på båda sidor med Gumtni 

Damar fernissa två, eller om det behöfs tre gånger, men 

låter det efter hvarje anstrykning torka i luften, icke i solen* 

Ett annat sätt at göra Chablon-papper, som blir ganska god t, 

gr följande. — Man loger til en bok stadigt concepl-papper 

Venetiansk Terpentin 

g Terpenlin-olja 

i Lod vacker, ljus Linolje-fernissa. 

Dessa ingredienser slås i et käril, omröras väl tils allt är op- 

Jöst och väl blandndt. Sedan tar man en bred laeker-pensel, Fig. 

4, och bestryker hvarje ark papper härmed på begge sidor; lägger 

arken, det ena på det andra, och låter dem sålunda ligga tilhop» 

ett dygn, hvarefter arken hvar för sig uphängas at torka ett dygn. 

Kär detta skedt, bestrykes arken andra gången på ofvannämnda 

sätt ocb torkas, hvartil väl några dagar åtgå. — Sist och innan de 

begagnas, öfverstrykas arken ännu en gång på begge sidor, helt 

tunt med nedanstående lacker-fernissa x 

i Lod Venetiansk Terpentin 

4 Lod Sandrak 

, i Lod Mastix 

i4 Lod starkaste Sprit. 

Alltsamman slås i en butelj, uplöses vid lindrig värme ocb 

stundom omskakas, tils allting är smält och v3l uplöst. 

Om Färgerna. 

Man har dem rifna på gins- skifvor, 5 tum i quadrat, aldrig 

mycket på en gång, ulan tunt utbredda på glaset. — De rifvas 

mycket fina med vatten, uptoikas och förvaras, för at ha tilreds 

allt efter som man behöfver dem. När man vill begagna dem, rif— 

ver man helt litet deraf med några droppar Gummi-vatten och 

*) Sen finnes på alla Apothek. 
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låter dem torka på glas-skifvan; ty vid begagnandet böra de vara 

uplorkade och aldrig våta eller nys» rifna med Gummi-vattnet. 

De hiifvudsakligäste färg-stofter, h varigenom alla nuancer kun- 

ma åstadkommas äroj 

Hvitt — Cremnilzer-hvitt. 

Grått — genom blandning af hvitt och svart. Man kan afven 

åstadkomma grått, genom «t lindrigt berörande på 

papperet med svart. 

Svart — Afbränd Kimrök. 

Gult — Ljus Gul-ockra. 

Ch romgul t. 

Orange-Chromgult.— Til de ännu ljusare partierne kan 

man blanda ofvannämoda färger med hvitt. 

Rödt — Carmin. 

Cinober. 

Wiener-Lack, — Til de ljusare partierna kunna dessa 

färger blandas ined hvitt; isynnerhet Carmin til röda 

törnroser. 

Brunt — Brun-ockra. 

Umbra, bränd. 

Terre de Cassel. 

Blått — Ultramarin. 

Berlinei blått. 

Pariserblått. — Ehuru dessa färger, genom et lindrigt 

berörande på papperet med borst-penseln, gifva ljusa 

nuancer, kunna de äfven blandas med hvitt, om man 

behagar. 
' * 

Violett — Carmin och blått eller 

Wienerlack och blått. — Vill man hafva Ljust-violett» 

iblandas hvitt. 

Grönt — Mörk- och ljusgrön Cinober. 

Mineral-grönt. 

Leipziger-grönt. 

Blått och gult sammanblandadt. — Nuancerna i grönt 

kunna mångfaldigas genom tilsatser af Chromgult eller 

ofvannämnda gröna och blå färger* t 
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Allmiinna iakttagelser. 

Man bör gerna sitta någorlunda rak framför bordet och ick« 

för mycket lutande, för al bättre öfverse arbetet och originalet» 

Den högra armbågen stödes under målningen aldrig mot bor¬ 

det, utan löres fri och ledig. 

Borst-penseln hålles mellan tummen, pekfingret och iångfin- 

gret, vid pass en knapp tum ofvanför borstarna. 

Färgen uphemtas i borst-penseln ifrån glasskifvan der den be- 

flnnes rifven med gummi-vatten och uptorkad, på sådant sätt: at 

man doppar ändan af skaftet i vattenglaset och släpper en droppe 

vatten på färgen, samt uplöser den medelst borst-penselns gnidande 

i cirkel-gångar, tils alla spetsarne fått något deraf, ehuru litet; ty 

man akle sig at laga för mycken färg, eller få densamma för myc¬ 

ket flytande, hvilkel åstadkommer fläckar. Borst-penseln hålles 

härvid rät up och ned (lodrät), på det spetsarna måtte få lika myc¬ 

ken färg. — Til hvarje färg nyttjas en och samma borst-pensel, 

så at den icke begagnas til andra färger, äfven som den aldrig dop¬ 

pas i vatten eller blir våt. 

På boi stpenselns förande bet or allt. I allmänhet föres han 

lodrät, isynnerhet på de ställen der nuancen skal! blifva jemn öf- 

verallt; men vill man hafva den mörkare åt ena kanten, föres han 

i en lindrigt lutande ställning, Fig. 5, ty derigenom samlar sig 

mera färg der borstpenseln formerar en spetsig vinkel på papperet 

vid a än vid b, der borslpenseln endast lindrigt vidrör papperet. 

— Borslpenseln föres vid färgens påiäggning i jemna cirkelgångar 

från venster til höger, Fig. 6, och tilbaka från höger til venster, 

Fig. 7; dervid håller man sig mycket på chablonen, ifrån Ii vilken 

man öfvergår på det underliggande hvita papperet och återkom¬ 

mer på chablonen, hvarigenom conturen blir ren och skarp. Maa 

uppehåller sig icke länge på ett och samma ställe, emedan pappe¬ 

ret, genom borstpenselns gnidning, der skulle bli ludet, utan fort¬ 

går jemt i cirkelgångar tils nuansen är sådan den skall vara med 

sin fördrifning der den brhöfves. 

I allmänhet tar man i böl jan gerna färgen för våt eller fly¬ 

tande, det är derföre bäst, at på et särskilt papper förut försöka 

henne om hon är lagom, man skulle nästan kunna saga: torr, ty 

endast borstpenselns spetsar böra hafva ganska litet deraf. Det 

fordras visserligen någon öfning at föra sin borstpensel väl och än¬ 

damålsenligt, och man bör icke låta afskräcka sig om de första för- 
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sök icke alltid lyckas; det Mr isynnerhet vid fördrifningen, vid åd¬ 

ror i blad och randiga skuggor, som skola smälta ihop med det 

öfriga, som en viss händighet erfordras; men man har äfven någia 

hjelpredor, hvaraf man beljenar sig vid dessa tiifällen. Dessa be¬ 

stå uti lösa utskärningar på särskilta chablonpappers-bitar, hvilka 

efter behofvet användas til mer eller mindre krokiga linier, och 

kunna varieras i oändlighet. Sådsne äro Fig. 8, numrorne i, 

3, 4, 5 och G. Dessa chablon-lappar läggas ofvanpå den förre cha- 

blonen och det hvita papperet, på hvilket man redan anlagt den 

första färg-tonen, och passas så uppå och intil dc ställen der man 

behöfver mörkare skuggor eller ådror, hvarlil man naturligtvis äf¬ 

ven tar mörkare färg än grundfärgen. Denna operation förnyas 

ännu en gång, om än ytterligare möikare skuggor behöfvas. Dessa 

cliablon-bitars användande fattar inan lätt genom nödvändigheten 

at använda dera. (Forts, i nästa N:r). 

-— , x — § si 

roflf! ,-.'»giir. Bi<.} ii esitgsgvi af »i iisti Ji> 

Några exempel af Sten styl, ,sl»v i 

af 1 e s s i n. 
ns‘»Bnaf: ob Cq JmIi-ji 

i od i*I 

in^i tJSibol 

Smickrarn. 'atn ^Jl!ei<»v 

Är. >hnil t 

Äfven. Så. Sällsynt. I. B.ndekojor. b gic. k vun 
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Sanning. I. Konungens. Hus. 
iv n*5 4S h»v 
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En. Sinickrare. 
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Förtjenu. Lika. Straff. ud. fq 
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Uniler. 

Origtig. Stämpel. • ’• vi v.* »ot n) it 

En. Lat. Klok. 
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Var, öm. 

Om. 

Andras. Goda. Tanka. 

Och. Mån. 

Om. 

Den. Nöjsamma. Rättigheten. 

At. Få- 

Tänka. Väl. Om. Dig. Sjelf. 

Den. Som. Vid. 20. År. Intet. Lärt. 

Vid. 30. År. Intet. Vet. 

Vid. 40. År. Intet. Förvärfvat. 

Aldrig. Lär. Han. Aldrig. Blir. Ha*. 

Aldrig. Får. Han. 

Hedra. Din. Vän. Närvarande. 

Beröm. Honoin. Frånvarande. 

Hjelp. Honom. I. Nöden. 

Logogrif. 

Hertha, denna ömma moder, 

låter från sitt fulla bröst 

af mitt hela nja floder 

springa fram hvarenda höst, 

ej blott der som solen skiner 

på Hesperiens paradis, 

utan ock der Bore hviner 

öfver Thules snö och is. 

Nog belysning har nu detta 

ordet af bokstäfver fem, 

skyndom derför at berätta 

hvad som bildas utaf dem: 

en despot i slott och koja, 

som med toffelspiran käckt 

lägger Simson uti boja, 

håller Didrik i respekt; 

medel, som, i Doctorns tanka. 



fria skall från dödena glaf, 

fast på denna räddnings-planba, 

mången seglat uti qvaf; 

Nordens ceder, som förvånar. 

Med en växt lik Libanons; 

chevelure, som den ej lånar, 

som fått hår, lik Absalons; 

Monitor, som för den tröga 

alltför bittid’ slår revelj; 

fågel, hvilken suckar föga 

ljufvarc än smedens belg ; 

kräfta, som på muren fräter, 

tils den vittrar bort i grus ; 

drufvorataren, som äter 

dock af opium sitt rus; 

chemisk blandning, hvaraf mången 

> ett enda ögonblick, 

raskare an luftbalongcn, 

öfver molnen resa fick. 

-st — 

Charad. 

<Ser du en fattig, som hem månde sakna, 

öppna mitt första för brödren i nöd; 

har han ej kläder, kläd du denne nakna; 

hungrar han, bryt då med hungren ditt bröd. 

Rörd skall den hulpne ditt ädelmod prisa, 

göra mitt andra för dig til den Gud, 

som ej förgäter hvad godt vi bevisa 

uslingen, lydande kärlekens bud. 

Nöjd med din gcrning skall du i din hydda 

tryggare hvila, med änglar til vakt, 

än i mitt tredje en kung, som kan skydda 

sömnen, med väpnade lifgarders magt; 

och när du manas af hjertat at dela 

med dina likar ditt lilla förråd, 

skall det, fast deladt, för dig til mitt hela 

räcka, välsignadt af Allfadrens nåd. 

st 
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Ordet til Charaden i föregående N:r är Rojalist. 

Ordet til Logogrifen: Trust j hvaraf fås: röst, to, sotj törstj 

trötj röj stötj rötj ströj örj tösj ö. 

Pl. 12. 
Mode-Coslymer för Damer. 

Fig, i. Orisdelin sammets-coifure, garnerad med guldsnören samt 

med hvila plymer; ljusblå sidensars-klädning, framti! gar¬ 

nerad med tvenne spetsar, sammnnfästade med orange- 

bandroser; Mantille (kallas äfven Camail) af spetsar, fod¬ 

rad med orange-siden; hvita handskar och skor. 

Fig. 2. Bart hår med yfvigt hängande lockar och hårflätor, prydt 

med en hvit törnroskrans och gröna blad; röd sidenkläd- 

ning, prydd med törnios-buketter; stor spetskrage (kallad 

Bcrthe); hvita handskar och skor. 

Fig 3. Gul halt, garnerad med blommor, blad och en långt hän¬ 

gande plym. 

Fig. 4- Svart sammetshalt med svarta plymer; Camail och muff 

af mård eller zobel; svart samrnetsklädning, hvita hand¬ 

skar, svarta skor. 

Fig. 5. Bonnet af blonder, garnerad med vinranke-blad och druf-* 

vor; ljusgrå halfsammets-klädning, garnerad med gröna 

band i en mörkaie nunnce; lifvet mycket utringadt och 

draperadt; hvita handskar och skor* 

Fig. 6. Hvit crepe-hatt rikt garnerad med blommor och blad; 

mörk grisdelin kläduing af moire, garnerad kring halsen 

med en rad, men på ärmaina och på kjorteln med tvenne 

rader svart sammet (de sednare äro mycket breda); hvita 

handskar och svarta skor. 

Jttochljolm, 1843. 
Tryckt ho» Cåxl Deizbit, R. W. O. 
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N:o IV. 
MAGASIN 

for 

iitottst, atfy iftotier. 
April Månad 1843. 

|gWfc«¥l 

pi. 13. 
Tilställning och vedergällning?^ 

T/rån Fransyskan. 

Raoul vnr en ung man om 25 år af et förde Jagtig t utseende. 

lfi”m sin födelsestad Bordeaux, hvarest han med framgång uplrädt 

på den militäriska banan, kom han til Paris, at försöka sin lycka 

l. os det läcka könet, genom dessa mångfaldiga prosaiska medel så¬ 

som: valsen, galoppaden, thé-soireer och Operans maskrad-baler* 

m. m. Det hörer til provins-boernas misstag, at de vända sig til 

J ar iser-fruntimmerna genom de allmänna och becj vämligaste vägar. 

Baoiil kände icke at förut beräknade utvägar sällan hafva et Ivck- 

ligt resultat; men han hänfördes af dessa stortokars exempel, som 

galt seglande nr spelet. — Hans mentor var en försigkommen sex 

och trettiårig ungkarl, Agenor Pibrak, en formerad ung man, ef¬ 

ter Damerna* språkbruk, som gaf Raoul ifrån morgonen til qväl- 

len de bästa, stundom obegripligaste råd. 

-- Det der fmntimret får du icke tillala utan med en viss 

dan ning, sade han, i det han visade honom en enka. _ Den der 

som endast är tjuge år, kan du vinna cb-rigenom at du öfversän- 

der henne ett exemplar af diua skaldestycken. — Den der Gref- 

vinnan, något framskriden i årtal, råder jag dig at föra til något 

lindansare-spektakel, o. s. v. 

Sadana voro de helsosamma råd han fick utaf Herr Agenor 

Pibrak, et slags praktiserande Lovelace, ehuru han bordt vara be¬ 

sinnad pa at nfträda ifrån scenen. Pibrak förde Raoul i förderf- 

vet, han gaf honom, såsom nyss är nämndt, de mest ofelbara låd 

Tjugonde Årgången. 
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at icke lyckas och hafva framgång; han roade sig med nt föra den 

unge mannen ifrån den rälla banan. Han tillät honom icke nå¬ 

gon stormlöpning, innan han förut pröfvat lians vapen. När Raoul 

gick på någon Operans maskrad-bal, bevakade Pibrnk honom med 

en synnerlig upmärksamhet. Raoul var ung och ståtlig, väl växt 

och hans hår var konstmässigt ordnadt. När han städadt klädd 

gick på dessa baler, sade Pibrak åt sig sjelf: »Får se, om icke 

Raoul tubbar ifrån mig mina fruntimmer!» 

Pibiaks säkraste taktik i en sådan händelse var att engagera 

Raoul med något fruntimmer, snm lian sjelf ifrigt förföljt och ännu 

förföljde, fast med föga framgång. Pibrak påbördade honom delta 

fruntimmer, och antingen Raoul ville eller icke, blef han den Da¬ 

mens Riddare för hela aftonen. Raoul promenerade med henne, 

bestod soupeen åt henne och Pibrak, och denne hade förstått at 

så i förväg låta Damen fatta fördom emot Raoul, at han med allt 

silt snille icke rönte någon framgång. Pibrak, illistig och bakslug, 

hade upgjort en plan, i hans tanke ganska nöjsam, som tiläven- 

tyrs skulle kunna kallas högst ledsam, den at maskera sig sjelf 

mycket oigenkännelig, ot intrigera, sätta Raoul i förlägenhet och 

bryderi, medan lian förde denna Pibraks dulcinea vid armen. 

(Den första tekningen återger detta Pibiaks intrigerande, un¬ 

der det Piaoul synes ganska ledsen vid sin lott). 

IVIen efter soupeen emellan dessa trenne tildrog sig en af dessa 

händelser, hvarigenom Raoul blef hämnad: Damen demaskerade 

sig. I sanning, när el fruntimmer efter soupe'en klockan 6 om 

morgonen demaskerar sig, måste det otvifvelagtigt vara et vackert 

fruntimmer. Denna Dam var föi tjusande. Hon var en vnrm af 

maskrad.baler, hon hade en rigtig passion för dem, detta förtju¬ 

sande fiuntimmer! Hennes blå ögon voro smägtande och hon 

lietle Emma. Ieke något annat namn; men Emma är el ganska 

vackert namn, är det icke sannt? — Hon roade sig på alla mask¬ 

rad-baler: hos Hertiginnor, på barn-baler , på Operans maskrad- 

baler, hvilka srdnnre isynnerhet denna vintern starkt besöktes. 

Som sagdt är, Emma demaskerade sig och Raoul blef kär; 

lian var eldfängd som kiut oeli förde Emma i vagn til sitt hem¬ 

vist i sällskap med Pibrak. Emma å sin sida hade blifvit lifligore 

och tryckte vid afskedstagandet Raouls hand. — Andra dagen om 
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aftonen gick Raoul al efterhöra hur Emma mådde, klockan vid 

pass nie, hennes vanliga timme då hon stigit up- Emma är aima- 

bel, välvillig och berättar utan omsvep allt om Pibraks tilställning. 

— Hvad säger ni? — Han ville roa sig på vår bekostnud! — 

Han har talt illa om mig för er, och endast i afsigt att jag skulle 

gå och valla er! — Jag hoppas, at snart få spela en annan roll. 

Samma aflon var maskrad-bal hos Musard. Raoul förmådde 

genom sina lyckliga gåfvor öfvertnla Emma at låta föra sig dit af 

honom. Hon hade den dagen icke emottagit Pibrak. Denne myc¬ 

ket stött öfver delta bemötande, maskerade sig som Pierrot, en o- 

lycklig Pierrot både til figur ocli utseende. Denna gången var det 

Raoul som triumferade; han hörde Pibrak, under det han talade 

med Emma, förvända sitt vanliga uttal för at icke vara igenkänd, 

och under hela samtalet utmed en af logerna, tycktes Emma vara 

1 i k g i 111 i g, icke ens Ite Pibrak stiga ned til henne; men hon tiyckte 

med ömhet Raouls hand. 

]Vär Pibrak, mumlande under masken, förtrytsamt aflägsnat 

sig, säger Emma til Raoul: jag kommer nu ihåg, at jag glömt säga 

er något, min vän. 

— Hvad kan det vara? 

— At Pibrak är min man; han har gift sig hemligen med 

mig; vi vigdes i kyrkan Bonne nouvelle. R- 

(Denna scen är föremål för den andra tekningen. Redactio- 

nen har tagit denna Pariser-sedemålning ur Tidskriften UArliste> 

der den förmodligen fått en plats i anseende til Gavcrnys be¬ 

hagliga tekningar til desamma, hvilka äfven förledt Red. til deras 

meddelande, ehuru vi måste anmärka, at et väsendtligt fel dervi.d 

är begånget, det, al Emma är föreställd på första tekningen såsom 

redan demaskerad, hvilket icke var fallet, och äfven scenen på an¬ 

dra teckningeu icke är alldeles sannt återgifven). 

Egois t en. 

]N är jag i siden pardan 

Med rikt draperade gardiner, 

Sjetf sofver mjukt på eiderdun 

Tils solen bug t på fästet skiner,* 



Oin då en usling jcmrar sig 

At han ej säng, ej täcke äger, 

Ej ens en kärfve halm til läger. 

Hvad rör det mig? 

När jag vid prägtig marmor-spis 

I länstol framför brasan dragen, 

Varmt och beqvämt på alla vis 

Kan trotsa Januari-dagen; 

Om kölden då infinner sig 

Och, rof för den, min grnnno faller. 

Jag lyssnar ej til dylikt eqvaller ; 

Hvad rör det mig ? 

När jag helt sorglös alla dar 

Med lifvets öfverflöd kan skryta, 

Och ntan minsta möda har 

Full sedelbok och rågad gryta: 

Het skulle kunna häuda sig 

Ibland, at någon fattig satan 

Af hunger ligger död på gatan, 

Hvad rör det mig ? 

När jag ifrån mitt fönster ser 

På mina Torpare som grafva 

Den jord som mig blott vinsten ger. 

När de med böjda ryggar slafva: 

Om dä de nöten jenira sig 

At jag för liten lön dem gifvet, 

At de få träla hela lifvet; 

Hvad rör det mig? 

När mången, sina eder huld, 

Gör allt för lugnet hos en maka. 

Och gerna kan för hennes skuld 

Et flygtigt tyckes ro försaka; 

Jag från intrig och til intrig 

Gladt skyndar mig at nöjen byta, 

Om då min hustrus tårar ilyta, 

Hvad rör det mig? 



Fast jag om guldet girig ar. 

Jag ej vid nöjens kostnad tvekar. 

Men da min son en hjclp begär, 

Med 9lutet bjerta den förnekar. 

Han får väl sörja sjelf för sig, 

Så har jag gjort; så får lian göra, 

Hans nöd bör ej min trefnad störa ; 

Hvad rör det mig? 

När jag de mina äger qvar, 

Men ser en mor, hvars arma bjerta 

Sitt enda barn förlorat bar 

Och lider tyst en namnlös smärta; 

Med hennes sorg besvära sig. 

Hvad skulle sådan dumhet båta? 

Nej! hvem soin vill må fritt få gråta. 

Hvad rör det mig? 

När kall och stel i lyckans dag 

Af inga frestelser jag rubbas, 

Då mången annan, god men svag, 

litaf et lättrördt sinne tubbas 

Från pligtens bud at glömma sig; 

Med stolt förakt hans fel jag röjer, 

Fast ångrens qval hans bjessa böjer; 

Hvad rör det mig ? 

Om sjelf på mina gods jag kan 

Af mina nycker stifta lagar, 

Och hur jag vill, i smått tyrann, 

Får göra allt livad jag behagar; 

Ma då med våld, med svek och krig 

Regenten plåga landets aönor, 

Döf för sin pligt och deras böner; 

Hvad rör det mig ? 

För sig man måste verka blott 

Och ej tro svärmarns dumma digter 

Om menskovännens höga lott. 

Om känsla, fosterland och pligter. 
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Nej! hans system ej lönar sig * 

För honom sjelf, och knappt för andra; 

Mitt deremot han fritt får klandra; 

Hvad rör det mig? 

Pl. 14* 
Redskap i Landt hushållningen. 

JAedactionen» upmärksamhet har hlifvil fastad derpå, at, ehuru 

omvexlande ämnen den lemnar sina läsare, har landtbruket blifvit 

behandladt som styfbarn och sällan eller aldrig någon artikel med¬ 

delats om denna nyttiga näringsgren och de reformer den under¬ 

gått, med synnerligt afseende å de nyare redskap som til en del 

redan äro kända eller förtjena at blifva det. — Vi afbörda os» nu 

denna skuld genom meddelandet af åtskilliga Redskap i Landthus- 

hållningen, h vil ka äro tagna utur David Lows Handbok i prakti¬ 

ska Landthushääningen (Stockholm, på W. Isbergs förlag 1841)» 

et ai bete som genom flera recensioner är ganska fördelagtigt vits¬ 

ordad t, och tiläfventyrs icke så allmänt spridt samt i anseende til 

dess större omfång ocli deraf följande betydligen dryga utgift, icke 

ar i hvar mans hand. 

Fig. 1, 2 och 3. Exstirpator och Kidtivator. 

För at afhjelpa flera olägenheter, som vidlåda harfven, har 

man begagnat redskap, hvilka genom sin tyngd och byggnad äro 

bättie egnade al tränga ned i marken, samt bibehålla sitt läge til 

et fot derligt djup. De kallas exstirpatorer, kultivatorer o. s. v. och 

äro af långt nyare dato i landtbruket än plogen och harfven. 

Ett af dessa klassers redskaper, kalladt Finlaisons harf, efter 

sin upfinnnre J. Finlaison, har befunnits vara utmärkt verksamt. 

Den är gjord hel och hållen af jern, och beslår af tvenne paral- 

lela sidor AA, med två par tvärslåar. J de bakersta af dessa tvär- 

slåar äro fastade 5 k 1 ö k ta tenar, jernpinnar eller harfländer och 

i de främsta fyra sådana. Litet framför de sistnämnda, börja si¬ 

dorna al närma sig hvarandra och mötas vid B, hvarest de med 

en nagel äro förenade med det långa handtaget C, vid hvilket 
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Äter hjulet D är fästadt medelst en föreningsarm. Bakom är et slags 

fjäder E, bestående af tvenne elastiska jernlenar med öppningar, och 

upburna på sätt Fig. i utvisar. Handtaget som qvarhålles i sin ställ¬ 

ning genom öppningarne på fjädern, kan tvingas up och ned me¬ 

delst tryckning; och som handlaget och framhjulet äro förenade, 

kan det sednare lyftas på samma gång som handtaget höjes, och 

(le krökta harftanderna ställas djupare ned i jorden. Då handta¬ 

get sättes i fjäderns lägsta öppning, blifva de främsta harftanderna 

lyflade ur jorden; och i mån som handtaget tryckes up i hvarje 

efterföljande öppning, sänkas harftanderna,' til dess handtaget är i 

den högsta öppningen, då de sänkt sig 8 til 9 tum i jorden, hvil- 

ket är det största djup, til hvilket de behölva intränga. De två 

bakhjulens axlar kunna höjis och sänkas medelst en inrättning som 

ar fä>tad vid sidoslån, och sålunda kunna de bakre harltänderna 

ställas på el djup, som motsvarar de frnmrcs. 

Hela vidden som betäckes af de krökta harftanderna på detta 

redskap utgör 5 fot 4 tum, längden af hvarje tand är 29 tum; 

och hela viglen är omkring ^86 eng. skålpund. *) Pä styf lerjord, 

samt på jord som ej blifvit upmjukad genom föregången plöjning , 

behölvas 4 hästar at draga ifrågavarande ledskap; och i vanliga 

fall med någorlunda lätt jord, 3 dragare. Man har äfven en min¬ 

dre och lättare form af detta redskap, med 7 blad, hvilket upta- 

ger et mm af 4 fot. Denna fordi ar 3 hästar på tung joid, och 

på lätt, två för at dragas. 

En förbättring af dessa redskap kan göras, hvarigenom alla 

tänderna på en gång kunna lyftas ur jorden, ungefär på det sätt 

som visas i näslföljande Fig. 2. 

Fig. 2 & 3. Et annat redskap af dessa klasser, är Kirkwoods 

Kullivator. Den består helt och hållet af jern och utgöres al en 

ram i hvilken 7 klor eller knifvar äro fäslade, och så ställde, at 

de verka på lika afstånd från hvarandra. — — Man ser at ramen 

Ii vilar på 3 hjul. Handtagen A A röra de två bakhjulens axlar, 

och stiäcka sig framåt til tvärsläen vid C, hvilken utgör den del 

af 1 amen, i hvilken klorna äro fäslade. 

Då handtagen löras, verka de såsom häfstänger, hvilkas stöd 

*) Ett engelskt skalpund svarar til ungefär 1 tfc 23ö *°d 
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ar de 3:ne bakhjulens axlar. Genom handlagens necltryckning lyf¬ 

tas tvärslåen vid C, med hviiken de stå i förening, och i följd 

häraf ramens bakre del, i hviiken klorna eller knifvarne sitta. Vi¬ 

dare äro handtagen äfven förenade med framhjulet Ej genom ar¬ 

marna D D. Samma nedtryckning af handtagen, som höjer 1a- 

mens bakre del, drager derföre föreningsarmarna tilbaka och ver¬ 

kande på framhjulet Ej nedtrycker detta, hvilket är detsamma 

som at lyfta ramens framdel. En nedtryckning af handtagen höjer 

således på samma gång ramens bakre del derigenom, at den förra 

verkar på tvärslåen vid C, och ramens framdel, genom at verka 

på framhjulet E. Sålunda kan man genom handtagens nedtryck¬ 

ning eller höjning sänka eller höja hela ramen, samt i följd deral 

äfven få klorna at gå mer eller mindre djupt. Medelst en enkel 

inrättning vid B, fasthålles föreningsarmen D i sitt Jäge, hvarige- 

nom äfven hela ramen hålles vid den höjd som behöfves. Hand¬ 

tagens och föreningsarmarnas verkan ses ytterligare af Fig. 3, der 

de punkterade liniernn visa den förändring af läget, som åstadkom- 

mes genom de förstnämndas nedtryckande. 

Om man nedtrycker handlagen tilräckligt, kunna klorna helt 

och hållet lyftas ur marken då redskapet skall vändas vid slutet 

af tegarne, då den skall flyttas från et fält til et annat, eller då 

den möter stora hinder i jorden, såsom stenar. Emedan hvarje 

klo är fästad på sitt ställe medelst kilar, kunna klorna borttagas, 

eller sättas mer eller mindre djupt, allt efter det djup, til hvil- 

ket marken skall brukas. — — Den vidd som betäckes af klorna 

utgör 4 f°l 4 tum; klorna äro tum långa under tvärslåarne, i 

tum breda, samt omkring J tum tjocka. Bakhjulens diameter är 

ii tum; och hela redskapets vigt är omkring 4 eng. centner. 

Exstirpatorn kan fås at gå på livad djup som behöfves, och 

på detta sätt kan jorden antingen uptngas til det djup til Ii vilket 

den ursprungligen blifvit plöjd, eller til et mindre, om man så 

finner tjeriligt. Exstirpatorn är i detta hänseende harfven mycket 

öfverlägsen, hviiken vi ej kunna använda på detta sätt. Exslir- 

palorns användande gör likväl ej harfvens umbärlig, då fråga är 

om jordens finare fördelning, samt dess befriande från rötter och 

ogräs. Haifven bör begagnas tillika med exstirpatorn, synnerligen 

för at i högar samla de växtrötter som uptngas ur jorden. 
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Då man bar til afsigt at luckra jorden, utan at vända den, 

så kan exslirpatorn göra plogen umbärlig. Den begagnas likväl 

oftare, i stället för harfven, til bortrerisning af ogräs; och den öf- 

verträfFar harfven deri , ot den i anseende til sin större tyngd och 

emedan den går på hjul, ej har den förras ryckande och ojemna 

rörelse, och ej är utsatt för at kastas utur marken då den möter 

hinder. 

Då exstirpatorn användes, går aibétaren bakom, och dä ex- 

stirpalorn är försedd med handtag, nyttjar han dessa til at lyfta 

tänderna eller ristarne ur marken när han vänder vid ändan af 

tegarne, eller då det eljest behöfves. — Gemenligen köres exstir- 

patorn en gång öfver den mark som skall dermed behandlas, men 

et dubbelt hvarf befinnes ofta vara tjenligt. I sådant fall böra 

ristarne ställas på hälften af det erforderliga djupet, vid den första 

körningen, och til deras fulla djup vid den andra; hvarjemte man 

vid den sednare gifver redskapets gång en litgning som gör räta 

vinklar mot det första hvarfvet. — En exstirpator med två hästar 

rensar 6 acres på dagen, så at kostnaden för detta slngs arbete 

är lika mot en sjet tedel af plogens, eller med et dubbelhvaif af 

harfven. 

Fig. 4 ocli 5. 

Då markens yta är ojemn, är plogen i vanliga fall tiliäcklig 

at afhjelpa denna olägenhet. Plöjningen verkställes genom för¬ 

nyad isärfällning af det fält som skall jemnas. Ofta botlgiäfver 

man uphöjningar förut med spaden, så at mullen ma kunna åter- 

Jäggas på den nya ytan, sedan den blifvit jemnad. — Stundom 

begagnas machiner til at jemna marken; Fig. 4 & 5 föreställer 

en sådan. 

Den består af en låda, i form af en stor skofvel, som dragas 

af et par hästar. På hvnrje sida är en kort jernnagel fästad, som 

går genom et hål på handtaget vid A. Då handtagen och nageln 

äro i detta läge, är lådan fast i sin ställning. Men då de förra 

aftagas från nageln, hvilket verkställes endast genom deras ut- 

skjutning litet åt livarje sida, Lan lådan vända sig på Bsåsom 

på en axel. 

Detta redskap användes på följande sätt: arbetaren, som hål¬ 

ler i handtagen, fäster dem vid lådan, samt kör häslarne framåt 
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på den mark som skall jernnas, eller ock användes en medhjelpa- 

re til ät köra hästarne. Genom tryckningen på handtagen nedåt, 

låter arbetaren lådan flytta sig på bakre delen eller hälen. Men 

när den hinner til den mark som bö'r jernnas, lyfter han åter 

handtagen, hvarigenom lådans skarpa agg DD intränger i mar¬ 

ken; hästarne draga derunder lådan, hvilken dymedelst fylles med 

jord. Om man äter låter lådan gå på sin bakre del C} kan den¬ 

na jord framköras såsom på en släde, til det ställe, der den skall 

läggas. När lådan kommit dit utskjuter arbetaren handlagen åt si¬ 

dan och lossar densamma från nageln, då lådan vänder sig såsom 

Fig 5 visur, och aflossar jorden. — Hästarne gå mediertid framåt, 

och lådan stöter mot marken med de framskjutande uddar EE, 

hvarmedelst den åter vändes omkring, och kommer i sitt förra 

läge. Sålunda förer lådan jorden från en uphöjning som skall 

aljemnas, til en fördjupning som bör fyllas, aflassar den, och åter¬ 

tager sin förra ställning, utan at man dervid behöfver stadna hä¬ 

starne. IVIachinen är verksam och ändamålsenlig. Den begagnas 

med fördel til jemnande aF sådana krokiga och uphöjda tegar, som 

iinnas på många ställen. Men det är at märka, vid sådana te¬ 

gars jemnande, at matjorden i alla händelser först bör borttagas, 

så at den kan åter läggas på ytan, emedan den ej bör nedgräfvas 

på djupet. 

Fig. 6 & 7. Turnipsskarare. *) 

Olika slags machiner hafva blifvit inrättade til detta behof. 

Den vanligaste och enklaste, ar den som utgöres af knifvar sit¬ 

tande på et svänghjul, hvilka vid bvarje kringi ullning af hjulet , 

skära skifvor af turnips eller andra rötter. De rötter som skola 

skäras, läggas i en låda, öppen upåt samt på en af sidorna. Et 

stort hjul, beklädt med bräder, Ii vilar på en ställning på det sätt, 

at det lihlutnr lådans öppna sida, så at, då rötterna läggas i den¬ 

samma, tiycka dessa mot hjulets sida. På hjulet sitta två eller 

flera knifvar, på lika afstånd från hvarnndra, och stiäcka sig 

nära från hjulets medelpunkt til dess omkrets. Vid hvarje kring- 

1 ullning af hjulet, gör hvar och en af dessa knifvar et hugg på 

rötterna, som hvila mot hjulet vid lådans öppna sida, och afskära 

) Turnips är en i England gemensam benämning för kålrötter ocb 

rofvor. 
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så en skifvn. En öppning är anbragt genom hela hjulet, motsva¬ 

rande livarje k ni f och af samma längd som denne, så at då skif- 

van är skuren, går den genom öppningen, och nedfaller på andra 

sidan om hjulet. Det sednare vrides med en vef, och lådan fylles 

beständigt med rötter, hvarefter skärningen går för sig. 

På Fig. 6 föreställer AB den låda, hvari rötterna läggas, CD 

det stora hjulet, gjord t af bräder, h vi I ket betäcker lådans öppna 

sida. E och G äro de skärande knifvame, som gå nära från hju¬ 

lets medelpunkt til dess omkrets. De öppningar som motsvara 

dessa knifvar, gå helt och hållet genom hjulet. Vid hvarje hugg 

af knifven går den afskurna skifvan genom öppningen och ned¬ 

faller på andra sidan. En person drifver hjulet med en vef, och 

en annan fyller lådan med rötter. En korg eller annat kärl sät¬ 

tes at emottaga skifvorna när de falla. — — Denna machin är 

utomoidentligt väl passande at skära turnips och hvitbetor <Stc. 

för nötkreatur. Men då får, och isynnerhet lamungar, skola 

stillas om våren, och då deras tänder äro lösa, är det ofta bättre 

at skära rötterna ej alienast i skifvor, utan at äfven dela dem i 

ännu mindre bitar, på det at de lättare må kunna förtäras. Den 

nu beskrifna machinen kan lätt föiändras så, at den skär röt¬ 

terna på detta sätt. Et antal skarpa utskott anbringas på hjulet, 

just framför öppningarne, så at roten först måtte komma at skäias 

af de förra, innan knifvame åtkomma den. Härmedelst skäras 

rötterna ej allenast i skifvor, utan älven i bilar, hvilkas storlek, 

motsvarar det afstånd, på lr vil ka dessa skarpa utskott äro anbi agta 

från h va rand ra. 

Et mycket lätt sätt at skära rötter i bitar åt kreatur, är ge¬ 

nom et verktyg (Fig. 7) med 4 blad, som bilda räta vinklar med 

hvarnndra. Turnips eller andra rötter klyfvas i 4 delar genom et 

slag med detta veiktyg. 

Pl. 15. 
Om Orientaliska Målningssättet. 

(Slut från föreg. N:r). 

Efter de förutsända iakttagelser, komma vi nu til sjelfva hand¬ 

läggningen af målningen genom Chablonernas användande. 
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Första förfarandet. Fig. i föreställer det original (en Con- 

volvulus) som man vill måla eller rättare sagdt, vill copiera. Som 

en allmän regel gäller at man alltid begynner med de ljusaste par¬ 

tierna och på sin första Chablon icke utskär andra delar af sitt 

original än sådane som icke komma för nära eller stöta med sina 

conlurer intil hvarandra. (Dessa bomma sedan at utskäras på 

den andra eller tredje Chablonen.) 

Med näi lagda original förfar man sålunda: Et stycke Chablon- 

papper *) lägges på originalet och fasthålles medelst den lilla 

tyngden (se 4 ora de behöfliga verktyg); med stiftet (se i) efter- 

teknar man originalets conlurer; nemligen de delar af de ljusa 

partierna som först skola målas; tar derpå Chablon-papperet ifrån 

originalet, lägger det på det svarta biädet (se 3) och utskär med 

knifven (se 2) de med stiftet upritade stycken. Denna första 

Chablon får således efter utskärningen följande utseende: Fig. 2. 

Ku tar man denna Chablon, lägger den på et hvilt papper der 

den fasthålles genom den lilla tyngden, och begynner målningen 

med borstpenseln. 

Til det gula i blomkalken och blom-klockan tager man clirom- 

gult och kvitt. För at få det innersta af blomkalken och skugg¬ 

sidorna af blomklocknn mörkare, öfverfar man den ljusgula färgen 

andia gången med endast chromgulty iakttagandes, at denna mör¬ 

kare nuance förlorar sig in i den ljusare, som til en del måste 

lem nas orörd. — Derefter anlägger man med Ullra-marin eller 

Pariser-blålt och hvitt k lockbladen och knopparna, sålunda, at 

den ljusblå färgen helt svagt förlorar sig intil och inuti den gula 

af blomkalkens. Til den mörkare nuancen öfverfar man med 

obiandadt blått andra gången, så at den blir mörkast utmed yt- 

tersia conturen. Man går nu til de gröna bladen. De anläggas 

jemt, utan fördiifniog, med ljusgrönt, mineral-grönt och hvitt 

eller någon annan grön färg allt efter som bladens naturliga färg 

fordrar, stötande antingen i gräsgrönt eller blågrönt. — (Vi be 

*) Chablon pappers-styckct bör vara någorlunda stort, hvilkct lättar 

målningen och ger utrymme at rörn sig friare med borst penseln, 

ehuru, i anseende til plåtens inskränkthet, dessa Chabloncr blifvit 

något för små anvisade; detta gäller äfven om de lösa utskärningar 

1, 2, 3, 4, 5 och 6 IM. 11 i förra häftet. 
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vara läsarinnor härvid ihågkomma hvad i förra häftet är nämndt 

om borstpenselns förande.) När man nu tager Chamblonen ifrån 

papperet, har man fått derpå följande utseende: Fig. 3. 

Andra förfarandet. Man går nti til den andra Chablonens 

utskärande, som uptager de delar hvilka på den första måste ute- 

lemnas. För at nu få denna andra Chablon at väl passa ti Isa ni — 

mans med det redan färdiga af blomman (ty vid upritandet ocli 

utskärningen af conturerna stjäl man alltid något, ehuru obetyd¬ 

ligt)} lägger man en ny Chablon papperslapp furst på del man 

redan målät och upritar med stiften dess conturer a a Fig. 4> 

ger derefter Chablon-pappeiet på originalet, passar conturerne 

väl tilsammans och upritar med stiften hvad som ännu fattas och 

första gången icke kunde medtagas; dessa ställen utskäras med 

knifven och den andra chablonen får detta utseende: Fig. 4- 

Nu målar man på ofvannämnda salt dessa blå blad med deras 

fördrifningar jemte de gröna blomknopparne, väl efterseende at 

chablonen öfver allt noga passar intil det redan målade. 

Ännu återstår et Tredje Förfarande t de mörkare blå ränder i 

blombladen och ådroina i de gröna blad äfven som skuggsidorna 

i de gröna knoppainn; dertil begagnas de förut omnämnda lösa 

utskäringar sålunda, ot någon af dem tages och lägges tvärs öf¬ 

ver chablonen och det redan målade på de ställen der ränder 

erfordras, och med borstpenseln öfverfar dem, alltid hållande sig 

med färgen mörkare åt chablonkanten, det vill säga: borstpenseln 

i en lutande ställning. Denna operation kan förnyas än en gång 

til en mörka ra iiuance om effecten det fördrar. — Med ådrorna 

på längden och tvären of de gröna bladen förhålles på samma sätt 

medeUt lösa utskäringnr, allt efter som originalet utvisar. 

Sedan detta är fnllgjordt har man fått följande utseende Fig. 

5 då blomman och bladen äro färdiga. Nu återstå ännu stjelkarne. 

De kunna visserligen äfven genom chabloner åstadkommas; men 

dertil fordrades en chablon til hvaije sljelk, emedan de icke kun¬ 

na utskäras på en enda chablon, ty den skulle icke hålla tilsam-t 

nians på de ställen der stjelkarne korsa hvarandra, helst på blom¬ 

mor med fina stjelkar, såsom här är händelsen; det går derföre lät¬ 

tare och fortare at uprita dem på fri hand ined en blyertspenna 

och med en vattenfargspensel, doppad i grön eller brun färg, måla 
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dem på blyertslekningen. Samma förhållande är äfven med de 

löda punkterne af fröhuset. På vissa frukter, såsom Persikor, fin* 

ner man många fina röda punkter, eller livad man kallar purpur- 

stänkta; dessa åstadkommas lättast derigenom al man tar en borst¬ 

pensel med något mer färg uti än vanligt behöfves och med pekr 

fingret sprättar emot borstspetsarna hvurigenom den stänker ifrån 

sig mer eller mindre punkter och prickar som naturen af frukten 

det anvisar. För öfrigt torde vi icke behöfva nämna, at som fär¬ 

gerna icke äro transparenta utan så kallade täck-färger, så kan man 

lägga en ljusare slagskugga eller demie-tinte ofvanpå en mörkare 

farg, såsom t. ex. i kanten af frukter hvarigenom de runda sig 

bättre. 

Slutligen torde vi äfven få nämna något om guld och silfvers 

användande vid orientaliska målningssättet, antingen man vill be¬ 

gagna dessa metaller til botten på det hela eller blott på enskdta 

ställen. Förhållandet är enahanda som med färger. Man har på 

sm chablon utskurit det stycke som skall beläggas med guld eller 

silfver; öfverstryker dessa ställen på det hvita papperet med copal- 

Jernissdj någorlunda tjock i sig sjelf, men ganska tunt och obe¬ 

tydligt. blott så mycket at man säkert varit öfver allt; sedan dop¬ 

par man en mjuk, torr pensel i bronze-pulvret, strör del någorlun¬ 

da jemntjockt öfver allt på copal fernissan och med samma torra 

pensel öfverfar i runddelar bronze-pulvret, som genast faster sig. 

slår sedan bort del öfriga af pulvret som icke fastnat och med en 

fin torr pensel nfdammnr del. Allt är torrt under arbetet och 

man kan sedan måla med färger derpå uppå vanliga satlet. — At 

få god t bronze-pul ver hos Guldslagaren är angeläget och derpå be¬ 

ror det mei eller mindre vackra utseendet. Man liar bronze-pul- 

ver i flera nuancer, i guld, i silfver, i röd t och grönt som til oli¬ 

ka föremål användas och hvarigenom en vacker effect på somliga 

arbeten kan åstadkommas. 

Må ingen misströsta af de första försökens ofullkomlighet, med 

liten ihäidighet är arbetet lätt och tacksamt. 

Logogrif. 

Ym som Drottning du på balen 

fånga eleganters pris. 



efter sista Modjurnalcn', 

tag mitt hela från Paris. 

Uti ordet bör du veta 

finnes blott bnkståfver fem, 

går dock an at sammanleta 

hvarjehanda kram af dem : 

Tidcräk naren , som mäter 

hvarje ögonblick, som flyr; 

livad, när groggen han förgäter, 

Palinurus säkert styr ; 

simulaere, hvari Läkarn 

leker krig med hemlig vän; 

en benämning, hvarmed Qväkarn 

helsar sjelfva Konungen; 

livad gåshatarn kallar drufvan 

glödande i rönnens topp; 

Kurtisören, som kring dufvan 

ställer kuttrande sitt lopp; 

livad Cornelius Tratt från klnbben 

regelmässigt tog hvar qväll; 

livad Socrat, den arma gubben 

fick af frun, på åskans skräll; 

Gest, som ofta nog förvållat 

cn Xantippas cnvåldsmagt; 

tyg, der Rafael framtrollat 

tallor, afen himmelsk pragt; 

ton, hvari Knntaten ljuder 

från nattväktar-strupen gällt; 

väderlek, som ej inbjuder 

oss til dans på Florns fält. 

-St 

Characl. 

M enska! gräf dig ej i gruset, 

utan sträfva ofiirryckt 

at dig lyfta emot ljuset, 

med mitt förstas djerfva flygt. 

Glöm derunder ej at stifta 

af mitt nntlra hvad du kan, 

Då skall du ej färgen skifta, 

rycker döden plötsligt an; 

utan lugn ditt liufvud luta 

mot mitt hrla och i frid 

fara hädan och utgjuta 

•ista sucken ulan strid. 
— — st 
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Ordet til Logogrifen i föregående Häfte är: Fruhtj hvaraf fås: 

fru, kur, fur, tur, ur, uf, Jukt, Turk, krut. 

Ordet til Charaden är: Husbehof. 

PI. 16. 
Mode-Co sby mer för Damer och Herrar. 

Fig. i. Coiffure af grönt sammet prydd med blonder och blom¬ 

mor; klädning af ljusgrått sidensars, mycket ulringad om¬ 

kring halsen och lifvet med snibb; öppen vid begge sidor 

hvarest öppningarne äro sammanhållna och garnerade med 

perlerader och ägta stenar, hvit siden-underklädning; hvi¬ 

ta handskar och skor. 

Fig. 2. Bal-Costym för Herrar. Hvit halsduk och skjortan ined 

klås; svart frack med låg ståndkrage, utan slag och inga 

inskärningar för lifvet, trånga ärmar utan upslag samt 

gula metall-knappar; svart sammetsvest; svarta åtsittande 

pantalonger til svarta strumpor och skor; trekantig hatt 

och Ii vita handskar. 

Fig. 3. Coiffure, som något liknar en mössa, af spetsar med blom¬ 

mor vid ena och och en plym vid andra sidan; röd si¬ 

densars klädning, mycket ulringad, med en liten krage som 

är garnerad med spetsar; långa vida ärmar prydda med 

rosetter af sidensars-band; dylika äro äfven i tvenne rader 

fastade fram på klädningen medelst små guldspännen; hvi¬ 

ta handskar och skor. 

Fig. 4. Blå Sammets-Toque med plymer vid ena sidan; sidensars- 

klädning med snibbigt lif och veckad puff; mycket vida 

öppna ärmar; kjorteln är nederst garnerad med fyra vo¬ 

langer; hvita handskar och skor. 

Fig. 5. Coiffure af grisdelint sammet med plymer; ljusblå siden- 

klädning, mycket ulringad och kring bröstet garnerad 

med blonder; korta ärmar garnerade med blonder äfven 

som klädningen, frammanföre ifrån lifvet nedåt, är garne¬ 

rad med blonder i tvenne rader. 
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Pl. I7. 
Våren och Sommarn. 

Herr Louit Maurin, en ganska skicklig fransysk artist, har 

tänkt sig årstiderna och idealiserat dem under bilden af fruntim¬ 

mer, hvilkas olika ålder och klädsel är analoga med hvnrje årstids 

skiften. Dessa tekningar utkonuno redan för några år sedan i 

folio-format och äro förträffligen lithografierade och i hög grad 

behagliga. — Red. har vågat i en mindre scala återgifva deraf, 

til en början, Varen och Sommarn, ehuru de visserligen, hvnd 

utföringen angår i ets-maner, stå långt efter originalerna; men 

dels torde ingen med billiga anspråk begära mästerliga gravyrer 

i et periodiskt arbete som lemnas prenumeranterne til et så lind¬ 

rigt pris at verkliga konst-alster omöjligen kunna presteras, dels 

är ändamålet i hufvudsnken vunnet , at åtminstone visa huru mä¬ 

staren upfatlat sitt ämne och framför allt den vackra tanken; ty 

hvad påminner völ 1 ifligare om våren, än anblicken af en 16 års 

flicka som, lik blomsterknopparna under utsprickningen, hvarmed 

bon prydt sitt vackra hår, är i sin fägrings skönaste utveckling. — 

Men Sommaren är kommen, och flickan vid 20 år visar sig blom¬ 

strande; hennes ungdomligt vackra hy behöfver skydd för den 

brännande Solen af en halmhatt som prydes med fullt utspruckna 

blommor och mognande ox; hon har nått eulminations-punkten 

af sin bestämmelse: at bli maka och mor. 

Våra läsare torde icke obenäget uptaga at vi bär i samman¬ 

hang med ämnet införa et skaldestycke om Våren, som genom 

Tjugonde Årgången. 
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sin glädtiga, skämtsamma ton påminner något om fru Lenngrens 

lätta maner, ehuru det förut finnes tryckt i författarinnans Vitter¬ 

hetsförsök, Fru C. C. U.j, hvars namn vi likväl icke trott oss böra 

utsätta, då hon sjelf icke funnit för godt at göra det på sina 

tryckta arbeten. 

Våren ! Våren ! 
rr 

Andtlig efter tapper fejd 

Mellan vinterns Gud och våren. 

Hastar Bore från vår nejd , 

Och vi skönja redan spåren 

Af det tjusande behag , 

Som sd sparsamt norden delas, 

At inan sakna bör hvnr dag, 

Soin af vårens tid förfetas. 

Vinterns tid tii flykt är knapp — 

Om hnn vill sitt namn bevara: 

Se hans mantel! lapp vid lapp. 

Vittna om fragmenter bnra. 

Sårad, plundrad mer och mer. 

Han terrainen ej kan vinna; 

Utför klippans brant man ser 

Hur hans afskedstårar rinna. 

Flora skyndar sig åstad, 

(Fast ännu i understubben) 

Och så jollrande och glad , 

Gör sinått narr af truinpna gubben: 

Spelar honom spratt på spratt, 

Blommor uti skägget smyger ; 

Och Sefirens hån och skratt 

Yrt emot hans öron flyger. 

Som en trasig Emigrant, 

Hvilkens storhet hlifvit härjad. 

Flyr han högst til Nordens kant. 

Der han tror sin ära bergad. 

Och den mildn Vårens Gud , 

Ensam ägare af platsen, 

1 sin sköna segerskrud 

Helsar kojor och palatsen. 
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Tjugonde Tlrcrängen 
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Fåglarna i lek och dans 

Tusen segersånger sjunga. 

Och från Solens böjda glans 

Gläcljc-ehtar kring oss ljunga. 

Regnets ljumma sknrar gå, 

At ännu trofcer söka 

Uti klyftans dolda vrå, 

För at Segrarns ära öka. 

Fältet, som förhärjningen 

Oeh den grymmes framfart tyda, 

Skyndar Flora, Vårens vän, 

At med gräs och sippor pryda; 

Snart Naturen som en brud 

] sin hela skönhet lyser. 

Och åt Vårens ljufva Gud 

Hyllande sin ömhet myser. 

Pl. 18* 
iSchweiziska Na tional-drägter. 

Likasom hos oss vissa provinser oeh härader, såsom Skåne, Ble¬ 

kinge, Dalarna och Vingåker, bibehållit sina national-drägter, 

Ii varigenom deras invånare äro utmärkte framför andra Landsor¬ 

ters, såsom Småländningen, Veslgöthen med flera, har älven landt- 

folkrt i de olika Cantonerna i Schweiz noga iakttagit sina natio- 

nal-diägtrrs bibehållande. Dessa diägier bafva hvar för sig nå¬ 

got eget, som ofla undfaller den resandes upmärksamhet, men som 

ickedesstnindre skiljer den betydligt ifrån h varandra, och är dem 

emellan igenkännelig och anses för väsendtligt; man -skulle nästan 

kunna .säga, at den fäster dem vid deras hemort. Det är dess¬ 

utom allmänt kändt, livad Schweiziska landlfolket har för en ut¬ 

omordentlig fö.käilek til sin fosteibygd; dessa pittoreska berg och 

dalar dem de aldrig glömma och dit de alltid längta tilbaka när 

de befinna sig i främmande länder, der de sällan bafva någon 

trefnad. Den så kallade hemsjukan är hos dem allmän; de finna 
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sig endast lycklige i åtnjutande af deras hemseder och national- 

drägternas bibehållande torde til äventyrs icke litet bidraga der- 

til at göra fosterbygden för dem kär och dyrbar. 

Red. meddelar på Planchen de olika klädedrägter i följande 

sex Cantonér: 

1. Unterwalden. 4* Lucern. 

2. Zurich. j. Sehafhausen. 

3. Appenzell. 6. St. Gallen. 

Olika åsigt. 

Louise. 

Tante har väl nti unga dar. 

När Tante i stora verldcn var. 

Haft mången Curtisör, kan tänka? 

Kanske tre, fyra eller fem? 

Aek! lilla Tante, l>erättn dem! 

Det skall mig mycket nöje skänka. 

Tanten. 

Åh jo! jag nekar ej dertil. 

Och gerna det förtälja vill 

Om dn vill höra på, och lära 

Hur man i slika saker bör 

Beto sig vid det val man gör 

Sig sjelf och sin familj til sira. 

Min första Curtisör var Prest, 

Med silfverkrage, sammetsvest 

Och kallades Hofpredikanten. 

Han dansade på hvarjc bal 

Var ödmjuk, slipad och fatal — — 

En sådan man tog icke Tanten. 



Den andra rar en fin Sekter, 

Med fracken fin och fint maner. 

Och kassan finast alla tider; 

Han var så envis, stackars sprätt! 

Än gret, än gjorde piruett, 

Men tog sin gifna korg omsider. 

Den tredje var possessionat. 

Men utan spann och utan stat 

Och trifdes blott i ro på landet; 

Hans grannar voro småfolk blott. 

Der jag odrägligt ledsamt fått. 

Och derför knöt jag ej det bandet. 

En militär den fjerde var 

Som sporrar och mustacher bar 

Och såg så furstlig ut i sadel. 

Fast björnar smögo i livar vrå. 

Han hade väl gått an ändå. 

Men, kära du, han var ej adel. 

Den siste var en lärd Poet; 

En sådan är, som hvar man vet. 

Ej treflig man, går tankspridd ständigt. 

Är full ined nycker, dam och dun 

Och söker rim, men glömmer frun. — 

Ren gaf jag korgen helt behändigt. 

Nu ser du jag hnr sett mig för, 

Ej rusat blindt, som mången gör, 

Och tanklöst til de giftas skara; 

Och får jag ej et Grefligt val, 

En President, en General, 

Så vill jag hellre ogift vara. 

Louise, 

Då får väl Tante ta sitt parti 

Och hädanefter ogift bli; 

Men deraf den moral’n jag finner: 

At ta den första som jag får, 

Ej dröja til de mogna år 

Då friare och hopp försvinner. 
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«» t Tanten. 

Nå! bvar och en sitt tycke har! 

Jag väntade mig detta svar; 

Spring da och gift dig hufvudstupa. 

Din tok*! Du får nog ångra dig 

Och innan kort afundas mig: 

Men aom man kokat får man enpa! 

Louise. 

Åh ja! min lilla Tante har rätt 

At yttra sig på detta sätt; 

Hvem vet likväl hur Tante lär tänka? 

Jag gifter mig ändå en dag. 

Och blir jag missnöjd, hoppas jag, 

At i behaglig tid bli Enka. 

Öfverraskningen. 

Svenskt Original. 

TVettio år hade det alldagliga umgänget med Hofknmrer G —« 

deltagerska i lifvets öden, gifvit honom erfarenhet af det gamla 

valspråket; Det ar icke guld_, allt som glimmar. Han hade jemt 

under dennn tidrymd måst öfvo sig i lydnad och försakelse, af 

den li va i je man medfödda viljan at herrsko, han måste alltså räk- 

t'HS til det ringa antal af sitt kön, hvilka endast tyckas vara da¬ 

nade til el svagt ålerljud af sin kära hälfts hörsammade stämma; 

livaije ord han vågade uttala, åtföljdes alltid af en frågande blick 

på hans orakel, och med denna blick var alltid en djup bugning 

förenad. — Det härledde sig alltså häraf, at man aldrig såg ho¬ 

nom visa sig i en uprätt ställning, utan alltid smilande och bu¬ 

gande. Vid anblicken of den lilla magra figuren, skulle man slu¬ 

tat, at han förlorat hvad som alltid utgjorde hans tröst uti alla 

motgångar, nemligen matlusten, ty brist på lifsmedel kunde på 

Rotunda icke komma i fråga, fastän han så i detta, som i alla öf- 

nga förhållanden måste åtnöjus med husmodiens beslut. 

Vid första anblicken af fru G. röjdes tydligt, at hennes star- 
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ka själ gått miste om sin rätt passande boning; en kask hade långt 

mera prydt hennes höga, skålformiga panna, än fruntimmershat¬ 

ten, hvarunder de mörkbruna ögonen nu skarpt framblickade, och 

den plats hennes stora, blanka nyckelknippa nu innehade, tycktes 

af naturen varit bestämd at betäckas endast af et blankt svärd, 

hvilket den, med starka muskler försedda handen med all lätthet 

och utan svigtande skulle hafva dragit. 

Det var en lördagsmorgon i November, och Morfeus, denna 

fridens budbärare, som så ofta här i lifvet lugnat de svallande 

känslorna, och med sin vallmo afkylt det sjudande blodet, hade 

äfven den föi flutna natten omsider lyckats, at befria Hofkamrer 

G. efter en med prisvärdt tålamod uthärdad timme, från vidare 

fortsättning al den strafFpi edikan h vårföre han, mot sin vilja, rå¬ 

kat blottställa sig. — Solen hade redan genom fönstergaidinen 

bådat sin ankomst, då G. tyst, uti tofflor, omsluten af sin morgon¬ 

rock intiädde til sin nyss upvaknade maka i anledning af et an¬ 

kommit bref; ”det är til dig, mitt hjerta lilla,” yttrade han vän¬ 

ligt bugande, och öfverlemnade brefvet til dess ägarinna; det var 

dateradl ifrån Ringby prestgård, och innehöll: at Kyi koherden 

Jude'n, fru G—s far, efter Ilera dagars illamående, på morgonen 

hade funnits liflös sittande uti sin stora karmstol, och den atlidnes 

syster, mamsell Sabina, yrkade ifrigt på fiu G—s ankomst; at Hof- 

kamrern skulle vara sin kära hälft följaglig vid et så sublimt til- 

iälle kunde icke undvikas. Den sörjande dotlren höll nu sin sto¬ 

ra, hvila näsduk för ögonen, medan hon omslutades af en för til- 

iällel passande sorgdiägt; men huruvida tårarne verkligen fuktade 

duken, är okändt, nog af, at Hofkamrern grel bittert det är gan¬ 

ska säkert, medun han trodde sig sakna denna lugna til fly k Isort , 

när han hjerlligen önskade et stillestånd efter del alldugliga kom¬ 

menderandet af den befälhafvande husmodren. Frun fortsatte 

einedlertid sina, vid brefvets ankomst började nödrop, tils hon 

vid sidan af sin man bortrullades i den gamla familje-vagnen. 

Nödige anstalter til närmaste anhöriges sammanträdande före- 

togos, ocli likbegängelsen bestämdes til nästkommande fredag. 

Under måltiden thorsdags-aflon kornmo fru G. och hennes 

• vager Comminister W. i ordvexling, angående fastigheternas för¬ 

delning; bådas önskan var oskiljagtigl fästad vid det lilla vackra 
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och bördiga Blomsterhultj som var belägen vid stranden af en li¬ 

ten fiskrik insjö, och omslutet af löfrika ängar, hvilkas darrande 

aspar, susande lindar och hängande björkar bjödo en så angenäm 

skugga åt vandraren. Denna lilla romaneska trakt, der naturen 

varit så frikostig, hade ännu mer af arrendatorns omsorgsfulla 

vård , genom konstens bistånd blifvit en tjusande Villa. 

Fi u G. menade, at hennes svåger borde egna sin aflidne svär¬ 

fäders minne den gärd af aktning, at respektera lians förstfödda 

dotters vilja, och för Blomsterhult ålnöja sig med Räcklösa, a11- 

denstund båda dessa egendomar upgingo uti lika mantals beräk¬ 

ning. Vid dersna framställning blef den lilla frodige prestmannen 

högljudd , och föäsvarade strängt sitt påstående, nt det välbyggda 

Blomsterhult aldrig kunde benämnas lika med et vanligt bondhem¬ 

man. — Hofkamrern hade efter några tömda vinglas åsidosatt den 

gamla hvardagsseden, at vara en tyst åhörare, och han blandade 

nu äfven sin röst med de öfriges, och vädjade målet til den afiid- 

nes halfbror, Välaktade Riksdagsmannen Pelussons pröfning; här- 

af förbittrades fru G —s redan til högsta grad upeldade lynne; 

men just då hon började med ännu mera förhöjd stämma erinra 

sin man om tystnad, hördes någon rörelse i likrummet, som var 

beläget innanför solen, åt hvars dörr de båda så högljudde bords- 

gästerne vände ryggen. Den förutnämnda mamsell Sabina gaf til 

et anskri k vid dörrens öppnande, och fatet med tårtan, hvilken 

hon just nu hemtni från spishällen, der det under de föregångne 

rdlteine varit plaseradt, halkade ur hennes hand, då den döde, 

hvilken nyligen hela slagten mangrant besökt, för at säga del si¬ 

sta farväl, stod lefvande midt ibland dem, ur.der utrop; ”JVi lar¬ 

mar, barn, så at ni kan upväcka de döde.” 

Fasa och förskräckelse slutade familje-t visteu; låita, stolar, 

glas och buteljer samt tallrikar störtades om hvartannat, — den 

nyligen så upbragle, lilla, runda predikanten hade öfvertumlat 

sin motstånderska vid det oväntade uptiädet; båda gåfvo hemska 

klagoljud, dels i följd af skrämseln, dels vid påföljderna af det 

hastiga fallet; det öfriga sällskapet tog stormskrikande sin tilflykt 

si t nä-lgräiisande tum och slog döiien i lä-; den stackars HoG 

kamrern slod liksom löistelnad i loudeii, med gapande mun och 

händerne höjde mot taket; ”Rosina! mitt lijerta lilla,” var det en¬ 

da ljud han förmådde utföra. 
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Riksdagsmannan var den ende af dem alla soro bibehöll sans- 

ningen; han gick dristigt emot sin, af et lakan beslöjade, broder, 

fattade hans kalla hand och hängde en kappa öfver den nyss sken¬ 

döde mannen, och anmodade Hofkamrern , hvilken nu kände sig 

befriad från den rysliga farhågan för spöke, at sammankalla det 

flydda sällskapet, under det han uti vanliga sofrummet införde 

kyrkoherden, hvarest denne nedbäddad i en varm säng, efter nå¬ 

gon förfriskning, på vanligt sätt insomnade. 

Vår Hofkamrer hade bugande aflägsnat sig för at fullgöra det 

updrag man gifvit honom; men vid inträdet i salen fann han ge¬ 

nast obefoget, at så hals öfver hufvud efter denna förskräckliga 

batalj, lemna det ännu af goda rätter svigtande bordet obesökt; 

denna frestelse ansåg han sig på intet sätt förpligtad at besegra, 

han qvnrstannade alltså, tyst och smygande, at ater fortsätta den 

så hastigt afbrutna måltiden, och sedan nalkades lian den plats 

der hans, Rosinas och svågrens våldsamma kullstörtande hade sön¬ 

derkrossat den förträffliga tårtan med det bräckliga ting hvarpå 

den hvilat. — Försedd med de uti armstaken brinnande ljus och 

sina glasögon, knäböjde lian för at taga qvarlefvorna i besittning 

och åtskilja de sammanblandade beståndsdelarne, hvartill det ym¬ 

niga och sorgfälligt hackade granriset, som betäckte salsgolfvet, 

hade sammanfogat sig. — Men trots den trefaldiga uplysningen 

ocb hans bestående vilja i förening med hans ofta bepröfvade tå- 

Jamod, var likväl den obehöriga tilblandningen oafvislig. Derom 

öfvertygade han sig vid första försöket al förnöja gommen här¬ 

med; men som ännu några buteljer innehöllo af det välsmakande 

vinet, nedsköljde han harmed den förnyade måltiden, och närma¬ 

de sig sedan en i närheten befintlig karmstol, at ostörd njuta den 

välgörande hvilan. 

Klockan slog nu tolf, och som Riksdagsmannen nu fullgjort 

sin broderliga omsorg åt kyrkoherden, inträdde han åler i salen', 

hvarest han med säkerhet nu trodde sig finna sin hedervärda slägt, 

hvilken likväl oaktadl den upmaning hvartil han anmodat Hof¬ 

kamrern ännu uteblifvit. Endast en gammal piga hade blifvit ho¬ 

nom behjelplig under hans sysselsättning, at åt samhället ålergif- 

va den för några limmar sedan förlorade mannen; men förvånad 
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stod han der, at finna saien ännu tom, den ena ljusstaken på 

bordet, och den andra af Hofkararern qyarglömd på golfvet; lju¬ 

sen, hvilka nu öfver en timme hade brunnit ulan putsning , och 

af fönsterdrag nästan hade nedrunnit, gåfvo endast et så svagt 

sken åt rummet, at han icke förr än efter et längre sökande ibland 

ruinerne af den förgängliga förstörelsen återfunnit en ljussax til 

upbjelpande af den aftynande uplysningen och kunde blifva Hof- 

kamrern varse. Oaktadt et af Riksdagsmannen ofta förnyadt ska¬ 

kande, befans denne oförmögen at gifva et redigt svar på hans 

frågor efter sällskapet. Med et ljus i handen smög han sig tyst 

igenom rummen, och då endast adjunktens vindskammare åter¬ 

stod, begaf han sig dit up , hvarifrån blandade klagoljud förvis¬ 

sade honom om de eftersöktes återfående, särskilta grupper mötte 

hans anblick vid dörrens öpnande, längst bort hvarifrån det star¬ 

kaste ljudet härledde sig fann han fru G., hvars tinningar befuk¬ 

tades med eau de Cologne, af den deltagande adjunkten; kyrko¬ 

herdens yngre dotter delade omsorgen mellan sin mans mot stol¬ 

karmen skadade panna och mamsell Sabinas ihållande dåningar; 

de öfrige tycktes stillatigande afvakta utgången af den sällsamma 

händelsen. ”Fatta mod, mina vänner,” började den gamle Riks¬ 

dagsmannen, ”vår redlige frflnde är verkligen vid lif, och som jag 

hoppas kommer han ännu at fortsätta sitt vistande här ibland oss, 

ehuru han är matt och svag efter svältkurn sedan sistlidne lör— 

dags-morgon. Nu måste vi likväl icke lemna honom, ty efter 

några minuters hvila upvaknar han säkert och ar i behof af lifs- 

medel, til styrka för den fortsatta vandringen kanske ännu för 

några år. Sällskapet följde hans upmaning och gemensamt eg¬ 

na d e honom en välkomstskål vid lians återvändande från Karons 

färja. 

Tidigt påföljande morgon lemnade Hofkamrern den fredliga 

plats han innehaft sistlidna natten, och skyndade glad til den all¬ 

tid fridsamma svärfadrens sida. Kyrkoherden upmanade sina an. 

förvandter, at med en glädjefest fira hans återfående, och i stället 

för den ti t län k ta tacksägelsen för hans frånfälle, låta kungöra från 

predikstolen han* sistlidne gårdags upvaknande ifrån dc döda. 

”Denna dagen,” sade den gamle riksdagsmannen, ”måste frid- 
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lysas från allt gnabb. Blomsterhult och Rocklösatillode han, 

och vände sig til Komministern och fru G., ”utesluta vi från äm¬ 

net, medan vi nu erhållit et stillestånd med arfskiftet; låtom oss 

nu gemensamt fira dagens högtidlighet. Jag för min del finner 

mig bäst belåten med sakens nuvarande skick.” Alla förklarade 

sig vara af samma tanka, och hvar och en tog sitt glas och klin¬ 

gade för enighetens skål. På afton besökte församlingens stånds¬ 

personer prestgården; kyrkoherden blef af sina vänner i sin karm¬ 

stol inburen i salen; han lyftes högt under hurrarop, hvarefter 

Jällskapet förenade sig i en allmän dans. 

Af Författarinnan til Porträttet. 

PI. 19. 

Engelska Karrikaturer. 

De Engelska Karrikaturerne skilja sig betydligen ifrån andra län¬ 

ders derigenom , at de i allmänhet äro mest beräknade på at roa 

den lägre folkklassen; de innehålla derföre sällan et finare skämt 

eller hafva det piquant-qvicka som Fransmännens, hvilka hellre 

gissa det löjliga i allmänhet; hos Engelsmännen dereroot är det 

mer personligheten som förlöjligas, och politiken utgör et väsendt- 

iigt föremål för deras Karrikaturer, derföre äro de också mera lo- 

cala och grofkorniga för at upfattas af den publik för hvilken de 

Öro beräknade. Bland den mängd af dylika foster som öfversväm- 

mar London, meddela vi någia som utkommo förlidet år under 

namn af: The Gallery of Comicalities (Det komiska Galeriet). 

Dessa utgåfvos tid efter annan i lösa blad, bestående i et stort 

ark (en aln och tolf tum bredt samt 1 aln och 3 tum högt), för¬ 

sedi med några 60 träsnitt med öfver- och underskrifter på 

piosa och vers; ty det är en väsendtlighet som Engelska folket 

fordrar af sina kari ikatur-tekningar, at personen upträder talande 

i desamma. — För at göra dessa ännu begärligare, utsättas öfverst 
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med stora bokstäfver priset, som alltid är ganska ringa. Ofvan- 

nämnde ark med sina 60 träsnitt och tryckta underskrifter, 

fullt pä alla sidor, kostar 3 pence (vid pass 6 sk. Banco), och 

köparen underrättas derjemte derom, at tekningarne äro tagna utur 

Bells life in London , och at n millioner aftryck äro sålda af det 

närvarande arbete. 

Hvad stilen i dessa underskrifter och verser angår, är den af 

egen art, et slags gemene-mans talesätt, späckadt med ordspel 

och dubbel-meningar, svåra at återge på et annat språk, utan 

at förlora af sin naivitet och del sanna folklynnets upfattande; 

men vi skola dock försöka at genom en någorlunda ordagrann 

öfversättning, under iakttagande af originalets egenheter, sätta 

våra läsare i tilfälle at bedöma tendensen. 

N:o 1. Den engelske Radmannen. 

Öfver skriften.- ”Kan man se! — Men alla edra bemödan¬ 

den för municipal Reform förmå alldeles icke störa min apetit, 

eller hir.dra oss goda medborgare i njutningen af dessa läckerhe¬ 

ter som utgöra det sanna väsendet af corporations-väidigheten. _ 

Rådman på min ära! Ilvem skulle väl åtaga sig allt det bekym¬ 

mer och bråk som åtfölja embelet, om icke för den läckra sköld- 

padd-soppan och punchen, — för villebråd ocli vinbärs-gele', _ 

fela kalkoner och refbenspjell, — en delicat beefstek och russin¬ 

pudding samt alla dessa små agre'manger som göra lifvet dräg¬ 

ligt? — Prat! — ni hungriga canaljer må gräla, morra, skräfla 

och skrika öfver glupskhet och fråsseri, men det är lutter afund, 

och ni ville så gerna ha allt detta sjelfva. Hvar och en har sin 

smak, och så länge jag är en aktad Rådman i den goda staden 

London, vill jag följa den odödlige Curtis’ **) exempel och iefva 

) Pä Engelska: The Ålderman, hvilket icke svarar til livad vi hos 

oss förstå med Ålderman. Ålderman är et slags municipal doinarc, 

soin väljes ur borgare- eller handtvcrks-klasscn , och har en vid¬ 

sträcktare befattning än Åldermannen hos oss, soin endast inom sitt 

skra är föreståndare och har, soin sådan, någon myndighet. 

) Sir W illiatn Curtis, en nuvarande Pai luments-Iedamot; förmodli¬ 

gen stor fråssare och talare. 
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godi när, hvar och hur som helst, utan at bry mig om gikt 

och dålig matsmältning och ännu mindre om Whigs och Ra- 

dicaler. 

Underskriftenj i hvilken äfven en annan person införes ta¬ 

lande : 

Rätt bra, min muntra Rådman! — Men 

Allena? utan alla gäster? — 

Så glad jag Er ej skådat än, 

Ej ens på borgerskapets fester. 

"Min Herre! Jag upmanar Er 

At lemna mig. Det är rätt illa, 

At med den husinanskost, Ni ser. 

Jag ej i fred får hungern stilla. 

”Nu är min frukoststund; än mer 

Besök, så dags, är icke goda tonen. 

John! visa Herrn för trappan ner, 

Och bär så up den späckade kalkonen.” 

N:o 2. Bai •on Mesmer, von Luri fax (Mombog) 

och 

John B ull, Tohson (Fitznoodle), patienten. 

Baron Mesmer. 

Myn Her! — Hjelp Magnetismen säkert ger, 

För hög och låg, för arma och för rika; 

Och på Er hjertsäck jag nog ser, 

At mycket bör dras ut, om smärtan snart skall vika. 

John B ull. 

Ack, min Baron! Mitt hufvud gick helt rundt; 

Men Ert system har hjclpt til min förvåning; 

*) Den animala magnetismens första apostel. 



78 

Ty fastän här vid bröstfickan är tunnt. 

Är allt •& tjockt uti min öfra våning. 

N:o 3. Jack * *) och Mehemed Ali. 

n 
At knota så, du gamla Man-monark! 

Det går ej an; kom i vårt backlag åter; 

Ty skjuter Napier fågel på din mark, 

Är du olycklig , hur du 6vär och gråter. 

:ii J 

^id mitt hela strömmar runnit, 

rinna än af offrens blod, 

och tils stjernors ljus utbrunnit 

rinna lär den röda flod. 

Fem bokstäfver uti famnen 

logogrifens grundord bär 

och af dessa danas namnen 

på de ting, som följa här: 

djuret, som i hedna dagar 

guden Frejer helgad var; 

skänk af Solon, soin behagar; 

sträng — men rättvis, djup — men klar; 
1' * * * • 

charakter, på roddartrappan, 

föga smickrande och fin; 

') Jack kommer från namnet John; men ibland folket och synner¬ 

ligen om skeppsbord, menas dermed en munter sälle, en tok-stålle 

eller hvad Tyskarne förstå ined tlliHfliliacfjff. Man skulle tiläven- 

tyrs kunna öfversätta det med: uiific John Bidl. — Det hda allu- 

derar på sista kriget mot Mehemed Ali. 
* ° 
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DftOft 

hrad faan skakade ar kappaa 

▼år odödlige Wallin; 

rum, uotabelt genom minnet 

utaf Iialmar-union ; 

tyg , för glest för späda skinnet 

här i Nordens kalla zon; 
' 4 * '( c i ff ‘. * > 'U 

träd, som älskar at fa bada 

foten i den klara elf; 

livad du blefve med en spada, 

hvilken ginge af sig sjelf; 

diligencen , hvarmed mången 

reste ner til Plutos land; 

hvad han gjorde fästningsfången 

innan kedjad blef hans hand ; 

säden, som Ulysses sådde, 

under låtsadt vanvett, ut; 

lysningsmedel, som förmådde 

at fördröja dagens slut; 

favad han gör i hagtorns-häcben, 

fågeln, som oss dåra vill; 

harposträng, på hvilken Necken 

melankoliskt slår sin drill; 

skröplig vara, lätt at krossa, 

som sangvinisk menskas dygd; 

sist på Lapplands fjell en mossa 

skattad högt i snöklädd bygd. 

(I 

Ordet til Logogtifen i föregående N:r 3r: Skrud, hvaraf 

kurs, kur, du, sur, durk, rus, skur, krus, duk, dur, rusk. 

O) det til Charaden är: Örngott. 



80 

PL 20. *) 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig. i. Donnet af spetsar garnerad raed röda band; klädning 

af ljust grisdelint Poux de Soie med slätt lif och trånga 

ärmar; hvita handskar och skor. 

Fig, 2. Bonnet af spetsar garnerad med mörk-grisdelina band¬ 

öglor, grön morgon-rock med brandgul t foder och upslag 

jemte en grön cordon; hvit underklädning af muslin; hvi¬ 

ta handskar och skor. 

Fig. 3. Grön siden-halt prydd med en plym; grisdelin klädning 

hög i halsen med en fraise, trånga ärmar garnerade med 

tre klaffar. 

Fig. 4- Mörk-grisdelin sammets-hatt garnerad med rosetter och 

klädsel af samma tyg och en hvit plym. 

Fig. 5. Bart hår (så kalladt ä la grecque) lindadt med perlor; 

röd tyll-klädning garnerad med tvenne veckade band- 
-‘. 'l i 

rader, som i rundel frammanföre gå up något öfver knäet 

der de äro fastade med törnros-bukelter; hvita handskar 

och skor. 

*) Genom misskrifning står på PI. Nittonde Argången, men bör vara 

Tjugonde Argången. 

1843. 

Tryckt bos CdRi Deieek, R. W. O. 
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N:o VI. 

MAGASIN 
för 

Skonst, iSpftetcr ocf) plotter» 
Juni Månad 1843. 

Pl. 21. 
CÅcira Novello. 

or vid pass åttatio år sedan, omkring 1760- och 70:talet, fanns 

blott en enda stor sångerska med et allmänt, obestridt rygte och 

en uteslutande beundran: denna var Madame Mara, som förtjuste 

hela Europa; efter henne kom på 1790-talet Madame Catalani 

med en så öfvervägande talang och en sådan erkänd öfverlägsen- 

het i röst och foredragningssätt, at man föga eller intet hörde ta¬ 

las om någon annan; hon var och blef den första och bibehöll i 

några tjuge år denna företrädesrätt; men småningom begynle man 

tilegna sig hennes nielhod, talangen at sjunga utvecklade sig, man 

försökte at uphinr.a henne och det lyckades öfver all förmodan 

för flera, så at den ena celebriteten efter den andra framträdde f 

och nu för tiden kunna de knappast räknas, alla dessa förtjuser- 

skor i sångens rike som dagligen låta höra sig i alla Europas huf- 

vudstäder, stundom äfven i Amerika, hvaraf våra Tidningsspalter 

äro fulla af beundran och beröm. 

Bland dessa gör för närvarande Miss Clara Novello stort up- 

seende. Hon är dotter af en Italienare som har en musikhandel 

i London och hon blef först känd och erhöll rygtbarhet i8i8 i 

Leipzig, der hon blifvit engagerad vid Operan på Kapellmästaren 

Mendelsohn Bartholdis recommendation. Genom sin behagliga til 

li jer tat gående röst erhöll hon et allmänt bifall. Hon hor sedan 

varit i Italien och mycket utvecklat sin talang, isynnerhet sill fÖ- 

redragningssält, vid Lvilket man hade åtskilligt at anmärka. På 

Tjugonde Årgången. 
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återresan från Italien upträdde hon med framgång i Berlin och 

lärer jemväl varit i Pettersburg. Senast har hon förtjust Londons 

publik och är nu i Bi usse' at skörda nya triumfei. 

Det misslyckade fisket. 
> 

Af Emile Deschamps. 

Öfver sätt ning. 

Ijndvik ej af något »kål 

Göra god t och handla väl ; 

Egen möda aldrig spara 

Hur ditt öde än inå vara: 

Gud har lagt belöningen 

Der du minst förmodar den. 

En gång uti Eri/is land 

Satt en fiskare på strand; 

Barkbröd blott var lians förtäring, 

Ack! en bård, en usel näring 

At åt barn och maka ge. 

Dessa arma hungrnnde! 

Sorgsen nätet upp han drager 

Ur det våta Element: 

''Det är tungt; ack, sapperment! 

”Här en härlig fångst jag tager. 

"Gud ske lof! nu ingen nöd — 

”Mina barn få äta bröd! — 

Han drar fångsten upp på stranden 

Redan uti hoppet rik. 

Se! den ligger der i sanden, 

Men — o ve! — är blott — et lik. 

Skall han lemna der den döda 

Och, faat med förnyad möda 

Börja Ilska om igen? — 

Nej. Den goda fiskaren 



pr ‘jp. 

o 

T[u(rond^ ^dr^rdntren. 
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I sitt ädla sinne tänker: 

”Jag min dag förlorad ser 

’’Och mitt arbete; — livad mer? 

”Jng en graf den döda skänker, 

’’Sjiilen då får bättre ro. —” 

Oe.b i denna fromma tro 

Öfver liket sig förbarmar, 

Bär det uti sina armar 

Til en kulle längre bort, 

l)er det ligger lugnt och tort, 

Dit ej böljans svall kan ila; 

Lägger der sin börda ner, 

Gräfver tyst och sagta ber 

För den arma dödas hvila. 

Under det han gräfver så, 

Han en nedgräfd skatt fann på. 

C t)... 

Pl. 22. 

Phrenologiens grundprinciper och dess 

användbarhet. 

"V i be våra Läsarinnor icke förskräckas för denna artikel och ge¬ 

nast Öfvei hoppa den såsom et ämne som icke rör dem eller forlje- 

nar deras upmärksamhet. Vid nogare begrundande skola de fin- 

na, at det icke är ulan all nytta för dem, at bli litet närmaie 

bekanta med de knölar på deras vänners och tilbedjarcs hufvu- 

den, som utmärka de olika själs-förmögenheter och böjelser, hvil¬ 

ka innebo, i dessa personer, och det skulle tiläventyrs ofta hindra 

dem ifrån förhastade val af en följeslagare genom lifvet, om de 

förut haft kunskap om den tilämnade ägta mannens 35 olika or¬ 

ganer: för kärlek, vänskap, srnåagtigbe t, sjelfkailek, gnalighet, 

mord, med flera. Hur många olyckliga giftermål hnde icke kun¬ 

nat förekommas, om de ömsesidiga controhenterne varit litet rner 
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bekanta med dessa Imfvudskålens knölar, som i förväg gifva dem 

kännedom (enligt Plirenologiens säkra beräkningar) om hvad de 

liafva at vänta. — Författaren af denna tipsats har sjelf varit när¬ 

varande vid Doclor Galls föieläsningur, i sällskap med många 

fruntimmer, och han kan försäkra våra Läsarinnor, at de blanka 

liufvudskallarne icke liafva något afskräcknnde, at de gingo ulur 

den ena vackra fruntimmers-handen i den andra, utan al Damer¬ 

na tycktes känna någon rysning eller visade det ringaste obehag 

iifver handteringen af dessa förgängelsens påminnelser. Skulle 

våra Nordiska skönheler vara mindre olörskräckla än de Tyska 

Damerna! — — Men til ämnet! 

Vi skola icke uppehålla våra Läsare med vidlöftiga efterforsk¬ 

ningar ocli djupsinniga tvister, huruvida våra förfäder redan be¬ 

fattat sig med Phrenologien, nog af, at i slutet af förra århun¬ 

dradet en Tysk, Doctor Gall, först upstälfde denna vetenskap i 

system, fick flera anhängare och lärjungar som tid efter annan ut¬ 

vecklade dess grundsatser, hvaribland isynnerhet Spurzlicini yt¬ 

terligare gjorde tillägg och lemnat denna lära i et oidnadt skick, 

som mera allmänt är antaget och at resultaten af begges gemen¬ 

samma forskningar gifvit följande utslag: 

1:0 At menniskans böjelser och egenskaper äro henne medfödda. 

2:0 At utöfningen af vår instinkt, våra böjelser, våra intellectu- 

ela egenskaper, til hvilken princip man än må hänföra dem, 

äro beroende af det inflytande deras materiela och organiska 

beskaffenhet utöfvar. 

3:o At vår hjernn är organen til all vår instinkt, våra böjelser, 

vårt sinnelag, vår upfattnings-gåfva, vår intellectuela förmåga 

och alla våra moraliska egenskaper. 

4:o Och slutligen, at hvarje instinkt, böjelse, känsla, snille-gåf- 

va, moralisk och intellectuel egenskap har i hjernan sin egen 

andel, sin bestämda plats, och at dessa särskilta andelar bil¬ 

da likså många små hjernor eller säiskilta organer. 

I följd af dessn bestämda organers mångfald, påstå phreno- 

logerne dessutom, at utvecklingen af dessa olika delar uppenbarar 

sig på hufvudskålens yta genom visso ojemnheter eller synliga och 

påtagliga knölar, sålunda, at man genom dessa knölars undersö¬ 

kande medelst synen eller känseln, kan bedöma de intellectuala 
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niska. — Efter många ovissheler ocli inodificationer hade Gall 

bestämt antalet af dessa böjelser eller egenskaper til 27 i öfver- 

ensstämmelse med 27 lijernans organer, oberäknadt de fem sinnen, 

som endast voro til såsom materialier åt de förra. Spurzheim har 

gjort några tillägg och antager 35 organer, ocli dervid har man 

til större delen fästat sig, ehuru andra phrenologer hafva försökt 

at äfven öka detta antal. 

Spurzheim delar alla själens och förståndets egenskaper i tven- 

ne sektioner: affectiva och intellectucla. Dessa delar han åter i 

fyra slag: 1:0 böjelser som äro g til antalet; 2:0 känslor j som 

innefatta 12; 3:o upfattandej som bestå af 12; oeh 4:o collcctiva, 

som innefatta 2:ne. — Genom nedanstående Tabell och med siff¬ 

rornas upletande på de 3:ne hufvuden, r, 2 och 3 (på Planchen) 

får man ganska latt reda på lägel af alla 35 organer. 

Systematisk Tabell pä menniskans organer, enligt Doctor 

Spurzheims pkrenologi. 

Könsdrift. 

Fosterkärlek. 

Ihärdighet. 

Tilgifvcnhet. 

Mod (behjertenhet). 

Ondska. 

Frambringande (produetivitet). 

Försörjning. 

Innesluten het (förhehållsaiuhet). 

Egenkärlek (sjelfkärlek). 

Bifallshegär. 

Försigtighet. 

Välvilja. 

Aktning. 

Ståndagtighct (charaktera-faslhot). 

RätUinthet. 

Hopp (tilförsigt). 

Inbillning (fantasi). 

Öfverläggningaförmåga. 

FuUkomlighct (idealitet), 

llurinningsförmuga. 

l:a Slaget: 

Böjelser. 

]:a Section: 

Affectiva. \ 

2:a Slaget: 

Känslor. 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
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22. Föreställnings-förmåga (vettgirigliet). 

23. Formsinne. 

24. Sinne för storlek. 

25. Sinne för rörelsekraft. 

26 Färgsinne. 

2:a Seclion: 

Jntellectuela. 

^'3:e Slaget: I27. Sinne för läge (ortsinne). 

Upfatt ande \ 28. Antalssinne (räkning). 

|29. Sinne för ordning. 

4:e Slaget:) 34. Omdömea-förmåga. 

Collcctiva. (35. Begrundnings-förmåga. 

30. Begrepps förmåga. 

31. Tidsinnc. 

32. Ljudsinne (musiksinne). 

33. Språksinne. 

I förbigående vilja vi likväl nämna, at denna classificalion nu 

mera icke anses för den rätta ocli at man ordnat lijessans organer 

efter följande upstallning: 

I. Organer för Kunskap s-fbr mö genheter. 

A. Upfatlnings-föi mögenlieter: Läge (ortsinne), Tid (tidmät¬ 

ning, takt, rhythm); Ljud (och ton); Anlal (i äkne-förmaga); 

Ordnings Färgs Rörelse (gifver liändigliet, jemnvigl); Storlek (vidd 

och afstånd); Skapnad eller Form/ Spräk (ordminne); Smak (från 

lungan); Köndrift. 

B. Organer för Tanke-förmögenheter: Föreställning: Begrepps 

Omdöme (förmågan at beskrifva); Begrundning (slutledning); Of- 

verläggning (combinalions-förmåga, klokhet, qvickhet, originalitet). 

II. Organer för Sedlighet. 

A. För de lägre eller egoistiska Moraliska förmögenheternn: 

Fosterkärleks 1 ilgifvenhets AJfection för ting och ställens Egen- 

eller Sj e/f karlek (egoism); Bifall (äregirighet, fåfänga). 

B. För de högre Moraliska förmögenheterna: Rättsinthct 

(samvelsgranhet); Tilförsigt (förtroende och hopp); Aktning (för 

andra, beundran och vöidnad); Välvilja (godsinthet). 

III. Organer JÖr Handlings för mögenlieter. 

A■ För styiande handlings-förmögenheter: Sländagtighet 

(charaklers-fasthet, beständighet, ihärdighet); Försigtighel (betänk- 
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samhet); Återhållsamhet; Verkställighet (yttre verksamhet); Mod 

(di islighet). 

B. För de skapande handlingar, eller konst-förmögenheter- 

nn: FSrvärfning (gör egennytlig och, utan rättsinthet, tjufagtig); 

Frambringande (produktivitet); Fullkomnande (idealiserings-för- 

måga); Inbillning (imaginations- och visions-förmåga); Härmning 

(och förställning). 

Vi komma nu til den kinkiga artikeln; phrenologiens använd¬ 

barhet, och skola genom några exempel söka visa, huru de i Ta¬ 

bellen upräknade organer .återfinnas (eller man trott sig hafva åter¬ 

funnit) på Fig. 4i 5, 6 och 7 på Planchen, som äro dels hufvu- 

den dels hufvudskålar efter utmärkte män, på hvilka man gjoi t 

grundliga observationer. 

Fig. 4- Buffons profil; utmärkt tale-förmåga, språksinne (33); 

färgsinne (26); medelmåttig ben-uphöjning af de delar 

som främst eller öfvervägande utmärka en djupsinnt tän • 

kai e. 

Fig. 5. Cartesu hufvudskal. Gall utmärker på den calculens or¬ 

gan antalssinne (28), sjelfkärlekens (10), sinne för storhet 

(24)> denna sednare är likväl icke synlig på tekningen. 

Fig. 6. Glucks porträtt. Meiodiens organ, Ljudsinne (32); härin* 

nings-förmåga (21). 

Fig. 7. Rafaels hufvudskal. Gall har på denna angifvit; kön- 

driftens oigan (1); sinne för rörelsekraft (25); föibehåll- 

samhet (q). 
Öfver dessa phrenologiska omdömen har man likväl gjoi t 

stränga anmärkningar, såsom öfver Buffon. Ingen af de upgifna 

organer uplyser oin hans noggrant kända lefnad och lians stils 

tjusningskraft så rik och prunkande. Det är sann!, at honom fat¬ 

tades tålamod och physisk organ som utmärkte förmågan at väl 

begrunda, men hvarje hans begrundande födde stora tankar. Man 

känner at han affeeterade i sitt privata Iif, för mycken represen¬ 

tation och et trivialt samtal; men derjemte var han outtiöttlig i 

omsorgen at städa sina skiifter; ett af hans manuscripter blefelfva 

gånger omarbeladt. 

Cartesius. Var det endast af sjelfkäilek som Cartesius, fö,1.följd 

i sitt fädernesland, sedermera afslog anbudet at dit återvända, nai 
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Höfvet återkallade honom under dn mest förmånliga och hedran¬ 

de villkor? 

Gluck. Var en stor, originel tonsättare och anses ännu såsom 

et ovanligt musikaliskt snille. 

Rafael. Bland hans organer äro icke upräknade en enda af 

de egenskaper som dana stora målare. 

Huruvida det nu lyckats för våra Läsare och Läsarinnor at 

nf föregående profstycken om phrenologiens användbarhet, sjelfva 

kunna göra betragtelser, upläckter och slutsatser om sina omgif- 

ningars böjelser, lemna vi derhän , helst vi endast i korthet up- 

räknat hufvudprinciperna och hela denna afhandling är nog frag¬ 

mentarisk. Vi sluta derföre med at anföra den franske författa¬ 

rens yttrande om det hela, det: at phrenologien, inskränkt inom 

vissa gränser, kan uplysa åtskilliga delar af kunskapen om men- 

niskan i allmänhet, men at utsträckt utöfver dessa gränser, förlo¬ 

rar den sig i detaljer och tvungna tillämpningar; — at det som 

egentligen hindrar denna vetenskaps framgång, är dess egen tro 

på sin ofelbarhet; — at det som skadat henne mest, är at icke 

hafva afvaktat grundliga facta, utan genast constituerat sig til lag¬ 

stiftande vetenskap, när dennes facta genom dagliga erfarenheten 

blifvit oraisskundsamt motsagda, för at ieke säga beslagna med 

osanning.” — För egen del tro vi oss skyldige nämna, at veten¬ 

skapen i nyare lider gjort stora framsteg, at dess utveckling är i 

jemnt tiltagande, och at Spurzheim fått efterträdate, som väsendt- 

ligen fullkomnat och utredl livad som var tvifvelngtigt eller ofull¬ 

komligt. _ (Slutet i nästa N:r,) 

Pl. 23. 
Brefvexling mellan en Svala och en Siska, 

af Madame Ménessier Nodier. 

Scene ur Djurens privata och publika lefnad. *) 

Svalan til Siskan. 

Andlligen är jag fri, min Vän, och lyfter mig på egna vingar. 

') Utrymmet tillåter icke Red. at meddela hela brefvexlingen, utan 

endast det väsendtligaste deraf, 10m är en satyr öfrer den mycket 

omtalta Qvinnans emancipation, hvarvid fru Dudcvant (Georgs 

Sand) icke tyck* hafva blifvit skonad. 
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Jag har lemnat långt bakom mig, med denna förskräckliga tull¬ 

bom vid försladen Mont Parnasse, en annan icke mindre svår at 

passera, som var den af tilbör/ighetcrna och de sociala idéerna. 

I den luft jag inandas, i denna flygt utan fjättrar, åt hvilken jag 

för första gången öfverlemnar mig, ligger något förtjusande hvar- 

af jag är hel och hållen intagen. Jag kunde icke hindra mig ifrån 

at vid afresan kasta en föraktlig blick på Svalorna, mina förra 

kamrater, hvilka, i stället för den sällhet jag kommer at njuta, 

hellre nöja sig med en obemärkt och i sanning beklagansvärd tilvaro. 

Jag tror mig, utan skryt, icke vara skapt och satt här i verlden 

för at idka murare-handtverhet, för hvilket alla olyckliga honor 

af vårt olyckliga , urartade slägte tyckas ha en bestämd kallelse. 

Må de förnöta deras ungdom octi begrepp at bygga, at med näb¬ 

ben och vingarna tilreda lerbruk, som skulle dessa bräckliga bygg¬ 

nader räcka i evighet hvaruti deras efterkommande skola upfödas, 

som äro dömda til samma mödor, samma okunnighet; jag afsäger 

mig at uplysa dem om deras ihärdiga fördomar, och jag Jemnar 

dem samt gör nu endast räkning på den verkan som berättelsen 

om mina resor skall åstadkomma ibland dem, för al förmå några 

hoppgifvande Svalor at följa mitt exempel. 

Mediertid är jag glad at icke liafva tagit mig någon reskam¬ 

rat; det mest angenäma sällskap är intet emot at vara helt och 

hållet oberoende. Och för öfrigt, jag vet det, likasom din strän¬ 

ga vänskap ofta uprepat för mig, min charakter skulle svårligen 

Jåta böja sig under förmanskapet af en annans vilja, och med allt 

det inser jag, at jag är för ung at påtruga andra min egen. Man 

måste således lefva ensam, och jag finner mig dagligen nöjdare 

at med beslutsamhet liafva tagit detta parti, ehuru Du icke gil¬ 

lat det. 

Du har icke kunnat underlåta at högligen klandra denna ut¬ 

omordentliga håg at se och lära känna verlden, som förer mig 

långt ifråu Dina råd, dem jag, det är sannt, icke ofta ställer mig 

til efterrättelse, men dem jag alltid vördar, långt ifrån din raed- 

lidsamma tilgifvenhet, som så många gånger lindrat milt hjertas 

bekymmer. 

Jag bar fattat din förskräckelse, men jag har icke blifvit öf« 
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verbevlsad dernf. Vårt lefnndssätt och vara charakterer, som til» 

fälligtvis närmat sig til Ii vai andra, sympatisera icke uti annat än 

i vänskapens likstämmighet; för öfrigt äro våra tänkesätt icke 

i harmoni med hvarandra, våra förhoppningar hafva icke sam¬ 

ma syfte. 

Du har skådat dagsljuset uti den bur i hvilken efter all san¬ 

nolikhet du en gång skall tid, och tanken at utom burens galler¬ 

verk skall finnas en vidsträckt horisont och vidsträckt frihet, har 

aldrig blifvit väckt hos dig, Du skulle hafva förkastat den såsom 

' an elak tanke. 

Jag, jag är född under taklisten af en gammal, obebodd, for¬ 

fallen mur i närheten af en skog: det första ljud som nådde mina 

öron, var vindens sus i dessa träd; jag måste åter höra detta vin¬ 

dens susande. Den första syn som mina ögon upfaltade , var at 

se mina bröder, sedan de en lång stund sväfvat itlmed kanten af 

vårt bo, under vår mors ängslan och skri, som likväl upmuntrade 

dem at försöka sig, ändlligen togo et djerft beslut och flögo sin väg 

för at aldrig mer återkomma. Jag måste som de flyga min väg. 

Under det jag på delta sätt gjorde en svår bekantskap med 

lifvet, liar du vuxit upp och sjungit. De som satte dig i buren 

födde dig jemväl, och du välsignade dem; jag, jag liade förbannat 

dem. Sedan när det var en vacker dag, satte man dig med buren 

i fönstret, utan at bekymra sig eller frugta at solstrålarna som 

plågsamt inträngde, borde förbrylla din hjerna eller orsaka dåsig¬ 

het. Allt var til det bästa, ty din själ var icke mindre fängs¬ 

lad än kroppen. När vintern kom, såg du icke annat än din 

fångvakterskas joller, bon som upväxte ntmed dig, slafvinna som 

du sjelf. 

Och jäg, jag lefde de nomadiska folkslagens lif, det är mitt 

lif; jag delade dess faror och mödor, ]ag undergick med mod alla 

möjliga försakelser, som äro oskiljagtiga ifYån våra färder, jag blef 

stark at kunna uthärda, och blott icke den fi ia luften fattades 

mig, glömde jag lätt at jag var i afsaknad utaf allt annat. 

Sedan har du med undergifvenhet, til och med med tacksam¬ 

het, emottagit den man som gafs dig; du följer i allt hans vilja 

och du finner dig lycklig at lyda honom, ty du måste nödvändigt 

ha någon som befaller dig. 
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Du är omgifven af barn dem ,du älskar, ja nästan tilber, med 

ett ord, du är et mönster för ägta makar och mödrar; min äre¬ 

lystnad sträcker sig icke så långt. Om jng vore nödsakad hafva 

omkring mig dessa små odrägliga skrikhalsar, som jemt och samt 

begära någonting och vanligtvis alla detsamma, så känner jag på mig, 

at jag skulle digna under bördan. Denne man som behagar dig, 

skulle jemväl göra mig utledsen. Ack! käileken har nog våldsamt 

sönderslitit mitt stackars hjerta den korta tidrymd jag uplefval, at 

jag icke redan fattat det beslut at aldrig mer låta inleda mig i 

dess snaior. Jag vet ganska väl, nt du alltid vid berättelsen om 

mina sorger, anfört den lättsinnighet, med hvilken min förening 

upgjordes; du har tilskrifvit orsaken af min förförares nedriga öf- 

vergifvande den ringa vigt som jag sjelf tycktes lägga på varag- 

tighelen of en förbindelse, som i din tanke bör vara evig. Men 

du må säga livad du vill, deri ligger icke hufvudgrunden af de 

olyckor för hvilka vi äro el olfer. Hela det sociala lifvet hvilar 

på dåliga grundvalar, och så länge man icke rifvit dess byggnad 

ifrån takel til grunden, kan det hvarken finnas lugn eller varagtig 

sällhel för et öfvei lagset begrepp och för älskande själfulla hjerlan. 

Sedan längre tid tilbaka har jag tänkt på den litterära banan. 

Alla mina tycken luta åt det hållet, och jag bör tiläventyrs, i stöd 

af den stora tanken af qvinnokönets fullkomliga omskapning, hvil¬ 

ken allt ifrån min spädaste barndom grodt hos mig, helt och hål¬ 

let öfverlemna mig ål allvarliga och giundliga studier, åt syssel¬ 

sättningar som befrämja fullbordandet af det verk jag föresatt mig 

at utföra. Jag ser i andanom huru du skrattar åt delta förslag 

som du kallar min dårskap; men, jag säger ännu er. gång, du kan 

icke fatta den sällhet livaråt jag syftar, såsom jag icke kan god¬ 

känna del Usla lefnadssättet efter din npfattning. 

Sishari til Svalan. 

-Det är icke utan en verkligen sorglig känsla, som jag 

såg Dig företaga denna äventyrliga resa, och jag har icke dolt för 

Dig min fruglan och min oro deiöfver. Men olyckligtvis sträcker 

våra hjeitans öfverensslämmelse sig icke äfven til våra ideers, och 

det har icke lyckats mig at förändra ditt heslut. Jag är långt 

ifrån at tro mig vara ofelbar, raeo metlgif åtminstone, at ora jag 
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irrat mig, är mitt misstag bos mig, jag som åtnöjer mig med hvad 

jag får, mindre äventyrligt an ditt, som åslundar allt livad den 

icke erhåller. 

Du har uti böcker, fulla af en falsk exaltation, insugit en 

verklig exaltation och fortgår nu på god tro på förtappelsens väg, 

på hvilken de som fört dig icke skola följa dig, var öfverlygad 

derom. Och sedan, i samma mån din förblindrlse varit fullkom¬ 

lig, skall upvaknandet ur din förtrollning bli förskräcklig; och det 

är denna oundvikliga stund, som mitt hjerta befarar för dig nästan 

lika mycket som mitt förstånd önskar den. 

Man har försäkrat mig at flera af vårt kön betjena sig af sina 

fjädrar til skrifpennor, och jag finner at du fått samma vunn som 

de äro behäftade med. Jag begär icke bättre än at få lära, bli 

kunnig, oaktadt hvad du säger derom, och jag ville väl veta, huru 

det kan förnöja eller livad det gagnar til, at kladda på hvitt, som 

är så snyggt, med svart, som är så fult. Men låt oss prata! 

Antingen har du stor snillegåfva eller liten snillegåfvä eller 

alls ingen. Et fjerde förhållande finns, i min tanke, icke. Om 

genom et oundvikligt öde du fått stor snillegåfva, så, emedan det 

är hanarne som stifta lag och afgöra ditt rvgte, lära de icke tillåta 

opinionen at lyfta dig til den grad af öfverlägsenhet som deras 

kön endast kan hinna; men du blir endast satt något litet öfver 

ditt kön i allmänhet, på et slags mellanrum utan namn, som icke 

erkänner hvarken de känslor, de sysselsättningar, de tidsfördrif til 

hvilka du af naturen bl ef kallad, liksom den icke skall erkänna 

dina tycken, bemödanden, uteslutande sysselsättningar och tilfreds- 

slällelsen af denna öfverlägsenhet dit du syftar; eller ock samman¬ 

blandar du allt och deraf upkommer et förfärligt kaos. 

Och vidare; utmed detta lefnadssätt dit du blifvit upburen af 

rygtet, kan du tiläventyrs bli hågad at skapa åt dig et annat mera 

obemärkt och lugnare i hvilket du någon gång kan hvila dig ifrån 

dina triumfer. Men livar skall du finna en varelse nog fåfäng 

eller ödmjuk at dela med dig detta lefnadssätt som du lilskapat? 

en varelse som med berådt mod påkläder sig detta löjliga livrée 

som likt et strafT pålägger honom dina framgångar, ditt rvgte, 

dina beundrare, dina förtalare? det olyckliga förhållande slutligen, 

at understödas af hvad man måste försvara och at gå i andra 
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rummet på en väg der man har rättighet at gä främst? Ingen¬ 

städes, j;ig hoppas det, skall du finna en sädan varelse, ly med 

den häsla vilja och det bästa hjerta i verlden, skulle du göra den 

vid hvilken din frugtansvärda ömhet fästat sig, hufvud-olycklig. 

Du förblir således mägtig och ensam. Det är stort, skönt! men 

hjertans tråkigt, och jag skulle hellre använda denna högre snil¬ 

le- gåfvan för at öka min och min omgifnings lycka, i ställe at uti 

enslighet lefva i saknad af lifvels nöjen. Och'Sedan tusen småsa¬ 

ker som jag icke ens nämnt: hat, nfund, förtal! Allt det der be- 

höfver man icke frugta för i et fågelbo; men stående på en co- 

lonn i hela vei Idens åsyn, är det mycket betänkligt. Låt oss sti¬ 

ga ned ifrån denna colonn och öfvergå til denn3 mindre men an¬ 

genäma sn il leg älvan som skulle bli så behaglig om den kunde 

släfja sig. Men deri beslår just det onda. Man gör med fram¬ 

gång upseende i en kiets af vänner med benägenhet at öfverse, 

man må icke vilja föra publiken bakom ljuset, som väl icke be¬ 

klagar sig deröfver i anseende til så mycken grace och så många 

charmanta inspirationer. — Man begynner gå med lädda steg på 

denna bana der törnen äro vida mångfaldigare än roserna; små¬ 

ningom blir man djerfvare, man vänes vid bifallsyttringarna och 

dessa blifva vanda vid dig, och så upkommer en varelse som för¬ 

lorat det verkliga behag hon ägde, lör at jaga efter et rygte som 

hon aldrig skall upnå. — Kritiken, i början lålsam, slutar med al 

tröttna använda sin udd; hon ger kort och godt tilkänna åt de 

lörvånade vännerna, at en Colibri icke är en Örn. Denna början 

af en opposition retar den unga, anspråksfulla celebritetens egen¬ 

kärlek; man ställer sig på listan af dem som blifva ett offer, från 

alla håll tilströmma tröstegrunder, och det ganska snillrika huf- 

vudet, som hade kunnat vara ganska utmärkt förståndigt, är för 

all tid förvridet. Och från dessa tvenne skäl, låtom oss som hasti¬ 

gast gå til den tredje punkten af mitt anförande, utan at ens up¬ 

pehålla oss länge, ehuru rikhaltigt ämnet är, med de olika slags 

författarinnor, flickor, fruar och mödrar, som idka litteraturen un¬ 

der utöfvandet af de mest husliga dygder och skyldigheter; älsk- 

»värda författarinna, som med ena handen hvyssar barnet och 

»skrifver med den andra, hvars ungar sönderplocka manuscriplet 

»under det hon stickar på en stiumpa och som göra små föibätt- 

»ringar på hennes broderier, dem hon under sin inspiration icke 
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»räknat på; — men jag förskonar dig från en vidlöftigare beskrif- 

»ning öfver denna fantastiska varelse, hälften bläck och hälften 

»köttsoppa.» 

Grandville har valt denna stroph til föremål för sin tekning, 

och har denna gången varit rigtigt elak; oberäknadt at den älsk¬ 

värda författarinnan tyckes t i I hö ra gås-slägtet, äro de små ungar- 

ne el slags /asning i blandade ämnen_, ty endast den minsta af dem 

ar lik modren; de andra tyckas höra til et annat slägte af fjäder¬ 

fän. Grandville har likväl å en annan sida gjort rättvisa ål för¬ 

fattarinnan och framställt henne som en god husmoder; hon för¬ 

summar icke sina åligganden, hon skrifver i köket — hennes hatt 

är icke prydd med eftergjorda Parisiska blommor, r.ej, den är gar¬ 

nerad med en purjolök til plym, äfvensom morötter och rofvor äro 

smakfullt fastade der omkring skärmen. OI den förträffliga hus¬ 

modern, som ännu har tid öfrig ot författa och uplysa verlden g«- 

nom sina snille-foster; af henne behöfver man icke frugta hvad 

en elak baktalare helt nyligen yttrat om de många författarinnor 

nu för liden: at slutligen finns intet fruntimmer som kan laga «n 

soppa eller stoppa en strumpa. 

(Slutet af brefvcxlingen i nästa N:r.) 

Logogrif. 

iSom en hymn, från himlen hörd 

härligt klingade mitt hela, 

när, af helig andakt rörd, 

David låt sin harpa spela. 

Utaf ordets runor fem 

kan man, efter at rangera 

i förändrad ordning, dem 

efterföljande formera: 

träd af fyrahanda slag: 

et, som, lutadt öfver bäcken, 

•ynes lyssna racd behag 
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til accorderna af Neckcn; 

et, som i alleen »liönt, 

likt en dome, sin krona hvälfver; 

et, #om frodas evigt grönt 

vid de Babylonska elfver; 

et, som, likt et hufvud krönt 

jemt för muvemanget skälfver; 

nian af ordet får dernäst: 

gillermat för snåla korpen; 

rum, der inan, vid nöjets fest, 

glömmer nödens barn i torpen; 

menlöst djur, som gerna plär 

figurera i Idyller ; 

skadedjur, som sönderskär 

damen» pel» och bjeltcns kyller; 

fjell, som, klädt med evig »nö , 

■veper molnen kring'sin bjessa; 

livad som synas vill, den mö, 

som korsetten» bojor pressa; 

grace, i boston-spelet rar 

af den kaprisjösa lyckan; 

hvad den krympling är, som har 

föga lijelp och stöd af kryckan. 

Ordet til Logogtifen i föregående N:r Sr; Slagt, hvaraf fa$ 

galt, lag, as, tal, gas, al, lat, slag (sjukdom), stal, talg, gal, a/t 

glas, alg. 

Charad. 

Du önskar at gissa Charader, 

så sade Herr Knarr til sin fru; 

•e här en i följando rader: 

Mitt firsta är ingen som Du. 
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Jag ledsnar at liora mitt andra 

om bara mitt hela allt jenit, 

ocli (Inner mitt öde bestämd t 

til Gillstu'n at vandra. 

Pl. ^4» 
Mode-Co sby mer för Damer och Herrar. 

Fig. i. Röd erepe-hatt garnerad med spelsar och tvenne mindre 

hvita plymer; klädning af rnoirej något hög i halsen och 

trånga ärmar; hvit lång-shawl af kasimir med brokig 

bård; gula handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Herms Costym. Brun rock med veck på höfterna, låg 

krage, breda slag, trånga ärmar och gula metall-knappar; 

blå halsduk; gul vest af sommar-kasimir med tvenne ra¬ 

der gula metall-knappar; grå-grisdelina pantalonger utan¬ 

på stöflarna. 

Fig. 3. En liten mössa prydd med gröna band och blommor; 

klädning af grönt och hvitt rutigt Barege; röd lång-shawl 

kantad rned fransar (denna kallas äfven : Mantille a la 

Charlotte CordayJ; bararmad med korta gula handskar. 

Fig. 4. Brud-Costym. Bart hår med hängande lockar prydt med 

röda törni oser och oi ange-knoppar; långt hängande cor- 

netter; hvit broderad klädning med en röd törnros och 

orange-knopp i bröstet; hvita handskar och skor. 

Fig. 5. Grön rynkad erepe-hatt garnerad med band och blom¬ 

mor i snmrna nuance som hatten; ljusbrun klädning af 

Pekin garnerad med snörmakare-aibete; grisdelin lång- 

shawl; hvita handskar, svarta skor. 

1843. 

Tryckt boa Caai Dkiern, B. W. O. 
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N:o VIL 
MAGASIN 

för 

Äonst, Jipljeter oci) jflo&er. 
Juli Månad 1843. 

Pl. 25. 
Den Kon gli™ a Familje-Medaljen. 

(yenom de allmänna Tidningarna känna våra Läsare redan, at 

Hans Maj:t Konungen förärat en silfver-medalj åt de nie värdar, 

hvilka hufvudsakligen haft befattning med anordningen utaf den 

af Magistraten och Borgerskapet i Stockholm gifna balen den 6 

Febr. d. å. til firande af Konungens 25 årsdag af dess anträde til 

regeringen. Vi tro oss göra våra abonnenter et verkligt nöje, at 

här i en contur-lekning (fast 1 något större scala) visa dem en 

afbild af denna särdeles vackra och väl präglade medalj, som onek¬ 

ligen ar et Svenskt arbete af synnerlig förtjenst och utfördt af 

Gravören vid Kongl. Myntet Hr L. Pebrson Lundgren. 

Denna medalj är af i8:de storleken (d. v. s. håller 2^ tum i 

diameter) och utom de derå befintliga 9 bröstbilder af den Kongl. 

familjen, ar ganska rikt ornerad med Genier, Änglar och Trito¬ 

ner, hvilka dels bekransa dels upbäia de olika sköldar inom hvil¬ 

ka bröstbilderna finnas, nemligen: på den ena sidun af medaljen 

Konungens och Drottningens; på medaljens motsida: öfverst Kron¬ 

prinsens och Kronprinsessans; til höger: Prinsarne Carls och Gu¬ 

stafs ; til venster: Prinsarne Oscars och Augusts, samt nederst: 

Prinsessan Eugenias. 

På hvaije af de föiärade medaljer står graverad på yttre kan¬ 

ten: Carl XIV Johan til N. N. til minne af den 6 Febr. 184 h 

Tjugonde Årgången. 
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Holje. *) 

I September 1842. 

'Sköna Elyscisha Haga, 

Dikt och ända verklighet. 
NIC ANDER. 

Holje å, i Gämshög» sköna dalar, 

har gästfriheten rest sitt trcfna tjäll: 

Der dväljes smaken uti konstens salar, **) 

der glädjen ler frän morgon intil qyäll. 

Men äfven sorgen äger här sitt minne, 

i templet muradt uppä kullens topp; 

der Rembrandts tafla »lår hvart känsligt sinne, 

och lifvets gata slutligt löses opp. "*) 

I tempelgrunden, liksom Änglar vaka 

en ostörd lycka och en stilla frid; 

och tro mig, den som här fått hvilan »maka 

ej mer »ig önskar til en stormig lid. 

Hvart ögat ilar, idoghet sig röjer, 

i skilda rigtningar dess rotskott gä: 

Der kärr ha varit, gyllne skörd sig höjer, 

och hamrar klappa vid den krökta å. 

I detta hus af glas, här blommar söder; 

en tropisk verld sin pragt omkring sig strör; 

Der doftar palm och oleander glöder, 

fast stundom drifvan glittrar utanför. 

Hur pragtfull springer icke här kaskaden? 

hvad skuggrik hvila bjuder denna park ? 

i livarje krona suckar än Drynden, 

och hjertat klappar under trädets bark. 

') Holje egendom, belägen i en behaglig nejd af Gämahögs socken 

och Hlekingc, har medelst konstens biträde blifvit danadt til ett af 

de skönaste ställen i Riket. 

*') Dyrbara taflor fylla en smakfull Salong ocli sällsynta gravyrer 

pryda flera rum. 

***} Ägarens familjegraf, med kapell öfver grifthvalfven. 
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Terrassen* roser skönt, men dunkelt glöda 

emot Salongens blommor, utan rot, 

«om sväfva kring, sa hvita och sd röda, 

och stöda stjelken på sylfidisk fot. 

Likt vatten-liljor såg jag dessa gunga 

nppd sin klara, silfverblåa våg — 

Som unga svanor hörde jag dem sjunga, 

dock svanens vemod ej i sången låg. 

När Maj med kransadt hår hit återvänder, 

da klingar Näktergalens harmoni. 

»len om du frågar, hvem oss glädjen sänder? 

då svara dal och klyfta dig: Julie! 

U. A—n. 

Pl. 26. 
Den flygande Angvagnen. 

A.llt sedan salig Icarusolycklig i åminnelse, genom konstgjorda 

vingar lörsökte at flyga, men föll pladask i Oceanen, halva mån¬ 

ga förnyade försök blifvit gjorda at mäta sig med fåglarna, men 

inga liafva hittils lyckats. Monlgolfiers stora upfinning afaérosta- 

tiska machinen har likväl löst problemet at kunna färdas på Him- 

lahvalfvets rymder, men denna upfinnings resultat hafva icke up- 

fyllt alla de förhoppningar man gjort sig derom, och minst i et 

lidehvnrf der allt skall bediifvas i stor scala och der de mercan- 

tila beiäkningarne ligga til giund för gränslösa speculationer. JVy- 

Iigen liar en Engelsman, M:r Rcnson > uttagit patent på en Machin, 

som kunde fortskaffa varor och passagerare genom luften, och det 

ar icke utan en viss märkvärdighet, at hans upfinning har mycket 

*oin talar för densamma, då den stöder sig på en med omsorg 

och ihärdighet ulaibetad plan, grundad på verkligen vetenskaplig 

undersökning. 

, Visserligen krrnna vi icke neka, at man lorde gå för långt, 

wm man försäkrade, at macbinen i sin närvarande beskaffenhet 
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tore fullt ändamålsenlig; men det minsta man lan säga 6r, at 

upfinnaren på et högst skickligt sätt undanröjt de svårigheter, soir» 

hiltils hindrat framgången at flyga, och at lian gjort möjligheten 

af dess kanske snar t stundande ernående nära nog til visshet. Den 

forsla svårigheten, hvaremot alla flygförsök hittills strandat, är at 

flnna et till äckligt, enkelt och kraftigt medel at verka på luften; 

den andra ännu betänkligare, är at upläcka en kraft, som, i för¬ 

hållande til den nödiga apparatens tyngd, är stark nog at lyfta 

både machinen och en last, som skulle göra dess användande nyt¬ 

tigt. livad den första af dessa oundgängligen nödiga uptäckter 

beträffar, hafva försök blifvit gjorda medelst vingar, som voro in¬ 

rättade i närmaste likhet med fåglarnas; men upfinnarne hade icke 

tagit i beräkning huru mycket fågeln har at göra utom sjelfva 

Hygien och huru passande han i afseende härpå måste vara or¬ 

ganiserad, ej heller, hur underbart ocli lämpligt naturen inrättat 

materialet för vingens consti nklion, eller huru förträffligt och väl 

fågelns muskelkraft är afpassad för hela organismen. Då de så¬ 

ledes imiterade naturens plan, ulan at förstå hennes principer, 

måste de nödvändigt röna liten framgång. Det skall visa sig, at 

11 en son noggrant gifvit akt på och följt naturen, men likväl icke 

fallit i nyssnämnda villfarelse. 

För at undgå den andra af de anförda svårigheterna, har 

Denson tilgripit den enda ntväg, som på mekanikens närvarande 

ståndpunkt kunde vara honom til nytta. Lyckligtvis är intet tvif— 

vel om dess ölverensslämmelse med naturen, dess vetenskapliga 

rigtighet, eller dess praktiska användbarhet. För at förslå den¬ 

samma, måste vi taga i betragtande, at den kraft, som sätter en 

machin i rörelse och gifver denna rörelse en åsyftad hastighet, 

är vida skild från den kraft som håller hastigheten vid mngt. Den 

hastighet, som en gång åstadkommits, skulle fortgå evigt (d. v. s. 

machinens hastighet skulle hvarken uphöra eller minskas), om 

alla molkrafter borttogos eller bragtes i jemnvigt med densamma; 

summan af den kraft, som erfordras för hastighetens vidmagthåJ- 

lande, heror således helt och hållet på summan af de motsatta 

krafterna. Nu är den kraft, som behöfves för at sätta Hensons 

machin eller ii vilken annan flygande machin eller djur i rörelse, 

betydligt större än den kraft, som fordras för at bibehålla rörel* 
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sens hastighet; och hvad som här gör denna observation ännu 

mera viglig är, at tnachinens uppehållande beror på och åstad¬ 

kommes af denna hastighet, såsom nedanföre skall visas. Henson 

begagnar högst skickligt til sin fördel de skilda naturerna hos den 

kraft, som sättes i rörelse och den som underhåller rörelsen. Han 

salter sin machin i gång medelst en apparat, som icke tillika ut¬ 

gör nagon last för machinen, och han medför enda.il den mindre 

tyngden of det machineri, som är nödvändigt för flyglens fortsät¬ 

tande. Häi uti of viker han väsendtligt från alla sina föregångares 

försök, och följer, såsom vi skola se, strängt naturen. Men äfven 

med denna betydliga förminskning al det nödiga machineriet skul¬ 

le lian icke bafva gjort någon framgång, så framt han icke in- 

skiänkt ångmachinens dimensioner och tyngd så betydligt, som 

åstadkommandet al den oundgängliga rörelsekraften medelst den¬ 

samma möjligen kunde tillåta. Denna inskränkning liar lian på 

det sinnrikaste sätt tilvägabragt, och reducerat den til en förvå¬ 

nande 'grad. 

Vi ga nu til beskrifningen af sjelfva tnachinens förnämsta de¬ 

lar. Dess hufvuddel består af en utsträckning (en aflång fyrkan¬ 

tig ram), som vi kunna kalla vingar, men hvilka dock äro helt 

ocli hållet utan leder eller gångjern, och i förhållande til det öf- 

riga nf machinen, orörliga. Denna beståndsdel är utmärkt för 

sina ovanliga dimensioner (i5o fots längd och 3o fots bredd) samt 

för sin stora lätthet och styrka. Den är et slags spjälverk, öfver- 

täckt med någon lätt och temligen luft-tät väf, såsom siden eller 

Jinne. Vid midten deraf och efter tversidan är vagnen uphängd , 

som innehåller ångmacbinen, passagerare och laddning, ocli den 

intager i förhållande til vingarna samma plats som kroppen på 

en fågel. Under flygten är den ena af vingarnas långsidor främst 

ocli ligger något högre än den yttersta långsidan; vid midten af 

denna sednare är fästadt et slags skaft, 5o fot långt, hvilket kan 

höjas ellnr sänkas allt efter som man vill bestämma flygten eller 

machinens stigning i luften; inunder samma sida sitter et verti¬ 

kalt styre, som gör enahanda Ijenst i afseende på fly g t i horison- 

tel rigtning. Midi upöfver vagnen är en vertikal väf utspänd ef- 

tri^vingarnas tvärsida, för at hindra all kantring eller vridning 

åt sidorna. A' gmachinen krirgdrifver tvenne sammansättningar af 



tå kallade vannor eller tuflskoflar, lita vingarna på en väderv 

qvarn, sex skoflar i hvardera sammansättningen och 20 fot i dia¬ 

meter; dessa skofvelfogningnr äro placerade en på hvardera sidan 

om skaftets rolfäste; deras ändamål är at vidmagthålla flygtens 

hastighet derigenom at de upväga luftens mottryckning i fronten. 

Vagnen, sålunda construecad och beredd til flygt, sätter sig i rö¬ 

relse från öfversta ändan af en lutande plan, som dertil är på et 

passande sätt inrättad, och innan den hunnit utföre til planens ne¬ 

dersta ända, har dess lopp fått så stor hastighet, at vingarnes sned- 

vinkligt nedglidande underytas tryckning på luften är tilräcklig at 

uppehålla vagnens tyngd. Om denna hastighet underhölle* allt¬ 

fort lika eller förökades, så skulle tyngden fortfarande bibehållas 

vid samma höjd eller lyftas ännu högre; men samma lufttryckning, 

som tjennr til at hålla machinen uppe, motverkar också, ehuru 

mycket svagare, dess flygt, och denna oundvikliga och allljemnt 

åtföljande motverkan skulle snart förtaga den ursprungliga hastig¬ 

heten och småningom sänka vagnen mot jorden. Men nu är det 

ångmnchinens sak at medelst vindskoflarnas krjngdrifvnnde hålla 

den ursprungliga hastigheten vid magt, eller, om den har kraft 

nog, at förhöja den. Är detta gjordt, så förblifver vagnen under 

hela loppet af sin flvgt upburen förmedelst den motverkan af luf¬ 

ten nedifrån, som erfordras för dess börjande och fortfarande fram¬ 

fart. Det är intressant at observera, huru denna procedur lika 

myckel öfverensstämmer med naturen, som den tilfredsställer ve¬ 

tenskapens fordringar. Då en tung fågel flyger up från marken, 

måste han göra stora ansträngningar med vingarna, innan hans 

flygt får tiliäcklig horisonlel hastighet. Men då denna är vun¬ 

nen, minskar han sina bemödanden, och , upburen af luftens mot- 

tryckning på lians bröst och vingar, beliöfver lian endast ansträn¬ 

ga så mycket, som är nog för at vidmagthålla den erforderliga 

hastigheten. Om fågeln sätter sig i rörelse från en brant böjd, 

bespar lian sig allt arbete i böljan, ty han vinner den behöriga 

hastigheten derigenom at han flyger utföre; genom detta allbe- 

kanta factum hafva de observationer, .på b vilka upfirmaren grun¬ 

dat sitt företag, vunnit en märklig bekräftelse. På samma sätt 

förklaras, huru fåglarna kunna flyga lånea sträckor* utan at alls 

löra sina vingar; de uphäias för en stund genom den hastighet, 



som de redan vunnit, medelst b<gognar.de af luftens nedifrån ver¬ 

kande mottryckning. 

Återstår nu den vigtiga frågan, om ångmachinen äger eller 

kan bibringas en kraft, som är tilräcklig at »pväga luftens oppo¬ 

sition mot flygten. Det är icke svårt at med någorlunda precision 

beräkna machinens kiafl; men den mekaniska vetenskapen star 

för närvarande icke på den punkt, at man med noggranhet kan 

döma til summan af del motstånd, som måste besegras. Af 

natuiliga facta kan man liögst piobahelt sluta dertil, at denna 

summa icke är större, än at den kan motvägas af den machihi- 

sliska skickliglietens redan existerande, ehuiu litll nyss upfunna 

resurser. Hr Henson liar gjort et stort steg framåt til construe- 

randet of en ångmacbin af nödig kraft ocli lätthet, och andra 

tipfinningar äio på väg at göras til kiaftens föiökande, i fall en 

sådan skulle finnas behöflig. Den stora förminskningen i machi- 

nens vigt har Henson åstadkommit midelvt imättaridet af en ång¬ 

panna af ny form och genom el nytt sfags condensör. Den förra 

består af nära 5o ihåliga coner, med de trubbiga ändarne nedåt; 

de äro oidnade öfver och omkring väimugiien, ocli lemna 100 

qvadralfol för eldens verkningar. Til det allrominsta beräknadl, 

har machmen således 20 hästars kraft. Condensören är samman¬ 

satt al en mängd små pipor, livilka fyllas af den luftström, som 

npkommer vid vagnens flvgt, ocli denna -inrättning har befunnits 

vara of förvånande verkan. För at diifva machinen, foidra» en¬ 

dast 20 galloner vallen; hela apparatens tyngd, vattnet inbeiäk- 

nadt, är omkring 600 lispund. Luft-ångvagnen hel ocli hällen 

är upskattad til en vigt al 3,000 lispund; dess areal är 4.5oo qva- 

dral-fol; tyngden är följigthgen två tredjedels livpund på hvaije 

qvadralfot, hvilket är mindre än tyngden hos många fåglar. 

Figuren på Planchen utvisar ramen ocli spjälveikets con- 

Slruction innan den är öfvertackt med väf eller siden. 

A Ramen som utgör vingarna. 

BB Ståndare, ili ån h vilka genom jernkedjor de olika delar af 

ramen upbäras, 

CC En slå, som på längden utgör den yttersta delen af del ut¬ 

rymme som erfoidras för hjulen med sina skofvel-blad. 

DD Dessa hjul til ångmachinens fiamdi ifvande. 
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EE Svansen, som vid 

F har sin ledgång. 

G Skråfvet, bestående af sin ångmachin, last och passagerare. 

II Styret. 

Om H enson skali lyckas med sin flyg-machin tycks vara myc¬ 

ket tvifvel underkastadt, när man läser nedanstående artikel i 

Engelska Tidningarna: 

”Professor Bachhoffner höll nyligen en föreläsning om konsten 

at flyga, i Royal Polylechnic Institution i London, inför en talrik 

samling åhörare. Han upläste en berättelse om de åtskilliga för¬ 

sök at flyga, menniskorna gjort ifrån de äldsta tider, och denna 

åtföljdes af ganska intressanta experimenter med machiner, hvilkä 

stego up i luften af egen kraft. Då åskådarnes förtjusning öfver 

dessa försök var spänd til det yttersta och många redan tänkte 

på den tid då de skulle kunna fara från England til New Zealand 

och tilbaka på en dag, neddrog Professor Bachholfner dem från 

y:de himmeln, dit de voro uplyftode, genom den förklaringen, 

hvilken han beledsagade med starka bevis, at de svårigheter, som 

Jägo i vägen för alla slags flygmachiner ännu icke voro nflägsnade 

och, efter allt utseende i denna stund, omöjliga at aflägsna." 

Phrenologiens grundprinciper och dess 

användbarhet. 
(Slut från föreg. N:r.) 

"Vi sluta denna artikel med några anekdoter för och emot denna 

vetenskaps pålitlighet: så berättar Gall, al en Apothckare-son ha¬ 

de så föi träffliga destruetions-organer, at, oaktadt den vårdade 

upfostran han fåll, oaktadt alla goda råd och alla möjliga bemö¬ 

danden, tog han tjenst som skarprätlare-dräng, endast för al til- 

fredsställa sin böielse at strypa sin Nästa. — En annan ung man, 

son af en Grosshandlare, hade af naturen fått samma knöl och 

samma böjelse, men lian var icke så lycklig som den förre, skarp- 

rattare-befattuingen vav tilävenlyrs mycket eftersökt och svår at 
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— I Wien fanns en sådan oförbätterlig tjuf, al Kejsar Joseph, öf- 

vertygad om lians oemotståndliga böjelse at stjäla, nöjde sig der- 

med at för lifstiden sätta honom i fängsligt förvar. — I samma 

stad liar Gall sett en yngling soni dukat under för denna natu¬ 

rens böjelse, och vid undersökningen af hans hutvudskål rådde 

han föräldrarna at för lifstiden instänga honom: lilstids-fängelse 

för et enda begånget fel — hvilken grymhet! Men snart nog san¬ 

nades spådomen, ynglingen hade en oemotståndlig böjelse för tjuf- 

nad. En gubbe, som alltid haft samma böjelse och olla til- 

fredsställt den, låg på dödsbädden. En prest tilkallades, och un¬ 

der det denne upmanade den gamla syndaren til ånger och ruelse 

öfver sina synder, blef lian varse at gubben drog fram den ena 

armen under täcket ocb utsträckte den för at stjäla preslens silf- 

ver-snusdosa. — 

Doctor Gall korn en dag i el dårhus i Frankrike. En af de 

vansinnige förde honom omkring och talade under hela tiden gan- 

ska förståndigt. Gall kände derföre på hans Injfvud och sade: 

Här finner jag intet spår til vansinne; hur har ni kommit in på 

dårhuset? — ”.Det är ieke underligt,” svarade den tokige, ”nt ni 

ej finner spår til vansinne i det liufvud jag bär: det är icke mitt, 

utan en annans, som man satte på mig, sedan jag blifvit guilloti- 

nerad under revolutionen.” 

Johan Eric Remm er. 
v. , 

T itlerheten och den lekande, lätta poesien hnfva gjort en stor 

förlust detta år den 22 Maj genom Expeditions-Secreteraren Johan 

Eric Remmers frånfälle i en ålder af 7 3 år 4 månader och 2 da- 
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gar. Han led flera är af plågor i bjert.it ocli nnderlifvel. Hnn* 

lynne var jemnt, lugnt, man skulle nästan kunna säga tungt; mer» 

hans djupa kännedom af verlden, och hans skarpa förmåga at up- 

fatla det löjliga i menskhga lifvet, yttiade sig ofta för en och an¬ 

nan förtroligare vän. Hans eharakter var fr i från all flärd. 

Remmer var född Prestson i Norrherke i AVestmanland. Han 

efterlemnar Enka, samt Irenne på skiljda banor framskridna och 

ytterligare hoppgifvande Söner. 

Den svartsjuka hustrun Optimisten > B ref intrigen , De sön¬ 

derslagna glasögonen Bruix och Balaprat Den högfärdige., 

Lyx och obestånd (otryckt), Tar tuffe (för hvilket arbete ban af 

Carl XIII erhöll en gulddosa), med flera, äro oupliunne öfversätt- 

ningar; ocb skola troligen några dylika icke framträda, sedan nu¬ 

tidens litteratörer fällt en förkastelsed.nrri öfver alexandrinska vers¬ 

slaget: et versslag lättare at klandra än behandla såsom Remmer 

gjorde. — Leopold, i företalet til Versvurmen yttrar: ”vid all 

■”jemförelse skall jag finna mig bedrad, om min öfversättning dö- 

”mes värd at sättas vid sidan af Den svartsjuka Hustruns.” — 

Remmers senaste af allmänheten kända arbete är Marino Fahero. 

— Svenska Akademien prisbrlonle Remmer Irenne gånger ; sist 

1S42 med det af Konungen stiftade pris. 

Såsom et profstyeke af Remmers utmärkta skicklighet at öf- 

versätta, är Red. i tilfälle meddela efterföljande efter Beranger. 

Framtiden eller hvad våra barn ska bli. 

V^år tid, ebur dess yta blänker. 

Är ej en gulltid , tit derpå; 

Men den soin komma skall, jag täaker , 

Lär bli af sämre halt ändå. 

At skaffa folk med kärleksfundcr 

Åt detta klot. är dnmt alltså — 

För oss fick verhlen fritt gå nuder, 

Oin våra fruar ville så. 

Vid bordet älske vi at sjunga; 

Det snart skall få en öfvergång, 

Ty våra söner, sjufalt tunga, 

Ska fråssa groft, men utan sång. 



En sällskapsbror, så glad, aå ronder. 

Ej mera knäpper lutan då: 

För t)88 fick verlilen fritt gå under, 

Otn våra fruar ville så. 

Vår vitterhet är smått förvriden, 

Betydligt nervsjuk , föga qvick. 

Men snillets söner hil med tiden 

Et Danviksfolk til punkt och prick. 

Jag ser dem långt från Fhocbi lunder. 

Bland digtens spöken ängsligt gå. 

För oss fick verlilen fritt gå under, 

Om våra fruar ville så. 

Fast vi med stolthet minnas Krigen , 

Så skrämer Freden icke oss; 

Men våra siiner, idkeligen, 

1 tid och otid skola slåss. 

])å skall förnuftet, utan kunder, 

Ge opp sin stat och — trumman slå! 

För oss fick verlden fritt gå under. 

Om våra fruar ville så. 

Belefvcnhet mot våra Änglar 

Ha vi just ej i rågadt mått; 

Men våra söner, sträfva Bänglar, 

Ska kurtisera Nymfer blott. 

För huslig trefnad — inga stunder, 

Fatniljenöjcn alltför få. 

För oss fick verlden fritt gå under, 

Om våra fruar ville så. 

Förutnn dom i ärfda tvister. 

Skall vår bedragna Eftertid 

Til store inän få Jurnalister, 

Til allmänt väl — en allmän strid. 

En älskvärd yngling bli et under. 

En blygsam flicka löjlig då. 

För oss fick verlden fritt gå under. 

Om våra fruar ville så. 
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Med blommor krönta, Glädjens prester, 

Yi höje fåfängt bön och sång, 

At vår förening, våra fester 

Må framgent ha sin gamla gång. 

Som en ruin på fallna grunder 

Vårt tempel obesökt skall stå. 

För oss fick verlden fritt gå under, 

Blott våra fruar ville så. 

Doctorn och hans Sjuke5 efter Béranger. 

Älcd fyllda kristaller vi hclsa 

Hippokratis värdige son. 

Men, at sina sjuklingar frälsa. 

Han rymmer väl snart härifrån. 

Hvad sjukbud från allägsna kanter! 

Fatalt är det yrket, bekänn. 

Ta’n pulverna, febricitanter! 

Låt oss nu få sköta vår vän. 

Ja, tålamod på era kuddar; 

Vi släppa så snart ej vårt fynd. 

Men til några lustiga muddar 

Han kallas: med dem är det synd. 

De fastnat i kärlekens griller — 

Först bi! ha! — förbannelse sen. 

Go Herrar, ta ni era piller, 

Låt oss nu få sköta vår vän. 

Mot härjarn han gråne i ränker. 

Sent plöje han skuggornas elf. 

Den omsorg så rundligt han skänker, 

Behöfve dock aldrig lian sjelf. 

När, kallad til vinet och lutan, 

Hon sluts i vårt famntag igen — 

Dö’n, plågade! honom förutan, 

Låt oss då få sköta vår vän. 

) Detta stycke öfversatte Reinmer för flera år tilbaka och lemnade 

til en yngre men förtrogen vän, ined hänsyftning på dennes yrke. 
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Brefvexling mellan en Svala och en Siska, 

af Madame Ménessier Nodier. 

(Slut fr. föreg. N:r.) 

Sedan Svalan nägot mer lärt känna verlden, sett de motgångar 

och olyckor som stundom drabbat hennes omgifning och sjelf haft 

det missöde at bryta af et ben , hvarigenom hon för alltid blifvit 

lsallt samt funnit sin ställning tråkig och overksam tverlemot hen¬ 

nes planer, är hågen för de stora reformerna i betydligt aftngande 

och tonen i hennes bref ganska nedstämd. Så til exempel skrifver 

Svalan til Siskan : 

Mitt hufvud är så för bry 1 lad t genom de sorgliga tankar som 

öfverhopa mig, at det varit mig omöjligt, under ledigheten hvar- 

til jag tvangs under min opasslighet, hopsamla de första ma- 

terialierna af det verk jag ämnat författa; jag är sorgsen, jag är 

sjuk, ocli endast mitt hjerta kan ännu göra sig begripligt. Mitt 

hjerta vänder sig helt och hållet til dig; ty det är tomt, skild ifrån 

dig. — Jag kan ännu icke gå utan andras biträde och en ung 

Hämpling har åtagit sig at slöda mig. Allt öker min ledsnad och 

det behöfs ofta min ledsagerskas glädtiga lynne at skingra de be- 

dröfliga tankar som plåga mig. — Midi ibland dessa främlingar 

mörknar utsigten af en framtid på hvilken jag räknat så mycket; 

mina ideer, mina planer hafva ingen framgång; här som annor¬ 

städes halva hanarne bemägiigat sig all myndighet; här som an¬ 

norstädes äro de herrar öfver oss; man måste medgifva det och 

försöka at finna sig deri. Åtminstone til dess man uptäckt et slags 

China-rot eller en vaccine at bota den sjukdom hvarmed vårt 

kön är behäftad, denna epidemi och tillika smittsamma sjukdom 

som fortplantas ifrån modren på dottern ifrån verldeus begynnel¬ 

se, och myndigt befallande bjuder at vi skola bli styrda och pi¬ 

skade; förståndet, begreppet måste ge vika för styrkan och vi må¬ 

ste draga våra bojor utan at knota. Jag, som icke velat under¬ 

kasta mig delta förnedrande slalveri och som gerna ville upoffra 

mitt lif för at befria derutur mina olyckliga medsystrar, jag fat¬ 

tar, at denna ihärdighet som är er alla gemensam nt forigå på er 

trampade bana, skall tiläventyrs på obestämd lid föidiöja fort¬ 

skridandet på vår; at denna tröghetens kraft emot hvilken den 

verksamma krafter* icke kan uträtta någonting, skall utan tvifvel 



segra öfver alla vara bemödanden: jag begriper det och jag suc¬ 

kar deröfver, men livad är al göra? vara ihärdig, arbeta ocli lida, 

på det mitt namn ensamt en dag må skörda et tilkommande släg- 

tes välsignelser? Denna äielystnad är ädel och vacker, men jag 

bekänner at hon icke är t i 11 äcklig at ge mig det behöfliga mod 

för at kämpa emot allt det svek som väntar mig, emot alla de 

sorger, hvaraf jag under dessa tvenne månaders lif redan lärt kän¬ 

na så smärtsamma profbitar. — Jag sväfvar således i den största 

ovisshet; den t na dagen går och den andra kommer under nfvak- 

tan at min lyckliga stjerna, genom någon ingifvelse, hvilken som 

helst, hjelper mig utur den ängsliga belägenhet hvaruti jag befin¬ 

ner mig. — Ensligheten, som är så behaglig, liar likväl också 

många olägenheter, och jag vill icke dölja denna bekännelse för 

dig, emedan jag är säker at den skall fägna dig. Således tilstår 

jag nl jag för ögonblicket är i största beliof af livad jag så nyli¬ 

gen finglade före, och al en vän, som gåfve mig omvårdnad och 

skänkte mig sin tilgifvenliet, skulle i dag icke alls skada mig, me» 

i morgon? — Efiei så många bedragna förhoppningar, efter så 

många fåfänga bemödanden, slutar jag min långa pilgrimsfärd i 

sällskap med en Hämpling] Jag återvänder til dig, bedröfvad , 

modfälld, men icke omvänd. Jag liar endast kommit derhän at 

vara ledsen deröfver , at min organisation nekar mig den lyckan 

lom din skänker dig; jag ville omskapa mig medan jag afstår ifrån 

al omskapa andra. — Jag tror icke at jag liar orätt, men jag tror 

mig oförmögen al liofva rätt, hvilket i det hela taget kommer på 

ett ut. Jag har sett, jag liar upmanat, jag liar predikat; jag liar 

endast lalat för döfva öron: hanarne höra på och höja aslarne, 

honorna liöra icke på och höja också axlarna. För at fortsätta 

striden, fordras et tålamod som jag icke äger, och icke du heller, 

jag är förvissad derom. Och sedan, jag är ju krympling; för at 

kunna företaga något här i veilden, hvad det må vara, til och 

med at göra godt, måste man til en böijan vara vacker. En hal. 

taude Svala kan icke läkna på någon populär fiamgång i et lide— 

livnrf, som framskrider med stora steg bland menniskor Ii vilka 

knuffas oupliöi ligen. 

Jag upliör med mitt föietag och återvänder derifrån jag är 

kommen; våren är i antågande til Paris, oeli som under denna 

vackra himmel, b varom man talar så mycket, icke finnes många 
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p*t bättre fotter än jag, hoppa* jag al m< d lionom komma fr am 

pä samma lid. — Dn skall således återse mig, min ömma vän, 

sorgsen men undergifven, öfvertygad at verlden är ond och elak, 

men utan håg at vilja göra den bättre: lagom bra efter din åsigt, 

men utan tjusningskraft efter min; ocl» hvem vet om icke detta 

kommer på ett ut! Efter at hafva farit omkring för at få veta 

livad jag med tiden fått lära utan al flytta mig ifiån stället, at 

nöjas med den lyckan man äger utan at äventyra den för et bätt¬ 

re, detta är den sanna visheten; om jag ännu icke lyckats för- 

väifva den, skall jag lefva tilsammans med dig, du som äger den. — 

Snart och lör alltid! 

Pl. 27. 
Moderna Möbler. 

Den öfversta är en länstol, så kallad Morfars.stol, med ovanligt 

låga fotter; för öfrigt mycket väl stoppad och beqvärn på allt vis. 

Ehuru modern han är, skulle man verkligen taga honom för en 

gammaldags länstol som verkligen tiihört farfar eller morfar. 

Den nedra kallas Tvillingarna ; tvenne så sammansatta stolar, 

at rvggstödet på den ena är på motsatt sida af den andra, hvadan 

tvenne personar som sitta i densamma, kunna se hvarandra i an- 

sigtet. Det är et slags Causeuse och gör skäl för namnet, ty con- 

versatioix n emellan tvenne personer underlättas genom deras ställ¬ 

ning til hvarandia, ansigte mot ansigte, Ii vilket icke är händelsen 

med tvenne stolar som stå bredevid b varandra. 

Ordet til Logogrifen i föregående N:r är: Psalm, livaraf f8i: 

al, alm, palm, aspJ as, sal, läm, mal, Alp, smal, slam, lam. 

Ordet til Chamden är: Grannlåt. 
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PL 28* 
Mode-Costymer för Damer. 

Fig. I. IVIössa af musselin, kallad Baigneuseprydd med spet¬ 

sar och band; krage å la sainte Cécile af musselin kan¬ 

tad med spetsar (så kallade valenciennesjljusblå kläd- 

ning af Barege med korta ärmar; förkläde af svart Poux 

de soie garnerad med svart snörmakare-ai bete; svarta 

tricot-vantar, hvita skor. 

Fig. 2. Hvit crépe-hatt fodrad med blått och garnerad med ply¬ 

mer och band; brun sidenklädning med långa ärmar; blå 

mantilj af siden; hvita handskar, svarta skor. 

Fig. 3. Hvit siden-hatt garnerad med tyll och en lång plym; 

mantilj of Indiskt musselin fodrad med rose-taft; den kal¬ 

las: å la grand’ rnercy siden-klädning. 

Fig. 4. Italiensk halm-hatt med hvita band och en hängande 

lång hvit plym; shawl af hvitt Chinesiskt crépe; glaserad 

och randig klädning af et tyg som kallas: Lavalliere- 

Droguet. 

Fig. 5. Hatt (Capote) af rose-crépe med blommor af samma tyg; 

haIf-slöja och krage af Engelska spetsar; rock af glaceradt 

siden med pelerine broderad i samma nuance. 

cSttOCjtfjolm, 1848. 

Tryckt hos Carl Deiein, R. W. O. 
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*ina åsigter om reformer, genom at blinrft följ» modet för dagen v 

ulan bildade oeh utvecklade dem i en tid, då oidet reform ännu 

igde samma betydelse med revolution, oeh på sätt ocli vis bränn¬ 

märkte livar ocb en, som vågade ställa sig under dess fanor, h v i I — 

ken plats i samhället han än innehade. T de föi följtlsens lider, då 

det knappt ansågs för et mindre biott, än kyi koplundring, at med 

det lättaste andedrag betvifla den politiska renheten hos valförsam¬ 

lingarna och deras parlament, då högkyrkan och högtoryismen 

Innu stodo i sin zenrlh, och fängelse och liabjern blefvo deras lott, 

som icke godtroget besvuro en fördeifvad lekmanna- och prest- 

oligarchies patriotism och allvetenhet, — i dessa för friheten så 

olyckliga dagar, hvilka förmodligen aldrig skola återkomma, lade 

Sussex djerft sitt inflytande i det svaga partiets vågskål, stridde 

för folkets rätt, äfvensom han stod ensam i öfverhnsel, och ut¬ 

märkte sig vid hvärje tilfälle genom sitt enereiska försvar för den 

borgerliga och religiösa frihetens storartade grundsatser. — Sådan 

var Hertigen af Sussex i sitt offentliga lif. Gerna önskade vi kun¬ 

na tala om honom med samma aktning och beundran i det pri¬ 

vata lifvet; men sanningen är helig ocb derföre måste vi tilstå, 

ehuru med verklig smärta, at Hertigens upförnnde som make och 

fader var stämpladt af orättvisa, ja man kunde nästan säga af 

omensklighet. Det höga, i rang föga under honom stående frun¬ 

timmer med hvilket han första gången vnr förmäld,*) behandla¬ 

de han med den största missaktning och sträckte sin hårdhet äf- 

ven til sina älskvärda barn, oeh det af ingen annan grund, än at 

de kände smärta öfver modrens misshandling. Men vi lemna get - 

na detta och fästa oss icke vid de husliga felen ho* en man , för 

hvars politiska tjenster fäderneslandet är skyldigt den största tack¬ 

samhet, ocb som lörst nyligen tradt genom dödens mörka porlar. 

Frid med hans aska I” 

Vid lediga stunder sysselsatte Hertigen sig mest med sir.a böc¬ 

ker i sitt bibliothek hvilket är ett al de dyrbaraste, isynnerhet 

är hans samling af Biblar liögst märkvärdig. Han har användt 

stora summor at göra den så fullständig som hon för det närva¬ 

rande befinnes; i allmänhet inteiesserade han sig mycket för allt 

*) Lady Murraj var dotter til Grefvcn af Duninor». 
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foin angick religion, f>vadan han ocksi var sä betisen i Kyrko¬ 

fäderna som ganska få andra. 

Han dog i London den 21 April detta år. 

Olika utsigter. 

i bland Wilhelm von Brauns glädtiga och skämtsamma Dikter iro 

tvenne under gemensam benämning of Olika utsikter, i flera af- 

•eenden ganska lyckliga snillefoster, och då de förträffligen låna 

sig åt carrikaturcn, har Herr U. A—n benäget meddelat oss en 

tekning öfver dera , som skulle mycket förlora af sitt värde för 

våra läsare, om vi icke först meddelade Dikterne i sin helhet, 

(ehuru visserligen förut tryckta i 4^de Bandet af skaldens arbeten,) 

hvarefter förklaringen af ämnets upfattning af teknaren blir mera 

åskådligt och pikant, helst som han genom en hop acccssoircr 

gjort contrasten mer lifligt framstående. 

Underlöjtnantens sang. 

Jag ändtligcn blifvit en man uti staten t 

Trotjenaro är jag vid aderton år. 

Se, flux vid min åsyn sig rättar soldaten 

Och, gripen af vördnad, han bäfvande stårt 

Min röst i kasernen blir åtlydd af hnndra. 

Och ej från min domstol det finnes appell. 

Jag rättighet äger at piska och dundra. 

Fast sjelf uti skolan i fjol jag fick smäll. 

Förbanna den skolan! Jag skäms för densaranm! 

Jag fått mig så många kamrater från den. 

Dock känns jag ej vid dem — nej! fanken anamma! 

Det anstår ej en utaf framtidens män. 



Jag också kan stiga, kan bli general. 

Kan cröfra Finland från Ryssarne åter , 

Kan Petersburg bränna — den saken är smal. 

Blott lyckan, som hittils, mig icke förlåter. 

Ack! kunde jag bara uu få mig mustacher! 

Och sedan i rösten et skarpare ljud! 

Men bröstet skall härdas i trägna 'strapascher’ 

Se’n gif mig ett skäggstrå, du härarnas Gud! 

Sju dagar i veckan jag ämnar at jaga 

Och döda hvar haro som finns i vår trakt. 

Det ridderligt är och det stärker de svaga, — 

Det bokliga sittgörat bar mitt förakt. 

Jag äfven vill rumla, vill spela och dricka, 

Af manlighet strax det utseende ger. 

Det ock blir nödvändigt at hafva en flicka . • . 

En ungdomlig knekt ej på småsaker ser. 

Du älskade frack! väl för tusende gången 

Jag kär framför spegeln vill pröfva dig nu, 

Du sitter så näpet, at, nästan förgången 

Af undran, jag frågar mig ejelf: ’'Är det du?" 

Det är litet annat än luggslitna jackan 

Jag hade, då i min förnedring jag gick. 

Och läste för rektorn, den malätna hackan, 

Som jag nu kan skrämma ihjel med en blick. 

Det aldrig slår felt at jag könet behagar! 

Det har jag ju ofta synbarligen sett. 

De fattiga flickorna dock jag beklagar. 

Ty hjertat jag redan den vänaste gett. 

I afton så säger jag henne på balen, 

At jag är förtjust, at med skönhetens magt 

Hon kufvat den hlifvande herr generalen 

Och honom i bojor för fötterna lagt. 



Jag tycker hvad lioa då af glädje skall darra, 

Skall rodna — och bäfvnnde hviska sitt — ja! 

Men skall det bli allvar? Skall henne jag narra? 

-Beror på hvad hon i kontanter kan ha! 

Kaptenens sång. 

Jag ändtligen blifvit allt hvad jag kan blifva! 

Med gråsprängda lockar jag blifvit — Kapten. 

Hvnrt luftslott har ramlat! Jag landtbruk fått drifva 

Får finkel bereda af grödan, så klen. 

Ej trodde jag dock, at jag sä skulle sluta, 

Niir först jag mig lärde at räkna: ett-tu! 

Om af illusioner jag fordom fått njuta. 

Så lider jag grymt utaf verklighet nu. 

Ja, min gcnernls-fullmagt torkade inne, 

Och äfvenså härliga bragdernns tal. 

De enda meriter jag har i mitt minne 

Förskrifva sig alla från-Götha Kanal; 

Och flickan, den rika, som jag skulle vinna 

Med tilhjelp af frackens förföriska kraft? 

Ack! nog lick, som andra, jag också en qvinna, 

Men barn är det enda kontanta hon haft. 

Hvad Herren är mägtig ändock i de svaga! 

Hon rigtigt har liafvit cn vurm at bli — mor: 

Sju hoppfulla plantor jag har at updraga, 

Då ack! på mitt boställe födas — fem kor. 

Hur skall jag den krigiska ätten bevara? 

Hur rätt educera de fröknarnn små? 

1 höst skall jag skicka två pojkar til Skara, 

Men hela min årslön upsluka de då. 

Hur ofta har jag ej det öde förbannat, 

Som gjort mig til knekt! — men jag ingenting lärt — 

Och dugde cj derför, som pojke, til annat- 

För sent har den rättvisa ångren mig tärt. 
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Och fracken — for hvilben jag blott ville lefva? 

Hvars åsyn mig fyllde med stolthet och fröjd? 

Ack! nu är han sliten — och skörtcna skrcfva, 

Och magen förunderligt skjutit i höjd. 

Ja, nog fick jag lära at nedstämma tonen. 

Tack vare majorer, och hustru och nöd! 

Mitt endaste hopp, o! det är nu-pensionen. 

När gröt jag ej längre kan äta och bröd. 

Red. betjenar sig helst af teknarens egna ord vid förklaringen 

af de tvenne humoristiska tekningarna. 

"Sångerna öfver Olika utsigter innebära visserligen förklarin¬ 

gen af närvarande Planche, dock torde ytterligare ett ord häröf- 

ver vara på sitt ställe, — Om vi til en början betragta den öfra 

tekningen, så finna vi der vår smala, eleganta Underlöjtnant (par 

hasard vändande ryggen åt publiken) bärande sin lilla käpp, efter 

modet, under armen; den oumbärliga cigarren ryker i högra han¬ 

den med hvilken han pekar på Rygtets genius och odödlighetens 

tempel, begge resta i sin branta klippa, dit vägen dock synes för 

ynglingen rak och öppen, som sig höfves för en framtidens man. 

Sannolikt förtäljer han om sina vidsträckta planer, för en något 

äldre kamrat, hvilken synes tvifla; ty lian har hunnit få skägg, 

och allt som detta skjuter, så sjunka illusionerna. Emedlertid slå 

begge hjellame framför en lagerlund och öfver den sprider solen, 

från sin molnfria himmel, sina strålar. 

Fälla vi åter blicken på den andra taflan, hur annorlunda är 

icke allt der? Se, den smale unglierrn är tjock och gammal vor¬ 

den, men äfven Kapten med gråsprdngda lockar. Han är stadd i 

sin ekonomi, och håller just på at nere vid sitt bränneri utröna 

▼ igten och värdet af en liten del af sin säljbara egendom. En af 

den krigiska atten håller pappa i frackskörlet ocli skrämd of den 

skrikande fullblodingens gny, kryper bakom sitt digra värn. Hen¬ 

nes nåd kommer i egen person utklifvandes genom föistugudörren 

på kaiaklers-bvggningen , och hennes fylliga former slå i harmoni 

ined skaldens ord: ilon rikligt har Juifvit cn vurm at bli mor. 

Men så när hade jag glömt ntti ibuterna som bilda ramen omkring 

tekningarna. Ack! hur stolla äio de i den öfra ramen. Men! 
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hur» anspråkslösa i den nedra. — Den stolte plymogerad» hatten 

öfver narr-masken liar blifvil utbytt emot en tragisk mask och 

dolk. — Amors spetsiga pil har blifvit förlrubbad och bågsenan 

klappad. — Serafimer-phicken har krupit ihop til en Svärdsordens- 

sljrrnn. — Ryska troféen som vanns då vår lijelte skulle bränna 

Petersburg har förvandlats til en tom nneiennitets-lista med ideli¬ 

gen Götha Kanal i kolumnen för Tjenste-förrättningar, och Cham¬ 

pagne-glasen har den patriotiska bränvins-guden omskapat i et fin¬ 

kel-ankar. — Men om vi nu i vredesmode öfverhoppa til andra 

»idan, möter oss den samma fa la I i te t: De kostliga Ha vana-cigarrer¬ 

na hafva upgått i rök och deras plats blifvit fylld af en kardus 

bast Virginia Tupp från Carlshamn; den ridderliga värjan och 

floretten ha lemnnt plats för en biänvius-häfvert, och den bepri¬ 

sade trånga fracken med sin spännrem, remmar, stoppningar och 

karkaser som gjorde ägarens stolthet, är förvandlad i en stor- 

magig, skuren som til sjelfva hennes nåd, — men grundlinjen för 

alltsammans gei<äretj med sitt genialiska I ! ETT! har blifvit ora- 

vändt til en spade. 

Sic transit gloria mundi! 

En timme på Gästgifvaregården i Grenna. 

Cjenust hit med ett par raska hästar,” dundrade Löjtnant Hum¬ 

merklo, då hans vagn, en sljernklar Decemberafton stannade vid 

gästgifvaregåiden. ’J*g måste oafbrutel fortsätta resan til Jönkö¬ 

ping orn jag i morgon skall beslämdl på timmen hinna til Lilje- 

dalen, nt bevista min brors bröllop.” 

Han styrkte denna sin föresats med några dugliga eder, h v i I — 

ka förökades ansenligt vid hållkarlns underrättelse, at pä uäimare 

an en hall mils abtånd voro inga hästar at tilgå, enu-dan gästgif- 

varns nyligen afgått. Alltså måste minst en timme afvaktns; och 

ehuru vår löjtnant på det högsta var upbiagt öfver diöjsmålet, 

måste hdn likväl antaga del fatala föi slaget, at ölvervara denna 

långsamt skridande timmen på stallet. Klockan slog 10 då han 
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inträdde i det anvisla rummet, en trappa up. Han framkastade 

vårdslöst en stol vid den nytända brasan, updrog sin stora silkes¬ 

duk, torkade rimfrosten ur de svarta mustachernc, och från hans 

vackra mun ljödo ännu ett dussin eder öfver det infama väglaget 

och oordningen på Småländska gästgifvargårdarne. 

Åter hördes en vagn rulla in på gården, och derefter et lång¬ 

samt stapplande i trappan. 

Gästgifvarn med en lykta och sin mössa i handen, inträdde 

för at fråga om det vore tillåtet för en resande, som var en gam¬ 

mal man, at få vistas i löjtnantens rum medan man til redde en 

brasa i den lilla kammaren til höger. 

”Låt den stackars fan komma in,” mumlade Hummerklo vre¬ 

sigt; och några minuter derefter stod inom dörren en lång figur, 

som framstammade bugande något til sin ursäkt. »Skadar inte,» 

svarade löjtnanten, utan at rubba sin beqväma ställning. Rummet 

var dunkelt uplyst af ett enda ljus, på et från dörren aflägset 

bord, brasans sken hade minskats, och Hummerklo kunde endast 

urskilja, när han rigtade en blick åt den inkomne, at hållning 

oc!) anletsdrag antydde at ägaren uphunnit lifvets höst. Men då 

hatten, som utmärktes af et vårdslöst omknutet sorgflor, samt den 

öfriga yttre resdrägten blifvit aflagd, och den gamle fältväbeln 

Hare slod der i sin djupt nedsänkta skinnkalott och framräckte 

handen til helsning, reste Humrnerklo sig från stolen, och hans 

mörkbruna ögon blickade yänligt vid handslaget. »För tusan,» 

började han, »ser jag rätt, min redlige morbror Hans? Hvad 

nytt från hembygden?» 

Den gamle mötte med upklarnad blick den höga, manliga 

gestalten. ”Ingenting nytt, kära Gustaf,” genmälte han, ”utom at 

jag för kort tid sedan, för andra gången, måst vidkännas den olyc¬ 

kan, at sakna en älskad hustru, och är nu på resan stadd til bror 

dins bröllop.” t— 

”Jag beklagar det förra, och fägnar mig åt det sednare,” åter¬ 

tog Hummerklo, ”emedan jag då kan påräkna det nöjet, at för de 

återstående milen få ressällskap med morbror. Det är odrägligt 

at färdas ensam. Men NB., ett förbehåll, at vi genast resa då 

hästarne inträffa.” — ”Må ske, kära gosse,” nickade morbrodren, 
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.»emedlertid vill jag, för at skingra din otålighet, berälla dig en 

sällsam händelse.» , 

»Du vet barn,» tilläde han, »at jag just icke särdeles trott 

på andar eller gengångare, och likväl föll jag på det dåragtiga 

infallet, at trälTa en öfverenskommelse med min hustru för en 

längre tid tilbaka, at hvilken af oss, som öfverlefde den andra, 

skulle efter döden gifva tilkänna sitt bistånd. — Några dagar in-/'5'?? v 

nan Charlotte gick ur verlden, samtalade vi på nytt härom. HernV'' 

räckte mig handen, at såvida det blefve henne tillåtet, besaktt,..Jy > ' 

mig efter döden. Hvarje gång midnattstimmen nalkades, vänta^Jjjr. 

jag upfyllandet af hennes löfte. Jag lyssnade, men en graflik tyrt^r/* 

nad fortfor at herrska omkring mig. Del var då förgäfves at jag v-’ 

hoppades, suckade jag hvarje morgon när dagen åter inbröt ge¬ 

nom mitt fönster. Den sista natten hon hvilade under samma 

tak med mig var nu äfven förfluten, och vid branten af den grift, 

som för alltid skulle dölja henne, tänkte jag ännu en gång på hen¬ 

nes löfte. Sent på aftonen hade sorgtåget åtskilts, jag gick til hvi- 

la, nu mera så ensam i mitt sofrum. Månen försilfrade tydligt 

hvarje föremål omkring mig, klockan slog 12, Charlotte suckade 

jag ännu en gång och lyssnade. I detsamma hörde jng tydligt 

ljudet af några lätta steg uti yttre rummet. Milt hjerta klappade 

våldsamt, och jag ogillade nu, hvad som förut varit min ifrigaste 

önskan. Sakta vreds låset om, dörren öppnades, och en hvit skep¬ 

nad stod vid min säng.» 

»Charlotte! — är det du? hviskade jag nästan sanslös, — en 

krampagtig rysning genomfor mig. — 

»Ja,» svarade hon, och räckte mig handen; den var iskall, 

hon drog den tilbaka.» 

»Huru kunde du dröja så länge med ditt besök,» frågade jag 

nu med ytterlig ansträngning?» 

»Väglaget, bästa morbror,» svarade hon, »är så rysligt, jag 

hoppades, at åtminstone kl. 9 vara här.» 

Nu först insåg jag min förvillelse; det var din syster Char¬ 

lotte, som öfverenskommil med sin man, den hon väntade från 

Linköping, at möta honom på halfva vägen, och gemensamt ville 

de hos mig tilbringa några dagar, för at mildra min saknad. Föl¬ 

jande morgon anlände din svåger, vi omtalade händelsen den före- 



122 

gångna natten, och han försäkrade, at ehuru mycket han älskar 

sin hustru, vill han likväl, efter hennes död, icke återse henne 

som gengångare.» 

Hummeiklo bestyrkte med ett helt dussin eder, at han blefve 

säkert af samma mening, i händelse han i framliden måste vid¬ 

kännas förlusten af en makas bortgång. — Hästarnas ankomst an- 

maltes, de båda resande upslego i Löjtnantens vagn, ocl» skynda¬ 

de til bröllopet. 
(Af författarinnan til Porträttet.> 

Pl. 3i. 
Tassos boningsställe i Sorrento. 

Det område som skiljer Neapels liafsvik ifrån den Salerniska, är 

namnkunnigt genom sitt sköna och omvexlande landskap. Den 

upfriskande skuggan, joidmånens fruktbarhet, ymnigheten af fruk¬ 

ter, luftens renhet ouphörligen upfriskad genom lindriga hafsvin- 

dar, allt bidrar at på denna lilla vrå på verldsgloben göra et li¬ 

tet jordiskt paradis. Det är på sluttningen af denna kust som den 

lilla, läcka staden Sorrento höjer sig i åsyn af Neapel. 

Ingen främling underlåter at besöka Sorrento, både i afseende 

på njutningen af det behag naturen der så gifmiidt utbredt, och 

för at fira Tassos minne som här är född. 

För ännu några år sedan var vägen dit icke farbar med vag¬ 

nar; numera är den bredare, jemnare och rätad, så at tvenne vag¬ 

nar kunna komma förbi hvarandra. Ulan tvifvel är denna för¬ 

bättring ganska angenäm för de rike resande hvilka ogerna göra 

upofFringar af sina comforlabla vanor; men det är fara värdt, at 

dessa förbättringar blifvit gjorda på bekostnad af den pittoreska 

effecten söm öfveriaskade vandraren på hvarje steg ifrån Neapel 

til Sorrento. Den gamla vägen hade et tilfälligt men lyckligt lä¬ 

ge: ibland gick den slingrande genom klipporna; ibland i skug¬ 

gan af lummiga träd; ibland smög den sig utmed öfversta kanten 

af de branta klipporna som bada sig i hafvet; och vidare, sedan 

d*n gått genom den täcka byn Vico, ledde den til den så kallade 

U piano di SorrciUOj tn plan, på ena sidan umgifven afgiönskan- 





-- 
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de kullar och på den andra öppen för hafsviken hvilken den be- 

berrsknr, et veikligt Fe'eruos land: öfveralll klungor af orange- 

ocl» citron-träd, vid alla årstider fulla med frukter och blommor; 

vinrankor som slingra sig upåt träden och hänga i festoner på 

qvistarna; derintil aloé-buskar och Indiska fikon fCactus opuntiaj 

och alla slag af plantor som charakterisera de sydliga länderna. 

Sorrenlo ligger trrfligt i midlen af denna yppiga natur, i skötet 

af en evig grönska under en doftande luflkrets. 

Denna lilla, täcka stad har en egen physionomi; husen äro 

hvitlimmade; de äro icke höga, med platta, terrasse-foimiga tak; 

större delen af trapporna äro anbragle utanpå och i allmänhet 

beskuggade af vinrankor; gatorna äro trånga och ur det inre af 

de trädgårdar som omgifva dem, svinga sig stora och yfviga vin¬ 

rankor som stundom gå öfver til galans andra sida och åstadkom¬ 

ma åt invånarne en ovärderlig svalka i et sådant climat. Det 

hela af denna trakt bar Orientens charakter, och man skulle nä¬ 

stan tro sig vara i en Turkisk by, om man icke vid hvarje steg 

mötte dessa sköna qvinnor, som allvarsamma och stolta i sin gång 

icke beslöja sina ansiglen. 

Den til Sorrento resandes första omsorg är vanligtvis at besö¬ 

ka det hus som kallas Torquato Tassos. Detta hus har et för¬ 

träffligt läge; det är bygdt på murade terrasser af en betydlig 

höjd, hvilkas grundval utgöres af strandens klippa som sköljes af 

balvets vågor. Liksom alla hus i Italien åt hvilka Cictronens 

skicklighet har förstått gifva et historiskt intresse, snnnt eller icke, 

är äfven detta hus obebodt. Dess yttre utseende bar ingenting 

synnerligt utmärkande; uti gårdens inre äro arkad-formiga galle¬ 

rier i flera afsättningar; rummen äro icke stora, men det största 

3r öppet utåt en terrass från hvilken man ser den vackraste delen 

af hefsviken. Härifrån skönjer nan de hvita husen i Neapel och 

de skinande domer af dess kyrkor; man följer med ögat stränder¬ 

nas conturer späckade med boningsställen; man betragtar här och 

der mångfaldiga lastade farkoster hvilkas segel, förgylda af solens 

strålar, vagga sig ljuft på ytan af detta jemna och azurlika haf. 

Men detta hus, har det verkligen varit bebodt af Tasso? Det¬ 

ta tillåter er Ciceronc icke at man på ringaste sätt betviflar; och 

om ni gör honom den frågan: är det säkert at delta hus varit 

Tassos? svarar han ganska allvarsamt; ”Ja, min herre; det är utan 
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allt tvifvel at vår vidtfräjdade slald Torquato Tasso liar bebott 

detta hus.” Derefter åberopar han föreståndarens vittnesbörd, som 

öppnar dörrarna, och egentligen endast är en ombudsman för up- 

börden af inkomsterna som af de dagliga besökande erläggas; h v i I — 

ka han redovisar för ägaren af huset, som härigenom har långt 

större afkastning än hvad han eljest skulle kunna ha af vanlig år¬ 

lig hushyra. Denna föreståndare eller upsyningsman instämmer 

med Ciceronen och för at öfvertyga er, säger han strax vid in¬ 

trädet i första rummet: ”här skref han sina skaldestycken;” och 

Ciceronen mer tiltagsen tillägger: ”Ja, min herre! här skref han 

sitt befriade Jerusalem.” Han drar icke i betänkande at fråga: 

»Känner min herre, eller ers Exellence det befriade Jerusalem?» 

Titulaturen lättar han allt efter som han tror sig af den resandes 

yttre kunna hoppas större drickspengar. Nästan hvarje stad i Jta- 

Jien har sin egen stor man, hvilkens namn har blifvit et föremål 

för speculationen. 

Hvad man vet härom med säkerhet är följande: Bernardo 

Tasso, Torquatos far, var gift med Porcia de Rossi. De bodde i 

Neapel; men Porcia helsade ofta på sin syster Hippolyta som bod¬ 

de i Sorrento; under et besök hos denna sin syster födde hon so¬ 

nen, den ii Mars i544i so™ döptes i Sorrentos Metropolitan.kyr- 

ian med förnamnet Torquato. Likasom i Grekland sju städer täf- 

Jade om den äran at vara Horners födelseort, hafva äfven flera 

städer i Italien velat göra hvarandra denna heder stridig, hvar- 

ibland Neapel, Salerno, Bergamo m. fl. Hvad honom sjelf angår, 

ansåg han sig vara Neapolilanare, emedan han der tilbragt sina 

yngre år; och det tyckes kunna antagas at en viss öfverensstäm- 

melse råder mellan skaldens yppiga stil och naturen af den trakt 

lian företrädesvis älskade; på samma sätt som Dantes sträfva all¬ 

var är i harmoni med charakteren af Florens. Det var i Rom 

och i Padua, der Tasso vistades länge som han utvecklade sina 

studier. Man känner, hvilka qval och skakningar hans lefnad i 

en sednare tid voro underkastade. När han til undvikande af 

Hertig Alphons’ af Este förföljelser hade lemnat Ferrara, begaf 

lian sig til liofvet i Turin, der han fick bo i Hertigens af Savoien 

palats. Men äfven härifrån begaf han sig snart och återkom til 

Rom til Cardinalen Albano, och härifrån beslöt han at återbegifva 
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sig lil Neapel, for bvilken. stad lian alltid hade en viss förkärlek. 

För at ti I i ti tet göra sina fienders förföljelser, anlade han en herdes 

drägt och gick til fots til Gaela, hvarifrån han i en båt anlände 

til Sorrento. Under denna förklädnad gick han til sin syster Cor- 

nelia, som var enka, bvilken i flera år icke sett honom och at 

bvilken han icke igenkändes. Han låtsade hafva updrag at fram¬ 

föra helsningar ifrån hennes bror, och öfverlemnade henne et bref 

som han i förväg hade skrifvit, hvaruti Tasso gaf sin systei til- 

känna, at han dukat under för tyngden af de afskyvärdaste för¬ 

följelser, modfälld, öfvergifven af alla, anropar han hennes ömhet 

och hjelp för at frälsa honom ifrån de faror för hvilka han vore 

blottställd. Cornelia gret bitteiligt under läsningen af brefvet, och 

Tasso, som icke längre kunde motstå sin känsla, kastade sig i hen¬ 

nes armar i det han gaf sig tilkänna. Cornelia gjorde honom nå¬ 

gra förebråelser, men bad honom blifva qvar och vistas hos hen¬ 

ne. Detta tiIdrog sig år 1577, och det var endast vid detta til- 

fälle som Tasso återsåg sin födelseort der han förut icke vistats 

och den han knappast kände; emedlertid lilbragte han här en hel 

sommar i sin systers och hennes barns sällskap och återvann nå¬ 

got lugn, som så ofta nekats honom under hans oroliga lefnads 

perioder. — 

En annan fråga återstår; är det i detta hus som Tassos syster 

Cornelia bodde, när han sökte en fristad hos henne? Denna frå¬ 

ga torde icke med et beslämdt ja kunna besvaras; det är dock 

möjligt, til och med troligt at det så förhåller sig, och at traditio¬ 

nen derom bibehållit sig inom landet; i alla fall förtjenar stället 

en synnerlig upmärksamhet genom dess förträffliga och behagli¬ 

ga läge. 

Det låg i Tassos öde at aldrig hafva något eget hem; hans 

hemvist var Konungars och furstars palats, fängelse eller hospital; 

också slöt han sina dagar i Rom inom klostermurarna af St. Ono- 

phrio på Monle Janicola, afton innan han offentligen skulle lager- 

krönas (d. 23 April i5^5) på Capitolium, såsom Italiens rygtbara- 

ste skald. 

Utur det af Svenska Akademien prisbelönta skaldestycket Tassos 

Dödj af Nicander, införe vi slutet, synnerligen för at ge et begrepp 

om den popularitet Tassos sånger et hållit och ännu äga inom 

hela Italien. 



Så länge Lntiens dalar blommor föda. 

Och vattenfallen strö sitt silfver der, 

Och purpurdrufvornn på bergen glöda. 

En evig bloinsterfest ditt minne ur. 

När morgonrodnnn flammar upp i Öster, 

Och hafvet lugnt soin Diktens källa står. 

En sång försmält med sköna, klara röster, 

Från strand til strand i ljuflig vcxling går. 

När aftonrodnan tänder sig i Vester, 

Begynnas der å nyo samma fester, 

Och Diktens trolldom, ny för hvarje dag, 

Förbyter cj sitt himmelska behag. 

Och Främlingen från Nordens land, som sutit 

Få klippans spets och hört — och tårar gjutit, 

I sin förtjusning ropar mången gång: 

”0! af en Ängel lär den sången vara!” 

Då ropas stolt från glada landtmäns skara: 

”Nej, ädle främling! det är Tassoa sång.” 

Och nejdens lagerhöljda kullar svara 

Med klangfullt echo: ”Det är Tassoa sång.’’ 

m 

{fdrnen lik, som flygten spänner 

liögre, vid mitt helas larm, 

hjelten uti faran känner 

inodet växa i sin barm. 

Ordets fyra konsonanter 

hafva, med gemensam fru, 

tvenne tolfter kärleksplanter, 

som för dig framträda nn: 

Konstberidarns hjelparinna 

ett af Floras täcka barn; 

krutets like i at brinna; 

hvad man gjort vid ur och qvarn; 

atmosferen omkring steken; 

tidens ets på gamla svärd; 

amman åt den stolta eken; 

skatt, åt dygdens vän beskärd; 



läckerbit for snåla råttan; 

djur, parlant francais un peu; 

hjernans skick hos medelmåttan; 

klifsig rätt, som liknar snö; 

gård, der Frcstcn kan kalasa; 

uppå Öland et distrikt; 

häfdens namn åt Gustaf Wasa; 

listigt djur, som dödar qvickt; 

ord, som villkor förutsätter; 

ord, som villkor uteslöt; 

hvarje punkt på berg och slätter; 

hon, som bar inig i sitt sköt; 

uti stallet farlig sjuka; 

ord, som nyttjas kan för slag; 

■tad, som velat verlden sluka; 

frälsningsgrund på domedag. 
-st 

Charad. 

Från et lag af burrabasar, 

nied courage af öl och vin, 

midnattstimmen Mowitz rasar 

i sitt mörka kyffe in, 

håller der mitt första gräsligt, 

skriker larmande på ljus, 

at för alla göra läsligt 

sitt bastanta helgdagsrus. 

Snart, vid bords och bänkars välfnin 

skräll af glas och porsclin, 

gripas barnen af en skälfning, 

krypa i mitt andra in. 

Spinnrocks hjul och spegel krossas, 

hurra! nu strök farmors ur — 

och mitt tredje, skakadt, lossas 

från kaminens rifna mur. 

Först på fältets öppna gärde 

mor och ungar nakna stå 

djupt i drifvan, ej mitt fjerde 



128 

gafs dem nåd at draga på. 

För at sådan lott ej dela, 

giften Er ej flickor små! 

bättre är, at som mitt hela 

intil dödadagar gå. — 

Pl. 32. 
Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

Fig. I. £1 vit rishalms-hatt garnerad med röda band och prydd med 

en plym; mantilj af tyll garnerad med veck och genom¬ 

dragna röda band i kanten; ljusgrön klädning af Barege gar¬ 

nerad med tyg i samma nuance; gula handskar, svarta skor. 

Fig. 2. Herms Costym. Grå hatt; ljusgrå rock, som kallas Twine,- 

mörk grisdelin halsduk; brokig vest; gröna pantalonger af 

Buckskinn ,• gula handskar. 

Fig. 3. Mössa af spetsar garnerad med blommor, band och barbes; 

grå skiftande klädning af siden med tvenne breda volanger 

af samma tyg; gula handskar, svarta skor. 

Fig. 4. Mössa af spetsar garnerad i likhet med N;o 3; siden-kläd- 

ning garnerad med snörmakare-arbete; hvita handskar 

och skor. 

Fig. 5. Hvit crepe-hatt garneiad med spetsar och blommor; hvit 

Barege-klädning med Henne volanger af fransar; blå sil- 

kes-lång-shawl; trieot-vantar och svart! skor. 

Tryckfel i föregående N.-r: 

Sid. 107, 7:e rad. står: bil — läs bli. 
» 108, 22:a * » förbannelse -— läs förbannelser. 
» ” 23:e » » griller — läs giller. 

J>toclU)alm, 1843. 
Tryckt bos Carl Dcleen, R. \V. O. 
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N:o IX. 

MAGASIN 
för 

iS-onst, &$i)tuv ocf) JHotier» 
September Månad 1843. 

Pl- 33- 

Sir Mar c Isambert Brunei. 

Mannen, som först ägde och upfaltade den djerfva tanken at 

anlägga en farväg under Theiusen i London, och som så ärofullt 

utfört detta jätteverk i en stor scala, numera känd under benäm¬ 

ningen af Tunnelj hvarigenom hans namn gått til efterverlden, 

hör Onekligen til vårt tidehvarfs utmärktaste mechaniska snillen, 

och såväl hans bild som några detaljer om bans person, kunna icke 

annat än vara välkomna för våra läsare, sedan han erhållit et 

▼erldskunnigt rygte. 

Marc Isambert Brunei är född 176g uti Hacqueville nära An- 

delys i Frankrike, och var af fadern ämnad at ingå i andeliga 

ståndet; men hans natur-anlag motarbetade denna bestämmelse; 

grekiska, latin och theologiskt studium voro motbjudande för ho¬ 

nom och hans högsta nöje var, at på sina fristunder besöka handt- 

verkarnes verkstäder samt sjelf lägga hand vid mechaniska arbe¬ 

ten. Wär fadern såg hans håg och förkärlek för technik, tog han 

honom ifrån högskolan och ynglingen blef sjöman. Ifrån 1786 til 

1792 var delta hens yrke; men hans åsigter och yttranden under 

1 evolutionstiden satte honom ofta i farliga förhållanden och han 

emigrerade til New*\orl, der han vistades i fem år hvarefter lian 

*797 begaf sig til England, Technikens rätta hemland. Här ut¬ 

märkte han sig snart genom nyttiga upfinningar ocli storartade 

aa beten. Bland dessa ansågs hans mcchanism af taljor, block och 

Tjugonde Årgången. 
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trissor så fördelagtigt användbar for marinen, at han för densam¬ 

ma fick af Regeringen en belöning af i5o,ooo Ridr. Men det stor¬ 

verk som gjort honom odödlig är ofvannämnde Tunnel under 

Themsen, hvarmed början gjordes 1825 och den han, oaktadt mån¬ 

ga hinder och farligheter af många slag, med en orubblig stand- 

agtighet fullbordade, så at den i Mars månad detta ar kunde up- 

Jåtas åt publiken, ehuru endast ännu för fotgängare, emedan ned- 

körseln för vagnar icke medhunnits. — (Uti 5:te Årgången af vårt 

Magasin, 1828, Pl. 21, sid 4» och 42i hafva vi redan meddelat en 

utförligare beskrifning om detta gigantiska företag.) 

Öfverst på Pl. ses Sir Brunels porträtt i rnedaljon och infat- 

tadt i en ram, som är i den moderna smaken, och nederst är han 

föreställd vid •lilfållet af Tunnelns öpnande den 23 Mars detta år, 

när han i spetsen för et talrikt tåg af auctoriteter och actie-ägare 

gick ned och genom Tunneln, linder det han helsade den jublan¬ 

de folkskaran som bivistade denna högtidlighet. 

Hur nyttig, snart sagdt nödvändig, communicationen inom 

denna del af London är, bevisas bäst derigenom, at på 4 måna¬ 

der som Tunneln varit öpnad, passagerarnes antal upgatt til öfver 

en million. Då hvar och en betalar en penny, så hafva öfver 

4170 pund sterling (omkring 5o,2oo R:dr Svenskt banco) redan 

influtit. 

Don Carlos i Carl den Stores graf. 

Troligen är, för de flesta af våra läsare och läsarinnor, den för 

Svenska scenen så lyckade bearbetningen af Victor Hugo’s Tragedi 

Hernani bekant. Det har fordrats öfversättniens stora skicklighet 

för at inlägga et förnuftigt språk i fjerde Aktens monolog, som i 

originalet öfverflödar af plattheter, för at icke säga löjligheter. Vi 

meddela här en, vissei ligen parodierad, men på saken närmare 

gående öfversättning; hvarom vi, genom originalets införande i 

nästa månads häfte, skola sätta läsaren sjelf i tilfälle at döma. — 

Detta stycke nedskrefs för flera år tilbaka och anförtroddes endast 

åt eu vän sona nu, med den hädangängne författarens nät maste 
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slägtingars tillåtelse, offentliggör det. — Simonides kaliade poesien 

en vältalig dans,* och om denna definition ännu får gälla, fram> 

trädde den i allt som flöt ur den icke nog värderade RemrnerJs 

penna. 

Parafras. 

Les seules bonnes copies sont celles (jui nous 

font voir le ridicule des mauvais originaux. 

Le Duc de la Rochefoncault. 

Lotten är mig fallen i det lustiga. 

Ps. 16 v. 6. 

O jätte! store Carl! förlåt; det vore möjligt, 

At vid din lägerstad jag talar något löjligt. 

Blif into ond på oss som liålla sådant nojs 

På denna marmorskrubb dit du har gått til kojs. 

Ah! det är sköqt at se, det rör oss allihopa, 

llur du har dansat om med gumman Europa: 

En feodal-krokan! och högst der ofvanpå. 

Två män som lyfta sig på livar sin stora tå. 

De föddes icke der; men för do valda busar, 

Står livarje ärftlig Kung med hatten af och krusar. — 

Mest allt som heter stat, med folk och annat slarf. 

Skall gå, med pampens rätt, til evig tid i arf. 

Men folket stundom har sin Kejsare, sin Påfve, 

Det rör sig, fastän lamt, i deras dubbla klåfve. 

För öfrigt, nu som förr: en skälm af skälm körs ut: 

Vår Herre vet hvad här för ordning blir til slut. 

Kurfurstar utaf guld, skarlakans Kardinaler, 

Som plundra, bränna, slåss med lansar, dekretaler; 

De ställdes til parad, i stånddrabantisk prakt 

At skyllra der en 6tund, och tackas för god vakt. — 

Kär ödet vill, det vill. Släpp bara ur sitt häkte 

En liten tjuf-idd, som ett par gökar väckte. 

Den går, den slår sig lös, den skuttar som en hjort. 

Den vädrar öfver allt, begapar smått och stort, 

Den växer til, blir folk, gör satser, flitigt aflar, 

Står bitti opp, kör plog, med oxar kör i traf. 

Mång kaxe tor hymör och ropar: kedjor! kallar! 

Men smyger den sig in i rådsal, i konklav, 

Se då skall man få se det blir spektakel af, 
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När tanken, med et språng hvarvid Europa gangnr. 

Står fram, en fasana bild, at skräma slag på kungar, 

Som puttra då de te en slaf, et tiggarbarn, 

Gå fräckt med glob i hand, på lufven med tiarn. — 

På jorden lefver allt för Kejsarn och för Påfven. 

Allting går för, och i, och genom dessa »kråfren. 

Der bor en hemlighet hos dem, ofantligt hög; 

Tro Carlos, han är Prins: det låter som jag lög. 

De äro jordens ris, men himlens såckerungar; 

Han lagar til åt dem ragu på folk och Kungar. 

De klatscha — verlden går, do hvissla — den står still. 

Och Påfven syr ihop hvad Kejsarn skurit til. 

Den ena bättre slåss, den andra ljuger mera, 

Och begge äro til, för det de existera. — 

När dessa bjessar två gå ut ur sitt gemak. 

En purpurröd, en hvit, med kors på buk och bak. 

Hvad man blir fasligt rädd! af hurra hvilka salvor! 

Ty vertdon ser då Gud, fördeld i tvenne halfvor. — 

Ja! at bli Kejsare har jag en bjertans lust! 

At inte vara det man kan bli galen just. — 

Hvad han var rysligt säil den hatfgud som här snarkar! 

Hur lätt han red sin bläs! Nu kraken bits och sparkar. 

Men storhet! kungahöjd! hvad återstår deraf? 

Så litet — Kejsarn sjelf, Gud bjelp oss! läggs i graf. — 

Säg mig hvad blir en Kung? Besinnen, J deroppe, 

At örnen ville nu bli gråsparf, hafvet droppe. — 

Med Tyskland til fåtölj, til fotbad Cattegat, 

Til spottkopp, sjelfva Rom! och nu? — det är besatt! 

Sin samtida storkatehes, du-bror med Alexander, 

Carolus Magnus nämnd — ack Hgger icke hnn — der. 

Han hvilar. Trons karbas! — Den stund han tog godnatt. 

Då genljöd månen, hu! af Tyska glädjeskratt. — 

Ha! värfva då cn tbron — oeh se den lilla smulan . . . 

Hvad gör en Kejsare? Grip öfver heta kulan. 

Bestorma höjd pi höjd, hugg för dig, fäll, res opp, 

Åg fingrar utan spets, och ropa aldrig: stopp! 

Hur gudsförbannadt djupt du än tar högfärds-tonen. 

Så får dn tiga här. — Men thronen, Kejsarthronen! 

Med all sin vansklighet den retar starkt ändå, 

Och skulle jag bli vald, så klifver jag derpå. — 
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Stå rrtlc, se under mig af Furstar all den mörjän, 

At figurera främst i deras fullblods-grupp! 

At lielsas högsta höns, en solhlank Kejsartupp! 

Et hajgap einot gli, (ivad ära! jo jag tackar, 

At torka inina skor på Kungars styfva nackar; 

Se utbredd för min fot, i vida verlden liäo, 

En praktfull mosaik af sinom tusen län. 

Hvad grannlåt! Biskopar, nbbéer, skyddspatroner, 

Kurfurstar, hertigar, burggrefvar, riksbaroner. 

Sen munkar, krigsmän, folk: myriader af små lif, 

Som knappast kunnn ses förutan perspektiv, — 

Väl stoppade, i ro man hvilar på de Store, 

Och vore säkert Gud — om inte folket vore. 

Är folket folk? Ack nej! ett har i pip, i tjdt,ö#rä ' 

Ett hojtande, ett gny, ibland en bitter trut. — 

Det folket! vilda tjur som inga tyglar sansd! 

Det ar en skådeplats der furier hutlöst dansa. 

En vagga, .full af lik; det är en thronmjöls-qvarn, 

Et kungligt spegelglas som ofta visar Blarn. — ’ 

I tidens gamla göl, Stormägtige, bekiken 

På bottenlösa djup de glupska folk och riken; 

Beskåden der i dyn, af rangskepp stora vrak. 

Ja, stora vrak af rang — nu är det tydlig sak. — 

At hålla styr på allt! At höra hyllningsropen, 

Och inte känna sig en hårsmån öfver hopen! 

Säg smicker hvad du vill, nådhungriga sjung, sjung! 

Jag Kejsare? Min Gud! jag duger knappt til Kung. 

Dum tanke! Börd och mod! Hrad kan begäras mera? 

De äro mästerbref på konsten at regera. 

(.Efter någon besinning.) 

Men som här skriks, befängdt, på undersåters väl, 

Och at för större magt behöfs en större själ. 

Som upgår, något när, mot vigten eller vådan. 

Så lägger jag »nig til i största hast en sådan. 

Hur komma öfver den? Jag vet ej. — Ack jo nu. 

Nu vet jag; 

(Knäfallcr vid grefven.) 

Store Carl! hvem gör det om ej du? 

Då to guddonilig slump, som aldrig jag förgäter, 
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Tilsammanfört i dag oss begge majestäter. 

Blås in mig något starkt, låt opp din jättehand. 

Af allt hvad du har stort gif med dig litet grand. 

Låt jorden synas mig, i fall jag skulle väljas, 

En liten pillerglob , så at den lätt kan sväljas. 

Förtälj mig hur du styrt, vänj mig vid gråt och blod, 

Bevisa mig hur dumt det är at vara god. 

Lär mig livad verlden är, du känner den i botten, 

Så mycket vet jag re’n at den förtjent schavotten. 

Förtag min ungdomsdröm om dygd, om Iiungapligt, 

Säg: spiran är et strå, och kronans tyngd, en digt. — 

Hvad gör man efter dig? Ack! om jag det förfore! 

Jag räds, at dina barn få lättjas, Carl den Store! 

Du afslöt tidens värf, och tryckte ditt signet. 

Hvad här kan göras mer, Gud straffe mig, jag vet. 
t 

Vänd bort från oss den skam at på din stol vi somna. 

Och säg oss någonting som du ej hann fullkomna. 

Så tala — nej, så tig, ty röt du til, din hin! 

Sprang denna kopparport mig i fysionomien, 

1 tysthet bilda mig, din skolpilt du befalle 

At läsa utantil et verldssystem — din skalle! 

At taga mått på dig, din bjesse! Jordens ring 

Är mindre än et noll emot ditt ingenting. 

Ditt stoft må råda mig, i saknad af din skugga. — 

Men oin hon vaknnr opp och börjar väldigt hugga? 

Om hon klef långsamt fram — hvad fick jag? Jo, kanske. 

Jag finge härifrån gå ut med hvit tupc. 

(Buller af folk.) 

Hvem vågar, utom jag, at Kcjsarslummern störa? 

Säg lurkar, grofva pack! hvad har ni här at göra? 

Fort, gån, fördömde! 

(Han döljer sig i det inre grifthvalfvct.) 

Fs 

Pl. 34. 
Theater-Costymer på iy^o:tälet. 

ör at ge våra. läsare et åskådligt begrepp otn den vandalism och 

barbamoi som för ännu icke hundra år sedan var rådande i thea- 
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ter-costymerin|»en såväl i föreställningen af historiska som allegori¬ 

ska personer, lemna vi här några tekoingar af theater-costymer 

under Ludvig XVts tid hvilka äro så mycket mera märk¬ 

värdiga, som de gjorde anspråk på stil och smak samt ingen kost¬ 

nad spardes vid deras anordning. Innan vi likväl gå til en för¬ 

klaring af dessa kostliga lemningar af förvändliet och smaklöshet, 

skola vi meddela några historiska uplysningar om anledningen och 

användandet deraf. 

Efter de sorgliga år som utmäikte Ludvig XIV:s sista regerings 

epoque, efter förmyndare-regeringens Jiderliga oordningar, tycktes 

Frankrike, under styrelsen af en ung Konung böra återtaga den 

lysande värdighet det innehaft under dess förra ärorika period. 

Men denna ädla anda blef snart qväfd. Ludvig XV var beröfvad 

all öfverlägsen talang och dessa kraftfulla egenskaper som hade 

varit så nödvändiga för honom, för nt värdigt upfylla den plats 

hvartil hans födsel tycktes hafva bestämt honom. 

Hans charakters dåsighet och lians omåtlliga begär efter för¬ 

lustelser och nöjen förde honom hastigt utföre en förnedrande ba¬ 

na. Et fruntimmer, utan själslyftning, intrigant och behagsjuk , 

Antoinelte Poisson,*) hade bemägtigat sig hans sinnelag och hans 

förtroende. Det var hon, som bland de mångfaldiga slag af förr 

ledande ti Ist äl I n ingar hvarmed hon omgaf honom, upfann förlu¬ 

stelsen at gifva åt Konungen i det inre af palatset, föreställningar 

af komedier, operor och balletter, hvartil aktörerne och aktriserna 

valdes ibland Damerna och förnäma Herrar som hörde til hofvet. 

Til detta ändamål förvandlades myntsamlings-rummet i Ver¬ 

sailles til en theater. Dessa theatraliska tilställningar fingo namn 

af Spektaklerna i lilla Kabinettet eller sma-rummen fSpectac/es 

des petits appartemenls). Markisinnan de Pompadour var deras 

prima Donna. De mest på modet varande Hofmän aflades at kun¬ 

na få några roller sig tildeiade. De yngre prisade sig lycklige at 

få dansa i balletterna. Det är til och med kändt, at tvenne högt 

opsatte Herrar voro nära at för alltid blifva ovänner, emedan de 

täflade om den hedrande värdighet at vara hufvud-tilsläilare for- 

donruiteurJ vid dessa fester, alldeles som hade det gällt öfverbefälet 

vid en arme'. 

*) Uphöjd med titel och värdighet af Markisinna de Pompadour. 
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I början gafs på denna theater endast Lustspel och pantomi- 

misla föreställningar, raen sednare vissa akter utur Operor och 

balletter. Hertigen de La Valiere var Directör för truppen; Abbe' 

de La Garde, Madame Pompadours secreterare, var Soulfleur. Uti 

Arsenalens bibliothek, som förvarar rika lemningar af Hertigens 

de La Valiére samlingar, har man funnit en stor bunt manu- 

scripter; hvilka innehålla en hop markvärdiga detaljer om dessa 

föreställningar. 

Bland hufvud-personerne som upträdde namnes: Madame Pom- 

padour, M;le de Marchais, hennes slägling, sedermera Grefvinna 

d'Angivilliers, Hertiginnan deBrancas, Grefvinnan d’Estrades. Bland 

Herrarne: Hertigarne af Orleans, d’Ayen de Nivernais, de Duros, 

de Coigny; Markiserne de Courtenvaux, d’£ntraigues, de Salle; 

Grefve Maillebois; Chevalier de Clermont; vicorate de Bohan. I 

balletten dansade: Markisinnan de Courtenvaux, Grefve de Lange- 

ron, Hertigen de Beuvron, Grefve de Melfort. Enligt statuterne, 

som voro redigerade under Markisinnans inseende, hade denna 

trupp adjungerat sig några ledamöter af båda könen , tagna bland 

amatörer och några få bland theater-personalen. — Det var gan¬ 

ska svårt at kunna få entre'-kort til åskådande af dessa spektakel. 

Til och med författarne af piecerna fingo icke alltid vara närva¬ 

rande vid representationerna af deras arbeten, och de medspelande 

hade icke tillåtelse at medtaga hvem det vara ville, ulan Konun¬ 

gens uttryckliga tillåtelse, som hade förbehållit sig inträdes-rätlig- 

heten, och som synnerligen i början inskränkte deras antal til 

några få gynnade hofmän. Regelmässigt fick icke något fruntim¬ 

mer deltaga som åskådarinna; likväl hade de för dagen icke med¬ 

spelande Damer en egen loge, i hvilken Madame de Pompadour 

förbehållit sig dispositionen af tvenne platser, hvaraf den enn all¬ 

tid intogs af Markisinnan de Mirepoix, hennes vän och förtrogna. 

Vi komma nu til förklaringen af Planchen. Fig. i var co- 

stymen för Adonis uti piecen La Surprise de 1‘Amour } i hvilken 

Hertigen d’Ayen upträdde klädd i losa-taft med en sä kallad ton- 

nclct *) och manchelterade ärmar af silfverskir med målade blad; 

en tigrevad mantel af lafft och hvita sidensars-kortbyxor; fotkläd- 

*) Et alag» half-kjortcl aom gick ifrån medjan och räckte til knäet. 
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naden kallades a la romaine och bestod i et slags balfstöflar af 

hvit damast med röd<i klackar. Alonge-perukerna , som voro den 

tiden oundgängliga hårprydnader för herrarne, kunde icke umbä¬ 

ras, också såg man Adonis försedd med en väl pomaderad och 

pudrad peruk. — Adonis i alonge-pei uk!!-Fig. a. En costym 

Mtur balletten föreställande Nöjet, beslående i en hvit siden-kläd- 

ning hvarnf lifvet och ärmarna voro försedda med puffar af gaze 

d’ltaiie samt för öfrigt festonerad oelr garnerad med artificiela 

blommor. I denna costym upträdde Fiöknarna Camille, Durand, 

Dorfeuil, Marquise, Foulquier, Astrode och Chevrier. — Fig. 3 är¬ 

an costym utur Acis och Galathée, föreställande en Flod, i Ii vilken 

Grefve de Langeron upträdde; den bestod i et slags grönt lifstyc- 

ke, hvars uttaggade skört, i likhet som på ärmarne, voro af En¬ 

gelskt moire med målade mussel skal och koraller samt kantadt 

med en nätnglig flätning af silfver och gröna sniljer; tonnelet af 

hvitt taft draperad och festonerad med grönt och silfver-randigt 

gaze; tvärs öfver lifvet et coinmendörs-band af vass; hvita siden- 

sars-kortbyxor och iotkladnad d la romaine; pudrad och poma¬ 

derad alonge-peruk. — — Fig. 4 är «n costym utur piecen Les 

Elements och föreställer timmarne, i h vil ken Fröken de Marchais 

upträdde; den bestod i en blå sider.klädning meden målad ur-tafla 

tii garnering, strödda guldstjernor och annat biäffs, allt kantadt 

med guld, derjemte et par små vingar på ryggen. 

Onekligen utmärka sig Adonis’ costym och Flodens såsom be¬ 

fängdast; ty hvad Damernas angår, så tyckas vi åler vara på sam¬ 

ma väg som dä, med långa, snipiga lif och rymliga pösande 

kjortlar. 

Minnen från sextio år tilbaka. 

Det ges, för en livar af oss, en tidpunkt i lifvet då knappt de 

vigtigasle lildragelscr lemna et spår i vår själ; då vår förskingra¬ 

de förmögenhet, våra förlorade vänner, revolutionernas stormar 

Vj, 
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och thronernas fall endast förmå röra oss, så mycket Sro vi slnt- 

ne inom oss sjelfva, så til sägande, och blifne känslolöse för allt 

det som, i vår ungdom, hade på oss gjort så Mliga intryck. Lik¬ 

väl föi flyt tor sig vår tanke til nämnde tidpunkt, med et outsägligt 

nöje, rörande vår barndoms detaljer, saknande intresse och behag 

for hvaije annan; knappt mäika vi at en minister, til och med en 

konung tiädl i en annans ställe, och vi påminna oss at fordom en 

den obetydligaste tjensleman, då barn som vi, deltagit i vår barn- 

doms-lekar och tokerier. Redan (ör lang tid lilbaka framstäl¬ 

la sig de store mans namn hvilkas värf hänfört oss, talare h v i I— 

kat vältalighet hänryckt oss, endast med möda för vårt otacksam¬ 

ma minne, som likväl icke glömt hvnrken namnet eller anletsdra- 

gen på den första mästaren som sysselsatte sig med vår npfostran, 

och hvars vurmar eller löjliga sidor ännu oförändrade lefva bland 

våra hågkomster. Jag vel icke, mina unga damer, om, en dag 

komna til min ålder, J skolen vara begåfvade med samma förmå¬ 

ga; om, då J sen det närvarande undfalla er, J skolen taga er til— 

flykt på det sättet til det föi flutna för at der lefva genom sinnet 

och hjertat: jag önskar er del alla, ty dessa tankar föryngra sjä¬ 

len och bibringa de angenämaste rörelser. 

Numera glömsk af en hop celebriteter som min försvagade 

syn endast varseblir som skuggor, tycker jag mig likväl ännu se 

min förträffliga skolmästarinna, den goda mamsell Clarisse Dupuis. 

Man skulle sagt sknpadl för henne oidet gracioSj bvarmed Napo¬ 

leon plägade beteckna Joséphine: behaget nf hennes snille, det ut¬ 

märkta i hennes person, elegansen i hennes växt, den utmärkta 

tonen i hennes sätt at vara, förhöjdes af behaget i hennes konver¬ 

sation, det uphöjda i hennes tänkesätt och hennes hjertas ädelhet. 

Ett enda fel stod i strid med hennes älskvärda och lysande egen¬ 

skaper: hon var mycket tankspridd; näsduk, söm, handskar, allt 

kom ur vägen; hvart ögonblick såg man henne söka boken... som 

hon höll i handen, nycklarna ... som hon hade i kjorlelsäcken , 

hela klassen var i upståndelse för at leta rätt på hennes finger¬ 

borg .... den man snart märkte på ändan af hennes vackra finger 

som den icke hade lemnat. Erfarenheten har sedan lärt mig at 

tankspriddheten är goda och redliga personers fel; egoisten och' 
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den ondskefulle veta ganska väl fa vad de göra, och föilora ingen¬ 

ting som de böra akta på. 

Oakladt detta fel, eller snarare denna lilla underlighet, var 

mamsell Dupuis nfhållen, högaktad af alla sina elever, älskad af 

de flesta. Hvad mig betiäfFar, hade jng för henne en synnerlig 

tilgifvenliet; jag föilät hennes ytterliga sliänghet, hennes envishet 

at låta mig lära en hop saker som då för tiden högst sällan in- 

giogo i unga flickors upfoslran, hvarof man sökte mindre göra 

lärda än goda och kloka husmödrar. Om, ulledsen vid hennes 

fordringar, jag envisades at förebara trötthet eller ledsnad, vips 

ålades mig något nytt studium , och mina hviloslunder för en hel 

vecka voro uptngna af et nytt arbete. Det är väl sannt, at den 

höga tanke som hon hade om min merit, i det hela, icke under¬ 

lät at smickra mitt högmod; at om min kärlek til hvilan led af 

alla de utmärkelser hvarmed hon öfverhopade mig, var min egen¬ 

kärlek långt ifrån at beklaga sig deröfver, och ni vet så väl som 

jag hvilka offer man är färdig at göra för denna obevekliga ty¬ 

rann, isynnerhet vid er ålder, och i en pension der afunden kuf- 

var så många inskränkta själar. 

Mamsell Dupuis, lik större delen lärarinnor, hade hoppats en 

bättre ställning; också var hon tankfull och hade sina förutfatta¬ 

de meningar, såsom de hvilka lifvet svikit, och som nödgats afstå 

från förledande illusioner. Hon tyckte om poesi, deklamerade 

mycket väl, nfhörde våra anmärkningar med godhet, och tillät 

mig föredraga Racine och Corneille framför en hop obetydliga 

poeter hvari mina kamrater voro galna, och som jag aldrig kunde 

lära mig begripa. Hon ansåg den diamaliska konsten som en vä- 

sendtlig del af vår uploslran, och underlät icke at låta de nykom¬ 

na dela hennes beundran för våra sceniska författare, som hon 

ouphöiligt läste och åter läste, tioende tvifvelsutan hos dem finna 

en trogen målning af den vet Id hvari de längre fram skulle up- 

träda; men h vad denna romaneska upfostran illa beredde unga flic¬ 

kor det enkla och anspråkslösa lif, som större delen af dem skulle 

komma at föra. 

Sedan lång tid tilbaka var mamsell Dupuis betänkt på at låta 

oss »pela komedien, och at låta förvandla vår lektions-sal til ibe- 
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ater, då en ny pensionärs ankomst, som synles henne lämplig at 

underhjelpa hennes plan, stadgade hennes beslut. Elise de Courson 

hade et utmärkt sätt at vara, en originel con versation, en öppen 

fysionomi, redan ädla och regelbundna anletsdrag, naturlig qvick- 

het, kunskaper, allt saker som förvånande upfyllde vår lärarinnas 

väntan. Redan i klostret som hon lemnade, hade hon spelat ko¬ 

medien, eller snarare tragedien: Esthers roll hade bland hennes 

kamrater förvärfvat henne en lysande repulation, som icke drö‘jde 

at komma til vår kunskap. Mamsell Dupuis var förtjust; hon fann 

i denna omständighet en lilfyllestgörande förklaring til Elises be¬ 

hag, goda ton, lil och med talunger och qvicka infall. Huru från 

det ögonblicket motstå frestelsen, våldsammare än någonsin, at 

låta oss gå samma väg och likna et så utsökt mönster? Men,ack! 

så få stycken kunna lämpligen spelas af unga flickor. 

Efter mångfaldigt letande, vulde man en moralisk vådevill , et 

dags herdespel, kalladt Lyckans sökandeen rimnd dialog, föga 

qvick, mycket anspråksfull, fullkomligt autidramalisk, ganska litet 

pastoral, men hvars moral och slut voro oklanderliga. Författaren 

var et fruntimmer som våra poeters lagrar hindrade sofva, och 

som, en på den tiden ovanlig sak, också eftersträfvade rygtharbet 

som vittert fruntimmer, en ryglbarhet sedan den tiden så allmän.— 

Se här innehållet af detta mästerverk. 

Fyra unga qvinnor, mätta på denna verldens nöjen, ledsna åt 

sig sjelfva, och förundrade nt inte vara lyckliga, gå at rådfråga en 

gammal sibylla, Urania, som bebor et aflägset eremitage och som, 

enligt hvad man påstår, besitter förundransvärda hemligheter at 

bringa lycka. De råka snart Florella, en ung af Urania beskyd¬ 

dad herdinna, som förer dem til henne. Spåqvinnan emottager 

med godhet de intressanta sorgbundna, afhor deras bigt, ger dem 

några goda råd, låter anrätta en utvald frukost, och affärdar dem 

högst belåtna. Det var alltsammans. 

Jag tilstår at denna tvära uplösning föreföll oss befängd. Hade 

vi orätt? Dessutom äro kritikerna vid femton, sexton års ålder 

föga fallna för öfverseende. Vårt knot och våra jemmerrop ut¬ 

gjorde imedlertid icke vår lärarinnas enda bekymmer; hon hade 

velat bilda en theater: hon rönte theater-direktörers vaoliga lott; 
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oenigheten spridde sig bland aktriserna; den ena ville ha den rol¬ 

len, den andra vägrade en annan; dekorationer, kostymer, allt er¬ 

bjöd nya svårigheter, allt var trätofrö. Ändtligen återkom lugnet 

bland truppen medelst goda ord, förnnflsslut, tålamod, och då vi 

blefvo öfvertygade at det var, til at börja med, bättre spela detta 

föregifna herdaspei än at alldeles inte spela, blefvo rollerna ut¬ 

delade. > 
(Forts, i nästa N:r.) 

Pl. 35- 

IJtsigt af en Springkälla i Amalfi. 

.Amalfi, belägen en dags-promenad ifrån Neapel, var i medeltiden 

en af Italiens mägtigaste och anseddaste städer; hennes lysande 

ställning var nästan jemnförlig med den pragt som utmärkte Ve¬ 

nedig, Genua och Pisa. Under Korstågen delade hon med dessa 

städer de förmåner som truppernas transport och behofvet af lifs- 

iörnödenheter medförde. Hennes sjöinagt var ganska betydande 

och stadens myndighet gick så långt at den uprättade en sjö-lag 

under benämning af den Amalfitanska, som efterlcfdes i hela me- 

delhafvet, til och med i Constantinopel i stället för den gamla 

Ivhodiska. Men i tolfte århundradet dukade hon under i flera 

strider med Pisa; förskräckliga stormar och isynnerhet den af den 

24 November «34> fullbordade hennes undergång. Uti de derpå 

följande tidehvai fven tilhörde Amalfi åtskilliga Furstar. År t584 

såldes hela Amalfhka landet för 216,000 floriner af familjen Ric« 

colomini til Prinsen af Stigliano. Men då denne sedoare icke så 

hastigt kunde betala summan, sammansköto Amalfiboerne sjelfve 

denna köpeskilling, under åberopande af options-rätt, hvilken be¬ 

viljades dem. Det handels-geni hvarigenom deras förfader kom¬ 

mit til anseende och rikedom, var ännu icke utslocknadl hos dem, 

ty de gjorde en förträfflig speculatiou; de sålde åt den meslbju- 

dande i mindre delar landets mångfaldiga länegods, och inom et 
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hälft år hade denna operation åstadkommit en summa af en mil¬ 

lion ducater. 

Denna handels-transaction, så egen i sitt slag, fyller också de 

sista blad i Amalfis historie; denna stad är sedan längre tid icke 

annat än en köping af andra ordningen, som följer med Neapels 

med- och motgång. Stadens murar, skeppsvarf, arsenaler, hennes 

skeppsdockor i hvilka deras galerer och alla nationers fartyg fun¬ 

no skygd, hennes idoga. befolkning, allt har försvunnit. Husen 

förfallna til ruiner utbreda sig i en balf-cirkel på en lindrig slutt¬ 

ning som gränsar intil en öde kaj-damm och föga besökt hafsvik; 

några fiskare-båtar ligga liksom på grund af den långsträckta 

stranden; hafvet har inkräktat det gebit der Pisas medtäflarinna 

fordom reste sig, och under det den resande genomvandrar det 

trånga utrymmet af den nya köpingen, frågar han sig sjelf, hvarest 

Amalfis 5o,ooo invånare hafva kunnat bo? — Amalfis närvarande 

inbyggare bestå til större delen af sjöfolk och tiggare. Här finnas 

likväl några pappersbruk och tilverkningar af macaroni, hvilka äro 

de mest begärliga i hela konungariket Neapel. 

En mängd resande besöka årligen Amalfi, dels för dess histo¬ 

riska märkvärdighet, dels för landskapets fägring, perspectivets re¬ 

gelmässighet och sjelfva luftens renhet och ljus-effeetens glans. — 

Bland pittoreska lemningar är denna springkälla som är föreställd 

på Plancben. 

Logogrif, 

Mitt hela ofta är besvärligt 

Och svårt at gifva reda på. 

Och sjelf at göra det är kinkigt nog också 

Om båda delarna ske ärligt. 

Man gör det af vettgirigket 

Och ofta af nyfikenhet; 

Det mången rätt förlägen gjorde 

Som vid et Iärdomsprof det sporde. 

Af vana någon gång det sker; 

I detta fall jag mest beklagar Er 
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Om ni i sällskap skalle råka 

At få en granne som vill språka 

Och som mitt helas vana har, 

Då är den lyckligast som lomliörd var. — 

Mitt hela i fem fotter visar: 

Hvad man med fotter vanligt gör; 

Et djur hvars fromhet man beprisar; 

Den man har barnslig vördnad för; 

Hvad mången efter åldrig frände 

Förgäfves väntade at få 

Och har för mycket räknat på; 

Et ställe der det ofta menskan hände 

At oförtänkt sin hvila få; 

Et ord som mången ville sätta 

Med kungligt lilstånd för sitt namn; 

Hvad roddnren i vågens famn 

Plär doppa ned at färden lätta; 

Hvad man plär bli på gamla dar 

Och åldrig skönhet döljer noga 

Med alla medel som hon har; 

Hvad Prestman’ gerna söker foga 

At räkna dubbelt, om han kan, 

I motsats til de skönas skara 

Som för at låtsa yngre vara 

Dem räknar bort, om det går an; 

Och sist et lynne som hos hunden 

Är både fel och egenskap; 

Det skadar ej då han är bunden 

Men hindrar tjufven göra kap. — — 

Om läsarn spörjer mig så här: 

”Vet ni hvad Logogrifen är?’* — 

Då svarar jag: ”Ni gjort mitt hela, 

”At finna det bör icke kunna fela.” 

Ordet til Logogrifen i föregående N:r är! Storm, livaraf ffi« 

stOj ros, sot, smort, os, rost, rot, ro, ost, so, tom, mos, stom 

mot, stor, orm, om, som, ort, mor, rots, sort, Rom, tro. 

Ordet til Charaden är: Hushållerskor. 
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Pl. 36. 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig. I. M össa prydd med blommor och band; klädning af gult 

randigt siden, skiftande i lilas, med slätt lif och trånga 

ärmar; framtil öppen oeh garnerad med samma tyg; un- 

der-klädning af muslin med tvenne breda volanger; hvita 

handskar, svarta skor. 

Fig. i. Mössa af spetsar garnerad med band och blommor; muslins- 

klädning med halflånga vida ärmar, hvilka, liksom begge 

volangerna på klädningen, äro kantade med uttaggadt rödt 

sammet; hvita handskar och skor. 

Fig. 3. Gul halmhatt prydd med gula sidenband, gula ax och 

grisdelina blommor. 

Fig. 4. Röd sidenhatt med band och rosette i samma nuance. 

Fig. 5, 6 och 7. Trenne stora halskragar eller såkallade Peleriner 

af muslin eller linon, efter nyaste modet. 

9 

Jttocfeljolm, 1843. 

Tryckt hos Caei Driken, R. W. O. 
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N:o X. 

MAGASIN 
for 

^.ottst, J&p&etcr ocf) iÄoier* 
October Månad 1843. 

PI. 37- 

Ruinerna vid Palenque. 

Det ligger någonting ytterst nedslående och sorgligt iden tanken, 

at alla menniskoverk äro förgängliga, at hela folkslag varit til, haft 

sin religion, sina seder, vetenskaper och konster, af hvilka man 

likväl icke känner det ringaste, icke ens den minsta tradition om 

dess tilvaro och hvarom Sagan ingenting har at förtälja. Detta är 

förhållandet med de så kallade Ruinerne vid Palanque i det inre 

af Mexiko, om hvilka man i nyare tider fått högst interessanta up- 

Ivsningar genom en Herr Stephens. 

I det nordliga districtet Carmen i provinsen Chiapas, midtuli 

en omätlig ödemark beväxt med den gröfsta skog, påträffade man 

lemningar af stenbyggnader til en mils utstiäckning, i närheten af 

•n by Palenque, hvaraf ruinerna fingo sitt namn, men hvilka nu¬ 

mera synas hnfva utgjort en stad af omkring 5 Svenska mils om¬ 

krets, och blifvit kallad CuUuuican. På hela denna yta har man 

funnit lemningar efter tempel, befästningar, grafvardar, pyramider, 

broar, vattenledningar och boningshus, äfvensom man under sand¬ 

gruset hittat vaser, gudabeläten, musikaliska instrumenter, kolos¬ 

sala statyer samt väl arbetade basreliefer med inskrifter, som tyc¬ 

kas vara verkliga hieroglypher. Ställets yttre, det fulländade i 

några sculptur-arbeten, byggnadernas allmänna form, allt vittnar 

om en civilisation som vida öfverträlfar allt hvad i den vägen för¬ 

ut varit sedt och kändt i det öfriga Mexiko. Figurerne utvisa et 

Tjugonde Årgången. 
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storväxt, väl bildadt folkslag med prydliga former och regelmessi- 

ga anletsdrag; men, som ofvannämndt är, om detta »igamla folk, 

som tyckes hafva stått på en högre punkt af civilisation, känner 

historien — ingenting. 

För at gifva våra läsare et hegrepp om detta folks konstalster, 

meddela vi här ritningen af en basrelief, c; fot bred och 8 fot hög, 

huggen i sten, som utgör en hel vägg i et rum af en byggnad 

som man kallat palatset, hvilken är fullkomligen bibehållen. Den¬ 

na basrelief är sammanfogad af trenne stenar, hvilket skönjes gan¬ 

ska tydligen och på teckningen är nnvisadt genom de schralferade, 

nedåt löpande streck. Allt sculptur-arbele liksom figurerne och 

eharakteren i desamma framstår ganska tydligt. De begge ståen¬ 

de figurerna tyckas vara sysselsatta med framräckande af något 

olfer; begge stå på ryggen äf tvenne andra menskliga varelser, 

hvaraf den ene slöder sig på händer och fötter medan den andra 

genom tyngden är nedtryckt till golfvet; emellan dessa begge sed¬ 

rare figurer sitta tvenne andra med fötlerne i kors lagda under 

sig; de stöda sig med ena handen på golfvet och uppehålla med 

den andra et slags talla eller skifva hvilken dessutom hvilar på 

ryggen af desva bärare, hvilkas anletsdrag tyckas antyda någon 

smärtsam känsla; de äio begge klädda i Leopards-hudar. På sk i f— 

van slöda sig tvenne i kors ställda stafvar hvilkas öfra ända är 

rikt utsirad, och upbära et slags ohygglig masque, med vidöpna 

ögon och utträngande tunga. Denna masque tyckes vara föremålet 

åt hvilket offret fromräckes. Dessutom synas tvenne menskliga 

varelser, upburna och sittande på händerna af de stående fi¬ 

gurerna. , 

Första uptäcklen af dessa ruiner ägde redan rum 1700, men 

man lemnade deråt föga upmärksamhet. 1786 företog en Kapten 

Del Rio at låta nedhugga och undantödja en betydlig del af sko¬ 

gen , hvarigenom åtskilliga byggnader kommo i dagen. Hans be¬ 

rättelse om denna expedition bltf liggande i Gualimalas aiehiver.—i 

1807 företog en Kapten Dupaix en annan expedition til utfor¬ 

skande af rninerne vid Palenque; men äfven Irans berättelse med 

åtföljande ritningar kom at hvila i Mexikos Muieum. — Det var 

först 1822, sedan landet nfskuddat sig det Spanska öfverväldet, sota 

Del Rios manuscript föli i händerna på en dtr bosatt Engelsman, 



n. 3 8. 

i 

}u trend? Ar<rån<ren 



, ■ 

fe. t • >. ><• ** . -L*!» y-il **$%» -.•«*.»*;>>' 

■ 

• i. -! •* <ft^r*5W |8 

.. j I .-. I é . 

»«j jtfrtafc?F »"»b tt-sc?) 

a» *mW,v%tfrtiifc-ttf >}»frt 

' 

iC! 

- ^ i 

. 



147 

»om genom en öfversättning deraf gjorde Europa bekant med til — 

varon of denno urgamla siad. Sednore utgaf Lord Kingsborough 

i London et pragtverk öfver Mexikos ålderdomsminnen, hvaruti 

Dupaix’s berättelse är intagen. Öfverstarne Galinde och IValdeck 

hafva sedermera besökt Palenque; men den sednaste resande, ge¬ 

nom hvilken man fått mera detaljerade underrättelser om dessa 

intressanta fornminnen, är ofvannämnde StcpJiens. 

Den store Skalden Kacatogan. 

Detta stycke utgör endast en episod utur en större berättelse 

kallad Den hvita Trasten af Alfred de Musset, utur Djurens publi¬ 

ka och privata lefnad, utur hvilket arbete Red. förut meddelat åt¬ 

skilliga stycken. 

Sedan den hvita trasten, i anseende till sällsamheten af sin 

färg (som likväl Bf Buffon såsom rara undantag är constaterad) 

haft det missöde at bli förskjuten utaf sin far som icke erkänt ho¬ 

nom för sin son, blifvit ifrån ungdomen öfverlemnad åt sitt öde 

och ölverallt misskänd och tagen för en annan än den han är, jem- 

väl icke hade lyckats i sina poetiska och musikaliska försök hvar- 

til han tror sig hafva natur-anlag, sammanträffar han med en stor 

poet, hvilket lian berättar sålunda: 

”Den bedröfliga verkan min sång åstadkommit, gjorde mig 

sorgsen. Ack! musik, ack! poesi, uprepade jag för mig siclf på 

återvägen til Paris, huiu få hjertan begripa ert sanna värde! 

Under dessa reflexioner kom jag at stöta mitt hufvud emot en 

annan fågels, hvars flygt hade en motsatt rigtning med min. Sam¬ 

manstötandet var så oföimodadt och våldsamt, at vi begge föl lo 

ned på toppen af et träd, som lyckligtvis fanns tilhands der. Se¬ 

dan vi å ömse sidor ruskat på oss litet, såg jag på den nykomne 

och förmodade mig komma i gräl. Til min förundran såg jag , at 

kamraten var hvit; det är väl sannt, at hans hufvud var något 

drygare än mitt och at han på hufvudet hade et slags fjäderbuske, 

som gaf honom et heroi-komiskt utseende; dessutom bar han sin 



148 

sljert, med mycken siat, högt up i vädret; men för öfrigt syntes 

han mig icke fallen för slagsmål. Vi til talade hvarandra ganska 

höfligt och gjorde hvarandra ömsesidigt många ursäkter, hvarefter 

vi började conversera. Jag tog mig friheten fråga efter hans namn 

och ifrån hvilket land han vore. 

•— Det förundrar mig, sade hao, at ni icke känner igen mig; 

är ni icke en af våra? 

— I sanning, min herre, svarade jag, jag vet icke sjelf hvem 

jag egentligen tilhör. Hvarenda en gör mig samma fråga och 

säger mig detsamma; jag tror det vara en upgjord sak emellan alla. 

— Ni skämtar, yttrade han; er costym anslår er så väl at jag 

ju icke uti er skulle igenkänna en medbroder. Ni tilhör oveder¬ 

sägligt denna aktningsvärda och högt berömda Corporntion som 

kallas på latin Cacuatapå de lärdas språk Kakatocs och i hvar- 

dagligt tal Kakatua. 

— 1 sanning, min Herre, är det väl möjligt, och det vore en 

stor heder för mig. Och, hvad gör man i den corporalionen ? 

— Ingenting, min Herre; men man är betalt derföre. 

— I den händelsen, tror jag gerna at jag tilhör densamma. 

Men, ni kan ju låtsa som jag icke til hörde den, och säga mig, med 

hvem jag har den stora äran at tala. 

— Jag är, svarade den okände, den store skalden Kacatogan. 

Jag har gjort vidsträckta resor, genom torra, ofruktbara trakter, 

mödosamma vandringar. Det är icke först ifrån gårdagen som 

mina rim datera sig, och min sångmö har haft grymma motgån¬ 

gar. Jag har rimmat och quintilerat under Ludvig XVI; jag har 

skräflat under Republiken; jag har med väldighet besjungit Kej¬ 

saren; jag har med grannlagcnhet berömt Restaurationen; jag har 

til och med användt min förmåga i dessa sednare tider, or.h jag 

har, icke utan en viss försakelse, underkastat mig fordringarna af 

detta tidehvarf utan smak. Jag har ulslrödt och riklat verlden 

med pikanta Dislikei, sublima Hymner, behagliga Dilhyramber, 

fromma Elegier, invecklade långtrådiga Dramer, lilskrufvade Ro¬ 

maner, sockersöta Vnudevillu och haltlösa Tragedier. Kort sagdt, 

jag kan smickra mig at hafvn i Sånggudinnornas tempel upfäst 

några artiga blomslerband, några dystra forntidsminnen oc.li några 

sinnrika arabesker. Hvad vill ni mer? Jag har gjort mig gam¬ 

mal, jag har ingått at vara en af Akademien. Men jag rimmar 
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innu lika oförsynt, och sådan som ni ser mig, min herre, funde¬ 

rade jag på et skaldestycke i en sång, som åtminstone borde fylla 

sex sidor, när ni stötte emot min panna och förorsakade en knöl. 

För öfrigt, om jag kan vara er nyttig til någonting, så är jag hel 

och hållen til er tjenst. 

— Ja visserligen kan ni det, min Herre, svarade jag; ty ni ser 

mig i detta ögonblick i en stor poetisk förlägenhet. Jag vågar icke 

säga at jag är skald, och aidraminst en så stor skald som ni, tillä¬ 

de jag i det jag bugade mig för honom; men jag har af naturen 

fått en strupe som kliar mig, när jag är väl til mods eller när jag 

är sorgsen. För at säga er sanningen, år jag alldeles okunnig om 

alla poesiens reglor. 

— Dem har jag glömt, sade Kacatogan, och derom bör ni 

icke heller oroa er. 

— Men det händer mig, svarade jag, något mycket obehag¬ 

ligt, det nemligen at min röst åstadkommer på åhörarne i det när¬ 

maste samma verkan som en viss Jean de Nivelles på ... Ni för¬ 

står hvad jag vill säga. 

— Jag förstår, sada Kacatogan, jag känner genom min egen 

erfarenhet denna underliga efFect. Orsaken derlil är mig obekant, 

men effecten är constaterad. 

— Nå välan, rnin Herre som synes mig vara poesiens Nestor, 

skulle ni icke känna, jag ber derom, et medel emot denna pin¬ 

samma olägenhet? ' ’ 

— Nej, sade Kacatogan, jag för min del har aldrig kunnat 

påhitta något. I mina yngre år liar jag mycket funderat derpå, 

emedan jag beständigt blef uthvisslad; men vid det här Inget tän¬ 

ker jag icke mer derpå. Jag tror, at denna motvillighet kommer 

sig derutaf, at publiken läser andra författare än oss; och det dis¬ 

traherar henne. 

— Jag 8r af samma tanke med er. Men ni måste medge, min 

Herre, at det är liårdt för en välsinnad varelse, at jaga hederligt 

folk på flykten, så snart man tror sig liafva eller känna et lyck¬ 

ligt utbrott af sin böjelse. Ville ni visa mig den artigheten at 

höra på mig och säga mig uprigtigt er tanke? 

— Mycket gerna, svarade Kacatogan, jag skall med mycken 

upmnrksamhet höra på. 

Jag började genast sjunga, och hade den tilfredsställelsen se, 
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at Kacatogan hvarken somnade eller flög sin väg. Han såg stint 

på mig och tid efter annan nickade bifall med et slags mumlande 

beröm. Men snart nog blef jag varse at han icke längre hörde på 

mig, utan grubblade på sitt skaldestycke. Begagnande sig af et 

ögonblick då jag drog andan, afbröt lian mig hasigt. 

— Jag har likafullt slutligen fått rätt på rimmet, sade han 

leende och med en svängning på hufvudet; det är det sextio tusen¬ 

de sjuhundrade och fjortonde som denna hjerna framkläckt! Och 

man vågar påstå, at jag åldras. Jag skall läsa det för de goda 

vännerne, jag skali upläsa det, och vi få se hvad man skall säga 

derom ! 

Under det han talade sålunda, lyfte han sig på sina vingar 

och föisvann, låtsande hafva glömt at han träffat mig. 

Minnen från sextio år tilbaka. 

(Slut fr. förcg. N:r.) 

Elise de Courson mottog Uranias, likväl med det villkor at si¬ 

byllan skulle mycket föryngras; ty hon förklarade formligen at 

bon icke ens skulle ha spelat Esthers rol, om Esther hade varit 

en gammal gumma: derpå var ingenting at svara. Hon ville äf- 

ven at i stället for de der uttrycken aktningsvärda och vördnads¬ 

värda som ofta förekommo i dialogen och som stötte henne, man 

skulle inlägga det af älskvärda fre,, eller någon annan motsvaran¬ 

de term. De fyra damernas roler blefvo sålunda utdelade: Cleoras, 

den lärda, föll på min lott; den behagsjuka Euphemias blef, tem- 

meligen olämpligt, gifven åt en af våra kamrater, hvars skönhet 

var hennes minsta föitjenst, och för hvilken behagsjukan och få¬ 

fängan voro omöjliga brister; den tredje, Clorinda, blef ganska väl 

föreställd af en ung flicka med melankoliska drag, snräktande ögon, 

smärt växt, och livais något släpande uttal och vårdslösa sätt at 

vara fullkomligt öfveiensslärnde med rolens anda. Paslorelfa, vår 

fjerde skönhet, var en ung pensionär med svarta ocli strålande 

ögon; behaget i henn.es rörelser, en viss orientalisk mattighet son» 

lådde i helu hennes person, påminte bra nog om Asiatiska skön¬ 

heterna och passade fullkomligt för den person hon skulle före- 
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stal (a. Som hon hade en ganska vacker röst, arrangerade man för 

henne några italienska arier med ackompagnement aF harpa; sma¬ 

ken och prydligheten i hennes kostym skulle fullkomna illusionen 

ocli bereda hennes seger. Vår herdinna Florella var äfven för- 

tjtisande: del var del friskaste, det mest leende ansigte; hon ägde 

det ljusaste hår, de trindaste kinder man kunde se: hon tycktes kom¬ 

men til verlden för al bära en herdestaf och fläta blomsterkransar. 

Mina unga damer, förlåt min ålderdom dessa i mina tankar 

ännu så unga minnen. 

Se der vår trupp ungefär fulltalig, det fattades endast Uranias. 

begge barn, stumma personer hvarpå man ännu inte hade tänkt. 

När det blef frågan om at göra et val, anmälte sig Ivenoe pensio¬ 

närer omkring aderton eller nitton år gamla; vid deras åsyn up-, 

gaf Urania jemmerrop, och denna omständighet höll på at göra 

alltsammans om intet; at spela en mors roll föreföll henne redan 

ganska påkostande; men ålägga henne den föibindelsen at synas 

gammal, när man hade kommit öfverens om at för henne föryngra 

sibyllan, det var nfskyvärdt! Också förklarade hon nt hon inte 

skulle spela. Man bad, man blef ond, men förgäfves; huset blef 

hemsökt af partier, dispyter, små intriger och häftiga utbrott af 

föi Irytelse. Uranias argument kunde inte vederläggas; man insåg 

del, och yrkade inte mer på del upgifna förslaget. 

Allt slod således i vida fältet, då mamsell Dupuis’s lika np- 

finningsgAfva lyckades at förlika allas fordringar, genom föi fattan¬ 

det af et slags intermcd hvnri de begge barnen, hädanefter moder¬ 

lösa, ägde en ganska passande utväg nt utveckla sina talanger, och 

hvari vår förnämsta dansös, Zcnobia de Marsac, skulle upträda i 

en menuett. Nöjda med denna anordning som mycket behagade 

mödrarna, samtyckte de at afstå från deras fordringar, och två små 

flickor med rosenröda kinder, fylliga och friserade hufvuden , åtta 

år gamla, men som endast tycktes vara fem eller sex, ehuru de 

h»de förstånd och npfallningslörniåga som vid tolf, blefvo utsedda 

til Uranias barn, som återtog sin roll, och lugnet återställdes. 

Ifrån den dagen, emedlei lid, ingen oidning, intet arbete, ingen 

läsning; vi tiIhörde alla den dramatiska konsten. Timmarne för 

leklionerne voro föigätna, linset var oigenkännligt: man sysselsatte 

sig endast med sin roll ocb med sin toilett; man kunde ha trott 
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det vara en evinnérlig högtidsdag. De som inte spelade, gjorde 

girlander och blommor af papper som skulle pryda Uranias park, 

för hvilken man dessutom hade hyrt några dekorationer. Hvad 

Urania beträffade, uptogs hon af allvarliga studier; det gällde för 

henne at förlika rollens ålder och värdighet med kostymens ele¬ 

gans och friskhet; man borde föreställa en gammal gumma allt un¬ 

der det man syntes ung och vacker!. .. Hvad resurser hennes ko¬ 

ketteri utvecklade! med hvilken utstuderad konst hon, insvept i 

musslin, beslöjade sitt nnsigte utan at synas mindre vacker, dolde 

sin växt, utan at minska dess skönhet! Den talang hon som aktris 

ådagalode öfverträfFade icke mindre vår väntan: vi tröttnade inte 

at beundra hennes naturliga spel, behaget och ledigheten som ut¬ 

märkte hvartenda af hennes ord. Någon annan skulle ha väckt 

min afund, men hon var så god, så vänlig, så färdig at ursäkta 

tanklösheten eller okunnigheten, upmuntra försöken, så at man 

inte kunde förebrå henne annan svaghet än räddhågan at synas 

gammal, ej heller hindra sig ifrån at älska henne. Pastorella sök¬ 

te med omsorg en italiensk aria som låg för hennes röst och en 

klädning som passade för hennes roll, temmeligen brydsamma sa¬ 

ker. De blommor som hon först hade val.t voro i rödt och gult; 

vid ljus syntes det gula hvitt och det röda för mörkt, hviIket stör¬ 

de alla hennes beräkningar. Der fanns väl liljan, men dess veka 

och spensliga stjelk slokade något för mycket; myrten, ruen dca 

var för styf och böjde sig inte nog. Omsider afslod bon från blom¬ 

mor och valde eklöfs-girlander til all paryr. 

Hvad mig beträffar, hade jag oro och bekymmer af helt olika 

natur. De första i rpetitionerne hade lärt mig at jag var den säm¬ 

sta aktrisen bland truppen, ocb at kärleken til en konst inte alltid 

ger förmågan at lyckas den. Sedan jag hade haft den ärelystna¬ 

den at spela Racine ocli Corneille, blef jag, til min blygsel, nöd¬ 

gad tilstå, at delta dåliga hevdespel ändå var vida öfver mina kraf¬ 

ter. Förslå min roll och kunna den utantill, det var allt hvad jag 

förmådde; det var mig omöjligt at spela den på et drägligt sätt: 

räddhågan skulle dessuloin to'ta!t ha förlamat min förmåga, om jag 

hade haft någon. Mina armar och händer voro för mig den odräg¬ 

ligaste och den mest besvärande börda; jag vet verkligen inte hvad 

jag skulle ha gjort af dem, om man inte hade beviljat mig en sol- 



fjäders bistånd, och Florella inte hade lofvat presentera mig en 

nejlika dä jag inträdde på scenen. 

Efter en månads föi beredelser ingick ändlligen dagen, den »to¬ 

rn dagen. Aldrig liar jag sett et sådant tumult; man trängdes, 

man knuffades i salarne, man kom, man gick utan at veta hvar- 

för. Somliga öfvnde sin sång, andra sin dans; skratt och skri om- 

vexlade ouphoi ligt. En hop omständigheter ökade dessusom vil¬ 

lervallan och oredan. Större delen af handtverkarne åt hvilka för- 
| • ** i •; 

beredelserna voro updiagna, voro inte ordhåfliga: förgäfves skic¬ 

kade man d< m bud på bud; de med otålighet väntade dansskorna 

ankommo först vid ballettens slut, när figuranterna redan hade 

dansat med sina vanliga gångskor. I stället lör en behagligt kom¬ 

ponerad di ägt som var Uranias döttrar ärnnd, nödgades de, ge¬ 

nom deras sömmerskas försumlighet, spela i en simpel hvii k löd¬ 

ning. De kostymer som erhöllos förorsakade nästan lika mycket 

bekymmer, som de hvilka uteblefvo. Eu olycksalig modekrämer— 

ska fick det infallet at skicka Eupliemie en blå plym som svor 

mot en rosenröd klädning; Pastorellas klädning var för kort, Fio- 

rellas för lång, ridån föll snedt. 

Vår theater var en rymlig sol, som medelst breda dörröpp¬ 

ningar slod i samband med et annat tilräckligt stort rum, för at 

rymma et betydligt antal personer. Scenen låg ål trädgården med 

et fönster hvarvid en stege var f.lstad, hvarigenom kommunikatio¬ 

nerna med det yttre lättades; en beljent slod dervid, pnpasslig at 

hjelpa oss vid minsta tecken. Sedan man på lilbörligl vis hade 

sminkat, pudrat och friserat oss, förde man oss, eller snarare slä¬ 

pade oss på theatern, ty allt hade för våra ögon fått et helt an¬ 

nat utseende när den högtidliga stunden var inne, ocli de mest 

oförskräck la hade blifvit försagda och skälfvande, så det var synd 

om dem. Flykten var emedlertid omöjlig; som omtänksam direktm 

hade mamsell Dupuis tagit alla nödiga föisigtigbetsmått för at fö¬ 

rekomma de obehag som för henne kunde bäiflyta af en hastigt 

kommande rädsla, misstro eller förlngsamhet. Men hon hade inte 

förutsett allt; i det ögonblick åskådarne intogo salen, när orkestern 

begynle låta böra de skäraade tonerna från deras oslämda instru- 

roenter, blef den stackars Pastorello, som knappast kunde andas i 

sitt för trånga snörlif, betagen af en sådan förskräckelse at hon 
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mådde ilfa. Man ropar plncd i och' med detsamma; man skyndar 

»ig , man knuffas, de rubbade dekorationerna hota at störta öfver 

oss, och bäfvande för våra blommor, våta band och våra siden- 

skor , voro vi blott i stånd nt egna vår vän et bistånd utan alf 

nytta. Tjenstfolket skyndar til emedlertid , och Pastorella, snart 

återkommen til sig sjelf, finner en lindring i en ström of tårar som 

hon aftorkar i det hon från sinn våta kinder gnuggar af sminket 

sotn man nyss hade anbragt. Mamsell Drtpuis’ trösteord lyckades 

slutligen ge oss något litet tilförsigt; ridån gick up. Jag skulle 

först intrada. Ack ! jag »teg from, nästan lika beslntsam som en 

fr g stackare nödgas se fienden i ögonen då han ville fly eller göm¬ 

ma sig f .. . Mitt hjerle slår ännu med häftighet nar jag tänker på 
/ 

detia förfärlig» ögonblick. Så mycken sinnesrörelse var likväl öf- 

verflödig; åskådarne visade et oändligt öfverseende, allt gick tem- 

meligen bra, oeh med undanlag af några obetydliga händelser,, 

som en scen spelsd framom en annan, en sprungen sträng på Pa- 

storeUas harpa , en sångerskas röst som inte kunde slå an den g i T— 

na tonen, en aktris som förfelade repliken, en annan som glömde 

sin herdestaf, voro de närvarande förtjusta. Päder, mödrar, onkt» 

lar, tanler och kusiner öfverhöljde oss alla med låfoid då deias 

egenknrfek var synbart tilfredsställd. 

Många, många år ha förgått sedan den tiden: denna sprittan¬ 

de och blomstrande ungdom bar försvunnit; somliga äro gifta, eller 

bortftyttade ; andra, och det Sr största delen, til oeh med nästan 

alla, äro döda, de raagtpåliggande bestyren ha trädt i ställe för 

dessa frivola nöjen; men alla dessa känslor ha inte kunnat utplå¬ 

nas ur min själ. Genom åren allvarsammare och strängare, frågar 

jag mig nti, och äfven er sjelfv», mina unga damer, om detta 

slags »pfostian verkligen är för os» den lämpliga ? om dessa nöjen,, 

dessa intryck , denna lust at behaga, dessa »må thealer-passioner 

inte ha »in fara med sig? och om en ung flickas bästa upfostran 

inte är den som hon får, om inte af sin mor, åtminstone den som 

går den närmast? Uetragtelser som syna* mig förståndiga, som jag 

jchedi-ssmindre skulle häfligt ha klandrat vid den lid dit dessa 

gamla hugkomster förflytta mig, och hvilko jag hoppas ni med 

mera välvilja skolcn uplaga än jag kanhända hade gjort för sextio 

år filbaka. Enke Grefvinnan De Bcrny. 
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PI. 39* 
En förnäm Arab och 

ten Hinduanska af bättra klassen. 

I enlighet med vårt löfte i föregående N:r, meddela vi här Doa 

iCerlos’ monolog i Tragedien Hernani på original-språket. 

Charlemagne, pardon!— Ccs voutes solitaires 

Nr devraient rcpetér que paroles austéres. 

Tu t'indi g nes sans doute a ce bourdonnement, 

Que nos ambitions font sur ton monument. — 

— Ah! c'est un be au speetaele ä ravir la pensée 

Que I’Europé, ainsi fait e et comme il l’a laissée! 

Un édifice avec deux hommes rru sommet: 

Drux chefs elus auxquels tout roi né se soumet. 

Presque tous les états, duches, fiefs militaires, 

Royaumcs, marquisats, tous sont hereditair.es; 

Mais le peuple a parfois son pape nu son eésar, 

Tout marchc, et le hasard corrigc le hasard. 

De la vient (cquilibre, et toujours (ordre eclate. 

Eletteurs de drap Tor, cardinaux decarlate, 

Doublc senat sacre do/it la terre s'e'meut, 

Ne sont lh qu'en parade, et Dieu veut ce quTl veut. 

Qu’une idee, au besoin des temps, un jour éclose, 

Jille grandit, va, court, se méle a t oute chose, 

•Ve fait homnie, saisit les coeurs, ereuse un silton; 

Maint roi la foule aux pieds ou lui met un bdillon; 

Mais qu’e/le entre un matin, a la diete, au conclave. 

Et tous les rois souduin vcrrorit (idee e sela ve 

Sur leurs tetes de roi que ses pieds courbcront, 

Surgir, le globe en main ou la tiare au front. 

Le pape et (empereur sont tout. Rien Test sur la terre 

Que pour eux et par eux. Un supreme myste.re 

Vit en eux, et le ciel dont ils ont tous les droits, 

jLeur fait un grand festin des pcuples et des rois. 

Le nionde au dessous d eux s’échelonnc et st grotipe, 



Ils font et defont. L’un dclie et t (tutre coupe. 

L‘un est la ver ite, l'autre est la force; ils ont 

Lear ralson en eux-meines, et sunt parce <ju'ils sont. 

Quaud ils sortcnt, t oas (leux cgaux, du sanctuaire, 

L'un dans sa pourprc et fautre avec son blanc suairc, 

Vunivers ébloui eonlemple avec terreur 

Ccs deax moities de Dteu, le pape et l cmpereur, 

— L'cmpereur, l’empereur! dtre empereur, ö rage, 

JSc pas Vétre — et senlir son coeur plem de courage! 

Qu'il fat hcurcux celui ejni dort dans ce tombeau, 

Qu'it flit grand!— De son trmps c'était encor plus heau. 

O quel deslin!— Pourtant cctte t ombe est la sienne! 

Tout est il douc si peu que cc soit lä qu on viennel 

Quoi donc! avoir etc prince, cmpereur et roi! 

Avoir etc colosse et tout (lepasse ! Quoi! 

Vivaut, pour piedestal avoir cu l' Alle mogne ! 

Quoi! pour titre césar et pour roi Charlcmagne! 

Avoir etc plus grand qu' Aunibal, qu' Att ila, 

Jussi grand que le nionde... Et que tout ticnne lä. 

Ak! brigucz donc 1'empire! et voyez la poussiere! 

Que fait un empereur! Couvrez la trrre entiere 

De bruit et de tumult c. Elevez, bdtissez 

Fot re cntpire, et jamais ne dites: c'est assez! 

Si baut que soit le but ou votre orgucil aspire, 

Foilä le der nier t er me!.., On! 1'empire, 1'empire! 

Que ndimporte! j’y touche, et le trnuvc ä mon gré. 

Quelquc chusc me dit: tu l'aur a ! — Je 1'aurai. — 

Si jc 1'avais!.. . O ciel! Etre c c qui commencc! 

Seal, debout, au plus liaut de la spirale immente! 

D'unc foule d’états, l'un sur Vautre etage, 

Etrc la clef clc voute, et voir sous soi rangds 

Les rois et sur teur tete cssuyer ses sandalcs; 

Voir au-dessnus de soi les ma isons jéodales, 

Bourgraves, cardinaux, (loges, dues ä Jleuronsi 

Puis evequcs, abbé,, chejs de elans, hauts barons; 

Puis clercs et soldats; puis, loin du faitc ou nous sommes. 

Dans Combrc, tout au fond de 1'abime, des hommes. 

— Les hommes! — C'est ä dir c une foule, unc mer, 

Un grand bruit, pleurs et cris, parfois i u rire amer. 
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— Ali! le peuple! — Océan! — Onde sans cesse cmut! 

Ou Von ne y tte rirn sans que tout ne remue! 

Vague qui broit un tnSnc et qui berce un tombeau! 

Miroir ou rnrement un roi se c oi t en benu! 

Ah! si Von regardnit pnrfois duns ce flot snmbre, 

Ony ver mit nu fond, des empires snns nornbre, 

Grands vaisseaux nau fr aspis que son flux et rrflux 

Roule, et qui le gcnaient, et qu'il ne connnit plus. 

Gouverner tout celn! — Monter, si Von i>ous nnmmc 

A ce Iniie!— Y monter, snchant qiiou n’est qu'un hornnie! 

Avoir läbime la!... Mn/hcureux! quaije en moi? 

Etrc cmprreur, mon Dieu! jäv ais trop d'ctre roi. 

Certe, il n'est qu'un mortel de rnce pcu commune 

Dout puisse s'élargir lame nere In fortune. 

Mnis moi! qui mc fem grand? Qui sera ma loi? 

Qui mc conseillera ? 

(å gcnoux.) 

Charles, c est toi! 

Oh! puisque Dieu, pour quoi tout obstnele srfface 

Pr end nos deux majest Is ct les met fnce a fnce, 

Fcrses-moi dans le coeur, du fond de ton tombenu, 

Quelque chosc de grand, de sublime et de benu! 

Oh! par tous ses cotes Jnites moi voir toute chose! 

Montres.moi que le monde est petit, car je nose. 

Y toucher. — Apprends moi tes seerets ii r^gner. 

Et dis-moi quil vaut micux punir que pnrdonnrr! 

— N est-cc pas? — Ombre augustc! empereur d' Allcmagne, 

Oh! dis-moi ce qu'on peut fnire apres Charlemagne, 

Parlcs! dut en parlnnt ton soufflc souverain 

Mc briser sur le front cette porte däirain! 

Ou, si tu ne dis rien, laisscs en ta paix profondc 

Carlos etudier ta tete comme un monde, 

Laisscs qu’il te mesur c u loisir, o geant! 

Car rien ti est ici bas si grand, que ton néant; 

Que la cendre, u défaut de Vombre, me conscillc, 

Entrons. — Dieu! s'il allait me par ler, s'il sävcille ! 

b" il était la, debout c t marchant a pas lents! 

Si j'allais ressortir av c c des chcvcux blancst 

— Entrons loujours!— Onvicnt!— Qui donc ose a cette heure 



Hors moi, ttun pareil mort iveiller la demeur? * 

Qui don c? Ali! j'oubliais! ce sont mes assatsint, 

Hntront ! 

**»+!>■»•!>' • ) ii i1. !mS'?Biv * ?.>» 

Logogrif. 

»Skall Konstnärns tafla priset rinna 

och rum bredvid en Hörberg* få, 

ej kännarna Argusblick bör finna 

»pär tii initt hela deruppå. 

1 ordet» fem bokstäfver dväljas, 

»om , brutna ur sin första ring, 

sen nja platser åt dem väljas, 

beteckna dessa nja ting: 

den lindan, der Pnpilio drömde 

förr’n Rosa fick hans första kjaa; 

hvad Svensken blef, om Nornan dömde 

en dag den frie at bli Rjss; 

et Eris-äple, som uptände 

emellan bröder split och hat, 

hvnd Domarn var, som bof frikände 

på vitsord af en blank dukat; 

•t hedersnamn i gamla verlden 

åt presten af hans sockenbarn; 

åt örnarne en säd, som svärden 

i striden sådde kring standar'n; 

den mjuka matta åren väfva 

til täcke öfver klippans barm; 

det ram, der, lik en Sjlf, ses eväfvä 

en mö i dans, vid älskarns arm; 

.«■ Ängel, känd af Eddaläran 

lik nattens milda stjerna ljus; 

prefix, som guf et namn den ärna 

at glänsa på et Riddarhus; 

«n medlem i en fjellklädd orden, 

»om aldrig tjsthetsluftet bröt; 



rhstorisk blomma, kär for LordoB 

dä han för parlamentet skröt; 

et träd, »om Priessenilzka kuren 

til yttre bruk bekommer väl; 

en Tidning nf den muntra turen 

aom folk med skratt kan slå ihjel; 

den modersmjölk, hvnrutnf drufvan 

sön första must från rankan fick; 

en katastrof, som gör af grufvan 

et kummel i ett ögonblick; 

en teehnisk term för en insänkning 

nedskuren äfven til sirat; 

den Gud, som hyddan för all kränkning 

beskyddade i Nuruas stat. 

.Mi ■ ' i' » •- JWUilii Utlit 

. - '■ - »V' 15'* 

Ordet lif Logogrifen i föregående Nfr ärt F*råga, hvaraf fåtS 

går, får, far, arf, grafaf, ara, grå, år, arg. 

. K. f oi . Hitf i.- Aéil #2 o&vrf 

itiil 

Pl. 4°. 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig- t. Gul ciupe-hatt prydd med blommor ocb gula band; blå 

bindning af baiége med tvenne mycket höga volanger; 

hvit pnrasoFell; hvita handskar, »varln »kor. 

Fig. 2. En liten Flickas Coslym. Grisdefin halmhatt med sn 

|)vit mnslins-kulle och hvita band; klädning af Skottikt 

tyg med »tor krage; hvita pantalonger, gula kängor. 

Fig. 3. Röd siden-halt med liten skärm, prydd på ena sidan med 

röda plymer, på den andra med röda blommor; grå skif¬ 

tande »idenklädning mtd en mycket bred, uUiddad volang; 



iöo 

véckadt lif med korta ärmar; hvita half-handskar, svar¬ 

ta skor. 

Fig. 4. Hvit crépe-hatt med hvita plymer och band; kladoing af 

glaseradt taft med tvenne höga volanger, slätt lif, framtil 

öppen med en collerette; vida half-ärmar ofvanpå trån¬ 

ga under-ärmar; gula handskar, svarta skor. 

Fig. 5. Crépe-hatt med en yfvig plym samt blommor innanför 

skärmen; grön klädning af glaseradt taft med en hög vo¬ 

lang samt garnerad kring lif och ärmar; gula handskar, 

svarta skor. 

Fig. 6. Bart hår prydt med en spets och fästadt med en guldnål; 

klädning af hvitt Tar latan-muslin med korta ärmar, lifvet 

lagdt i veck; på kjorteln 5 rader spetsar såsom volanger; 

hvita handskar och skor. 

Fig. j. Bart hår, utan all prydnad; klädning af barége med se* 

breda veck som gå up ända til höften, korta ärmar; Ca- 

nezou af muslin och spetsar. 

Rättelser. 

I föregående Häfte, sidan 132, raden 30 atår: ack, läa och 

aid. 134, rad. 25 och 26 » hon » han 

J>tocRljohn, 1843. 
Tryckt hos Cdni Deisek, U. W. O. 
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MAGASIN 
för 

3tonst, Jipfjfter orf) folier* 
November Månad 1843. 

Pl. 41. 

Pauli ne Garcia (Madame Viardot). 

Denna utmärkta sångerska vid Italienska Operan i Paris, är född 

derstädes 1821 och dotter af den skicklige musikläraren Emanuel 

Garcia, samt yngre syster til den oförgätliga Madame Malibran. 

Som barn kom hon med föräldrarna til NewYoik, sednare til Me¬ 

xiko och var vittne til den ohyggliga tildragelsen, när hennes för¬ 

äldrar på återresan blefvo i Mexikanska bergstrakterna af röfvare 

alldeles utplundrade. Sin egentliga bildning erhöll hon först sed¬ 

nare i Paris och uti Brussel. Fadren hade i böljan ärnat henne 

til Fortepiano-spelerska, på hvilket instrument hon också nått en 

stor färdighet; men sedan 1807 öfverlemnade hon sig uteslutande 

åt sången, och redan 1837 s}or<^c hon me^ s>n svåger, den be¬ 

römde violinisten BJriot, en resa genom Belgien och Tyskland, 

der hon skördade et allmänt och stort bifall. Efter hemkomsten 

til Paris uplrädde hon på Italienska Operan i Desdemonas roll och 

vann bifall och beundran. Hon förenar med en utsökt vacker 

röst af stort omfång en ovanlig konstfärdighet, och skall, liksom 

systern, vara et verkligt musikaliskt geni. Äfven andra af systern 

utöfvade talanger hafva tilfallit henne; hon har en egen fallenhet 

för språkkunskapen, talar fyra språk med ledighet, och har dess¬ 

utom el lyckligt anlag för lekningskonslen , synnerligen i porträt¬ 

tering. Sedan 1840 ar hon gift med Directören för Italienska 

Operan, Herr Viardot, men fortfar likafullt al uptiäda på scenen. 

Tj ugoude Årgången. 



162 'T t y * J A n;/; 
Hon vitta* nu i Berlin der hon vunnit allmänt bi fa fl och skaff 

vara engagerad för år 1844 nt upträd® i Wieoj andra åler säg* i; 

Petersburg. 

Kung Rofve* 

Efter Le Roi d’Yvetot af Beranger. 
tf- .. . * 

Historien talarom en Kung* 

Oss ej på flera sekler nära; 

Ilan sent stot! opp, blef bitti tung. 

Och sof rätt roligt, utan ära. 

Ilans krona, laskad af Jeanette, 

Tar ej af guld, men rätt och »lätt 

En grön kaskett. 

Ack! om vi hade honom här! 

Det var, jag svär. 

En liten rolig. Kung de» der. 

Kung Rofve gjorde starka mål , *') 

Och all sin flit at vinet prnfva. 

Serverad af en trind gemål, 

Som, ganska rigtigt, hette Rofve, 

*) Le Roi d' Yvetot skrefs i Maj månad I8IS, och en författare, 

Felix Dan in, i Mereure de France 1836, yttrar »ig om anlednin¬ 

gen på följande sätt: ”Le Roi d’Yvetot är den första af de*sa 

oräkneliga Irrännnre (petnrds), som Beranger outtröttligt fästade vid 

alla de väldens löjligheter och lyten som hos os» efterträdt hvar¬ 

andra under frottie års tid. Likväl var denna första »atir, rigtad 

mot Kejsaren, också den sista, och är dessutom en af de mildaste. 

Man hör tro at Beranger i detta fall mindre återhölls af frugtan 

för den Kejserliga censuren, än af vördnad för de tusental» ny* 

glorior hvarmed Napole'on oingaf landet.” 

*') Denna stnrrcen i »in helhet, är et tillägg af öfversättaren med 

anledning af första raden i originalets andra etancc: Il faisait ses 

tjuatre repas, hvilken i öfversättningeH» tredje staiice der»inot blef 

utesluten* 



Och man kan tanka hvilket h*t? 

När lyxen än, Gud vare lof! 

I lindan eof. 

Ack! om vi hade honom här! 

Det var, jag svär. 

En liten rolig Kung den der. 

Rätt ofta, från sitt halmpalats.. 

På musblack fåle, åsnans like, 

Han ved, ,i ädel föresats, 

At lite grand se om sitt rike; 

Och hade, trygg i hjertats grund. 

Til ensam lifvakt på sin rund 

En lurfvig hund. 

Ack! om vi hade honom här! 

Det var, jag svär. 

En liten rolig Kung den der. 

Han hade ingen kostsam smak. 

Så fraint ej dit må räknas törsten. 

Men, sköter Försten .folkets sak. 

Rör folket också sköta Försten, 

lian uptog, exemplariskt fin, 

På hvarje åm en knrafin 

1 skotte-vin. 

Ack! om vi hade honoin här! 
M f 

Det var,jag svär. 

En liten rolig Kung den der. 

FJ sällnn, tröttad nf befäl, 

Med flickor gjorde han sig glader, 

Och folket hade hundra skäl, 

At kalla honom för sin fader. 

Hans härsmagt ingaf ingen skräck: 

En gång om året, fredligt käck. 

Han sköt på fläck. 

Ack! om vi hade honom här! 

Det var, jag svär, 

Ea liten rolig Kung den der. 



Beskedlig granne, dock ej svag. 

Behöll han fred.^med andra atater. 

Han gjorde nöjet til ain lag: 

En eftersyn för potentater. 

Sen blef han död, oeh — raritet! 

För första gången, som man vet 

A t folket gret. 

Ack! om vi hade honom häri 

Det var, jag svär, 

En liten rolig Kung den der. 

Kung Rofve aTutade sin ätt; 

Men Tid! du ej hans minne plåne» 

Ån finns af honoin ett porträtt: 

Det är en KrogskyTt ner i Skåne» 

Der folket, vid hnns ädla drag. 

Hörs sjunga, inången högtidsdag, 

I dryckeslag. 

Aek! om vi hade honom bär! 

Det var, jag svär 

En liten rolig Kung den der. *> 

PL 42, 

En familje-scen. 
En målare i sin Atelier blir angenämt störd vid sitt arbete genon» 

hans makas närvaro som räcker åt fadren dess lilla barn, son» 

famnlar puppa, och åt fr vilket han, fast med ömhet och faders- 

känsla, tycks neka någon barnslig begäran. 

Denna behagliga tnfla, såväl til composition som colorit, är 

målad af en nutidens Belgisk målare, Herr iVapershvilken hit- 

intils varit föga känd utom sitt fädernesland, men i flera afseen- 

den är en ganska skicklig målare, hvadan man också, i anseende 

til hans upfattning af ämnet och maneret gifvit honom benämnin- 

*) öfversättarena namn är lätt gissadf. 
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gen af Belgiens Horacc Vernet. — — Taflan äges af Herr Henri 

Badoux i .Nantes och pryder hans betydlign samling, som redan är 

ganska talrik och dagligen förökes dels med äldre mästares arbeten 

dels med samtidens utmärktaste målares. 

Det lyckliga, Vadet *). 
Friskt mod, Leontine!» ropade Krigs-Rådet Wäld til sin dot¬ 

ter, som han öfverraskade badande i tårar, »jag är alldeles uttröt¬ 

tad af ditt eviga lipande; du ser at mitt beslut är oryggligt; at 

du måste emot din vilja gå en lycklig framtid til möte: det är he¬ 

la den grymhet hvarmed din svärmiska inbillning framställer den 

faderliga omtankan.» 

»Jag kan icke Ivifla på det välmenande i din afsigt, min far,» 

svarade Le'ontine och gick emot honom med föresats at synas 

fugn, »men,» tilläde hon, »vi äga så olika meningar om lyckan: 

du anar henne der blott dess skugga skimrar, och jag erkänner 

endast dess tillvarelse inom mitt eget bröst, at jag icke utan tårar 

kan laga afsked från den sista gnistan af et för alltid flyktadt hopp 

om sällheten, borde du väl ändå icke förebrå mig.» 

Krigs-Rådet mumlade härvid några ord om den barnsliga lyd¬ 

naden, om sin egen bepröfvade erfarenhet, och framför allt om 

hans faderliga känsla för sitt enda barns framtida välgång; derpå 

femnade han dottren med mulen npsyn. 

Leontine var tidigt blifven moderlös. Kort förut hade Krigs- 

Rådets kusin, Fru Rudolf], efter sin mans död utbytt sin bostad 

hufvudstaden mot en vacker trakt på landet, och när Krigs-Rå¬ 

det blef enkling, erbjöd hon sig ot til upfostran emottnga Leontine. 

Fru Rudolfis son, Herman, var fyra år äldre, och de båda barnen 

upfostrades tilsamman. Först efter Fru Rudolfis död hade Léon- 

tine återkommit til sin far. 

Krigs-Rådet var icke okunnig om at Herman och Leontine 

från barndomsåren fastat sitt hopp vid en gemensam vandring ge- 

*) Händelsen skall hafvn tildragit sig på l720:talet. 
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nom lifvet, och han röjde aldrig hittil» något misshag öfver deras 

tilgifvenhet; men nyligen hade händelsen förflyttat en af hans ung¬ 

domsvänner, Prestmannen Liedtsenios, til et i hans grannskap ledigt 

pastorat, och den bedagade ungkarlen, hvilken efter et långvarigt 

sökande omsider kommit i besittning af et rundligt prestbord, fano 

nu at det icke vore godt för mannen at vara allena. Leontine vas¬ 

en nittonårig blomstrande Jandlflicka, han tyckte henne just pas¬ 

sande til Eva åt sin gamle Adam, och under et samtal med Krigs- 

Rådet ryckte han fram med den önskan, att fa sammanlänka sitt 

öde med hennes. Den öfverraskade fadren gjorde några slag Öf¬ 

ver golfvet, strök derefter med handen öfver de stora borstlika 

ögonbrynen och yttrade: 

■»Oaktad! Leontine är med själ och hjertä fästad vid sin fosterbro¬ 

der, den unga Rudolfi, skulle jag långt hellre se hennes öde tryg- 

gadt vid din sida, än at hon med en knekt skulle möta den osäkra 

framtiden. — »Godt, kära bror,» tilläde han ytterligare, jag skall 

*öka I eda hennes tankar på förnuftets väg.» 

Leontine bestormades nu af fadren, at dela hans åsigter. För- 

gäfves sökte hon, med de vanliga bevekelsegrunderna: tårar och 

böner, befrielse från den påtrugade lyckan. Löjtnant Rudolfi had« 

en längre tid i tjenstbefattning varit aflägsnad, och hon måste en¬ 

sam strida mot fadrens envist fortsatta påstående och den nya äl¬ 

skarens kärleksbetygelser. En grallik kyla genomfor den unga flic¬ 

kan hvarje gång Liedtsenius tryckte hennes varma, mjuka hand 

emellan sina kalla fingerkno.or. Med hemsk aning om det an¬ 

nalkande bröllopet, bortvände hon sina stora själfulla ögon från 

den långa, magra gestalten, hans spetsiga näsa och haka, hans 

små tindrande ögon, ljusgrå liksom håret, hvilket var til stör¬ 

re delen sorgfälligt gömdt under en stor skinnkalott. Hans hy¬ 

var brunare än det sä kallade kaffe, hvilket han förtärde ur en 

spilkuro, hvars föråldrade glasyr tycktes antyda, al den fordom 

varit hvit. 

Leontine hade genom brel uprpanat sin älskling, at skaffa sig 

permission för at komma hem; men det oaktad t såg hon med yt¬ 

tersta förlvitlan dagar och vr.ckor försvinna, och ännu uteblef han. 

Dagen före det fiugtade bröllopet hade til och med förflutit, utan 

at hemföra den efter längtade vännen. Med en vemodig blick och 

våldsaoat klappande bjerta såg hon denna afton solen sjunka bak- 



»nr bergstopparne. »Milt förskräckliga öde är då afgjordt,» suc¬ 

kade hon och neddignade sanslös på soffan. Vid upvaknandet fann 

hon sig omsluten af Liedtsenii långa, knotiga armar, bvarutur hen¬ 

nes första rörelse var att befria sig, 

I detsamma hördes en vagn rulla in på gården. Leontines a- 

mng bedrog henne ieke; det var Rudolfi. Det oväntade sinneslug¬ 

net, som var tecknadt i hans öppna anletsdrag då han närmade 

sig sällskapet, ökade Leontines oro. I hans förlviflan skulle hon 

åtminstone njutit den eländiga trösten, at han delade hennes lidan¬ 

de; men äfveB denna tröst var henne beröfvad. 

»Var lugn, min Le'ontine,w hviskade han nu helt tyst i förbi¬ 

gående, och tryckte sagta hennes hand, »jag svär vid min kärlek, 

att du skall aldrig tilhöra någon annan än mig.» — Hon rigtade 

#ina stora ögon mot honom, och denna blick tolkade allt hvad det 

lidande hjertat kände. 

En kort stnnd efter Rudolfi» ankomst anlände ett par unga of¬ 

ficerare, hans kamrater vid regementet; de befunno sig händelsevis 

i trakten och kunde alltså icke neka sig nöjet al et besök på det 

vackra och Irefliga Flobylund; så försäkrade de gemensamt med 

kraftiga handslag då Krigs-Rådet på del hjertligasle välkomnade 

dem, såsom förtroliga vänner af hans hus, och anhöll som et prot 

af den gamla vänskapen, at de ändlligen måtte stanna qvar öfver 

morgondagen och hedra hans dotters bröllopsakt. De emottogo 

det vänskapliga anbudet med synnerlig tacksamhet. 

Man samlades nu omkring thebordet, Léontine serverade, och 

et glädtigt samtal hvälfde sig omkring åtkilliga ämnen, äfven gam¬ 

la pfeslhistorier. Bland annat skämt, som drraf föranleddes, på” 

stod Rudolfi sig kunna våga et vad, at ingen presl har funnits, som, 

om han et halft århundrade studerat handboken, skulle utan den 

kunna en enda gång bestrida sin tjenst alldeles rigtigt, om än viden 

aldrig så obetydlig ceremoni. Liedtsenius påstod, icke utan för¬ 

trytelse, motsatsen, då en af Rudolfis kamrater, Löjtnant Hvare'n, 

föreslog et lörsök. »Välan,» yttrade Rudolfi, »jag vågar dessa tjugo 

duk a ter,» och tömde sin börs på bordet, »jag vågar dem! — Brud¬ 

vigseln til exempel, som Kyrkoherden så mången gång förrättat, 

låt höra om den utan bundbokens biträde kan ordagrant oplasas ! 

Vågar Kyrkoherden lika mycket, så är jag säker om at återfå mi¬ 

na sköna dukalcr, och få eu tilökning uti min börs af en lika suiu- 



ma; ty, märk väl, skulle ett ord forfelas, sä Sr vadet mitt. — 

anhåller blott, at få kollationera och skall noggrant följa hvarje 

ord. Kom hit lilla Le'ontine^ gif akt på din tilkommande mans 

skicklighet; farbror Wald och ni båda,» tilläde han, nickande åt 

Sällskapet, hålla er stilla, som det egnar fridsamme åhörare!» 

Alla gingo in på förslaget, och Kyrkoherdens små tindrande 

ögon voro med en oafviklig blick rigtade på det blanka guldmyn¬ 

tet, som prydde bordet. Han började at utantil tipläsa Brudvigseln; 

Rudolfi och Leontine besvarade den vigtiga frågan med et rent och 

högljudt Ja-j och då vigseln var slutad, frågade Kyrkoherden for- 

nöjdt leende, om man kuude tilmäla honom, at hafva förlorat vadet. 

»Nej visst icke,» svarade Rudolfi med ct kraftigt handslag, se_ 

dan han tryckt en varm kyss på Leontines rosenläppar, »och ni, 

mina vänner, tilläde lian, såsom tilkallade vittnen, at Kyrkoherden 

Petrus Liedtsenius ordagrant har förrättat Brudvigseln för mig och 

Leontine, torde enhälligt förklara, at han utan tvist vunnit vadet* 

Alla ropade på en gång: »Vadet är vunnet af Kyrkoherden.» 

»Det var i sanning et putslustigt gyckel,» yttrade Krigs-Rådet 

skrattande, då Liedtsenius med upklarnad blick strök dukaterne 

af bordet. 

»Gyckel? min bästa svärfar,» svarade Rudolfi, »jag skulle i 

sanning beklaga den andelige mannen, som ägde nog fräckhet at 

föi blanda en så helig ceremoni med et gyckel, eller huru, Herr 

Kyrkoherde?» — frågade Rudolfi och närmade sig den förvånade 

Pi estroannen. 

»Jag tilstår, at jag har endast ansett alltsammans för blott et 

litet inpromtu för aftonen,» svarade Liedtsenius, undei yttersta för¬ 

lägenhet. »Skulle det vara Herr Kyrkoherdens mening,» återtog 

Rudolfi, »så var god ursäkta, at jag anhåller om samma förklaring 

vid Consistoriurn; och ni, mina vänner,» yttrade han til de båda 

officerarne, »visa mig väl den vänskapen, at betjena mig med edra 

intyg i sådant foll.» 

Krigs-Rådet sökte förgäfves, at med några invändningar tala 

til Liedtsenii försvar, Kyrkoherden eftergaf slutligen med et christ- 

iigt tålamod sina anspråk på Le'ontines hand, och man fogade så 

snart som möjligt tiden medgaf nödiga anstalter til uplösning af det 

genom tre lysningar avancerade ägtenskapet mellan Liedtsenius ock 
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L^online. Och en manad efter den sällsamma repetitionen stod 

Liedtseniui vid altaret omsluten af sin högtidsskrud för at upföra 

■amma scen på nytt och på fullt allvar; men denna gången med 

handboken t hand. 

Rudolfi och Löontine prisade gemensamt utgången af det lyck¬ 

liga vad et 

Pl. 43- 

TVhig och Tory. 

Engelska Parlamentet ntgöres af Öfver- och Underhuset; det 

förra består af Pairernes eller Lordernes Kammare, det sednare 

af valda deputerade ifrån communerna, d. v. s. ifrån Grefskapen, 

Universiteten, städerna och gamla Borgar. Trenne partier täfla i 

underhuset med hvarandra: tVhigs (coostilulionela royalisler eller 

rnoderat-liberala), Torys (aristokrater) och Radicalerne (demo- 

crater). 

Underhusets ledamöter väljas för sju år och deras antal ut- 

göres af 471 Engelsmän, 29 ifrån Wales, 53 ifrån Skottland och 

Io5 ifrån Irland. Desse deputerade delas i trenne klasser: Ridda¬ 

re (Knights) utnämnde af grefskapen och Universiteten; Medbor¬ 

gare (Citizens) utnämnde äf städerna, och Borgman (burgesses) ut¬ 

nämnde af Borg-ägare. — För at vara valbar måste man äga 600 

pund sterling i behållen inkomst. Likväl fordras endast hälften 

deraf af städernas och Borgmännens representanter; Universiteternas 

samt Lordernas äldsta söner äro alldeles icke underkastade några 

pecuniära vilkor. Valmännen måste vara 21 år gamla, vara an¬ 

tingen jordägare eller arrendatorer af ifrån 60 til 99 års arrende- 

contract och äga en hehållen ränte-inkomst af 10 pund sterling.— 

Före Parlamentets reform, i833, hade öfver 5o gamla til ruiner 

förfallna Borgar, it vi Ik o deraf kallades rotten boroughs (ruttna bor¬ 

gar), bibehållit lältighelen at sanda en eller fl*ra deputerade til 

Parlamentet, då deremot åtskilliga i nyare tider tilkomna städer, 

såsom Birmingham, Lveds, Manchester, icke hade någon repre¬ 

sentant. 

Efter denna korta öfversigt af Parlamentets sammansättning, 
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<j>fy«rgå vi lil föremålet för Planchen; lypen af en Wliig oehf 

en Tory, \ • 

jDen engelske författaren af hvilken vi lånat näilagda upsats. 

Säger: ”Jag böljar med Whigs, emedan de utgöra et särskilt slag,- 

hvaraf tnan må skynda sig at upfatta physiotromien innan det 

helt och hållet försvinner ifiån den politiska scenen, hvjlket icke 

kan dröja länge. Whig-partiets antal är, lyckligt för detsamma, 

icke allenast ganska inskränkt, men minskas dagligen. Som alla 

partier delar det sig i de gamla och nya Whigs, i de modererade 

och deciderade Whigs, och med de afdrag som man måste göra 

vid hvarje af dessa ytterligheter, förminskas partiets totala kraft. 

De gamle moderata Whigs öfvergå stundeligen til de conser vari va ; 

de deciderade Whigs blifva allt mera radienia, ocli massan kastar 

sig in i den ena eller andra syftningen genom TJniversiteferna» 

tory-upfoslran och tidelivarfvets revolutionaira tendens. 

Oaktadt partiets svaghet, är dock dess närmare beskådande 

högst interessant, i anseende til de historiska minnen som äro l'ä7 

stade dervid och de högt ansedda personer som tilhört detsamma. 

Sedan Amerikanska kriget utgjorde Whig-partiet et litet coteri, 

som nästan dagligen året igenom, fördelade sig at äta middag i 

fyra lil fem hus. Men detta coteriets på hvarannan följande le¬ 

damöter hafva varit deras tids mest utmärkta oflenlbga män; och 

rättigheten at sätt» sig på deras bär.k, har i så långliga lider öf- 

vergålt ifrån far til son, at den fick hela värdet af en ärftlig rät¬ 

tighet. Vid minnet af den stora Whigs-nristocratien* palatser, 

fästa sig onphörligen den förflutna tidens store män. Ni sätter er 

vid samma hord vid hvilket Fox hvilnde sig ifrån sina råds-om¬ 

sorger, r sällskap med sina vänner; der Jim ke utvecklade i förtio- 

iigt samtal sin lärorika vältalighet; ert skratt får genljud af de 

murar som fordom lifvades af Sheridans glada lynne: se på dessa 

porträtter som omgifva er; det är statsmännens af fordomdags. <Se 

dessa föremål af ringa värde, men som tilhöit dem och Jjevoias 

lika sorgfälligt som de dyi baraste skatter. Ni är icke allenast om- 

gifven af dessa tiflö>a vittnesbörd af deras tilvaro; men tala med 

denna gubben, och ni skall finna honom stolt öfver al berätta er, 

huru lian vid samma bord haft til granne dessa stora män; hör pä 

ltågon publicist som varit deras emb< tsbroder vid styiel eller i op¬ 

positionen; så skall han lyckönska sig at ännu i dag vara vårdaien 



.af deras piinciper och deras politiks trogna representant. — I un¬ 

derhuset finnas ännu vackra lemningar af detta parti förenade ge¬ 

nom gamla minnen, sammanliållne genom åtankan af deras hjeltar. 

Den renhårige Whig, den gamle Whig är i allmänhet gam¬ 

mal i ordets lätta bemärkelse. Han gjorde sitt inträde i Parlamen¬ 

tet vid slutet af adertonde eller början af nittonde århundradet. 

Genom mångårig opposition, har tian bevist sin tilgifvenhet för 

sitt parti och understödjandet af sitt votum; eller ställande sig 

käckt på förslaget til de successiva valen af sin Borg eller gref- 

skap. Han tror genom delta förfarande liafva gjort sig väl för- 

tjent af fäderneslandet; ocii som, efter hans tanke, patriotismen så 

väl som alla andre dygder, liafva rättighet til belöning, är lian 

högligen af den meningen, at hans långvariga upoffringar skola 

föisäkra honom äran af pairskopet och den solidare gåfvan af fi- 

nance-minisleiskapet. Mediertid är hufvud-motivet som förmår ho¬ 

nom at skyndsamt anlända ifrån landet på kallelse af sitt partis 

chef och bibringa natten at votera,*) ålrån at understöda dem 

han kallar sina vänner. Hans närvaro är en personlig Ijenst lian 

gör personliga vänner. Han är icke uteslutande sysselsatt med det 

allmänna bästa, men han känner at i sin egenskap af offentlig man,, 

är lians första skyldighet at på sin plats bibehålla sin patron, Lord 

John Russel I. 

Jag tror verkligen, för at noga bestämma den gamle Whig» 

ändamål, är det nog om man säger: han vill bistå Lord John Rus- 

sell. Jag försöker icke förneka hans böjelse för Lord Melbourne, 

han sill icke störta honom, lian håller utaf honom, han kom¬ 

mer at göra stora upoffringar at försvara honom; men lord Mel¬ 

bourne ar för ögonblicket kättare, lian liar följt med Canning, 

och har bibehållit sig vid styret tillika med Torys under det nlla 

andra Whigs slutat sig til oppositionen, år 1828. Hans whiggism 

är befläckad med detta fel, då deremot lord John Russells är reu 

och obefläckad; whig ifrån silt första inträde i Parlamentet, har 

lian aldrig förnekat namnet whig, aldrig skilt sitt öde ifrån parti¬ 

ets, för al förena sig med Torys eller Radicalerne. Han är urbil¬ 

den af en fullblods-whig. j\Tär lian talar, hör den gamle -whig på 

■ -.— r 

Sessionerna i engelska Parlamentet räcka .långt in på nätterna.' . 



honom roed spänd upmSrksanohet och ander hela sessionen 8r harn 

hanryckt öfver lord John Russells tal; han spar inga enthusiasti- 

•ka låford, antingen hans Herrlighet, hviilet stundom händer, gjort 

effect med sitt tal, eller talat illa, hvilket händer honom såsom 

alla andra dödlige, — — Nast tilgifvenheten för partiets ärftliga 

chefer, kommer i den gamle Whigs hjerta endast i fråga det lef- 

vande hatet emot allt hvad Tory heter. I England skiljer man 

ifrån personen hans politiska och sociala förhållande; Whigs om¬ 

gås med Torys; de äro beslägtade genom giftermål och andra re¬ 

lationer; men när de tala om hvarandra såsom politiska motstån¬ 

dare, gifs det ingen dålig tanke, ingen dålig gerning som de icke 

i gemen påbörda det andra partiet. — — Den gamle Whig är er» 

nitisk försvarare af Constilutionen och af alla lagliga fördelningar 

som erbjuda någon förmån.... åt "Whigs. Hans tilgifvenhet för 

Drottningen är enlhusiastisk; han tilber henne såsom nyckeln til 

den närvarande ministeriela byggnaden. — — Den gamle Whig är 

ingalunda af den tanken at ti I i n tet göra Lordernas hus, men han 

tycker at det lägger så förskräckligt många hinder i vägen för mi« 

nislrarnes projecter, at man borde besluta sig til något i den vä¬ 

gen. Men hvad? det vet han icke, det kan han icke säga. Van¬ 

ligtvis tycker han at det enda medlet til ministérens bästa, vore 

at göra nya Pairer tils taren äfven komme til honom , och sedan 

stanna der. 

Ganska få unga Whigs öfverensstämma med de gamla Whigs 

i de näst föregående punkter, eller följo deras företrädares exempel. 

Et dussin ledamöter af denna elite-corps äro i tjenst, och, oaktadt de¬ 

ras korta tjenstetid hafva de förstått at gifva sig et visst administratift 

anseende af extra skrifvore-art. Et annat dussin beslår af oförarger- 

liga gentlemen ifrån landet, äregirige advokater och skattkam¬ 

mare-ledamöter i expeclance. Et vid pass fika antal i denna ca- 

tegori äro unga Lorder och honorables, söner af ministrar och mi¬ 

nisteriela pairer, som skilja sig ganska litet ifrån de larmande va¬ 

relser af samma slag som sitta på andra sidan, ocli med hvilka de 

komma til kammarn emot klockan io til ii om natten vid vigtiga 

sessionslilfälien; andra nätter komma de aldrig. Den enda skilnad 

dem emellan och de unga Tory-Loi derne är, at de förra klappa 

händerna til det Torys ulhvissla och at de hvissla til del Torys 

klappa händerna at; ty enda ändamålet hvaiTöre vår unga adel 
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tyckes hafva fått inträde i Parlamentet, man skulle nästan kunna 

säga, hvårföre de äro til i veriden, är, at oredigt skrika och pro- 

menera omkring i förstugan och gångarne. 

Hvarken de gnmla eller unga Whigs låta på något vis hindra 

sig genom de antagna nyare bruk inom huset. De komma kl. 5 
at påhöra upmaningen til ministrarne och deras svaromål; de con- 

versera med hög röst den påföljande halftimmen, göra buller cn 

annan halftimme invid skranket, och, emot klockan half sex eller 

klockan sju gå de »in väg för al äta middag. Kammarn är be¬ 

friad ifrån dem til kl. g eller 10 på aftonen, då de åter blifva 

synliga, böra på öfverläggningarnn, om de röra ämnen af den art 

at man kan få böra hvad som afliandlas. Klockan ii bli de bul¬ 

lersamma, gruppera s.ig omkring skranket, afbryta talarne, samla 

sig bakom ordförandens länstol, skrika, skräfla , komma i häftig 

sinnesrörelse, under det några af dem maka sig in i de fredliga 

vinklar och hörn af gallerierna för at der öfverlemna sig åt — 

en ljuf sömn. — 

Här lemna vi vår Whig at taga sig en fur, helst denna årti- 

kel redan blifvit nog vidlöftig, ehuru ämnet visserligen på långt 

när icke är uttömdt. Vi komraä nu til den ncdra tekningen P* 

Planchen. 
En Tory. 

Ordet Tory är synonymt med conservntif, aristokrat. Detta 

namn, hvarmed man betecknade de röfvare som hade sitt tilhåll 

uti Irländska kärr, gafs åt Riddarne eller anhängarne af Carl I, 

hvilka försvarade Konungen, monarchien och anglikanska kyrkan, 

af de »åkallade rund-hufvuden som höllo med folket och prote¬ 

stantismen. Benämningen nf torys och whigs blef allmän omkring 

1G78 och har alltsedan bibehållit sig. 

”Den gamle tjenstcmannen — Tory är en ganska besynnerlig 

person. De sednare jo årens stormar hafva lemnat ganska få af 

detta slag i samma ställning. Det större antalet af dessa under¬ 

ordnade tjenstemän hafva blifvit utvisade ur Parlamentet, och de 

af en mera uphöjd rnng hafva blifvit försatte på indragningsstat 

eller upflyttade i Psirskammarn. Men bland de honorables som 

intaga de första oppositions-bänkarna, får man ännu se de utmärk¬ 

ta lemniiigarna af dem son» fordom voro i spetsen för allmänna 

^rendera; nästan alla persoue» med måttlig förmögenhet, och ofta 
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af ringa härkomst, hafva de lilbragt deras ungdom med en träf- 

sam underordnad tjenstebefatlning, och befinna sig ganska liknojdt 

behandlade efter någon lids förlopp, när man utesluter dem ifrån 

befordran til de högre platserna hvilka de ansågo såsom belönin¬ 

gen för deras .tjenstgöring. 

Knappast en eller annan af dessa hafva någon utmärkt talare- 

gåfva. Deras hela tid har förflutit i det enformiga coUegial-väsen- 

det, öch elmru de under denna sysselsättning icke erhållit någon 

stor grundlighet och någon vidsträckt politisk åsigt, känna de lik¬ 

väl de publika atfairerna och hvad som ti I d ra g i t sig inom staten. 

De tala sällan, och när det händer, är det med sundt omdöme, med 

sakkännedom, men utan knall-effekter. 

Det hörer til modet at skämta öfver dessa representanter ur 

bureaucratiens skola; men dessa personer voro nyttiga menniskor 

bland deras samtida, och mnn kan icke annat än respectera dera 

ännu, ehuru tildragelserna i vår tid hafva kastat dem in i en ny 

.generation. En embetsman i administrativ väg uptäckte hos dem 

ofta egenskaper, hvilka voro önskansvärda at våra nuvarande 

statsmän finna brgåfvade dermed. 

Kommer sedan i ordningen den gamle Esquire-tory, represen¬ 

tanten från sitt grefskap i den goda liden, då grefskapens depute¬ 

rade voro utmärkte man. Då för tiden voro grefskapen verkliga 

grefskap, och vår vän, i sina stöflar med bruna kragar, segrade vid 

valen öfver sin rnedtaflare efter fjorton dagars valförrättning, som 

han ensamt bekostat. Som det icke var lätt at finna en candidat 

j stånd at segra i en dylik kamp, behöll vår vän et visst oberoen¬ 

de, och voterade i allmänhet efter bästa förstånd. Til större de¬ 

len understödde han Tory-ministeren, men icke alltid. Han vote¬ 

rade kraftigt emot förmögen,hets-afgiiten och salt-skatten, och det 

hände honom til och med at understödja Hume *) i sina hushåll- 

nings-förslager. Men nu för tiden, då oberoendet har försvunnit 

tillika med många andra orimliga fördomar, voterar Sir Thomas 

i alla omständigheter med Sir Robert Peel **). Om lian icke gjor¬ 

de det, skulle han icke hafva någon slags rygtbarhet, och denna 

*) En af Railikalerne. 

"*) En af tory-partiets .hufvudiuän. 
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qfarerlygehc är långt ifrån al göra honom lyckligare än förlusten 

af vigtighrlen han ägde såsom oberoende representant. 

, Bredevid honom sitter en gammal gentleman, kladd med en 

studerad omsorg oeh renlighet, en lika stilla och märkvärdig re¬ 

presentant af tory-klassen. Det är typen af den gamle Tory, som 

Wifvit rik genom handeln, en stam hvars torysm och vigt i g— 

Iiet daterar sig ifrån Pilts tider och hvars blomstrande dagar voro 

krigstidens. Det var vissei ligen en tid då de rika bankirerna icke 

ansågos värdige at få inträde på Almacks-balerna *); denna grann- 

kagenhet har försvunnit; men vår gamla falbror har bibehållit alla 

minnen af fordomdags, hvilket hans högdragna hölhghet nogsamt 

bevisar. Han tior sig på intet vis vara hedrad af den upmärksam- 

het som hans partis högtlörnäma herrar visa honom; hans namn 

är lika så väl kändt inom staden som i deras egna grefskap. 

Liksom grefskapens Tory-representanter äio i nedstigande, öro 

del äfven de mercantila: han påminner sig den tiden då Pitt och 

lord Liverpool brukade at alltid rådfråga honom först innan de 

togo något afgörande beslut af vigt i flnancerna. Nu för tiden råd¬ 

frågas han af ingen och Iran utgör blott enheten i en Corporation af 

öfver trehundra individer. Han är stadigt Tory, och, ehuru fallen 

för at knota, fast han är skäligen nedsatt, har han icke förlorat nå¬ 

got al sin kraft fullhet; ty hvaije gång han tänker på de bedröfli- 

ga förändringar som ägt rum, känner han en uplågande harm emot 

de fördömda whigs och radicaler» orsaken til allt ondt. 

Näst i ordningen följa de gamle Torys nf alla stånd: den gam¬ 

le Tory-advocaleii, som nästan alltid nblåtl från några vidare par¬ 

lamentariska framgångar; — de gamla tor y-militairer, som inbilla 

sig at kriget kommer at uphöra och är färdigt at åter genast ut¬ 

bryta; dessa svärja vid Lord Wellington, och tro at det enda möj¬ 

liga för nationens bästa är et bra krig. — Den gamle Tory-Ami- 

ralen tror det vara sin skyldighet at understödja debatterna om 

marinens budget, at yttra några ord i öfverlygande lon: at allt 

slår illa til med flottan och al henne fattas allting. — Aledlei tid aro 

de gamla Torys aktningsvärda och i umgänget angenäma menni- 

skor, och när de öfverallt visa sig litgna och väl upfostrade, kan 

man anföra dem som exempel för den upväxande ungdomen af 

') Et ugtn aristokratiskt-förnämt sällskap. 
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alla partier. Samma förhållande äger icke rum med de moderna 

Torjs. De äro sammansatta af unge män ur alla stånd; iro häfti¬ 

ga och larmande och tro at de genom sitt volum afgöra statens 

öde; de lefva endast for voteringarna och äro oftast okunnige om 

b vad som förehafves. —*> 

Vi sluta här denna nog långa artikel, och hvad de radiealn 

angår, äro de icke föremål för planchen. 

Ordet til Logogrifen i föregående N:r är: Slarf, bvaraf fås: 

tarf, tlafj arf, fal, far, as, laf, sal, Alf, af, sarf, fras, al, 

Lars (Herr Lars), saf, ras, fals. Lar. 

Pl. 44* 

Mode-Costymer för Damer. 

Fig. t. Äjfössa af spetsar garnerad med röda taflsband; en fram¬ 

ti! öppen rock af broderadl Indiskt muslin; underklädning 

af gult glaseradt taft; bruna kängor. 

Fig. a. Hatt af mörkt grisdelint sammet, orangegula blomnaor och 

band; gulrandig kIädning; svart sidensars-kappa kallad 

Crispine, med ljusblått stickadt foder, garnerad med snör- 

inakare-aibete ocb nederst försedd med en bred volang. 

(Vi göra våra läsarinnor upmärksamma på denna sednare 

nyhet af volang på kappor); hvita handskar, grisdelina 

kängor. 

Fig. 3 & 4 sedd från tvenne sidor. Batt hår prydl med guldper- 

lor, en guldnål och hängande guldtofsar. 

Fig. 5. Ljusblå sidenhatt garnerad med hvit mellan.spets och en 

långt hängande plym samt blåa band. 

Fig. 6. Hvit brocherad sidenhatt prydd med blommor och band. 

18*3. 
Tryckt bos CdSi Dsimist, B. W. O. 
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N:o XII. 

MAGASIN 
for 

jkonst, fiyijttn oclj fotter. 

b. Abd-el-Kaders Ordens-decoration. 

Den Skönas Porträtt. 

En enthusinstiskt kär gjorde en gång följande målning af sin til- 

bedda Skönas ulseende: Hon har en clftnbenspanna der kärleks¬ 

guden thronar; hennes ögon hafva Saphirens glans hvars strålar 

sätta hjcrtan i brand./ hennes hår och ögonbryn ero af det svar_ 

tastc ebenliolz, hennes kinder öro blommande rosory hennes korall¬ 

läppar omgifva en perlrad och hennes hal» är Svanens. 

Grandville som alltid tipfattar det löjliga eller öfverdriften 

som gerra blir löjlig, stundom platt, tog mannen på ordet och 

gjorde demf ofvanstående fiuntimmers-porlrätt, som bokstafligen 

är sannt, men i sin helhet dock blir en carrikatur, som skulle 

bli ännu mer framstående såsom sådan, om man försökte återgif- 

va det i en målning med dess natmlign färger; mellertid låg det 

en verklig svårighet uti at föreställa bilden efter bokstafven ge¬ 

nom några penn-drag , och likafullt åt det hela gifva et menskligt 

och behagligt utseende, hvilket onekligen i hög grad lyckats för 

den genialiske teknaren. Man skulle nästan tro at Grandville 

med alta dessa itända hjertan och de flygande pilarna, känt den 

gamla Svenska sången: 

Tjugonde Årgången. 
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När do pilai* som hon sunder. 

Göra Hjeltcn til cn trät. 

Om hon eld på hjertan tänder. 

Har hon nyttjat dagen väl. 

Horatius liar sagt: »Skaldekonsten är såsom målare-konsten.* 

(Ut pictura poesis.) Dessa ord ryckta ur sitt sammanhang med 

den strof hvartil de höra , hafva ofta blifvit på et förvändt sätt 

använda i deras rätta mening. Om begge hafva et gemensamt 

syftemål, skilja de sig betydligen åt uti medlen eller föimågan, 

så at det ofta är omöjligt at återgifva den ena genom den andra, 

til och med i deras mest fullkomliga alster. — Det är mediertid 

sannt, at man stundom träffar hos skalderna tvungna och öfver- 

drifna bilder och poetiska målningar, och ofvanstående porträtt 

tycks vara egnadt at ådagalägga, huru missbruket deraf kan leda 

til osmaklighet eller platthet. 

Vi skola försöka at genom några exempel ur våra större Skal¬ 

ders arbeten, til någon del bevisa, at de stundom i sina poetiska 

målningar, varit stora fritänkare eller fritalare: 

Din barm lik källans silfverbölja 

Tyst gungad af cn vestanvind, 

Der tusen kärlekar sig dölja 

Och rosen, purprande din kind; 

Och dessa tänders snö 

Och denna muns coraller- 

Kellgren. 

Och mellan läppar af korall 

Förråd en dubbel rad af alabaster-tänder. 

Leopold. 

--— — men hoppets skuggor 

1 lätta silj ver skir med band af rosor; 

Och glädjens lifligare ljusa luimnar 

I Himlens stjernbeströdda azurskrudar 

Kringflägtadc hans själ- 

Kellgren. 

Ömheten som ler med hnlfva tårar. 

Kellgren. 

Kasta sig up för klippans höjder. 

Kellgren. 
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Re'n vintern strödt sia drifva i hans lockar. 
Kellgren. 

Hennes gång på luften flyter 

Lik cn jagad sommarsky. 
Kellgren. 

Del gifves äfven andra epitheter som blifvil conventionela och 

vunnit liksom burskap hos skalder och i h vardagstalet, hvilka ge¬ 

nom sin dubbel-mening eller hårdragenhet förfela intrycket och 

lemna rum åt sarcasmen, såsom: ”hennes öppna panna; Iiennes 

rena ansigle.” Vi vilja icke utsträcka detla yttrande til mera vå¬ 

gade uttryck såsom: En rosenhål; silkesvingar,• ikc. <Scc. &c. 

Abd-cl-Kaders Ordens-decoration. 

Abd-el-Kader, denne stridslystne Arab, den Fransmännen så 

ofta anselt alldeles besegrad och hans välde tilintetgjordt, visar 

sig ännu alltid i fält och gör ströftåg til förfång för Fransmännen 

och de Arab-stammar som ingått förbund med dem. Han har 

efter Europeiska magters mönster organiserat en stående krigshär, 

hvar vid dels fångar, dels rymmare ifrån den utländska legionen 

varit honom behjelplige. 

Abd-el-Kader är en man som följer med sitt tidehvarf och 

icke vill bli efter i det magtpåliggande ordensväsendet, hvarföre 

han tedan efter utbrytandet af fiendtligheterne mellan honom och 

Fransmännen, i November i83g, instiftat en ordens-decoration 

ibland sina trupper; denna består af en silfver-hand } som bäres i 

pannan på turbanen der den är fästad vid kamelgarns-snöret. Den¬ 

na decoration har trenne grader : första graden, en band med fem 

fingrat ; andra graden, en hand med sex fingrar samt tredje och 

högsta graden, en hand med sju fingrar. Intet slags pecuniär för¬ 

mån åtföljer denna decoration, men åt dem som erhålla den 

medförer den, ibland ardra privilegier, det at hejda rättvisans 

svärd, när den decorerade fäller fölbön för den brottslige och vill 

befria honom. — Af denna decoration hafvo endast ganska fa 

blifvit utdelade. 

I sammanhang härmed torde vi äfven få nämna, at sedan 

t83g äfven et annat distinctions-tecken blifvit stifladt of Abd-el- 

Kader, beslående af en liten, lindrigt krökt sabel af silfver af 



2- Svensk tums längd. Vid sabelfästct eller handlaget är sigilf- 

formigt graveradt namnet Mahi-Eddin, Abd-el-Kaders far;‘ på 

klingan äro med ringa skicklighet inskurna flera arabiska ord, som 

betyda: Den Lan ej bli sårad som har förtröstan til Gud. Man 

har funnit detta decoralions-terken på en Arabisk hufvud-anföra- 

re som stupade nära Blidah d. 3i Dec. i83g. 

QvinnfoTk ifrån Mola och Castellone, i när¬ 

heten af Gaéta, i Konungariket Neapel. 

Under denna vackra himmel och et behagligt klimat känna frun¬ 

timren icke modets nyckfullhet. De hafva ct eget sätt at fläta 

och ordna deras hår, som icke är detsamma som n andra åtskil- 

liga stälten i Italien, men som dem emellan är oombytligt. Orr» 

söndagen i solupgångeu, och innan timmen til första messan in¬ 

faller, ser man grupper af ungt qvinnfolk, utanför porten af de¬ 

ras boningehus, sysselsatta med ordnandet af deras hårklädsel i 

enlighet med det häfdvu. na bruket. Den resande som vid denna 

tiden far genom en by, beundrar denna ungdom, som behagsju¬ 

kan satt så bittida i rörelse: man förundras icke öfver hans ny¬ 

fikenhet, utan belönar snarare hans beundran genom et vänligt 

småleende. 

Af allt slags egenhet i hårklädsel uti Italien, utmärker sig sär¬ 

skilt det sätt som frumtimten ifrån Mola och Castellone til/egnat 

sig. För at öka tjockleken nf deras hårflätor, gömma de i dem 

en cordon upsteppad med blår af skälig tjocklek; dessutom in¬ 

viras i flätorna band, hvilka antingen genom sättet, färgen eller 

rikhelm skilja de ogifta flickorna ifrån de gifta qvinnorno. De 

förra göra en tredubbel fiätrad med band of lifliga ocb om - 

vexlande färger; de sednore göra blott en tvådubbe! flätrad med 

band af mera ärbara färger, men med iväfdt guld och silfver; de 

kalla den galani. För al nu up- ocli i ordninghålla denna flät- 

byggnad, betjeua flickorna sig af tvenue långa silfvernålar hvilkas 
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knapp i allmänhet utgöres af en örn med tvenne krönta hufvuden: 

dessa nålar, hvilka för Öfrigt. äro lika med dem man funnit bland 

ruinerna i Pompeji, kallas spadette (liten värja). En lärd Neapo- 

litanare har troll sig finna uti dem en sinnebild: de äro försvars¬ 

vapen, liksom den lilla dolkeo, '»vilken, som man påstår, de Span¬ 

ska damerna hyl tja. De gifta ersätta dessä tvenne nålar genom et 

slags hal fm" ne, »om, smal på midleln, utvidgar dg i bredden och 

lilla;- vid andarne i en kröLning; den kollas spadetta sana .• vår 

lärde IVeapolitanare ser älven häri en sinnebild: de begge metall- 

remsornas förening hänlyder på den fredliga föreningen genom gif¬ 

termålet: om tiläveniyrs bruket deraf kommer ifrån antiken, skul¬ 

le man jemväl i denna lialfmånes skapnad finna en häntydning på 

Lucina. *) Sjeifva flätorna fästas invid håret genom en mängd 

skäligen gi ofva silfvernålar, bland hvilka man urskiljer en, h vars 

knapp förestäher en liten tupp som håller en korall-qvist i näb¬ 

ben. Vid åtskilliga ställen, och isynnerhet i bakhåret, ser man of¬ 

ta små korall-händer med uplyftadt pekfinger: dessa äro, som man 

vet, talismaiier emot la jetta tura (onda ögon), en vidskepelse 

som ännu är til på landsbygden, och den tnan stundom äfven träf¬ 

far ibland de uplysta klasserna. 

På högtidsdagar och vit! processioner, när alla dessa unga 

qvinnor äro samlade och klädda i sina bästa högtidsskrudar, lem- 

na de en anblick som förvånar och behagar. De nyttja slöjor af 

silke, bomull eller ylle; men om de med dem betäckie hnfvudet, 

hvortill gagnade hela deras konslmässiga hårklädsel; det vore en 

fruktlös möda; derföre låtr de också stundligen slöjan falla vårds¬ 

löst ned på axlarna. Deras klädnrngar äro af siden antingen slätt 

eller med iviifda guld- och silfver- blommor, h vartil de nyttja et 

lil af sammet kanladt med guldgalonet- som betäcka sömmarna pä 

ryggen. Deras örhängen bestå of stora perlor som kallas navette^ 

i allmänhet äro de båtformiga. Deras fingrar äro fulla med rin¬ 

gar, med undanlag af flickorna som icke äro förlofvade. För öf- 

tigt nyttja de äfven grofva guldkedjor, i hvilka de äldre qvinnor- 

na hänga guld-dubloner. Kär man nu lil denna kiädedrägt tänker 

*) Ömsom iir det Diana, ömsom Juno; men i allmänhet var det en 

Gadiuna som vakade öfver bnrnsängsqvinnor och barnens födelse. 
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sig en vacker och väl proportionerad växt, en fin och behaglig 

carnation, snarare h vi t och lindrigt stötande i rödt än i brunt, 

man skulle kunna säga aristokratisk, emedan qvinnorna ifrån Mola 

och Castellone icke arbeta ute på fältet, så fattar man lätt, at en 

artist sällan lemnar dessa trakter, utan någon tekning i sitt albura 

och utan angenäma minnen. 

Månskens-promenaden på Djurgården. 

På en skön, en klar Augusti-qväll 

unga Robert i sitt tysta tjäll, 

ensam satt och trodde 

at der lugnet bodde 

borde tnenskan alltid vara säll. 

Med en tanke högt från jorden skild, 

blickande til månens bulda bild, 

som mot flodens yta 

log, at bölja byta 

i en Ethcr-tafla skön och mild. 

Aftonluften ren och härlig var, 

skördemannen hem sin lie bar, 

dufvan öm och trogen 

til sitt hem i skogen 

et förråd för nästa morgon bar. 

När åt fantasiens gudaverld 

Hje rtats fullhct offrade sin gärd, 

låset sagta rördes, 

svärmarns tjusning stördes, 

blcf i lifvets vissna bäckar snärd. 

Robert missnöjd fönstret slog igen. 

»Kom och aftonvindens (läglar känn, 

»lemna rum och ruta 

»at naturen njuta!» 

MäJde en förtrolig barndomsvän. 
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Snart do hasta båda arm f arin 

Med en känsla paradisiskt varm. 

Härligt njöto qvällen 

under himlapellen, 

öfver hopens medvetslösa larm. 

Månne lilla skalken någon stund 

varit skild från Paphos täcka lund ? 

Nej ! jag icke troret; 

säkert under floret 

leker han kring flickans rosenmun. 

Uppå flodens klara silfvervåg 

liten julle nära stranden låg. 

Skatten lutan rörde , 

Robert sångmön hörde 

och vid månens sken en ängel såg. 

i 

Än hon några slag då lutan elog, 

ljudet långsamt uti rymden dog. — 

Robert invid stranden 

räckte sångmön handen, 

lilla skalken följde dem och log. 

Tron J kanske, at han sedan flytt 

blott han flickans hår med myrthen prydt? 

Nej; vid hennes blickar 

än han vänligt nickar. 

Fast han lågan der i värma bytt. 

I en ängels öga huru mild, 

speglar sig hans gudasköna bild, 

när han: pappa, mamma 

lär den lilla stamma, 

aldrig uiera är han yr och vild. 

Om J tviflen, ack! besök dem då: 

se när Robert fainnar dessa två 

hur han vingen sänker, 

blickar up och tänker: 

At ur deras hydda nldrig gå. 

Af Författarinnan til Adat Dotter. 



Simon Båt. 

Efter Roger Bontemps af Béranger. 

„ f f . . c „ 

Mig lyster sjunga vid min cittra, 

Orn Simon Båt, lians art och skick. 

At bli cn motbild af de bittra 

I våra dar han lifvet fick. 

Förnöjsamt lefva, aldrig blanka. 

Förakta klander, veklig gråt; 

Hej lustigt! detta sätt att tänka 

Behagar tjocka Simon Båt. 

. sbliii /: : ’i V‘, 

Den hatt han bär och flitigt ansar. 

Var länge buren af hans far 

Med alltid friska myrtenkransar 

Föryngrad alla högtidsdar. 

E11 kainlotts kappa, skäligt sliten, 

Som tjugo år följt honom åt; — 

Hej lustigt! heder åt habiten! 

Så grann var tjocka Simon Båt. 

J)7li :rn:i Xht t‘ i.;li 

Uti lians boning, bland de sinärre. 

En tältsäng stod, cn stol af sälj; 

Et krus som ifylls nf vår Herre, 

En flöjt, en kortlek, en butelj. 

Porträttet af en älskarinna, 
inutj L. 

Et kassaskrin med — ej en plat. 
ji iiii .1 >. y,.i r .1. . j * : 

Hej lustigt! Skatterna försvinna! 

Så rik var tjocka Simon Båt. 

•bfi r <1)0 17 liJid iii :; :orj g; $1, 

Han kunde narra folk at skratta. 

Och göra korthus åt de små. 

Förtälja sagor, högst besatta. 

Med lialfhögt löje då och då, 

Berätta oprans r.Ua stycken. 

Hvar ny, hvar gammal anekdot. 

Hej lustigt! sägen kvad J tyckens 

Så qvick var tjocka Simon Båt. 
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Ej någon qväll han glömde säga: 

O Gud! på dig förtröstar jag. 

Gif at min sena höst må äga 

Ännu af våren sitt bekag. 

Om jag har prydt min vishetslära 

Med glädjens blommor — mig förlåt; 

Gladt hjerta! är din fröjd, din ära: 

Så bad den fromme Simon Båt. 

Ni fattige, i afund frätte, 

Ni som ert hus på sanden byggt. 

Ni rike dårar, aldrig mätte. 

Ni höge, med Ikarisk flygt. 

Oeh du, hvars spända båge brister, 

Vid hopens hurraskri deråt - 

Hej lustigt! Ta’n til er Magister 

Den goda mannen Simon Båt. 

Remmer. 

Pl. 47. 

Jordbruks-Golonien i Mettray. 

Departementet Indre-et-Loire i Frankrike. 

På en tid då så mycket talas och rådgöres om passande cor- 

rections-anstalter, tvångs- och frivilliga arbetshus, torde det vara 

interessant, at närmare lära känna en corrections-anstalt för felag- 

tiga barn, hvilken sedan 1840 blifvit inrättad i Mettray, och redan 

tycks medföra de lyckligaste resultat. 

I Frankrike hade redan flera, visserligen til en del lyckade 

försök blifvit gjorda at skilja barn, som gjort sig skyldiga til för¬ 

brytelser, stundom til brott, ifrån andra fullvuxna fångar och raiss- 

dådare; at instänga barnen i egna fängelséo, moraliskt förbättra 

dem samt lära dem något haudtverk. Men allt detta utgjorde 

dock endast en ofullständig modification. Det var icke et fängelse 

som lagstiftaren ville öppna åt barnen för at försona förbrytelser 
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begångna utan eftertanke eller urskilning, det var en skola, icke 

et häkte. At hålla barn fängslade i många år emellan murar och 

under galler, vid hviika vanäran är fästad; vänja dem vid stilla¬ 

sittande arbeten, hvilkas nytta barnet, i anseende til sin isolering, 

icke fattar eller begriper; beröfva det naturens vackra skådespel, 

så helsosam och så uplifvande; beröfva det den fria utvecklingen 

af sina physiska krafter — — är det icke at uphålla eller under¬ 

trycka utvecklingen så väl af själens som kroppens förmögenheter? 

— Är det icke at aga med en utomordentlig hårdkel, icke allenast 

för det närvarande utan jemväl för en fiamtid, förbrytelser dem 

man föi klarat vara begångna af oförstånd eller utan urskilning? 

Antagom äfven at en social-förbättring derigenern åstadkommes, 

hvad kan man deraf såsom minst menligt förutse efter en sådan 

ömklig barndom, om icke en enerverad ynglinga-ålder, tvinsot, 

en oerfaren manbarhet som blvaes för det förflutna, belastadt med 

mörka och nesliga minnen. 

Alla dessa olägenheter som motverka et högre ändamål har 

man sökt förekomma genom ofvannämnde inrättning, hvnrvid man 

til och med sorgfälligt undvikit benämningen tvångs- eller eorrec- 

tons-anstalt, utan kallat den Colonie A^ricole3 Jordbruks-Coloni. 

Jordbiuks-Colonien r Mettray är det fullkomligaste och mest 

rationela bevis, som hittils blifvit verkstaldl i Frankrike för at 

realisera lagens åstundan; och, likasom nästan alla stiftelser al dy¬ 

lik art under inflytandet af en uphhöjd välgörenhetskänsla, är den 

icke et foster af regeringen, vid alla tilfällen mera skicklig at con- 

servera och utreda, än at upfinna ocb skapa; men den är et verk 

af tilgifna och dristiga medborgare, som icke låtit afskräcka sig 

genom sednare tiders motverkan af associations-andan tif välgören¬ 

hetens befrämjande. Stiftarne äro Vicomte Bretigeres de Courtcilles 

och Herr M. de Metz, hedersledamot of la Cour royale de Paris. 

År i838 gjordes början med anläggningen; i83g voro en del af 

byggnaderna färdiga och i Januaii i84o emottogos de lörsta colo- 

nister, g tif antalet, hviika voro barn ifrån central-fängelset i Fon- 

tevrault, med flit utsökta af dem som hade namn om sig at V8ia 

de ostyrigaste. För det närvonde (1842) upgår antalet til två hun¬ 

dra, men kommer at ökas til tre hundra. 

Ordningen och regelmässigheten af byggnadernas yttre föi be- 

ireda fullkomligen det intryck man erfar vid granskningen af dess 
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inre: nya boningsbus, aflägset belägna i midten af en vacber lands¬ 

bygd, omgifna af fruktbärande fält under en ren himmel. Dessa 

boningsbus äro enkla trähus täckta med torf i en viss symmetrisk 

ordning med en vacker kyrka vid ena ändan. Barnen äro förde¬ 

lade i familjer som bestå af 4o hvardera och bebo ett hus. Hvarje 

familj har sin lärare til chef under hvilken lyda tvenne underlä¬ 

rare fcontre.maltresJ. Tvenne colonister, under benämning af 

äldre bröder_, deltaga med de trenne förstnämnda uti ledningen 

och upsigten inom familjen. Arbetsamhet är coloniens förnämsta 

lagbud. Klockan 4 om morgonen, vid alla årstider, är colonien 

på fotterna. Alla barn sysselsättas med åkerbruket och olika hand- 

teringar, såsom : skomakeri, skrädderi, sadeimakeri, grofsmide, snic¬ 

keri, vagnmakeri, halmflätning, silkesodling och hussysslor. Man 

har härmed isynnerhet afsett at dana dem til nyttiga medlemmar 

på landsbygden, för at hålla dem aflägsna från städerna, samlings¬ 

punkten för alla förförelser. Barnen äro enkelt klädda, man kun¬ 

de nästan säga, nog tarfliga; men snyggheten har aldrig utseende 

af fattigdom: jacka och pantalonger af groft tyg, men ledig och 

rymlig, samt barbenta med et slags träskor. Deras föda är sund 

och til räck lig. Sofrummen och matsalarne äro ordnade som om 

bord på et fartyg; colonisterne ligga i hängmattor som uphängas 

om aftonen; matborden äro fästade med krokar i taket, och nedsläp- 

pas måltidsstunderna; efter en half timmes förlopp är matsalen 

åter fri och ledig til hvilket annat behof som helst. Undervis¬ 

ningen är hel och hållen clementarisk. Man bar lyckats förena 

förmånerna af den generela undervisningen med den enskilta, idet 

skolan inom hvarje rnm ledes af chefen och underlärarne. Sån¬ 

gen veikställes gemensamt och texten innehåiler endast ultrvck 

och upinaning til Gudsfrugtan, ånger, vänskap och fosterlands¬ 

kärlek. 

Straffen bestå i utstrykning af barnets namn på hederstaflan, 

hemmablifvande de dagar de andra hafva skol-lof, hårdt bröd, 

den ljusa cellen der man får arbeta och den mörka cellen, och 

slutligen återförvisning til det fängelse hvarifrån de kommit, detta 

sednare straff är det för hvilket de bära mesta frugtan. Straffens 

användande verkställes efter en allmänt antagen regel, som man 

kan tilstyrka til efterföljd vid alla upfostrings-anstalter. Aldrig 

pålägges något straff i de första ögonblicken då barnet felat eller 
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förgålt sig. Uoderlärarne äro anbefallde, at, om de hafva orsak 

beklaga sig öfver någon colonist, skicka honom til hör-salen; der- 

efter underrättas Directörerne om händelsen. Under denna mel¬ 

lantid har den felaglige fått sansa sig och insett sitt fel, underlä¬ 

raren har lugnat sig och straiFet verkställes med verklig sakkänne¬ 

dom och kallblodighet. — Belöningar för barnen bestå uti böcker 

eller handtverkstyg, hvarigenom man vänjer dem vid äganderätten 

och at hafva aktning for densamma hos andra. 

Som man lätt kan fatta, äro nästan alla religionsbegrepp 

utplånade hos de ung3 barnen när de komma ur fängelserna. 

Dii ectörerne spara ingen möda at åter upväcka dem och deras 

samveten; men det lyckas dem isynnerhet at hos dem upväcka och 

underhålla en religiös känsla för heder och ära. Det är här¬ 

igenom man hos dem säkrast vinner at inplanta nit för ar¬ 

bete, vara redliga, tilgifna, göra försakelser och älska sitt foster¬ 

land. Berättelser om stora mäns bedrifter och hjeltedater upväc- 

ker deras enthousiasm och de röras deraf til tårar. Frie at kunna 

rymma, men öfvertygade at en jymning vore en låg gerning, fal¬ 

ler det dem icke en gång i tanken. Blott ett enda exempel har 

gifvits af tjufnad och hela colonien har funnit sig stött och förar¬ 

gad deröfver. Dessa stackars barn sätta på visst sätt sin heder 

deruti al icke stjäla, när de tvifvelsutan förut icke känt hvarföre 

tjufand är så lastbar. — Frukten, som faller ifrån träden i träd¬ 

gården, vidröres icke af dem. 

Den resande ser här med nöje huru, vid ljudet af en klarin, 

förstufvu-dörrarne öppnas och en hop barn utkomma med ord¬ 

ning och utan buller; de äro fördelta i sraå flockar med hvar sin 

anförare, äfvensom de et barn; alla bära på sina axlar verktyg 

eller åkerredskap af mångfaldigt slag. Dessa flockar gå i takt och 

skiljas åt olika håll: en af dem går nära förbi den resande, och de 

helsa honom på militäriskt vis. Det är et nöje at se deras anstän¬ 

dighet, disciplin och deras verksamma, tilfredsställda och förnöjda 

utseende. 

Logogrif. 

Mitt hela eker på mångahanda sätt 

Och händer menekan ganska lätt. 



MM. 
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Men är på intet vilkor rätt 

Som lagena bud väl ger osa at besinna] 

Och säkert hvar och en lär finna. 

Ja, ingen finns som utan del dcri 

Kan taga sig fullkomligt fri. 

Mitt hela ser man blott fem fotter äga. 

Men dessa många saker säga: 

Hvad man i hvarje månad ser 

Så blänkande i nattlig sphér; 

En sumpig jord aom ej är bra at råka 

För dem aom gå och dem som åka; 

Hvad skräddarn lärt och utaf detta skäl 

Bör knnna göra fint och väl; 

En verkan aom af snus man ej kan dölja 

Plär oftast oförtöfvadt följa; 

En fågel som vid vattneta stränder drifa 

Ocb gerna uti vassen trifs ; 

Namn aom en fransk och vitter fru skall bära 

Til mycken rygtliarhet och ära; 

Hvad man som ung och glad plär öfva mest 

Och gör behagligast och bäst; 

Hvad korp och kråka söka helst och bruka 

At ined den största glupskhet sluka ; 

Ilvad späda djur och plantor måste ha 

För at i längden irifvas bra; 

Hvad hon plär hvila på knäböjda bruden 

Så tjusande i rika skruden; 

En son af Jacob och af Bilha, om hvars lott 

1 skriften nämnea föga blott. 

€1) 

Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

Fig. i. o vart sammetshatt prydd med blommor och svarta spet¬ 

sar; chamois-gul sidepsars-kappa med palerinjkrtfge och 



190 

krage och garnerad framti! med svart sammet; blå kläd— 

ning af siden; gula handskar, svaita skor. 

Fig. 2. En ung herres morgon-costym. Röd grekisk mössa, (äfven 

under allmän benämning Rök-mössa); en vid blå turkisk 

kattan, fodrad med gult och garnerad med gula bårder, 

ihophållen med en blå dubbel cordon med långt hängande 

och tofsar; rutiga pantalonger och röda turkiska parupu- 

cher; en turkisk tobakspipa med långt skaft och bredt 

bernstens munstycke. — (Alla commentarier öfver sättet 

at så der på morgonstunden utspöka sig på gi ekiskt-tur- 

kiskt vis och om dagen på Europeiskt antaget bruk för¬ 

svinna, och göras til intet genom magtspråket — — — 

det Hr på modet. 

Fig. 3 & 4- Bart hår med guld-kam, prydd med törnros-guiilan¬ 

der och yfvigt hängande lockar. Sedd från tvenne sidor^ 

Fig. 5. Bart hår med en half-mössa, prydd med en guii lande och 

med b ar bes. 

ASTMÄ1L A A. 

Denna Mdnads-skrift kommer äfven at utgifvas nästkom¬ 

mande år 1844 under samma förbindelser och villkor som cle 

föregående åren. Tolf ark text med 48 Plancher, hvar af 

minst 16 illuminerade Mode-Costymer och andra ämnen. I 

Stockholm premunereras på de flesta Boklådor och i Landsor¬ 

ten på iläill Post-Contor. Mindre än på hälft år emottages 

icke någon prenumeration. 

I anseende til upkommet missförstånd och til förekomman¬ 

de af all collision, göra vi våra läsare upmärksamma derpå, 

at denna Tidskrift icke hör förvexlas med den först i år utkom¬ 

na Stockholms Mode-Jurnal, Iwilken har en helt annan Redac- 

tion och endast lemnar 12 Mode-Costymer om året. 
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Innehall aj Tjugonde Ar gången. 

1« James Thonison • • ■ • « . ■. .....•» 

Orlcanska Jungfruns farväl til sin hembygd. 

2. Skogs-Fasanen (Menura magnifica).. . 

Buketten. (Slut fr, Dec, månad 1842.) 

3. Hjerter Kung och Hjerter Dame . ....... 

Missförstådt Religionsbegrepp. -- Logogrif. •- Charad. 

4. Mode-Costymer for Damer .. 

5. Hertig Philibert Emanuels af Savoyen Staty .... 

Adas Dotter. 

6. En carrikatur mot slutet af adertonde århundradet 

Missförstådt Religions-begrepp (slut) 

7. Bondflickor uti La Bretagne. 

Logogrif. — Charad. 

8. Mode-Costymer för Dainer och Herrar. 

9. Rouget de L IsIe .. • 

Vallvisa; med musik-bilaga. 

10. Thishe lyssnande vid muren på sin älskares ord . . 

11. Om Orientaliska Målningssättet. 

Några exempel af Stenstyl. — Logogrif. — Charad. 

12. Mode-Costymer för Damer.. . 

13. Tilställning och vedergällning. 

Egoisten. 

14. Redskap i Landthushållningen.. 

15. Om Orientaliska Målningssättet (slut). 

Logogrif. — Charad. 

16. Mode-Costymer för Damer och Herrar. 

17. Våren och Sommaren. 

18. Schweiziska National-drägter . .. 

Olika åsigt. — Öfverraskningen. 

19. Engelska Karrikaturcr 

Logogrif. 

20. Mode-Costymer för Damer.. 

21. Clara Novello .. 

Det misslyckade fisket. 

22. Phrenologiens grundprinciper och deras unvändbarhet 

23. Brefvexling mellan en Svala och en Siska .... 

Logogrif. — Charad. 

24. Mode-Costymer för Damer och Herrar.. 

25. Den Kongliga Familjc-Mcdaljen. 

Holje. 1 September 1842. 

sid. 1. 

* 4. 

« 8. 

» 16. 

» 17. 

» 23. 

» 29. 

» 32. 

» 33. 

» 38. 

» 40. 

» 48. 

» 49. 

» 54. 

» 59. 

>* 64. 

- 65. 

» 67. 

» 75. 

» 80. 

» 81. 

» 83. 

* 88. 

- 96. 

» 97. 



Pl. 26. Den flygande Ångvagncn sid. 99. 

Phrenologiens grundprinciper (slut). — Johan Eric 

Remmer. — Brefvexling mellan en Svala och en 

Siska (slut). 

— 27. Moderna Möbler .. » m, 

— 28. Mode-Costymer för Damer . ... 112. 

— 29. Hertigen af Sussex.. 113. 

— 30. Olika utsigter.» 115. 

En timme på Gästgifvaregården i Grenna. 

— 31. Tassos boningsställe i Sorrento . ,.. 122. 

Logogrif. — Charad. 

— 32. Mode-Costymer för Damer och Herrar » 128. 

— 33. Sir Maro Isambert Brunei.. . . . , » 129. 

Don Carlos i Carl den Stores graf. 

—- 34. Thcater-Costymer på 1740:talet.. * 134. 

Minnen från sextio år tilbaka. 

— 35. Utsigt af en Springkälla i Amalfi 141. 

Logogrif. 

— 36. Mode-Costymer för Damer 144. 

— 37. Ruinerna vid Palenqne ... .»o. 145. 

— 38. Den store Skalden Kacatogan . . . . „ 0 * . . » 147. 

Minnen från sextio år tilbaka (slut). 

— 39. En förnäm Arab och en Hinduanska . ; » 4 1 * . » 155. 

Logogrif. 

— 40. Mode-Costymer för Damer . ..* . . » 159. 

— 41. Pauline Gnrcia.161. 

Kung Rofve; efter Le Roi d'Yvetot. 

— 42. En familje-scen ..* • « • » I » 164. 

Det lyckliga vadet. 

— 43. "Whig och Tory.169. 

— 44. Mode-Costymer för Damer....» 176, 

— 45. a. Den Skönas porträtt. — b. Abd-el-Kadera Ordens* 

decoration.» 177. 

— 46. Qvinnfolk ifrån Mola och Castcllone.» 180. 

Månskens-promenaden på Djurgården. — Simon Båt. 

— 47. Jordbruks-Oolonien i Mottray . . . ,.» 185. 

Logogrif. 

— 48. Mode-Costymer för Damer och Herrar.. 189* 

,£>tOChf)Olm, 1843. 

Tryckt bos Ca*l Drizeb, R. W. O, 
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